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Comisia pentru petiții

PETI_PV(2011)193_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 24 ianuarie 2011, 15.00 - 18.30

și 25 ianuarie 2011, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 24 ianuarie 2011, la ora 15.05, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă). 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 456.777)

Înainte de a discuta despre ordinea de zi, președinta a anunțat că a fost desemnat un nou 
membru pentru a o înlocui pe Pascale Gruny și că Philippe Boulland a fost numit membru al 
Comisiei pentru petiții de către Grupul PPE.

Președinta i-a informat pe membrii comisiei că, deoarece proiectul de ordine de zi a fost 
aprobat de către coordonatori în luna decembrie, anumite modificări au devenit necesare și, 
prin urmare,  pentru reuniunea de luni după-amiază, punctul 5, referitor la urmările raportului 
Busuttil, și punctul 7, referitor la trasabilitatea deșeurilor, au fost amânate pentru o reuniune 
ulterioară. Punctul 13, referitor la un prim schimb de opinii privind Raportul anual al 
Comisiei, a fost amânat pentru reuniunea din luna februarie, în așteptarea numirii unui 
raportor și publicării unor date actualizate cu privire la petițiile primite în 2010.

De asemenea, președinta a declarat că petiționarii vor fi prezenți pentru punctele 6, 8, 9, 10, 
16, 18, 19, 20 și 21 și că aprobarea proceselor-verbale va avea loc la începutul reuniunii din 
dimineața următoare.

Ordinea de zi a fost adoptată cu această modificare.

Au intervenit: Angelika Werthmann (solicitând ca subiectul referitor la petițiile privind legea 
spaniolă pentru zonele de coastă să fie inclus pe ordinea de zi a uneia dintre reuniunile 
următoare), Peter Jahr (referitor la problema petițiilor urgente, pe care o va ridica la 
reuniunea coordonatorilor), Margrete Auken (declarând că nu consideră petițiile cetățenilor 
români privind libertatea presei în România, care au fost discutate în cadrul reuniunii din 
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luna decembrie, ca fiind închise), Carlos José Iturgaiz Angulo (declarând că dorește o 
modificare a proceselor-verbale ale reuniunii din luna decembrie), Victor Boștinaru 
(referitor la acordul dintre grupurile politice privind petițiile cetățenilor români),  Rainer 
Wieland (solicitând o mai bună luare în considerare a emailurilor sale către Secretariat cu 
privire la termenul de predare a documentelor RIR) și președinta, care a precizat că 
problemele referitoare la procesele-verbale vor fi discutate în dimineața următoare și că 
subiectul privind petițiile cetățenilor români va fi dezbătut la reuniunea coordonatorilor.

2. Comunicări ale președintei

Anexa la notele președintei a fost distribuită pentru comentarii referitoare la redeschiderea sau 
închiderea anumitor petiții din motivele menționate.  Întrucât nu au existat comentarii 
referitoare la recomandările respective, se consideră că acestea au fost aprobate.

3. Chestiuni diverse

Nu au existat.

4.     Petiția nr. 273/2010, adresată de Mariagrazia Canuti, de cetățenie italiană, privind 
groapa de gunoi din apropiere de Roma

Au intervenit: președinta, Mariagrazia Canuti (petiționară), Ion Codescu (reprezentant al 
Comisiei), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr și Victor Boștinaru.
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei.  Va fi adresată o scrisoare autorităților italiene (Sindaco + Pres. 
Regione), care vor fi invitate și la următoarea dezbatere a Comisiei cu privire la această 
petiție.

5.   Petiția nr. 1405/2007, depusă de Ivaylo Asenov Krastev, de cetățenie bulgară, în 
numele „Protecției sănătății și vieții populației și mediului”, privind funcționarea ilegală 
a unui amplasament de depozitare a deșeurilor rezidențiale solide

Au intervenit: președinta, Ventzislav Bojilov reprezentându-l pe Ivaylo Asenov Krastev 
(petiționar),Detelin Ivanov și Jean-Francois Brakeland (reprezentanți ai Comisiei),Iliana 
Malinova Iotova, Victor Boștinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann și Peter Jahr. 
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei. Va fi adresată o scrisoare Reprezentanței permanente a Republicii 
Bulgaria.

6.  Petiția nr. 78/2007, adresată de Mavroudis Voridis, de cetățenie elenă, privind 
construirea unui depozit de deșeuri în partea de est a regiunii Attica

Au intervenit: președinta, Mavroudis Voridis (petiționar), Georges-Stavros Kremlis 
(reprezentant al Comisiei) Nikolaos Salavrakos și Angelika Werthmann.
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei. Va fi adresată o scrisoare Reprezentanței permanente a Republicii Elene.

*
În continuare, reuniunea a fost prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepreședinte).

*
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7.  Petiția nr. 1292/2009, adresată de Juozas Imbrasas, de cetățenie lituaniană, privind 
presupuse încălcări ale legislației CE privind protecția mediului în cazul unei instalații 
planificate de incinerare a deșeurilor din Vilnius

Au intervenit: președintele, Juozas Imbrasas (petiționar și deputat în Parlamentul European), 
Peter Vajda (reprezentant al Comisiei) și Victor Boștinaru.
Decizie: Examinarea petiției se va încheia după primirea răspunsului Comisiei. 

*
În continuare, reuniunea a fost prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

*

8.  Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise, 17.10 - 19.10)

***

marți, 25 ianuarie

Reuniunea a fost deschisă la ora 9.05, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

9.  Deciziile coordonatorilor

a. Alocarea rapoartelor și avizelor
Coordonatorii au confirmat folosirea sistemului d´Hondt  pentru alocarea rapoartelor și 
avizelor, astfel cum s-a stabilit la începutul acestei legislaturi. A fost propusă o clarificare a 
modului în care acest sistem ar trebui pus în aplicare. Ca urmare a restricțiilor temporale, 
avizul destinat Comisiei IMCO a fost alocat președintei prin procedură scrisă.  Celelalte 
rapoarte și avize vor fi alocate la următoarea reuniune a coordonatorilor, dacă aceștia vor 
ajunge la un acord politic pe baza sistemului d´Hondt.

b. Memorandum pentru petiții urgente
Coordonatorii au ajuns la un acord cu privire la următorul memorandum:
Fiecare membru titular al Comisiei PETI are dreptul de a solicita demararea procedurii de 
urgență în cazul unei petiții. Cererea va fi motivată în scris și depusă la biroul președintelui 
de comisie.  Dacă petiția în cauză nu a fost încă declarată admisibilă în temeiul articolului 
201, alineatele (1) și(7), președintele va include subiectul admisibilității petiției pe ordinea de 
zi a primei reuniuni ordinare a comisiei ce urmează după data la care a fost formulată 
cererea.

Președintele va transmite petiția primei reuniuni ordinare a coordonatorilor ce urmează 
după data la care a fost formulată cererea pentru procedura de urgență.  De asemenea, 
președintele va informa comisia (comisiile) responsabilă (responsabile) și va contacta 
Comisia pentru un aviz.

Pe baza avizelor și comentariilor din partea comisiei (comisiilor) responsabile și ale 
Comisiei, coordonatorii vor dezbate măsurile care vor fi luate în continuare. După ce 
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coordonatorii adoptă o poziție finală cu privire la petiție, conform articolului 192, 
președintele va include petiția pe ordinea de zi a reuniunii comisiei. La această reuniune vor 
fi invitați petiționarul, membrii comisiei (comisiilor) responsabile și Comisia. 

Concluzia definitivă a comisiei va fi adoptată în rezoluția Parlamentului privind Raportul 
anual al Comisiei PETI.

c. Întrebare cu solicitare de răspuns oral privind petiția nr. 1565/2009 în numele FEPEX 
(Federația spaniolă a producătorilor și exportatorilor de fructe, legume, flori și plante 
vii)
Întrebarea va fi dezbătută din nou la următoarea reuniune a coordonatorilor, când vor fi 
disponibile traducerile în limbile engleză și franceză.

d. Delegații și misiuni de informare în 2011
Secretariatul va redacta o notă privind repartizarea locurilor în cadrul delegațiilor și misiunilor 
de informare și normele care reglementează organizarea acestora. 

e. Alte acorduri între coordonatori

i. Începând din ianuarie 2011, Regulamentul de procedură al Parlamentului va fi pus în 
aplicare în cazul tuturor procedurilor Comisiei PETI. Conform Regulamentului, președintele 
este gardianul acestuia. 
  
ii. Începând din ianuarie 2011, sistemul d'Hondt va fi pus în aplicare nu numai în cazul 
repartizării rapoartelor și avizelor, ci și în cazul delegațiilor și misiunilor de informare. 

iii. Dacă un petiționar dorește să redeschidă petiția pe baza unor noi informații, acesta va 
adresa o cerere președintelui, care o va transmite coordonatorilor pentru o decizie. 

iv. În temeiul unei scrisori primite de la petiționari, coordonatorii au decis redeschiderea 
petițiilor privind libertatea presei în România (petițiile nr. 733/2010 și 1235/2010).

Au intervenit: Miguel Angel Martínez Martínez [cu privire la dezbaterea din săptămânile 
precedente din plen referitoare la întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind ATMED 
(petiția nr. 473/2008)], Norica Nicolai (cu privire la situația presei din România), Gerald 
Häfner (protestând împotriva modului în care s-a desfășurat votarea referitoare la 
admisibilitatea petițiilor privind libertatea presei în România și a faptului că membri non 
PETI ai Grupului PPE au înlocuit membrii Comisiei PETI în timpul votării), Angelika 
Werthmann (solicitând din nou linii directoare pentru urmarea dată petițiilor privind legea 
spaniolă pentru zonele de coastă și alte chestiuni similare), Margrete Auken (cu privire la 
modul de interpretare a sistemului d'Hondt), Peter Jahr (precizând că acest lucru este 
responsabilitatea coordonatorilor) și Victor Boștinaru (indicând repercusiunile pe care le-a 
avut asupra sa dezbaterea comisiei din 2 decembrie 2010 cu privire la legislația mass-media 
din România și prezentând o copie a unei scrisori primite de la Directorul Serviciilor 
Speciale de Telecomunicații).  

10. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din 9 noiembrie, 22 noiembrie și 1-2 
decembrie 2010

Procesele-verbale ale reuniunilor din 9 și 22 noiembrie au fost adoptate fără modificări.  La 
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solicitarea lui Carlos José Iturgaiz Angulo, procesele-verbale ale reuniunilor din decembrie au 
fost adoptate cu următoarea modificare a punctului 14, secțiunea 1:

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, dna. Wallis a 
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 
Comisiilor pentru mediu și pentru afaceri juridice în legătură cu petițiile respective.

11.   Aviz referitor la o piață unică pentru europeni (IMCO 2010/2278(INI))
        (adoptarea IMCO: 28.02.2011 - ședință plenară: 23.03.2011)
        - primul schimb de opinii

Au intervenit: președinta, Nathalie Berger(reprezentantă a Comisiei), Peter Jahr și Margrete 
Auken.  Termen de depunere a amendamentelor: Joi, 27 ianuarie, ora 15.00  Vot în comisie: 
1 februarie 2011.

12.  Dezbatere a Raportului privind impactul asupra mediului al viitoarei conducte de 
gaze din Marea Baltică, conductă care urmează să lege Rusia de Germania (Petițiile nr. 
0614/2007 și 0952/2007) (2007/2118(INI)) (Raportor: Marcin LIBICKI)

Au intervenit: președinta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas 
(reprezentant al Comisiei), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Boștinaru, Konrad Szymanski, 
Lena Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken și Peter Jahr.
Decizie: În urma unei largi dezbateri, Comisia a fost invitată să trimită în scris răspunsurile 
sale la întrebările adresate de membri in timpul discuției.  O atenție deosebită a fost acordată 
modului în care Directiva EIA a fost pusă în aplicare.

13.  Petiția nr. 1345/2009, adresată de Michal Racki, de cetățenie poloneză, privind 
exploatarea minieră a lignitului la zi din Silezia Inferioară din Polonia
precum și
Petiția nr. 46/2010, adresată de Irena Rogowska, de cetățenie poloneză, în numele 
asociației „Stop Odkrywce” (Opriți exploatările miniere la zi), privind o mină care 
efectuează exploatări la zi pentru extracția lignitului în Silezia Inferioară din Polonia

Au intervenit: președinta, Irena Rogowska (petiționară), profesorul Ludwik Tomialojc 
(reprezentant al petiționarilor), Alicja Kozlowska (reprezentantă a Comisiei), Lena Kolarska-
Bobinska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Boștinaru și Robert 
Chrusciel (primar al localității Ruja).
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei. Va fi adresată o scrisoare Reprezentanței permanente a Republicii 
Polone.

14.  Petiția nr. 1843/2009, adresată de Francis Pont, de cetățenie franceză, privind 
riscurile grave asupra sănătății rezultate în urma gestionării defectuoase a stației de 
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epurare a apelor reziduale provenite de la rețeaua de canalizare din orașul Béziers 
(Franța)

Au intervenit: președinta, Helmut Bloech  (reprezentant al Comisiei) și Philippe Boulland
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei.  Va fi adresată o scrisoare autorităților franceze locale.

15.  Petiția nr. 1486/2009, adresată de Bo Håkansson, de cetățenie daneză, în numele 
Asociației daneze pentru conservarea naturii, privind permisiunea guvernului danez de 
a draga midiile din zonele Natura 2000 și încălcarea implicită a dispozițiilor Directivei 
92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică

Au intervenit: președinta, Henning Mørk Jørgensen (din partea Asociației daneze pentru 
conservarea naturii), Susanne Wegefelt (reprezentantă a Comisiei), Margrete Auken, Victor 
Boștinaru, Peter Jahr, Liam Cashman (reprezentant al Comisiei) and René La Cour Sell 
(petiționar).
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei, în special cu privire la impactul asupra acestei zone, dar și la alte zone 
sensibile de coastă care ar putea fi afectate.

16. Misiune de informare la Mellau/Damuls, Vorarlberg (Austria) (29.09 - 1.10.2010) 
referitoare la petiția nr. 0672/2007, adresată de Lothar Petter, de cetățenie austriacă, în 
numele Comitetului de acțiune împotriva proiectelor de dezvoltare a noilor sporturi de 
iarnă din Mellau și Damüls, Vorarlberg (Austria), însoțită de 26 de semnături, privind 
teleschiurile și telecabinele prevăzute în regiunea Mellau și Damüls
- examinarea unui raport privind misiunea de informare

Au intervenit: președinta, Rainer Wieland (șeful delegației), Marianne Muller (reprezentantă 
a Comisiei), Lothar Petter (petiționar), Eva Lichtenberger, Angelika Werthmann și Victor 
Boștinaru.
Decizie: Coordonatorii vor fi invitați să examineze în plen o întrebare cu solicitare de răspuns 
oral. 
Va fi adresată o scrisoare Reprezentanței permanente a Republicii Austria. Adoptarea 
raportului privind misiunea de informare este prevăzută pentru reuniunea din 15-16 martie. 
Din nou, atenția membrilor s-a concentrat asupra punerii în aplicare a Directivei EIA.

17. Petiția nr. 689/98, adresată de David Petrie, de cetățenie britanică, privind 
problemele cu care se confruntă asistenții de limbi străine (lettori) în universitățile din 
Italia

Au intervenit: președinta, David Petrie (petiționar), Dimitrios Kontizas (reprezentant al 
Comisiei), Margrete Auken, Victor Boștinaru și Peter Jahr (care a subliniat faptul că petiția 
ar trebui să fie inclusă din nou pe ordinea de zi, înainte de sfârșitul anului) 
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei.  Va fi adresată o scrisoare Reprezentanței permanente a Republicii 
Italiene.

18.  Petiția nr. 1132/2009, adresată de H.M., de cetățenie portugheză, în numele 
asociației portugheze de activități turistice „AETP”, privind lipsa de transparență în 
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ceea ce privește cererea de finanțare în cadrul programelor operaționale din UE

Au intervenit: președinta, H.M. (petiționar), Dirk Peters (reprezentant al Comisiei), Peter 
Jahr și Victor Boștinaru.
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei.  

19.  Petițiile de la secțiunea B
Petițiile nr. 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 
705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 
1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 
455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 
619/2010, 620/2010, 639/2010 și 718/2010 au fost închise pe baza răspunsului scris al 
Comisiei. 

Petițiile nr. 642/2009 și nr. 1772/2009 vor fi mutate de la secțiunea B și vor fi discutate ca 
puncte „A” în cadrul unei reuniuni ulterioare.  Petiția nr. 725/2010 va fi, de asemenea, mutată 
de la secțiunea B și discutată ca punct „A” în cadrul unei reuniuni ulterioare, pe baza unui 
aviz al Comisiei PECH.  Petiția va fi transmisă și Comisiei IMCO spre informare.

20. Data și locul următoarei reuniuni 

Bruxelles, 
1 februarie 2010, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Reuniunea a fost închisă la ora 12.35.

ANEXE:
Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (1-2 decembrie 2010)
Lista petițiilor care urmează să fie închise sau redeschise în conformitate cu anexa la notele 
președintei
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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 (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

Philippe Boulland (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Ernst Strasser (2), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (1,2), Victor Boștinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1,2), 
Miguel Angel Martínez Martínez (2), Diana Wallis (1), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (2), Giles Chichester (1,2), Bairbre de 
Brún (1), 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

Ioannis A. Tsoukalas (2), Gerald Häfner (2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Juozas Imbrasas (1), Cristian Silviu Bușoi (2), Konrad Szymański (2), Piotr Borys (2), Eva Lichtenberger (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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