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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2010)192_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 1 decembrie 2010, 15.00 - 18.30

și 2 decembrie 2010, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 1 decembrie 2010, la ora 15.10, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 454.398)

2. Comunicări ale președintei:

 Din cauza unor probleme tehnice ale sistemului de distribuire a documentelor, 
versiunile lingvistice ale dosarelor deputaților nu au cuprins toate Comunicările către 
membri în fiecare limbă respectivă; cu toate acestea, diferitele versiuni ale 
Comunicărilor către membri au fost disponibile în toate limbile pe site-ul de internet al 
Comisiei pentru petiții.

 Reuniunea va începe cu votarea avizului dnei Ágnes Hankiss cu privire la „Accesul 
public la documentele UE”, pentru care au fost depuse 27 de amendamente. 

 În urma votării, va avea loc o discuție referitoare la situația aferentă dosarului 
„Equitable Life”, după cum au solicitat Rainer Wieland și Mairead McGuinness. Unul 
dintre petiționarii-cheie care îi reprezintă pe deținătorii de polițe de asigurare, Paul 
Braithwaite, va face o declarație în fața comisiei.

 Petiționarii au precizat că aceștia vor fi prezenți pentru: 
- punctul 8 - petiția nr. 0500/2010 privind comercializarea cărnii de iepure în 

Italia - Saverio de Bonis;
- punctul 11 - petiția nr. 02/2008, în numele personalului serviciului de 

ambulanță din Franța, cu privire la Directiva privind timpul de lucru - Marc 
Sasiek și Christian Ottan;

- punctul 13 - petiția nr. 1616/2008, în numele agenților din poliția națională 
franceză - Chantal Pons-Mesouaki și Philippe Gernez;

- punctul 14 - petiția nr. 074/2010, în numele lucrătorilor din serviciile publice 
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belgiene - Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel, François Simoens.
- punctul 18, în numele unei mișcări cetățenești din Insulele Canare - Jose Luis 

Fernandez Fuarros;
- punctul 17 - petițiile nr. 733/2010 și 1235/2010 privind libertatea presei în 

România - Cristinel Godinac, în numele petiționarilor; Marc Gruber 
(Federația Europeană a Jurnaliștilor) va interveni, de asemenea, în sprijinul 
petiționarilor, iar autoritățile române vor fi reprezentate de dl Valeriu Turcan, 
purtător de cuvânt al președinției României, Bogdan Mănoiu, ministru pentru 
Afaceri Europene, și Ion Galea, avocat.

 Președinta a precizat că o listă cu petițiile care urmează să fie redeschise sau închise pe 
baza motivațiilor formulate a fost transmisă tuturor grupurilor cu o săptămână înainte. 
În cazul în care deputații nu prezintă observații cu privire la lista respectivă până la 
sfârșitul reuniunii, aceasta va fi considerată aprobată (a se vedea anexa). 

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din 29-30 septembrie 2010 (PE 
450.605) și 25-26 octombrie 2010 (PE 452.699): Procesele-verbale au fost aprobate fără 
nicio modificare.

4. Adoptarea proiectului de aviz privind accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229) 
Raportoare: HANKISS (PPE) - examinarea amendamentelor - adoptarea proiectului 
de aviz

Au intervenit: președinta și Ágnes Hankiss.
Decizie: avizul a fost adoptat cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 1 abținere. 

5. Petiția nr. 29/2005, adresată de Paul Braithwaite, de cetățenie britanică, în numele 
membrilor grupului de acțiune Equitable, privind presupusa neasumare a 
responsabilității de către guvernul britanic în vederea punerii integrale în aplicare a 
directivelor UE privind asigurările de viață și asigurările generale, în special în 
legătură cu reglementarea privind „Equitable Life” (în prezența petiționarului)

Petiția nr. 611/2004, adresată de Arthur White, de cetățenie britanică, privind 
presupusa încălcare a legii de către autoritățile britanice în cazul societății de 
asigurări „Equitable Life”

Petiția nr. 775/2005, adresată de Manfred Bischof, de cetățenie germană, privind 
pretinsele deficiențe de monitorizare din partea Autorității Britanice de Servicii 
Financiare (FSA) în cazul societății de asigurări „Equitable Life”

Au intervenit: Paul Braithwaite (petiționar), Lukáš Bortel (reprezentant al Comisiei), 
Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss și președinta. 

Petiționarul a subliniat că, deși au fost prevăzute compensații, conform calculelor 
EMAG, numai un sfert din pierderi urmau să fie compensate, și nu o treime, după cum 
a indicat Ministerul de Finanțe al Marii Britanii. Potrivit acestuia, alocarea 
compensațiilor ar fi discriminatorie față de cotizanții mai vechi ai Equitable și față de 
cetățenii nebritanici care au suferit pierderi. Reprezentantul Comisiei Europene a 
subliniat că nu este posibilă inițierea unei proceduri privind încălcarea dreptului 
comunitar pe tema incompatibilității retroactive cu legislația europeană, dar că, în 
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cazul în care se constată noi încălcări ale prevederilor din tratat, Comisia nu va ezita să 
ia măsuri împotriva guvernului britanic. Deputații au fost de partea petiționarilor și au 
invitat președinta să se asigure că guvernul britanic va acorda compensații tuturor 
victimelor Equitable Life într-un mod echitabil și nediscriminatoriu.

Decizie: petițiile rămân deschise, președinta va adresa o scrisoare Cancelarului 
Trezoreriei britanice, George Osborne, pentru a-l informa despre concluziile și 
recomandările Comisiei temporare de anchetă privind Equitable Life; președinta 
recomandă Președintelui Jerzy Buzek să adreseze o scrisoare pe aceeași temă 
președintelui Camerei Comunelor, John Bercow; se va pune în mod deosebit accentul 
pe necesitatea unei despăgubiri echitabile a tuturor victimelor Equitable Life (cetățeni 
britanici sau nebritanici). 

6. Aviz referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind inițiativa cetățenilor (COM 2010/0119) (2010/0074(COD)) 
Coraportori: WALLIS (ALDE) - HÄFNER (Grupul VERZILOR) - informații din 
partea coraportorilor

Au intervenit: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boștinaru și președinta. 

Coraportorii au prezentat comisiei situația în urma negocierilor constructive care 
avuseseră loc cu o zi înainte între Parlament și Președinția belgiană; aceștia au 
remarcat faptul că implicarea Comisiei pentru petiții și excelenta cooperare cu 
coraportorii Comisiei pentru afaceri constituționale au contribuit în mare măsură la 
îmbunătățirea proiectului de regulament; și-au exprimat regretul că unele chestiuni, 
cum ar fi limita de vârstă și dreptul rezidenților legali de a susține o inițiativă 
cetățenească, nu au putut fi supuse discuțiilor, dar au precizat că Comisia pentru petiții 
și-a afirmat disponibilitatea de a organiza audieri publice cu privire la viitoarele 
inițiative cetățenești; au lăudat eforturile Președinției belgiene și ale întregului 
personal asistent; au informat deputații că Comisia pentru afaceri constituționale se va 
întruni luni seara, în data de 12 decembrie, la Strasbourg, pentru a formaliza poziția 
convenită, și că este posibil să se ajungă la un acord în primă lectură în cadrul sesiunii 
plenare din decembrie, de la Strasbourg. 

7. Petiția nr. 0500/2010, adresată de Saverio De Bonis, de cetățenie italiană, în numele 
ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli (Asociația națională a 
crescătorilor independenți de iepuri), privind presupusa încălcare a normelor 
antitrust pe piața cărnii de iepure din Italia (în prezența petiționarului)

Au intervenit: Saverio de Bonis (petiționar), Claudio Menis (reprezentant al Comisiei), 
Pascale Gruny și președinta.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene; președinta va adresa o scrisoare autorității italiene pentru 
concurență (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) prin care va solicita 
acesteia urgentarea măsurilor procedurale descrise de către petiționar. 
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8. Petiția nr. 1103/2007, adresată de Laurent Hermoye, de cetățenie belgiană, în numele 
Asociației pentru protecția drepturilor medicilor stagiari, privind condițiile de lucru 
ale medicilor stagiari în Belgia

Au intervenit: Madeleine Reid (reprezentantă a Comisiei), Pascale Gruny, Victor 
Boștinaru și președinta. 
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene. 

9. Petiția nr. 0709/2007, adresată de Paulina Sikorska-Radek, de cetățenie poloneză, 
privind condițiile de muncă pentru medicii polonezi din sectorul sănătății publice

Petiția nr. 0885/2007, adresată de Krzysztof Bukiel, de cetățenie poloneză, în numele 
OZZL (Sindicatul național al medicilor), însoțită de 6 770 de semnături, privind 
condițiile de muncă ale medicilor polonezi

Au intervenit: Madeleine Reid (reprezentantă a Comisiei), Pascale Gruny, Victor 
Boștinaru și președinta. 
Decizie: petiția se închide pe baza informațiilor orale prezentate de reprezentanta 
Comisiei Europene (s-a solicitat o confirmare scrisă din partea Comisiei Europene).

10. Petiția nr. 0002/2008, adresată de Marc Sasiek, de cetățenie franceză, însoțită de 
circa 100 de semnături, privind reglementarea programului de lucru și remunerația 
personalului serviciului de ambulanță din Franța (în prezența petiționarului)

Au intervenit: Marc Sasiek (petiționar), Madeleine Reid (reprezentantă a Comisiei), 
Pascale Gruny și președinta. 
Decizie: petiția se închide pe baza informațiilor orale prezentate de reprezentanta 
Comisiei Europene (s-a solicitat o confirmare scrisă din partea Comisiei Europene). 

11. Petiția nr. 1231/2007, adresată de R.G.S., de cetățenie spaniolă, privind 
reglementările care stabilesc condițiile de lucru ale agenților de poliție din Navarra și 
faptul că acestea nu respectă spiritul și litera Directivei 2003/88/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

Au intervenit: Madeleine Reid (reprezentantă a Comisiei) și președinta. 
Decizie: petiția se închide pe baza informațiilor orale prezentate de reprezentanta 
Comisiei Europene (s-a solicitat o confirmare scrisă din partea Comisiei Europene).

12. Petiția nr. 1616/2008, adresată de Dominique Achispon, de cetățenie franceză, în 
numele Sindicatului național al agenților de poliție (SNOP), însoțită de semnături, 
privind orele de lucru ale agenților de poliție (în prezența petiționarului)

Au intervenit: Chantal Pons-Mesouaki și Philippe Gernez (în numele petiționarului), 
Madeleine Reid (reprezentantă a Comisiei), Victor Boștinaru, Pascale Gruny și 
președinta. 
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene. 
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13. Petiția nr. 0074/2010, adresată de Jean Pirotte, de cetățenie belgiană, în numele 
federației FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), referitoare 
la presupusele încălcări de către Belgia ale Directivei 2003/88/CE privind anumite 
aspecte ale organizării timpului de lucru (cu privire la pompieri) (în prezența 
petiționarului)

Au intervenit: Jean Pirotte (petiționar), Madeleine Reid (reprezentantă a Comisiei) și 
președinta. 
Decizie: petiția rămâne deschisă; petiționarului i s-a solicitat să transmită informații 
suplimentare pentru a permite Comisiei Europene să investigheze în continuare, 
împreună cu autoritățile belgiene, chestiunile semnalate. 

Reuniunea a fost suspendată la ora 17.50 și reluată a doua zi, la ora 9.10, fiind 
prezidată de Erminia Mazzoni, președintă.

14. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

 Examinarea acțiunilor care urmează să fie întreprinse în ceea ce privește petițiile 
primite referitoare la Ley de Costas; avizul Serviciului Juridic (confidențial):
Serviciul Juridic a subliniat faptul că opiniile sale se referă doar la chestiunea aplicării 
juridice a Cartei europene a drepturilor fundamentale în cazul petițiilor referitoare la 
legea spaniolă privind zonele de coastă (Ley de Costas); acesta a admis, totuși, că 
Comisia pentru petiții în sine are competența de a audia chestiuni referitoare la 
drepturile fundamentale și apărarea drepturilor cetățenilor UE; recunoscând 
complexitatea chestiunii, coordonatorii au recomandat o abordare de la caz la caz a 
petițiilor primite, cu un accent special asupra acelor petiții în care sunt puse în discuție 
drepturile conferite prin tratate. Acțiunile ulterioare pot include discutarea petițiilor în 
prezența mediatorului spaniol și sesizarea altor comisii în legătură cu anumite petiții.

 Desemnarea raportorilor/raportorilor pentru aviz: coordonatorii au fost invitați să 
examineze alocarea următoarelor rapoarte:

- Raport referitor la aplicarea Directivei privind gestionarea deșeurilor, pe baza 
petițiilor primite;

- Raport anual privind activitatea Comisiei pentru petiții în 2010;
- Aviz privind Raportul LIBE referitor la Comunicarea Comisiei (COM 2010 

573) cu privire la o strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei 
drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană;

- Aviz privind Raportul LIBE referitor la Comunicarea Comisiei cu privire la 
Raportul privind cetățenia UE în 2010 (COM 2010 603 Final);

- Aviz privind Raportul IMCO referitor la Piața unică pentru europeni 
2010/2278(INI)

S-au făcut mai multe propuneri cu privire la diferitele rapoarte/avize, însă nu 
s-a ajuns la un acord și s-a decis aplicarea sistemului d’Hondt. Decizia finală a 
fost amânată pentru următoarea reuniune a coordonatorilor, pentru care 
președinta va distribui documentele necesare efectuării calculelor. 

 Proiectul de rezoluție cu privire la întrebarea cu solicitare de răspuns oral 
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depusă în legătură cu petiția nr. 473/2008, adresată de dl Klein, privind ATMED 
[Articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură]: a fost distribuit și 
aprobat un proiect de text; acesta va fi depus de comisie în urma unei decizii a 
Conferinței președinților cu privire la prezentarea întrebării cu solicitare de răspuns 
oral, care a fost solicitată pentru sesiunea din decembrie.

 Examinarea depunerii unui proiect de rezoluție în plen, în conformitate cu 
articolul 202 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la petițiile 
nr. 0430/2009, 1451/2008 și 1764/2008 privind aspectele legate de Acordul de 
asociere UE-Israel și așezările populației civile palestiniene din teritoriile 
ocupate: un proiect de rezoluție a fost pregătit și prezentat de către grupurile politice, 
ținând seama de poziția Comisiei pentru afaceri externe. Decizia în acest sens a fost 
amânată pentru următoarea reuniune a coordonatorilor, deoarece s-a considerat că este 
necesar un interval de timp mai lung pentru o discuție amplă.

 Solicitarea adresată de Nikolaos Salavrakos cu privire la tratarea petițiilor 
primite referitoare la cazul „Plevris” în Grecia, chestiunea antisemitismului și 
eventualul răspuns care urmează să fie oferit petiționarilor de către Comisia 
pentru petiții (Petițiile nr.: 746/2010, 907/2010, 1021/2010, 1047/2010) - discuția a 
fost amânată pentru următoarea reuniune, la cererea lui Nikolaos Salavrakos, care nu a 
putut să participe.

 Examinarea calendarelor și organizarea vizitelor în 2011 în urma deciziei 
Conferinței președinților

- vizita în Scoția, programată pentru 7 decembrie 2010, a fost amânată; vor fi 
propuse date noi, iar deputații vor fi rugați să-și anunțe intenția de participare;

- vizita în Franța, Italia, Polonia, Bulgaria - discutarea posibilelor calendare 
a fost amânată. O discuție ulterioară va lua în calcul posibilitatea efectuării 
unei vizite de documentare în România.

 Vizita președintei la Famagusta (petiția nr. 0733/2004 - 3-6 iunie 2010): un proiect 
de scrisoare către Președintele Buzek pe această temă a fost distribuit coordonatorilor 
spre examinare, ținând seama de discuțiile anterioare pe acest subiect; președinta a 
solicitat ca orice observații să îi fie transmise în scris cât mai curând posibil, altfel, 
proiectul va fi considerat aprobat.

 Chestiuni diverse 
- un proiect de text al unei întrebări cu solicitare de răspuns oral adresate 

Comisiei cu privire la petiția 1565/09, adresată de José Maria Pozancos, de 
cetățenie spaniolă, în numele FEPEX (Federația spaniolă a producătorilor și 
exportatorilor de fructe, legume, flori și plante perene), privind importurile 
UE de roșii din Maroc, va fi distribuit și aprobat în cadrul următoarei 
reuniuni;

- la propunerea președintei, coordonatorii au acceptat să desfășoare reuniunea 
lor regulată programată pe ordinea de zi la sfârșitul zilei de ședință, 
începând cu ora 17.30; proiectul de ordine de zi pentru 24-25 ianuarie 2010, 
aprobat anterior, va fi modificat în consecință.
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15. Petiția nr. 0733/2010, adresată de R.T., de cetățenie română, însoțită de 3 semnături, 
privind posibila încălcare a dreptului la libertatea de expresie în legătură cu 
referirile la adresa presei făcute în Strategia Națională de Apărare a României

Petiția nr. 1235/2010, adresată de Iacob Baciu și Cristi Godinac, de cetățenie 
română, în numele Confederației Sindicatelor Democratice din România și a 
Federației Române a Jurnaliștilor MediaSind, privind posibila încălcare a dreptului 
la libertatea de expresie în legătură cu referirile la adresa presei făcute în Strategia 
Națională de Apărare a României (în prezența petiționarilor)

Au intervenit: Cristinel Godinac (petiționar), Marc Gruber (Federația Europeană a 
Jurnaliștilor - în sprijinul petiționarilor), Rodrigo Ballester (reprezentant al Comisiei), 
Valeriu Turcan, purtătorul de cuvânt al președintelui României, Margrete Auken, 
Victor Boștinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Pascale 
Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias Echeverría, Michael 
Cashman, Tatjana Ždanoka și președinta. 

Petiționarii au vorbit despre pericolul pe care îl reprezintă o prevedere care califică o 
campanie de presă ca fiind o vulnerabilitate pentru securitatea națională într-un 
document programatic cum ar fi Strategia Națională de Apărare, precum și despre 
pericolul limitării libertății de expresie în România. Autoritățile române au respins 
astfel de afirmații, susținând că sunt scoase din context și că se referă la atacurile din 
presă bazate pe informații false care vizau instituțiile naționale. Valeriu Turcan a 
subliniat că scopul prevederii era acela de a identifica o vulnerabilitate a României și 
că nu este pusă în discuție libertatea de expresie în România. Reprezentantul Comisiei 
Europene și-a exprimat îngrijorarea față de această situație, dar a ținut să precizeze că 
este o chestiune de competență națională. Membrii comisiei au avut un schimb de 
opinii cu privire la importanța presei într-o democrație; Grupul PPE, pe de o parte, și 
reprezentanții grupurilor Verzilor, S&D, GUE și ALDE, pe de altă parte, au exprimat 
viziuni diferite cu privire la o eventuală urmărire a cazului de către Comisia pentru 
petiții.

Decizie: petițiile se închid pe baza informațiilor orale furnizate de Comisia Europeană 
și ca urmare a votului solicitat de președintă la cererea Grupului PPE (Comisia 
Europeană va transmite o confirmare scrisă a răspunsului acesteia). 
Delegațiile grupurilor Verzilor, S&D, GUE și ALDE s-au opus supunerii la vot și au 
părăsit sala de ședință, în semn de protest. Votarea a avut loc; 16 membri PPE au votat 
în favoarea închiderii petiției, însă numai 12 voturi au fost valabile, în conformitate cu 
numărul locurilor alocate Grupului PPE în cadrul comisiei.

16. Petiția nr. 0587/2008, adresată de Jose Luis Fernandez Fuarros, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de 
Granadilla”, privind presupusele încălcări ale angajamentelor asumate cu privire la 
independența fundației publice înființate pentru supravegherea lucrărilor la portul 
industrial Granadilla (eventual, în prezența petiționarului)

Au intervenit: Jose Luis Fernandez Fuarros (petiționar), Javier Ruiz Tomas și Beatriz 
Huidobro Laso (reprezentanți ai Comisiei), Gabriel Mato Adrover, Margrete Auken, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
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Echeverría și Willy Meyer (vicepreședinte, la prezidiu, în locul dnei Erminia 
Mazzoni).
Decizie: petiția se închide pe baza informațiilor furnizate de reprezentanții Comisiei 
Europene; petiționarul este invitat să prezinte o nouă petiție în eventualitatea în care 
apar noi aspecte care se înscriu în domeniile de competență ale UE. 

17.  Petiția nr. 0148/2009, adresată de J.S., de cetățenie britanică, privind poluarea 
chimică rezultată în urma activității fabricii Adisseo și impactul său dăunător 
asupra sănătății locuitorilor dintr-un oraș francez

Au intervenit: Peter Wessman (reprezentant al Comisiei), Pascale Gruny și președinta 
(Erminia Mazzoni a revenit la prezidiu). 
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

 Moțiune de ordine: Victor Boștinaru a pus sub semnul întrebării valabilitatea deciziei 
președintei de a supune la vot urmărirea petițiilor nr. 0733/2010 și 1235/2010, 
anunțându-și intenția de a lansa un protest oficial adresat Conferinței președinților 
pentru nerespectarea articolului 195 alineatul (2) din Regulamentul de procedură. 
Președinta a răspuns declarându-se deschisă reconsiderării valabilității votului în cazul 
în care serviciile competente constată aplicarea incorectă a regulamentului de 
procedură și dacă se primesc instrucțiuni similare de la nivelurile ierarhice superioare.

18.  Chestiuni diverse

 Pascale Gruny a anunțat că va părăsi comisia pentru a se alătura Adunării Naționale a 
Franței; aceasta a mulțumit membrilor comisiei și secretariatului pentru cooperarea 
acestora. Președinta și-a exprimat aprecierile pentru excelenta colaborare pe care a 
avut-o cu Pascale Gruny. 

19. Petiții amânate

Discutarea petițiilor nr. 0261/2005 și 0305/2010 a fost amânată; acestea vor fi 
reprogramate pentru o dezbatere în cadrul unei reuniuni ulterioare.

20. Petițiile de la secțiunea B

 Petițiile nr. 1098/98, 0535/2002, 0689/2004, 0727/2005, 0827/2005, 0155/2006, 
0442/2006, 0494/2006, 0828/2006, 0470/2006, 0214/2007, 0250/2007, 0286/2007, 
0704/2007, 0781/2007, 0842/2007, 1394/2007, 0444/2008, 0576/2008, 0185/2009, 
0610/2009, 0683/2009, 1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 
1485/2009, 1777/2009, 1910/2009, 0001/2010, 0171/2010, 0276/2010, 0284/2010, 
0307/2010, 0317/2010, 0322/2010, 0327/2010, 0347/2010, 0360/2010, 0396/2010, 
0397/2010, 0408/2010 au fost închise pe baza răspunsului scris al Comisiei.

 Următoarele petiții au rămas deschise:
- 0461/2006, 1017/2006, 0217/2007, 1232/2007, 0716/2008 și 0120/2010 - la 

cererea lui Willy Meyer;
- 1003/2005 și 0249/2007 - la cererea lui Margrete Auken. 
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21. Data și locul următoarei reuniuni

 Luni, 24 ianuarie 2011, 15.00 - 18.30, și marți, 25 ianuarie 2011, 9.00 - 12.30, 
Bruxelles.

Reuniunea a fost închisă la ora 12.33.

Anexe: 
Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (din 9 noiembrie 2010)
Lista petițiilor care urmează să fie închise din anexa la foaia președintei
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