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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 25 octombrie 2010, 15.00 – 18.30

26 octombrie 2010, 9.00 – 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 25 octombrie 2010, la ora 15.12, fiind prezidată de Chrysoula 
Paliadeli (vicepreședintă). Aceasta a prezentat scuzele din partea președintei Erminia 
Mazzoni, care va întârzia.

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 450 916)

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat fără modificări.

2. Adoptarea procesului-verbal al reuniunii din 29 și 30 septembrie 2010

Ca urmare a comentariilor lui Pascale Gruny, adoptarea procesului-verbal a fost 
amânată și se vor realiza modificări în acord cu președinta.

3. Comunicări ale vicepreședintei

Nu au existat.

4. Chestiuni diverse

Avizul Serviciului Juridic în ceea ce privește chestiunile referitoare la „Legea privind 
zonele de coastă”(„Ley de Costas”) va fi distribuit în limba engleză tuturor membrilor 
Comisiei pentru petiții ca document cu caracter confidențial.

5. Prezentarea unui raport cu privire la Raportul special al Ombudsmanului 
European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în 
plângerea 676/2008/RT
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Chrysoula Paliadeli și-a prezentat raportul.

Raportul a fost adoptat în unanimitate.

La ora 16.40, Erminia Mazzoni, președintă, a înlocuit-o pe Chrysoula Paliadeli, 
vicepreședintă.

6. Prezentarea studiului privind „Răspunderea părintească, custodia asupra 
copilului și dreptul de vizită în cazul separărilor transfrontaliere” (studiu realizat 
în Franța, Germania, Spania, Regatul Unit, Suedia și Polonia)

Experții prof. Gian Paolo Romano și dna Daria Solenik, colaboratori ai Institutului de 
Drept Comparativ din Lausanne, și-au prezentat studiul menționat mai sus, care este 
rezultatul unei comparații între sistemele juridice și practicile juridice din cele șase 
state membre menționate. Aceștia s-au referit, de asemenea, la jurisprudența recentă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest domeniu. 

Autorii au menționat totodată lipsa unei definiții uniforme în ceea ce privește 
conceptul de „reședință obișnuită”, la care se face referire în mod frecvent de legiuitor 
și care este importantă pentru aplicarea legii, întrucât Curtea de Justiție consideră că 
această definiție depinde de fiecare stat membru. Problema recunoașterii „dreptului de 
încredințare” de către diversele sisteme juridice a fost, de asemenea, evidențiată.

Au intervenit: președinta, Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr și Angelika Werthmann.

Comisia pentru petiții le-a mulțumit autorilor raportului pentru colaborare și pentru 
contribuția la dezbatere.

7. Petiția nr. 1565/2008 adresată de E.A., de cetățenie spaniolă, privind sfera de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie 
matrimonială și în materia răspunderii părintești

Au intervenit: președinta și Markus Zalewski (reprezentantul Comisiei Europene).

Decizie: petiția este închisă în temeiul răspunsului Comisiei Europene.

8. Petiția nr. 1614/2009, adresată de Marinella Colombo, de cetățenie italiană, 
însoțită de 134 de semnături, privind Biroul german de asistență socială pentru 
copii și tineret (Jugendamt) și discriminarea de către autoritățile din domeniul 
protecției familiei a resortisanților străini
și
Petiția nr. 216/2010, adresată de Massimo Moltoni, de cetățenie italiană, însoțită 
de 230 de semnături, privind Biroul de asistență socială pentru copii și tineri din 
Germania (Jugendamt)

Au intervenit: președinta, Laura Cossar și Francesca Cunteri (reprezentantele 
petiționarei Marinella Colombo), Massimo Moltoni (petiționar), Marek Stavinoha 
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(reprezentantul Comisiei Europene), Pascale Gruny, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Victor Boștinaru, Peter Jahr și Angelika Werthmann.

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei Europene.

9. Petiția nr. 0219/2010, adresată de E. G., de cetățenie italiană, privind drepturile 
taților biologici ai copiilor 

Au intervenit: președinta, E. G. (petiționarul), Meryem Demir (reprezentanta Comisiei 
Europene), Pascale Gruny, Margrete Auken și Victor Boștinaru.

Decizie: petiția este închisă în temeiul răspunsului Comisiei Europene.

10. Petiția nr. 911/2008, adresată de Martin Karbowski, de cetățenie bulgară, privind 
cazurile de pedofilie și alte incidente incluzând abuzuri asupra minorilor și 
violența la adresa copiilor în Bulgaria în ultimii doi ani

Au intervenit: președinta, Cesar Alonso Iriarte (reprezentantul Comisiei Europene), 
Victor Boștinaru, Adina-Ioana Vălean, Iliana Malinova Iotova, Mariya Nedelcheva, 
Nikolaos Salavrakos și Peter Jahr.

Decizie: examinarea petiției rămâne deschisă, iar o scrisoare urmează să fie trimisă 
Ministerului Justiției din Bulgaria. Atunci când va fi primit, răspunsul va fi prezentat 
coordonatorilor.

11. Petiția nr. 1767/2009, adresată de Carmen Gherca, de cetățenie română, în numele 
Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România - filiala Iași, 
privind probleme legate de implementarea legislației referitoare la drepturile 
copiilor cu dizabilități

Au intervenit: președinta, Carmen Gherca (petiționara), Joahanna Engström 
(reprezentanta Comisiei Europene), Bastiaan Belder, Adina-Ioana Vălean și Victor 
Boștinaru.

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă, iar o scrisoare urmează să fie trimisă 
Ministerului Afacerilor Sociale din România.

12. Declarația vicepreședintei Comisiei Europene, Viviane Reding, cu privire la 
cetățenie și drepturile copilului 

Viviane Reding a adresat problemele la care sunt expuse statele membre în ceea ce 
privește legislația privind protecția copilului, în special atunci când părinții sunt de 
naționalități diferite sau trăiesc în state membre diferite sau atunci când unul dintre 
aceștia trăiește în afara Uniunii Europene, fiind astfel supuși unor legi diferite și unor 
sisteme juridice care nu sunt mereu compatibile. Comisarul a subliniat faptul că 
interesele copilului sunt esențiale și ar trebui să aibă prioritate în fața oricărui alt 
principiu. 

Intervențiile diverșilor deputați au subliniat noile măsuri pe care Comisia va trebui să le 
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propună în acest sens, în special în ceea ce privește copii cu dizabilități, și au sugerat în 
acest sens armonizarea diverselor legi care sunt prea diferite și dificil de consultat și 
aplicat.

Au intervenit: președinta, Victor Boștinaru, Pascale Gruny, Konrad Szymanski, Mariya 
Nedelcheva, Margrete Auken, Simon Busuttil, Zoltán Bagó, Adina-Ioana Vălean și 
Iliana Malinova Iotova.

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.50.

Reuniunea a fost redeschisă marți, 26 octombrie 2010, la ora 9.06, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă). 

Małgorzata Górska (Petiția nr. 0350 2006) a mulțumit Comisiei pentru petiții din partea 
Asociației Poloneze pentru Protecția Păsărilor (OTOP - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków) pentru sprijinul incomensurabil care a contribuit la succesul petiției sale. 

13. Reuniunea coordonatorilor (cu ușile închise, 9.00-10.10)

14. Petiția nr. 1403/2007, adresată de Dobrinka Pavlova, de cetățenie bulgară, privind 
sprijinul pentru copiii abandonați și cu handicap

Petiția nr. 0402/2008, adresată de Pavlina Radkova, de cetățenie bulgară, privind o 
existență demnă pentru copilul său cu handicap

precum și

Petiția nr. 1215/007, adresată de Desmond Fitzgerald, de cetățenie irlandeză, 
privind abuzurile din casele de copii bulgare

Au intervenit: președinta și Johanna Engström (reprezentanta Comisiei Europene).

Decizie: petiția este închisă în temeiul răspunsului Comisiei Europene.

15. Comunicări ale președintei 

Președinta a prezentat rezultatele reuniunii coordonatorilor:

- S-a decis să se trimită o scrisoare președintelui Conferinței președinților de comisie 
pentru a protesta împotriva faptului că dnei Chrysoula Paliadeli, care a reprezentat-o 
pe președinta Comisiei pentru petiții, nu i-a fost oferită posibilitatea de a lua cuvântul 
în cadrul reuniunii extraordinare a Conferinței președinților de comisie cu Colegiul 
Comisarilor cu privire la accesul la documente. 

- Ca urmare a misiunii din Campania, s-a decis să se dea curs cererii de autorizare a 
elaborării unui raport privind gestionarea deșeurilor în Europa, având în vedere 
directivele aplicabile. Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
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va fi implicată în această inițiativă în conformitate cu articolului 203 alineatul (3) din 
Regulamentul de procedură.

- Deputații vor primi un sumar al programului misiunii din Scoția, pentru care aceștia au 
aprobat planul general.

În ceea ce privește petițiile privind dreptul de proprietate, s-a decis ca:

 Petițiile privind problemele referitoare la procesul de restituire a proprietăților 
individuale din România vor fi închise în temeiul unui studiu extern asupra acestui 
subiect realizat la cererea Comisiei pentru petiții și prezentat în cadrul reuniunii din 
luna mai 2010 (petițiile nr. 0111/2007, 0118/2007, 0141/2007, 0143/2007, 
0144/2007, 0145/2007, 0146/2007, 0188/2007, 0189/2007, 0273/2007, 0274/2007, 
0329/2007, 0333/2007, 0334/2007, 0413/2007, 0415/2007, 0647/2007, 0648/2007, 
0649/2007, 0650/2007, 0651/2007, 0766/2007, 0767/2007, 0768/2007, 0770/2007, 
0771/2007, 0772/2007, 0863/2007, 0903/2007, 1167/2007, 1396/2007, 1397/2007, 
0043/2008, 0128/2008, 0190/2008);

 Petiția nr. 1734/2008 privind drepturile foștilor rezidenți asupra proprietăților 
achiziționate în temeiul Legii 112/1995 va rămâne deschisă, iar prim-ministrului 
României, dl Emil Boc, urmează să îi fie trimisă o scrisoare cu privire la protecția 
acestor drepturi;

 Examinarea petiției nr. 665/2006 va rămâne deschisă; Președinta va trimite scrisori 
delegațiilor interparlamentare pentru relațiile cu Croația și Serbia pentru a le 
notifica acestora faptul că problemele semnalate de petiționar ar trebui să fie incluse 
pe ordinea lor de zi.  

- S-a decis ca la următoarea reuniune să se discute despre o audiere privind drepturile 
cetățenilor și procedura privind petițiile, care va fi organizată în 2011.

- Avizul confidențial cu privire la Legea privind zonele de coastă („Ley de Costas”), 
elaborat de Serviciul Juridic și distribuit deputaților în limba engleză, va fi tradus în 
limbile deputaților.

- Peter Jahr și Gerald Häfner au prezentat un proiect de întrebare cu solicitare de 
răspuns oral cu privire la petiția nr. 473/2008. Președinta, Erminia Mazzoni, a fost 
mandatată să depună o întrebare cu solicitare de răspuns oral în numele Comisiei 
pentru petiții în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură. S-a 
decis, de asemenea, să se prezinte o propunere de rezoluție.  

- În ceea ce privește compania „Equitable Life”, Rainer Wieland a propus să se revină 
asupra acestui subiect la reuniunea din luna decembrie în prezența petiționarilor. 
Propunerea a fost acceptată.

- „Non-petițiile” au fost examinate de către directorii generali ai DG Președinție și DG 
IPOL. Se speră că se va ajunge la un acord privind acest subiect.

- Din motive tehnice, calendarul reuniunilor Comisiei pentru petiții pentru anul 2011 a 
fost ușor modificat. Noile date vor fi comunicate deputaților.

Judith Merkies a intervenit cu o solicitare de respectare a Regulamentului de 
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procedură, urmată de o declarație personală.

16. Misiunea de informare la Mellau-Damüls, Vorarlberg (Austria)
(din perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2010)
privind petiția 672/2007 adresată de Lothar Petter, de cetățenie austriacă, în numele 
Comitetului de acțiune împotriva noului proiect de complex pentru sporturile de iarnă din 
Mellau și Damüls din Vorarlberg (Austria), însoțită de 26 de semnături, privind 
teleschiurile și telecabinele prevăzute în regiunea Mellau și Damüls 
- raportul oral preliminar

Au intervenit: președinta, Marianne Muller (reprezentanta Comisiei Europene) și Rainer 
Wieland.

Raportul privind această misiune urmează să fie prezentat la reuniunea din luna 
decembrie.

17. Avizul referitor la accesul public la documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Raportor:  HANKISS  (PPE)
- examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: președinta, Ágnes Hankiss, Margrete Auken, Marc Maes (reprezentantul 
Comisiei Europene) și Rainer Wieland.

Acest raport urmează să fie adoptat în cadrul reuniunii din luna decembrie. Dl Hustinx a 
acceptat să prezinte o declarație în cadrul reuniunii din 9 noiembrie.

18. Petiția nr. 1820/2009 adresată de José Maria Carrasco Cano, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción” 
privind consecințele negative ale facturilor neonorate asupra situației 
întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul construcțiilor

Au intervenit: președinta, José Maria Carrasco Cano (petiționarul), Idaira Robayna 
Alfonso (reprezentanta Comisiei Europene), Carlos José Iturgaiz Angulo, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio și Pascale Gruny.

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei Europene.

19. Petiția nr. 0614/2009, adresată de Stela Velichi, de cetățenie germană, privind 
problemele sale cu furnizorul belgian de gaz și de energie electrică „Lampiris” și 
politica nesatisfăcătoare a companiei de tratare a clienților

Au intervenit: președinta, Stela Velichi (petiționara), Marie-C. Jalabert (reprezentanta 
Comisiei Europene), Victor Bostinaru și Zoltán Bagó.

Decizie: examinarea petiției a fost închisă în temeiul răspunsului Comisiei Europene și 
s-a sugerat ca petiționara să se adreseze autorităților locale.

20. Petiția nr. 0762/2009, adresată de Jolanta Szczebiot, de cetățenie poloneză, privind 
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problemele acesteia cu compania aeriană Ryanair

Au intervenit: președinta, Jolanta Szczebiot (petiționara), Angelo Grieco (reprezentantul 
Comisiei Europene), Pascale Gruny și Zoltán Bagó.

Decizie: petiția rămâne deschisă și va fi reexaminată după ce petiționara va face publice 
rezultatele contactelor sale cu autoritățile naționale.

21. Avizul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind inițiativa cetățenilor   
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Coraportori:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERT)
- informații prezentate de coraportori

Au intervenit: președinta, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru și Tatjana 
Zdanoka.

În urma contribuțiilor coraportorilor, președinta a constatat realizarea de progrese în 
ceea ce privește propunerea de regulament și a subliniat necesitatea de a defini mai clar 
rolul Comisiei pentru petiții în cadrul procedurii, în special în ceea ce privește audierile 
publice propuse de către coraportori.

22. Petiții cu privire la care vor avea loc discuții în cadrul unei reuniuni viitoare

Petițiile nr. 940/2008, 452/2009, 1609/2008 și 180/2010.

23. Petiții - Secțiunea B

Petițiile nr. 370/2000, 74/2006, 23/2007, 83/2006, 857/2006, 386/2007, 762/2007, 
1408/2007, 1465/2007, 263/2008, 339/2008, 1521/2008, 1661/2008, 1715/2008, 
1717/2008, 1776/2008, 1860/2008, 685/2009, 800/2009, 864/2009, 967/2009, 
1173/2009, 1178/2009, 1235/2009, 1245/2009, 1375/2009, 1496/2009, 1528/2009, 
1600/2009, 1650/2009, 1686/2009, 1774/2009, 249/2010, 1778/2009, 1783/2009, 
1829/2009, 1891/2009, 1899/2009, 1907/2009, 11/2010, 35/2010, 68/2010, 92/2010, 
103/2010, 154/2010, 164/2010, 177/2010, 184/2010, 230/2010, 235/2010, 267/2010, 
269/2010, 300/2010, 361/2010 și 371/2010 sunt închise în temeiul răspunsului 
Comisiei Europene.

Petițiile nr. 71/2006, 764/2006, 133/2007, 1322/2007, 418/2009, 1400/2009, 
1469/2009, 1766/2009, 1837/2009, 1895/2009, 129/2010 vor fi retrase de la secțiunea 
B și vor fi examinate ca puncte ale secțiunii A în cadrul unei reuniuni viitoare.  

25. Data și locul următoarei reuniuni 

Bruxelles, 9 noiembrie 2010

                            Reuniunea a fost închisă la ora 12.45.



PE452.699v01-00 8/11 PV\838755RO.doc

RO

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENȚĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Chrysoula Paliadeli (1,2),Ágnes Hankiss (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2),

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter

Victor Boștinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny (1,2), Iliana Malinova Iotova (1), Peter Jahr (1,2),Lena Kolarska-Bobińska 
(1), Mariya Nedelcheva (1,2), Judith A. Merkies (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (2), Edward McMillan-Scott (1,2), 
Adina-Ioana Vălean (1,2), Diana Wallis (1,2), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2), Giles Chichester (2), Bairbre de Brún (1,2), 
Nikolaos Salavrakos (1,2), Angelika Werthmann (1,2),

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanți/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltán Bagó (1,2), Axel Voss (1), Gerald Häfner (1,2)

187 (2)

193 (3)

Bastiaan Belder (1), Konrad Szymański (1), Zita Gurmai (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

    

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Mazgorzata Górska, Jacek Betleda, Mirostaw Więcek, Konrad Wrecionkowski, Jaro Loś, Christie Weger

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.10.2010
(2) 26.10.2010
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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