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Comisia pentru petiții

PETI_PV(2011)194_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 1 februarie 2011, 9.00 - 12.45 și 15.00 - 18.15

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 1 februarie 2011, la ora 9.10, fiind prezidată de Willy Meyer 
(vicepreședinte).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 456.868)

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președintelui

Președintele a anunțat că dna Comisar Viviane Reding va fi prezentă între orele 16.30-
17.30. Mai departe, a anunțat că petiționarii vor fi prezenți pentru punctele 5, 6, 7, 11 
și 18. Punctul 8 va fi discutat împreună cu punctul 13. 

Anexa la foaia președintelui a fost distribuită pentru comentarii privind redeschiderea 
sau închiderea anumitor petiții pentru motivele menționate. Întrucât nu au fost primite 
comentarii, se consideră că recomandările au fost aprobate.

3. Chestiuni diverse

Nu au existat.

4. Petiția nr. 1335/2008, adresată de Hristo Genev, de cetățenie bulgară, însoțită de 
14432 de semnături, privind creșterea producției în mina de aur de la Chelopech 
din Bulgaria, cu ajutorul tehnologiei de leșiere de cianuri 

Au intervenit: președintele, Vasil Kadrinov (în numele petiționarului), Detelin Ivanov și 
Jean-François Brakeland (reprezentanții comisiei), Sandrine Bélier, Peter Jahr, 
Margrete Auken și Victor Boștinaru.
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Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei, cu privire la abordarea deciziilor luate înainte de 
aderarea noilor state membre, care nu sunt în conformitate cu legislația UE. Se va cere 
avizul Comisiei pentru mediu. Președintele va comunica îngrijorările comisiei într-o 
scrisoare adresată reprezentanței permanente a autorităților bulgare.

5. Monitorizarea raportului Busutill referitor la raportul privind societățile editoare 
de anuare profesionale înșelătoare (Petițiile 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 
1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 și altele) (2008/2126(INI))

Petiția nr. 100/2010, adresată de Jacques de Lepinau, de cetățenie franceză, în 
numele WWW. StopECG.ORG, privind necesitatea unei legislații europene care 
să protejeze micile întreprinderi împotriva contractelor ascunse și a publicității 
înșelătoare.

Simon Busuttil a prezentat subiectul și a reluat situația descrisă în raportul său din 
2008. Din păcate, aceasta continuă, chiar într-o formă înrăutățită. Acesta a invitat 
Comisia să intensifice eforturile de abordare eficientă a problemei.

Au intervenit: președintele, Angelo Grieco (reprezentantul Comisiei), Giles Chichester, 
Gerald Häfner, Peter Jahr și Victor Boștinaru.
Decizie: Comisia a fost solicitată pentru intensificarea acțiunii sale, care a fost deja 
lansată, pentru a obține rezultate concrete fără întârziere. Vor fi depuse o întrebare cu 
solicitare de răspuns oral și o rezoluție.

6. Petiția nr. 1534/2008, adresată de Borislav Sandov, de naționalitate bulgară, în 
numele „Societății pentru Proiecte Agrare și de Mediu - GEO”, însoțită de 13626 
semnături, privind neaplicarea de către autoritățile bulgare a dispozițiilor 
Directivei 2001/42/CE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri 
și programe asupra mediului și a Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică în 
contextul construirii unui centru turistic și sportiv în Munții Rodopi
precum și
Petiția nr. 1587/2008, adresată de Nevena Asenova, de cetățenie bulgară, în 
numele „Comitetului de inițiativă pentru locuitorii din satul Mougla”, însoțită de 
410 semnături, privind „schimbul de terenuri” și încălcarea legislației UE privind 
mediul în regiunea Smolyan din sudul Bulgariei
precum și
Petiția nr. 1336/2008, adresată de Andrey Kovatchev, de naționalitate bulgară, 
însoțită de o semnătură, privind transpunerea necorespunzătoare a rețelei Natura 
2000 în Bulgaria și tratamentul nesatisfăcător acordat de Comisie unei plângeri 
legate de aceasta 

Au intervenit: președintele, Vasil Kadrinov (în numele petiționarilor), Detelin Ivanov și 
Jean-François Brakeland (în numele Comisiei), Margrete Auken, Victor Boștinaru, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr și Iliana Malinova 
Iotova

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei și a autorităților bulgare, care au fost invitate în scris, 
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pentru a veni cu comentarii. O vizită la fața locului ar putea fi inclusă în programul 
vizitei delegației în Bulgaria, planificată pentru a doua jumătate a anului 2011.  

7. Petiția nr. 1098/2007, adresată de Juan Antonio Carrasco Ragel, de cetățenie 
spaniolă, în numele Plataforma Por El Estudio Epidemologico, privind 
desfășurarea unui studiu epidemiologic integrat pentru locuitorii din regiunea 
Gibraltar (Andaluzia, Spania) și Gibraltar (Regatul Unit)
precum și
Petiția nr. 615/2009, adresată de Justine Olivero, de cetățenie britanică, însoțită de 
237 de semnături, privind creșterea numărului de cazuri de cancer în Campo de 
Gibraltar și în Muntele Tarik

Au intervenit: președintele și Peter Vajda (reprezentantul Comisiei)
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, sub rezerva unor informații 
suplimentare din partea Comisiei privind aspecte legate de sănătate, pe baza 
informațiilor solicitate din partea autorităților din Gibraltar și Spania.

8. Petiția nr. 287/2008, adresată de Bernd Hofmann, de naționalitate germană, 
privind presupusa expropriere forțată și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor 
UE în Elche (provincia Alicante din regiunea autonomă Valencia)

Au intervenit: președintele, Helmut Bloech (reprezentantul Comisiei) și Margrete 
Auken
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, sub rezerva unor informații 
suplimentare din partea Comisiei referitoare la consolidarea procedurilor privind 
încălcarea dreptului comunitar inițiate împotriva Spaniei în legătură cu epurarea apelor 
uzate (mai 2010) și în legătură cu directiva-cadru privind apa (27 ianuarie 2011) 

9. Petiția nr. 776/2009, adresată de Roland Sharp, de cetățenie britanică, în numele 
Asociației locuitorilor din Hondón de los Frailes, privind activitățile inadmisibile 
de dezvoltare urbană care au loc în Hondón de los Frailes, Alicante, Spania
precum și
Petiția nr. 917/2009, adresată de Josefa Fernandez Quirante și Ronald Henry 
Sharp, de cetățenie spaniolă și britanică, în numele Asociación de Vecinos de 
Hondon de los Frailes, însoțită de 2 semnături, privind deteriorarea valorii 
proprietății funciare, ca rezultat al construirii unui drum și al compensației 
necorespunzătoare  

Au intervenit: președintele, Gordon Bell (în numele petiționarilor), José M Ramos 
Florido și William Floyd (reprezentanții Comisiei), Roger Helmer, Edward McMillan-
Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines, Victor Boștinaru 
și Marta Andreasen
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, sub rezerva unor informații 
suplimentare din partea Comisiei referitoare la consolidarea procedurilor privind 
încălcarea dreptului comunitar inițiate împotriva Spaniei în legătură cu directiva-cadru 
privind apa (27 ianuarie 2011). Va fi adresată o scrisoare autorităților din Valencia 
pentru a obține clarificări în ceea ce privește adoptarea planului de urbanism propus. 
Petiția va fi transmisă mai departe Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru 
mediu și Comisiei pentru afaceri juridice, spre informare.
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10: Petiția nr. 437/2001, adresată de José Antonio Muñoz Grau, de naționalitate 
spaniolă, în numele „Asociación Comisión Pro-Río”, privind poluarea râului 
Segura din regiunea Murcia
precum și
Petiția nr. 1026/2002, adresată de Pedro Marset Campos, de naționalitate 
spaniolă, privind poluarea constantă și fără posibilitate de reducere a râului 
Segura și, în consecință, a canalelor de irigații conectate la acesta

Au intervenit: președintele, José M Servert (reprezentantul Comisiei) și Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Decizie: Examinarea petițiilor se va încheia după primirea răspunsului Comisiei.

11. Petiția nr. 584/2008, adresată de Pedro Cuevas Cueto, de naționalitate spaniolă, 
privind extinderea autostrăzii A-8 (Autovía del Cantábrico) și a rutei planificate 
pentru aceasta prin zona ocupată de peșterile Cuartamentero din Llanes 
(Asturias)

Au intervenit: președintele, José M Ramos Florido (reprezentantul Comisiei), María 
Muñiz De Urquiza și Cristina Gutiérrez-Cortines
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei. Comisia a observat că au fost aduse pagube 
ireversibile unui sit făcând parte din patrimoniul cultural. Acest caz se află în prezent 
în fața instanțelor spaniole.

Punctele 13 și 14 au fost amânate pentru o reuniune viitoare. Reuniunea a fost închisă la ora 
11.45.

Reuniunea coordonatorilor cu ușile închise: între orele 11.45-12.45

Reuniunea a fost reluată la ora 15.05, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

12. Deciziile coordonatorilor

a) Repartizarea rapoartelor și avizelor
Deșeuri Raport PPE
Rapoarte anuale GUE
Avizul privind Carta S&D
Avizul privind cetățenia ALDE
Aplicarea dreptului comunitar VERTS
Avizul privind persoanele cu handicap ECR
Raportul privind Ombudsmanul S&D

La următoarea reuniune va fi adoptat un sistem de puncte, care acoperă întreg 
mandatul.

b) Non-petiții
În prezent, Comisia așteaptă propuneri din partea DG PRES și a DG IPOL și va relua 
examinarea problemei după încheierea procedurii administrative.

c) Rezoluția privind Palestina (petițiile 430/2009 și 1764/2008)
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Coordonatorii și-au arătat sprijinul, sub rezerva unui acord final în legătură cu 
consultările de grup privind textul prezentat, care a fost comunicat deputaților sub 
formă de proiect, la următoarea reuniune a coordonatorilor. 

d) Întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată FEPEX (importuri de roșii - Petiția 
nr. 1565/2009)
Coordonatorii au aprobat adresarea întrebării cu solicitare de răspuns oral prezentată 
de Carlos José Iturgaiz Angulo, care a fost transmisă în limbile spaniolă, engleză și 
franceză.

e) Vizite
Coordonatorii au observat documentul pregătit de secretariat. A existat un acord 
privind continuarea celor patru vizite planificate în Polonia (săptămâna 16 mai), 
Franța, Italia și Bulgaria, în timp ce coordonatorii au subliniat faptul că latura de 
informare a misiunilor ar trebui să fie prioritară. Examinarea viitoarelor misiuni de 
informare, inclusiv în România, va fi realizată la următoarea reuniune.

f) Ordinea de zi a reuniunii din 15/16 martie
Până joi, 3 februarie, ora 12.00, ar trebui dat acordul în scris.  

13. Avizul referitor la o piață unică pentru europeni (IMCO 2010/2278(INI))
(adoptarea IMCO: 28 februarie 2011 - ședință plenară: 23 martie 2011)
Raportoare pentru aviz:  Erminia Mazzoni
- examinarea amendamentelor: un amendament oral, propus de ALDE, adoptat
- adoptarea unui proiect de raport: adoptat cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă și o 
abținere

14. Petiția nr. 632/2008, adresată de Robert Biedron, de naționalitate polonă, în 
numele „Kampania Przeciw Homofobii” (Campania împotriva homofobiei), 
privind refuzul autorităților polone de a emite un extras de stare civilă cetățenilor 
de naționalitate polonă care doresc să încheie un contract de uniune civilă cu o 
persoană de același sex într-un alt stat membru

Au intervenit: președinta, Greg Czarnecki (în numele petiționarului), Tomas Kukal 
(reprezentantul Comisiei), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, 
Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna Senyszyn, Victor 
Boștinaru și Margrete Auken.
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei. Deputații și-au exprimat nemulțumirea cu privire la 
informațiile oferite de autoritățile poloneze; ulterior le va fi adresată o scrisoare, 
solicitând clarificare și îndemnându-le să respecte în totalitate obligațiile ce le revin 
conform tratatului.

15. Petiția nr. 829/2008, adresată de Fernando Soares, de cetățenie britanică, privind 
presupusa discriminare pe criterii de naționalitate în cazul nerecunoașterii în 
Franța a parteneriatului civil britanic 
precum și
Petiția nr. 1085/2010, adresată de Aldwyn Llewelyn, de cetățenie britanică, privind 
recunoașterea în Franța a unui parteneriat înregistrat în Regatul Unit   
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Au intervenit: președinta, Tomas Kukal (reprezentantul Comisiei) și Michael Cashman.
Decizie: Examinarea petițiilor va fi închisă în urma răspunsului Comisiei și a faptului 
că petiționarii nu au reușit să răspundă solicitărilor de a primi informații suplimentare, 
precizând că această problemă persistă în alte state membre.

16. Petiția nr. 305/2009, adresată de Marisa Pignolo, de cetățenie italiană, privind 
libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii Europene

Au intervenit: președinta și Alessandro Ianniello (reprezentantul Comisiei) 
Decizie: Examinarea petiției va fi închisă.

17. Petiția nr. 1837/2009, adresată de Roberto Marcoccio, de cetățenie italiană, 
privind înregistrarea video a audierilor poliției și a procedurilor judiciare 
desfășurate în Uniunea Europeană, în vederea protecției drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor europeni și a drepturilor statelor membre ale UE

Au intervenit: președinta, Thomas Ljungquist (reprezentantul Comisiei), Victor 
Boștinaru și Margrete Auken.
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, sub rezerva informațiilor primite de 
Comisie cu privire la argumentele propuse de statele membre pentru a refuza 
înregistrările video ale procedurilor judiciare. Va fi solicitat avizul Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne în legătură cu acest subiect. 

18. Prezentare realizată de Comisarul Viviane Reding a raportului său privind 
cetățenia. 

Comisarul a subliniat angajamentul Comisiei în tratarea cu prioritate a cetățenilor, 
indicând faptul că anul 2013 a fost desemnat drept Anul cetățenilor europeni. Comisarul 
a solicitat sprijinul Parlamentului European pentru aceste eforturi și a comunicat faptul 
că și parlamentele statelor membre vor fi implicate în proces. Comisarul a mai vorbit și 
despre crearea unui ghișeu unic pentru a avea acces la soluțiile disponibile: Europa ta

Au intervenit: președinta, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter Jahr, Victor 
Boștinaru, Margrete Auken și Elena Băsescu.

Mai mulți deputați s-au arătat preocupați de percepția pe care o au cetățenii în ceea ce 
privește puterile conferite UE prin semnarea Cartei drepturilor fundamentale, în special 
în ceea ce privește dreptul la protejarea proprietății private și libertatea mijloacelor de 
informare în masă. Dna Comisar Reding a confirmat încă o dată că, din punct de vedere 
juridic, aplicarea Cartei este limitată la statele membre și la aplicarea dreptului 
comunitar (art. 51). Cu toate acestea, a subliniat oportunitățile create prin Tratatul de la 
Lisabona în extinderea domeniilor de competență ale UE la domeniul justiției. A promis 
că va răspunde în scris la alte întrebări.

19. Petiția nr. 1746/2008, adresată de Maksim Reva, de cetățenie estonă, privind 
drepturile de vot la alegerile europene ale persoanelor cu cetățenie nedeterminată 
care trăiesc în Estonia

Au intervenit: președinta, Tibor Vaszi (reprezentantul Comisiei), Tatjana Ždanoka, 
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Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner și Margrete 
Auken.
Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unui răspuns scris din 
partea dnei Comisar Reding, având în vedere ridicarea acestei probleme în cadrul unei 
dezbateri cu aceasta.

20. Raportul anual referitor la activitatea Comisiei pentru petiții 2010

Au intervenit: președinta și Willy Meyer.
Toate grupurile au fost invitate să numească raportori alternativi pentru a contribui la 
realizarea proiectului de raport.

21. Petițiile de la secțiunea B
Petițiile 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 1501/2008, 0063/2009, 
0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 0496/2010, 0511/2010, 
0562/2010 au fost închise în urma răspunsurilor scrise redactate de Comisie.

Petițiile 451/2009 și 725/2009 vor fi transferate de la secțiunea B și discutate ca puncte 
ale secțiunii A în cadrul unei reuniuni ulterioare.

22. Data și locul următoarei reuniuni

Bruxelles, 15 martie 2011, 15.00 - 18.30 și 16 martie 2011, 9.00 - 12.30.

Anexă:

Lista petițiilor care urmează să fie închise și redeschise din anexa la foaia 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, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Elena Băsescu, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Peter Jahr, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boștinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Edward 
McMillan-Scott, Adina-Ioana Vălean, Diana Wallis, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Roger Helmer, 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

Tamás Deutsch, Ioannis A. Tsoukalas, Axel Voss, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, Marta Andreasen

187 (2)

193 (3)

Cristina Gutiérrez-Cortines, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Indrek Tarand

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

Viviane Reding

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