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Comisia pentru petiții

PETI_PV(2010)188_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 29 septembrie 2010, 15.00 – 18.30

și din 30 septembrie 2010, 9.00 - 12.30,
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 29 septembrie 2010, la ora 15.05, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni (președintă). 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo solicită amânarea punctului 9 pentru reuniunea din luna noiembrie. 
Ordinea de zi a fost adoptată cu această modificare.

2.    Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din 15 iulie 2010

Președinta anunță că procesul-verbal al reuniunii din 15 iulie 2010 va fi aprobat la sfârșitul 
reuniunii, în cazul în care membrii nu au de făcut comentarii în mod deosebit.

3. Comunicări ale președintei

Președinta informează membrii că Rainer Wieland este învoit ca urmare a participării sale la 
vizita de informare în Austria. După votare, comisia îl va întâmpina pe Maros Sefcovic, 
vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru relațiile interinstituționale și pentru 
administrație.  În prealabil, i-au fost transmise mai multe întrebări, membrii putând să i le 
adreseze după discursul său inaugural. Comisarului i-a mai fost transmisă și Petiția 
nr.1028/2009 referitoare la necesitatea de a modifica regulamentul privind procedura de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor (punctul 13), precum și avizul aferent al Comisiei 
pentru afaceri juridice.  Președinta anunță în continuare că petiționarii de la punctele 9, 10, 11, 
12 și 21 vor fi prezenți. Ombudsmanul European, reprezentat de Nikiforos Diamandouros, va 
participa la dezbaterea asupra avizului dnei Ágnes Hankiss (punctul 14). Președinta amintește 
membrilor de marea reuniune prevăzută pentru joi după-amiază împreună cu Comisia AFCO 
și parlamentele naționale pe tema proiectului de regulament privind inițiativa cetățenească.  
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4. Chestiuni diverse

Nu există.

5.      Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European 
în 2009
(2010/2059 (INI))
Raportoare: Mariya NEDELCHEVA (PPE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport
Au intervenit: președinta și Mariya Nedelcheva (raportoare).
Amendamentul nr. 1 a fost adoptat. Raportul a fost adoptat în unanimitate cu 1 abținere (din 
15 voturi).

6.   Raport referitor la raportul special al Ombudsmanului European în urma 
proiectului său de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT
(2010/2086(INI))
Raportoare: Chrysoula PALIADELI (S&D)
- adoptarea proiectului de raport
Au intervenit: președinta, Chrysoula Paliadeli (raportoare) și Elena Băsescu.
În urma unei erori tehnice prezente în document, votarea a fost amânată pentru următoarea 
reuniune.

7.  Aviz asupra controlului punerii în aplicare a dreptului comunitar european
((2008) 2010/2076(INI) COM(2009)0675)
Raportoare: Erminia MAZZONI (PPE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz
Au intervenit: președinta (raportoare)
Amendamentul nr. 1 a fost adoptat. Raportul a fost adoptat în unanimitate cu 1 abținere (din 
16 voturi).

8.   Declarația vicepreședintelui Comisiei Europene, Maros Sefcovic, responsabil pentru 
relațiile interinstituționale și administrație, urmată de un schimb de opinii

Președinta urează bun-venit Comisarului și mulțumește pentru că a acceptat invitația sa de a 
vorbi în fața comisiei pentru prima dată de când a fost numit, anul trecut. Comisarul ține un 
scurt discurs inaugural referitor la propunerile Comisiei în ceea ce privește inițiativa 
cetățenească și răspunde întrebărilor adresate de următorii membri: Diana Wallis, Victor 
Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Mariya Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete 
Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner și de președintă. În răspunsurile sale, Comisarul face 
trimiteri mai ales la acordul-cadru interinstituțional referitor la dreptul de informare al 
Parlamentului în ceea ce privește procedurile de infracțiune.

9.   Petiția nr. 949/2003, prezentată de Alberto Perino, de naționalitate italiană, în 
numele asociației „ Habitat ”, împotriva punerii în aplicare a proiectului de construcție 
a unei linii ferate de mare viteză Torino-Lyon
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Petiția nr. 198/2005, prezentată de Marco Tomalino, de naționalitate italiană, în numele 
Coordonării sanitare a Valle di Susa, în ceea ce privește riscurile pentru sănătate pe 
care le presupune punerea în aplicare a proiectului de linie ferată TGV Torino-Lyon

Petiția nr. 786/2007, prezentată de Paolo Prieri, de naționalitate italiană, în numele 
Comisiei împotriva liniei ferate de mare viteză din valea superioară a râului Sangone, 
obiectând împotriva construirii liniei ferate transeuropene de mare viteză dintre Torino 
și Lyon

Petiția nr. 735/2008, prezentată de Remo Castagnieri [și] Alberto Paolo Veggio, de 
naționalitate italiană, și de 154 de cosemnatari, în ceea ce privește legătura feroviară 
Lyon - Torino (Valle Susa)

Au intervenit: președinta, Paolo Prieri (petiționar), Alberto Paolo Veggio (petiționar), 
Katrien Prins (reprezentantă a Comisiei), Margrete Auken, Antonio Cancian și Jonathan 
Parker (reprezentant al Comisiei).
Decizie: examinarea petiției rămâne deschisă în așteptarea informațiilor suplimentare ale 
Comisiei, mai ales în ceea ce privește funcționarea observatorului tehnic și implicarea 
autorităților locale în cauză.

10.  Petiția nr. 900/2007, prezentată de Giancarlo Pastorutti, de naționalitate italiană, în 
numele Comisiei împotriva liniei ferate de mare viteză din Bagnaria Arsa și în numele 
altor comisii împotriva culoarului 5, privind finanțarea europeană a liniei ferate Trieste-
Divača

Au intervenit: președinta, Giancarlo Pastorutti (petiționar), Jonathan Parker (reprezentant al 
Comisiei), Antonio Cancian și Peter Jahr.
Decizie: examinarea petiției se va încheia după primirea răspunsului Comisiei. Va fi trimisă și 
o scrisoare autorităților regionale responsabile. 

11.  Petiția nr. 1512/2009, prezentată de Evelyn Schlögl, de naționalitate austriacă, în 
numele Inițiativei Lebenswertes Wipptal, împotriva tunelului de la baza masivului 
Brenner, care face parte din coridorul RTE numărul 1

Au intervenit: președinta, Lothar Gamper (reprezentantul petiționarei), Herald Ruyters și 
Jonathan Parker (reprezentanți ai Comisiei), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Ernst 
Strasser și Antonio Cancian.
Decizie: examinarea petiției rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei.

12.  Aviz referitor la accesul public la documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Raportoare: Ágnes HANKISS (PPE)
- schimb de opinii

Au intervenit: președinta, Ágnes Hankiss (raportoare), Nikiforos Diamandouros 
(Ombudsmanul European ) și Jens Nymand Christensen (reprezentant al Comisiei).
Decizie: comisia va reexamina avizul în timpul unei reuniuni ulterioare. Încă nu a fost 
stabilită data la care va fi dezbătut raportul în ședința plenară. 
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*
*  *

                               Reuniunea a fost suspendată la ora 19.05.

*
*  *

Joi, 30 septembrie.

13.  Reuniunea coordonatorilor (9.00-10.00, cu ușile închise)

*
*  *

Ședința s-a deschis la ora 10.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni, președintă.

*
*  *

14.  Deciziile coordonatorilor

Cipru: în urma unei întrebări adresate de către dna Gruny și a informațiilor comunicate de 
către primarul orașului Famagusta și de către Famagusta Refugee Movement (Mișcarea 
refugiaților din Famagusta) în ceea ce privește petiția prezentată de mișcarea „ Famagusta 
Refugee Movement ”, coordonatorii au convenit să păstreze petiția deschisă și să solicite 
avizul scris al Comisiei pentru afaceri externe, înainte de a decide sau nu organizarea unei 
vizite de informare suplimentară în Cipru, în 2011. După primirea autorizației 
coordonatorilor, președinta îi va scrie președintelui Buzek în legătură cu acest subiect, 
comunicându-i observațiile sale cu privire la vizită. Aceasta a anunțat că a primit o scrisoare 
de la Ahmet Erdengiz, care a fost distribuită coordonatorilor.  S-a decis să nu se realizeze 
nicio monitorizare în această privință și să fie înlăturată din registrul PE și de pe pagina e-
petition.

a. Programul de vizite ale delegațiilor în 2011
Coordonatorii au discutat despre organizarea vizitelor delegațiilor și a misiunilor de informare 
pentru anul viitor, care trebuie să primească aprobarea Biroului. Aceștia au convenit să 
propună vizite ale delegațiilor formate din trei până la patru membri, în Franța, în Italia, în 
Polonia și în Bulgaria, pentru a contacta autoritățile parlamentare naționale, asociațiile 
societății civile și, dacă e cazul, petiționarii.  Misiunile de informare prevăzute conform 
articolului 202 alineatul 5 din regulament nu au fost încă stabilite, iar cereri ad hoc vor fi 
prezentate în timp util pe parcursul anului. Dl. Boștinaru declară, în numele S&D, că s-ar 
putea avea în vedere reorganizarea de către comisie a unei misiuni de informare în România, 
la momentul potrivit.

b. „ Marea audiere ” posibilă în 2011
Coordonatorii au examinat propunerea organizării unei audiere pe tema „ punerii în aplicare a 
drepturilor fundamentale și a procedurii urmărite pentru petiții ”. S-a convenit depunerea unei 
cereri la Birou în vederea unei audieri care ar trebui organizată în al doilea semestru din 2011, 
în colaborare, eventual, cu alte comisii interesate, precum JURI și LIBE.
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c. Vizita unei delegații la Parlamentul scoțian - 7 decembrie 2010
Comisia a fost invitată să viziteze Parlamentul scoțian, a cărui Comisie pentru petiții se va 
reuni în data de 7 decembrie. Coordonatorii au convenit să accepte invitația, mai ales pentru 
că Parlamentul scoțian a dezvoltat un portal web interactiv foarte ingenios, a cărui versiune 
îmbunătățită trebuie să fie lansată la începutul lunii noiembrie. Coordonatorii au propus să se 
profite de această ocazie pentru a se examina petițiile scoțiene în mod direct, dacă este posibil.  
Având în vedere obiectivul vizitei, coordonatorii au convenit să se solicite autorizația pentru 
ca membrii departamentului tehnic și administrativ al secretariatului și al serviciilor 
responsabile de dezvoltările web să poată să se alăture delegației.
d. Activitatea de monitorizare și decizii
i. S-a solicitat serviciului juridic al Parlamentului să realizeze un aviz cu privire la dreptul 
mării în Spania. Avizul este încă în așteptare.
ii. Coordonatorii au analizat ultimele informații primite din partea Comisiei referitoare la 
petiția nr. 0473/2008, adresată de Christian Klein (Atmed AG). S-a decis asupra prezentării 
unei întrebări cu solicitare de răspuns oral cu rezoluție în plen.
iii. Coordonatorii au căzut de acord asupra proiectului de ordine de zi pentru reuniunea din 
octombrie, cu includerea prezentării orale a rezultatelor vizitei de informare în Austria.
iv. Datele reuniunilor din 2011 au fost aprobate.

15.    Document de lucru referitor la propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind inițiativa cetățenilor
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Coraportori: Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (VERTS)
- examinarea documentului de lucru

Au intervenit: președinta, Bairbre de Brún (intervenție referitoare la aplicarea 
Regulamentului de procedură), Gerald Häfner (raportor), Diana Wallis (raportoare), Bairbre 
de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr și Mariya Nedelcheva.
Comisia a luat act de chestiunile ridicate de dna Wallis și dl Häfner și le-a aprobat. Aceasta a 
mai remarcat progresele înregistrate în discuțiile între cei patru coraportori și a acceptat 
examinarea unui proiect de raport într-o reuniune ulterioară. A fost pusă la dispoziția 
deputaților o notă cu privire la calendarul propus.

16.   Raport referitor la vizita de informare în Campania (27-30 aprilie 2010)
- aprobarea recomandărilor

Au intervenit: președinta, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (reprezentant al Comisiei), 
Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken și Bairbre de Brún.
Baibre de Brún a propus un amendament oral la raport, cu următorul text: „Potrivit spuselor 
primarului din Acerra, dl Tommaso Esposito, cetățenii nu au acces la informații transparente 
și ușor de înțeles și nici nu sunt invitați să participe la evaluarea riscurilor asupra sănătății și a 
mediului, după cum o arată cazul uzinei de incinerare din Acerra”. Amendamentul a fost 
totuși retras, sub rezerva înregistrării sale în procesul-verbal, întrucât subiectul a fost deja 
abordat în raport.
Recomandările au fost aprobate în unanimitate, cu 1 abținere. De asemenea, s-a convenit ca 
raportul să fie transmis Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară pentru 
examinare și eventuale observații din partea acesteia.
S-a hotărât să se depună o cerere în vederea pregătirii unui raport pentru plen, în conformitate 
cu articolul 202 alineatul (2) din regulament, eventual în colaborare cu Comisiile ENVI și 
REGI.
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Aceste detalii urmează să fie analizate în continuare în cursul următoarei reuniuni a 
coordonatorilor, în special sub aspectul posibilei extinderi a raportului astfel încât acesta să 
acopere alte regiuni ale UE din partea cărora au fost primite petiții cu titlu comparativ.

17.  Petiția nr. 0417/2009, adresată de A. D'A., de cetățenie italiană, privind interdicția 
de a participa la lucrările Parlamentului European a persoanelor condamnate

Au intervenit: (petiționar), William Floyd (reprezentant al Comisiei) și Margrete Auken.
Decizie: Examinarea petiției urmează să fie închisă în virtutea răspunsului Comisiei. Urmează 
să fie adresată o scrisoare lui Carlo Casini, președintele Comisiei pentru afaceri 
constituționale, căruia i se va solicita să țină seama în mod corespunzător de sugestiile 
petiționarului și care ar trebui să prezinte o situație actualizată a reformei Directivei din 20 
septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct 
(Raportul Duff).

18.  Petiția nr. 1160/2009, adresată de Werner Sandig, de cetățenie germană, privind 
construirea a două parcuri eoliene în zona de frontieră cehă Ústí nad Labem și efectele 
negative aferente asupra zonelor naturale germane din apropiere

Au intervenit: președinta, Ctibor Kocman (reprezentant al Comisiei) și Peter Jahr.
Decizie: la cererea dlui Jahr, examinarea petiției va fi reluată în una din următoarele reuniuni, 
în prezența petiționarului.

19.  Petiția nr. 1395/2009, adresată de Dionisia Avgerinopoulou, de cetățenie elenă, 
privind proiectul de construcție a unui hotel în Zacharo (prefectura Ilia) și încălcarea 
legislației europene de mediu

Au intervenit: președinta și Fotios Papoulias (reprezentant al Comisiei).
Decizie: examinarea petiției urmează să fie închisă în urma răspunsului Comisiei și a scrisorii 
ministrului grec al mediului, lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

Discutarea punctului 13 al ordinii de zi a fost amânată pentru o reuniune ulterioară.

20.  Petițiile de la secțiunea B
Petițiile nr. 0481/1998, 1021/2003, 0150/2004, 0863/2005, 0255/2006, 0197/2008, 
0550/2008, 0650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 0028/2009, 
0252/2009, 0589/2009, 0600/2009, 0635/2009, 0645/2009, 0796/2009, 0811/2009, 
0911/2009, 0953/2009, 0999/2009, 1031/2009, 1097/2009, 1198/2009, 1232/2009, 
1271/2009, 1440/2009, 1477/2009, 1622/2009, 1635/2009, 1659/2009, 1661/2009, 
1688/2009, 1689/2009, 1700/2009, 1720/2009, 1732/2009, 1769/2009, 1779/2009, 
1801/2009, 1823/2009, 1834/2009, 1846/2009, 1848/2009, 1894/2009, 1905/2009, 
1908/2009, 1909/2009, 1918/2009, 1921/2009, 0006/2010, 0026/2010, 0029/2010, 
0037/2010, 0063/2010, 0067/2010, 0070/2010, 0090/2010, 0116/2010, 0126/2010, 
0136/2010, 0144/2010, 0160/2010 și 0207/2010 au fost închise în virtutea răspunsurilor scrise 
ale Comisiei. 

Petițiile nr. 1665/2009 și 1667/2009 vor fi mutate de la secțiunea B și discutate ca puncte „A” 
în cadrul unei reuniuni ulterioare.

21. Data și locul următoarei reuniuni 
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Bruxelles, 
marți, 25 octombrie 2010, 15.00 - 18.30 
și 
miercuri, 26 octombrie 2010, 9.00 - 12.20

Reuniunea s-a încheiat la ora 12.30.

Anexa: Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune (din data de 15 iulie 2010)



PE450.605v04-00 8/10 PV\839448RO.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), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (1)

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

Elena Băsescu (1), Pascale Gruny (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva(1,2), Ernst Strasser (1), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Victor Boștinaru (1,2), Judith A. Merkies (1,2), Edward McMillan-Scott (1), Diana Wallis (1,2), 
Margrete Auken (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (2), Bairbre de Brún (2), Nikolaos Salavrakos(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

Daniel Caspary(2), Herbert Dorfmann(1), Axel Voss (1), Kinga Göncz (1), Gerald Häfner(1,2), Keith Taylor(1,2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Sonia Alfano (1), Antonio Cancian(1), Andrea Cozzolino (2), Crescenzio Rivellini(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 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

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 taċ-’Chairman’/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Nikiforos Diamandouros (European Ombudsman), Maros Sefcovic (Vice President of the European Commission)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Frois Fidalgo

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
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