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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 9 noiembrie 2010, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

 Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise, 9.00 - 10.00)

Reuniunea a fost deschisă marți, 9 noiembrie 2010, la ora 10.10, fiind prezidată de Carlos 
Iturgaiz, vicepreședinte. 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE)

Carlos Iturgaiz a transmis scuzele președintei Erminia Mazzoni și ale vicepreședinților 
Chrysoula Paliadeli și Willy Meyer, care nu au putut fi prezenți în prima parte a reuniunii.

Carlos Iturgaiz a anunțat apoi că reuniunea va începe cu discutarea punctului 6, propunerea de 
regulament privind inițiativa cetățenilor, pentru care dna Diana Wallis și dl Gerald Häfner au 
fost numiți coraportori, având în vedere necesitatea adaptării orarului la dezbaterile din cadrul 
Comisiei AFCO. Comunicările președintei cu privire la deciziile adoptate de coordonatori vor 
fi prezentate după discutarea punctului 3.

La cererea dnei Pascale Gruny, punctul 22 de pe ordinea de zi a fost amânat. 

Punctele 8, 9, 10, 11, 12 și 13 vor fi prezentate de către petiționari. Punctul 12 va fi prezentat 
de Peter Hustinx, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, care va face o declarație cu 
ocazia avizului dnei Ágnes Hankiss referitor la accesul public la documente.

Ordinea de zi a fost adoptată, astfel cum a fost modificată.

2. Comunicări ale președintei

Președinta a anunțat că anexa la notificările președintei a fost distribuită cu o săptămână în 
urmă și conține recomandări cu privire la petițiile care urmează să fie redeschise, închise sau 
retrase. Întrucât nu s-au primit observații, recomandările au fost considerate aprobate.
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3. 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 (VERTS)

Diana Wallis și Gerald Häfner au prezentat avizul privind inițiativa cetățenilor, urmat de o 
discuție consensuală cu membrii tuturor grupurilor politice. 

Calendar: 
Amendamente: 15/11/2010, 18.00
Vot: 22/11/2010 

Au intervenit: Diana Wallis, Gerald Häfner, Zita Gurmai (coraportoare pentru Comisia 
AFCO), Mario Paulo Tenreiro (reprezentant al Comisiei), Piet Heirbaut (reprezentant al 
președinției belgiene a Consiliului), Mariya Nedelcheva, Bairbre de Brún, Victor Boștinaru, 
Pascale Gruny și Peter Jahr.

4. Comunicările președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

 Viitoarea audiere a Comisiei PETI în 2011 pe tema „Cetățenia, drepturile fundamentale 
și societatea civilă”: punctul a fost amânat pentru o reuniune ulterioară a 
coordonatorilor; grupurile politice au fost invitate să contribuie la elaborarea unei liste 
a potențialilor experți. Secretariatul va elabora un proiect de program care va fi 
prezentat coordonatorilor la începutul anului 2011.

 În ceea ce privește non-petițiile, au avut loc discuții între diversele servicii ale 
Parlamentului implicate în procesul de înregistrare a petițiilor și s-a ajuns la un acord 
între diferitele direcții generale, care va fi comunicat coordonatorilor de îndată ce 
secretariatul îl va fi primit. 

 Legea privind zonele de coastă (Ley 22/1988 de Costas): punctul a fost amânat pentru 
următoarea reuniune a coordonatorilor.

Au intervenit: președinta, Margrete Auken, Victor Boștinaru, Peter Jahr, David Lowe (Șef de 
Unitate Comisia pentru petiții).

5. Petiția nr. 1667/2009, adresată de Walter Grytzik, de cetățenie germană, în numele 
lui Günter Modlinger, privind încălcarea Directivei 2003/8/CE a Consiliului (asistența 
judiciară acordată în litigiile transfrontaliere)

Au intervenit: Michal Wiktorowicz (reprezentant al Comisiei) și Rainer Wieland.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene și a unui aviz al Comisiei pentru afaceri juridice și se transmite spre 
informare Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.

6. Petiția nr. 430/2009, adresată de Ann Hallam, de cetățenie britanică, însoțită de 11 
semnături, în numele „” (Campania de solidaritate cu Palestina din Brighton și Hove), 
privind un acord de asociere UE-Israel

Au intervenit: Mónica Wusterman (petiționară), Riccardo Serri (reprezentant al Comisiei), 
Diana Wallis, Keith Taylor, Margrete Auken și Pascale Gruny.
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Decizie: petiția rămâne deschisă și va fi prezentat coordonatorilor un proiect de rezoluție în 
ședință plenară cu ocazia următoarei reuniuni.

7. Petiția nr. 1451/2008, adresată de David Pegg, de cetățenie britanică, în numele 
filialei York a asociației „Palestine Solidarity Campaign” (Campania de solidaritate cu 
Palestina), privind reluarea finanțării comunitare pentru asociația „Comitetul israelian 
împotriva demolării caselor” (ICHD)

Petiția nr. 1764/2008, adresată de David Pegg, de cetățenie britanică, în numele 
grupului pentru comerț cu UE din cadrul Campaniei de solidaritate cu palestinienii, 
privind interzicerea tuturor importurilor UE de produse provenite din așezările 
israeliene aflate în teritoriile palestiniene ocupate

Au intervenit: David Pegg (petiționar), Riccardo Serri (reprezentant al Comisiei), Margrete 
Auken. 

Decizii: S-a decis:
 închiderea petiției nr. 1451 privind angajamentul Comisiei în ceea ce privește finanțarea 

asociației;
 petiția nr. 1764/2008 rămâne deschisă și va fi prezentat coordonatorilor un proiect de 

rezoluție în ședință plenară, cu ocazia următoarei reuniuni.

Au intervenit: David Pegg (petiționar), Riccardo Serri (reprezentant al Comisiei), Margrete 
Auken.

8. Declarația dlui Peter Hustinx, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (cu 
ocazia avizului referitor la accesul public la documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei (2008/0090(COD)) COM (2008)0229) Raportoare: Ágnes 
HANKISS (PPE)

Au intervenit: Peter Hustinx (Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor), Pascale 
Gruny.

9. Petiția nr. 0431/2010, adresată de Joris den Blanken, de cetățenie olandeză, în 
numele „Greenpeace European Unit”, însoțită de 17 semnături, privind proiectul minier 
de la Tomisławice, din centrul Poloniei

Au intervenit: Joris den Blanken (petiționar), Iwo Los (petiționar), Alicja Kozlowska 
(reprezentantă a Comisiei), Margrete Auken.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei și se va transmite o scrisoare autorităților poloneze.

10. Petiția nr. 1680/2008, adresată de Nieves Ibeas Vuelta, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Chunta Aragonesista”, privind devierea debitelor de apă din bazinul 
hidrografic al râului Ebru spre râurile Ter și Llobregat

Au intervenit: Miguel Martinez Tomey (petiționar), Jorge Rodriguez Romero (reprezentant al 
Comisiei), Margrete Auken.
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Decizie: petiția se închide.

11. Petiția nr. 6/2009, adresată de Jean Marie Taga Fosso, de cetățenie franceză, 
privind discriminarea pe motiv de naționalitate, datorită refuzului autorităților 
britanice de a-i recunoaște diploma universitară în specializarea farmacie, obținută în 
Franța (în prezența petiționarului)
și

Petiția nr. 1413/2009, adresată de AE, de cetățenie spaniolă, privind presupusa 
discriminare pe motiv de naționalitate în ceea ce privește accesul la profesia de 
farmacist în Regatul Unit
și

Petiția nr. 1812/2009, adresată de José Antonio Melgarejo Melgarejo, de cetățenie 
spaniolă, privind situația persoanelor care doresc să profeseze ca farmaciști în Regatul 
Unit și care au obținut diplomele într-un alt stat membru

Au intervenit: Jean Marie Taga Fosso (petiționar), Andras Mogyoro (reprezentant al 
Comisiei), Victor Boștinaru și președinta. 

Decizie: petițiile rămân deschise în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei, iar președinta Comisiei pentru petiții, Erminia Mazzoni, va adresa o scrisoare 
Comisarului european pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, vicepreședinte.

*
* *

Reuniunea a fost suspendată la ora 13.10 și reluată la ora 15.12, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni, președintă.

* *
*

12. 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 
ecologice negative ale acestora asupra zonelor naturale germane din apropiere

Au intervenit: Werner Sandig (petiționar), Ctibor Kocman (reprezentant al Comisiei), Peter 
Jahr, Roger Helmer, Victor Boștinaru, Margrete Auken și Michael Eilenberg (petiționar).

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei și se va transmite o scrisoare autorităților cehe.

13. Petiția nr. 179/2008, adresată de Alberto Mayor Barajona, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației „Ecologistas en Acción” (Guadalajara), privind presupusele încălcări 
ale legislației comunitare de mediu în legătură cu aprobarea unui proiect de dezvoltare 
urbană în zona Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

Au intervenit: Alberto Mayor Barajona (petiționar), José Ramos Florido (reprezentant al 
Comisiei), Miguel Angel Martinez, Carlos Iturgaiz și Margrete Auken.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene referitoare la proiectele respective, a deciziei instanțelor spaniole, precum 
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și în așteptarea confirmării intervenției orale a Comisiei Europene.

14. Petiția nr. 158/2010, adresată de Simon Busuttil, deputat în Parlamentul 
European, de cetățenie malteză, în numele alegătorilor săi, însoțită de peste 1 200 de 
semnături, referitoare la presupusele încălcări ale Directivelor 1996/62/CE și 
1999/30/CE privind calitatea aerului, datorită poluării cu praf cauzate de industria 
construcțiilor din Malta

Au intervenit: Ronald John Formosa (petiționar), Beatrice Zaremba (reprezentantă a 
Comisiei) Simon Busuttil și Victor Boștinaru.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei referitoare la transpunerea directivei în legislația malteză. Se va adresa o scrisoare 
autorităților malteze în care se vor solicita clarificări pe această temă.

15. Petiția nr. 0959/2006, adresată de Michael Zammit, de cetățenie malteză, privind 
activitatea fabricii Blokrete Ltd, care creează probleme de sănătate și de mediu 
locuitorilor din Lija (Malta)

Au intervenit: Beatrice Zaremba (reprezentantă a Comisiei) și Simon Busuttil.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Se va adresa o scrisoare autorităților malteze în care se vor solicita clarificări pe 
această temă.

16. Petiția nr. 0244/2009, adresată de G.C, de cetățenie britanică, privind taxa de 
înmatriculare achitată pentru motocicleta acestuia, în Malta

Au intervenit: Lina Vatenaite (reprezentantă a Comisiei) și Simon Busuttil.

Decizie: petiția se închide. 

17. Petiția nr. 398/2010, adresată de Jean-Pierre Decool, de cetățenie franceză, în 
numele lui Bruno Rommelaere și a partenerei sale, dna de Castro, privind confiscarea 
certificatului de înmatriculare a autovehiculului partenerei sale în timpul unei călătorii 
în Portugalia

Au intervenit: Paulina Carlin (reprezentantă a Comisiei), Carlos Iturgaiz și Pascale Gruny.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

18. Petiția nr. 1565/2009, adresată de José María 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

Au intervenit: José María Pozancos (petiționar), Emanuel Jacquin (reprezentant al Comisiei), 
Carlos Iturgaiz, Josefa Andrés Barea, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, Cristina 
Gutiérrez-Cortines și Pascale Gruny.
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Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei; se va transmite Comisiei o scrisoare pe tema revizuirii Regulamentului 1580/2007; 
se va prezenta în plen o întrebare cu solicitare de răspuns oral; petiția se va transmite Comisiei 
pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru comerț internațional pentru avizul 
acestora.

19. Petiția nr. 1269/2009, adresată de Klavdija Ševcova, de cetățenie letonă, în numele 
pacienților din spitalul Biķernieki, însoțită de 832 de semnături, privind restructurarea 
spitalului Biķernieki și fondurile UE pentru sănătate în Letonia

A intervenit: Agnese Dagile (reprezentantă a Comisiei).

Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei.

20. Petiția nr. 720/2009, adresată de Pablo Serrano, de cetățenie franceză, privind 
discriminarea pe motiv de naționalitate

Au intervenit: Belén Perez Mansillas (reprezentantă a Comisiei), Carlos Iturgaiz, Pascale 
Gruny, Peter Jahr și Chrysoula Paliadeli.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei; se va transmite o scrisoare autorităților spaniole; petiția va fi transmisă spre 
informare Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.

21. Petiția nr. 1025/2009, adresată de Kostas Papadopoulos, de cetățenie elenă, privind 
eludarea de către autoritățile elene a legislației Uniunii Europene privind echipamentele 
și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, precum și 
elaborarea dispozițiilor elene actuale în acest domeniu

A intervenit: Mario Gabrielli Cossellu (reprezentant al Comisiei).

Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei.

*
Între orele 17.40 și 17.50, reuniunea a continuat, fiind prezidată de Chrysoula Paliadeli, 

vicepreședintă.
*

22. Petiția nr. 423/2009, adresată de Kostas Papadopoulos, de cetățenie elenă, privind 
neaplicarea de către Grecia a principiilor UE referitoare la eficiența energetică

Au intervenit: Tatiana Marquez Uriarte (reprezentant al Comisiei) și președinta.

Decizie: petiția se închide cu o scrisoare specială pe baza răspunsului primit din partea 
autorităților elene.

*
Reuniunea a continuat la ora 17.50, fiind prezidată de Erminia Mazzoni, președintă.

*

23. Petiția nr. 824/2008, adresată de Krum Krumov, de cetățenie bulgară, însoțită de 
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16 semnături, privind liberalizarea prețurilor și măsurile de promovare a concurenței în 
domeniul serviciilor juridice din Bulgaria

A intervenit: Sophie Maletras (reprezentantă a Comisiei).

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

22. Petițiile de la secțiunea B

Petițiile nr. 91/2005, 554/2006, 572/2006, 759/2006, 773/2006, 239/2007, 343/2007, 
398/2007, 656/2007, 840/2007, 953/2007, 996/2007, 1181/2007, 1305/2007, 87/2008, 
994/2008, 1252/2008, 1304/2008, 1511/2008, 1579/2008, 1696/2008, 299/2009, 334/2009, 
558/2009, 574/2009, 657/2009, 806/2009, 895/2009, 1080/2009, 1142/2009, 1290/2009, 
1503/2009, 1551/2009, 1754/2009, 1838/2009, 55/2010, 83/2010, 135/2010, 155/2010, 
190/2010, 192/2010, 278/2010, 279/2010, 280/2010, 281/2010, 298/2010, 308/2010, 
309/2010, 314/2010, 316/2010, 349/2010, 364/2010, 374/2010, 386/2010, 416/2010, 
418/2010, 486/2010 au fost închise pe baza răspunsului scris al Comisiei. 

Petițiile nr. 169/2007, 1276/2007, 1386/2007, 270/2010, 331/2010, 651/2010, 405/2010 și 
445/2010 au fost mutate de la secțiunea B și vor fi discutate ca punct „A” în cadrul unei
reuniuni ulterioare.

23. Data și locul următoarei reuniuni

Miercuri, 1 decembrie 2010, 15.00 - 18.30, și joi, 2 decembrie 2010, 9.00 - 12.30, Bruxelles.

*
* *

Reuniunea a fost închisă la ora 18.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni, președintă.
* *
*

Anexă: Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (25 și 26 octombrie 
2010). 
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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, Chrysoula Paliadeli, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Simon Busuttil, Pascale Gruny, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boștinaru, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Diana Wallis, Margrete Auken, Giles Chichester, Roger Helmer, Bairbre de Brún, Angelika Werthmann

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, Josefa Andrés Barea, Gerald Häfner, Keith Taylor

187 (2)

193 (3)

Zita Gurmai, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

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

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/ 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

Martin Küchler, Marta Arpio, M. Heirbaut, M. Gabsquière

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Mario Tenreiro, Charlotte Rive, Michal Wilatorowicz, Paula Goodwin, Alicja Koliowska, Michael 
Docherty, Riccardo Serra, Anatael Olivert Mesa Flores, José Maria Ramos Florido, Beatrice Zaremba Gabriela Keckesova

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
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