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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2011)197_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 23 mai 2011, 15.00 - 18.30,

și 24 mai 2011, 9.00 - 12.30,
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 23 mai 2011, la ora 15.05, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă). 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 464.953)

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din 13 și 14 aprilie 2011

Procesul-verbal al reuniunii din 13 și 14 aprilie 2011 a fost aprobat.

3. Comunicări ale președintei

Președinta a informat membrii că Victor Boștinaru, neputând fi prezent astăzi din motive de 
sănătate, va fi înlocuit în reuniunea coordonatorilor de către Miguel Angel Martinez. În 
această după-amiază, comisia va primi vizita Ombudsmanului European, Nikiforos 
Diamandouros, care își va prezenta raportul anual pentru 2010. În continuare, președinta a 
anunțat că vor fi prezenți petiționarii pentru punctele 6, 16 și 17. 

4. Chestiuni diverse

Niciuna

5. Prezentarea, de către Ombudsmanul European, dl Nikiforos Diamandouros, a 
Raportului său anual 2010

Președinta a urat bun venit Ombudsmanului European, care a prezentat o expunere detaliată 
cu privire la activitățile sale derulate în cursul anului trecut, indicând statistici care 
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demonstrează că activitatea sa este, în prezent, mai cunoscută la nivel european. Cu toate că 
avizele sale nu au caracter obligatoriu, acesta a afirmat faptul că exercită o putere de 
convingere asupra instituțiilor vizate. Ombudsmanul a precizat că, în ceea ce privește originea 
geografică a plângerilor, Germania, Spania, Polonia și Belgia sunt statele membre din care 
provin majoritatea acestora, cu toate că există și alte țări, precum Luxemburg, care prezintă un 
număr foarte ridicat de plângeri în raport cu populația sa. Acesta a adăugat că urmărește 
dezvoltarea unei culturi administrative a serviciilor pentru cetățenii europeni, prin 
intensificarea dialogului cu reclamanții, cu ombudsmanii naționali, și prin introducerea unui 
ghid interactiv pe internet. Ombudsmanul European a răspuns la întrebările următorilor 
membri: Iliana Iotova, Margrete Auken, Carlos Iturgaiz, Mariya Nedelcheva, Tatjana 
Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska și președinta. Jens Nymand-Christensen (reprezentantul 
Comisiei Europene) a luat cuvântul pentru a comenta pe marginea raportului său.

6. Petiția nr. 1772/2009, adresată de Helena Maijala, de cetățenie finlandeză, în 
numele asociației Pro Hanhikivi, privind proiectul de construcție a unei centrale 
nucleare de către compania Fennovoima, în localitatea Hanhikivi

Au intervenit: președinta, Hanna Maaret Halmeenpää (reprezentantă a petiționarei), Helena 
Annikki Maijala (petiționară), Juhani Hyvärinen (responsabilul centralei nucleare 
Fennovoima), J.-F. Brakeland (reprezentant al Comisiei), Margrete Auken și Philippe 
Boulland.
Decizie: examinarea petiției rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea petiționarei și a responsabilului centralei nucleare Fennovoima.

La ora 17.05, președinta a fost nevoită să lipsească, reuniunea comisiei fiind prezidată de 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

7. Petiția nr. 332/2010, adresată de Eloi Nolla Subirats, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Ecologistas en acción”, privind depozitul temporar centralizat pentru deșeuri 
nucleare

Au intervenit: președintele, J.-F. Brakeland (reprezentant al Comisiei), Margrete Auken, 
Miguel Angel Martínez Martínez și Philippe Boulland.
Decizie: petiția se închide.

8. Petiția nr. 1702/2008, adresată de Christian Goralczyk, de cetățenie germană, 
privind Oficiul german de colectare a taxelor de radio și televiziune și neaplicarea de 
către acesta a normelor privind protecția datelor

Au intervenit: președintele și Angelika Koman (reprezentantă a Comisiei).
Decizie: petiția se închide, cu confirmarea scrisă a intervenției Comisiei.

9. Petiția nr. 720/2008, adresată de C. R., de cetățenie franceză, privind o pretinsă 
discriminare în legătură cu o cerere de înscriere în registrul populației și pe listele de 
alegători în Forio, din insula italiană Ischia

Au intervenit: președintele, Daniel Woehl (reprezentant al Comisiei) și Philippe Boulland. 
Decizie: petiția rămâne deschisă și se va adresa o scrisoare administrației locale.

10. Petiția nr. 725/2010, adresată de Marco Noto, de cetățenie italiană, privind 
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etichetarea conservelor de pește

Au intervenit: președintele, Xavier Guillou (reprezentant al Comisiei), Guido Milana 
(reprezentant al comisiei PECH) și Miguel Martínez.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Se sugerează Comisiei pentru pescuit să adreseze Comisiei Europene întrebare 
orală comună pe acest subiect.

11. Reuniune a coordonatorilor (17.30 - 18.30, cu ușile închise)

 *
* *

Reuniunea a început la ora 17.45, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

 *
* *

12. Deciziile coordonatorilor:

1. Au convenit să adreseze Comisiei o întrebare cu solicitare de răspuns oral pe baza 
petiției nr. 901/08 privind „libertatea de neasociere”, cu referire la întreprinderile mici 
din Suedia. Proiectul de text a fost distribuit și aprobat.

2. Au convenit asupra planului de acțiune propus pentru organizarea dezbaterii pe tema 
Legii spaniole privind zonele de coastă, astfel cum a fost sugerat de către președintă.

3. Au decis să stabilească un mic grup de lucru, pentru a actualiza poziție a comisiei cu 
privire la petițiile „Jugendamt”, și au luat act de dosarul pregătit de secretariat.

4. Au convenit asupra calendarului propus pentru o scurtă vizită la Berlin, având drept 
element central petițiile „Jugendamt” - astfel cum a fost aprobat de către Conferința 
președinților/Birou - cu data de plecare stabilită pentru 29 iunie, seara. Urmează a fi 
organizate întruniri cu oficiali ai Bundestagului și ai ministerului, în cursul zilei de joi, 
30 iunie; au luat act de discuțiile pregătitoare avute de secretariat pe această temă. Au 
participat: Philippe Boulland (PPE), Chrysoula Paliadeli (S&D), Edward McMillan 
Scott (ALDE).

5. Au luat act de proiectul de program preliminar pentru vizita de documentare în 
Bulgaria (29 iunie - 2 iulie). Au participat: Erminia Mazzoni (președinta PPE), Victor 
Boștinaru (S&D), Margrete Auken (Grupul Verzilor). 

6. Au aprobat un proiect de scrisoare adresată Președintelui Buzek/Conferinței 
președinților referitoare la rolul comisiei PETI în organizarea audierilor cu privire la 
inițiativa cetățenească europeană (ICE), precum și propunerea de a modifica, în 
consecință, anexa VII la Regulamentul de procedură.

7. Au aprobat propunerea prezentată de Comisia Europeană de a coorganiza o audiere 
privind „Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale și procesul de petiționare”, 
cuprinsă în Raportul pentru 2010 referitor la Aplicarea Cartei - pagina 7. Date reținute: 
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joi, 6 octombrie 2011, Sala 3C50. De asemenea, s-a discutat posibilitatea implicării 
comisiei LIBE.

8. Au aprobat un proiect de scrisoare pregătit pentru Chrysoula Paliadeli, ca răspuns la o 
solicitare a comisiei FEMM, și un chestionar privind egalitatea de gen, precum și 
deliberările comisiei.

9. Au aprobat proiectul provizoriu de ordine de zi pentru următoarea reuniune a comisiei, 
din 14 și 15 iunie, sub rezerva unei posibile adăugiri a două puncte, referitoare la 
Polonia, în iunie sau în iulie.

Marți, 24 mai 2011

Reuniunea a început la ora 9.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

13. Aviz referitor la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap
(2010/2272(INI)) EMPL

Raportor pentru aviz: CHICHESTER (ECR)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz
Au intervenit: președinta, Giles Chichester, Silvio Grieco (reprezentant al Comisiei) și Rainer 
Wieland.
Raportul a fost adoptat în unanimitate (22 de membri), cu 16 amendamente adoptate, 10 
respinse și unul retras de autor. 

14. Aviz privind comunicarea referitoare la cel de al 27-lea Raport privind 
monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene 2009 (COM (2010)0538)
(2011/2027 (INI)

Raportor pentru aviz: AUKEN (Verts)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz
Au intervenit: președinta, Margrete Auken, Martin Kroeger și Tamas Barsi (reprezentanți ai 
Comisiei).
Raportul a fost adoptat în unanimitate (22 de membri), cu 8 amendamente adoptate și 9 
respinse.

15. Raport anual privind activitățile Comisiei pentru petiții 2010
(2010/2295(INI))
(termen pentru amendamente: 26 mai 2011, 15.00/adoptare: 14 iunie 2011)

Raportor: MEYER (GUE/NGL)
- examinarea proiectului de raport
Au intervenit: președinta, Peter Jahr, Victor Boștinaru, Angelika Werthmann, Margrete 
Auken, William Floyd (reprezentant al Comisiei) și Willy Meyer. 
Peter Jahr a revenit asupra unor elemente ale proiectului de raport și a făcut referire la petițiile 
mai vechi care așteaptă pronunțarea unei hotărâri a tribunalelor comunitare. Acesta a solicitat 
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Comisiei Europene să scurteze, în măsura în care va fi posibil, termenele de răspuns la petiții. 
Victor Boștinaru a adăugat câteva remarci referitoare în special la termenele de răspuns din p 
Comisiei Europene în materie de mediu, la relațiile nu totdeauna armonioase cu statele 
membre și la respectarea Cartei drepturilor fundamentale. În final, Margrete Auken a pus 
accentul pe valoarea transparenței. 
Proiectul de raport va fi supus votului în viitoarea reuniune din iunie. 

16. Petiția nr. 475/2010, adresată de Alberto Paz Viñas, de cetățenie spaniolă, privind 
transferul drepturilor sale referitoare la pensie
precum și
Petiția nr. 1326/2010, adresată de Cipriano Ricardo Lustres Martínez, de cetățenie 
spaniolă, în numele asociației „Long Hope”, privind situația marinarilor spanioli care 
au lucrat în calitate de membri ai echipajului la bordul navelor care arborau steagul 
norvegian

Au intervenit: președinta, Cipriano Ricardo Lustres Martínez (petiționar), Prodromos 
Mavridis (reprezentant al Comisiei), Carlos José Iturgaiz Angulo, Antolin Sánchez Presedo, 
Francisco José Millán Mon, Peter Jahr, Willy Meyer, Victor Boștinaru și Margrete Auken.
Decizie: petiția rămâne deschisă. S-a hotărât să se solicite Comisiei Europene să inițieze 
contacte cu Norvegia și Spania în vederea stabilirii unui acord bilateral și să ridice problema 
în cadrul dialogului lor interinstituțional. De asemenea, s-a decis să se adreseze o scrisoare 
Reprezentanței permanente a Spaniei pe lângă Uniunea Europeană, Asociației europene a 
comerțului echitabil (EFTA), precum și autorităților norvegiene.

17. Petiția nr. 174/2008, adresată de Jose Ortega, de cetățenie spaniolă, privind 
presupusa aplicare abuzivă a legislației spaniole privind zonele de coastă în legătură cu 
drepturile de proprietate
precum și
Petiția nr. 303/2008, adresată de Rosa Garcia Pose, de cetățenie spaniolă, însoțită de 55 
de semnături, privind pierderea locuințelor semnatarilor ca urmare a măsurilor de 
protecție a zonelor de coastă în provincia La Coruña
precum și
Petiția nr. 867/2008, adresată de Karin Koberling, de cetățenie germană, privind 
pretinsa aplicare abuzivă a legislației privind zonele de coastă de către autoritățile 
spaniole
precum și
Petiția nr. 1271/2008, adresată de Rudolf Schneiders, de naționalitate germană, privind 
eventuala aplicare a „Legii de coastă” în Spania
precum și
Petiția nr. 1448/2008, adresată de Ursula Czelusta, de cetățenie germană, privind 
activitățile de supraveghere a coastelor Spaniei și posibila achiziționare obligatorie a 
casei ei din Spania
precum și
Petiția nr. 1485/2008, adresată de Alan Hazelhurst, de cetățenie britanică, privind 
aplicarea ilegală a legislației spaniole a zonelor de coastă (Ley de Costas)
precum și
Petiția nr. 1691/2008, adresată de Oscar Maniaga Izquierdo, de cetățenie spaniolă, 
privind exproprierea casei sale din Alicante, Spania, în temeiul legislației spaniole 
referitoare la zonele de coastă
precum și
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Petiția nr. 1871/2008, adresată de Asociația rezidenților din Celorio, privind proiectele 
de dezvoltare urbană din Celorio, Asturias, Spania
precum și
Petiția nr. 103/2009, adresată de Margarita García Jaime, de cetățenie spaniolă, privind 
Legea referitoare la zonele de coastă („Ley de Costas”) din Spania
precum și
Petiția nr. 119/2009, adresată de Jan Van Stuyvesant, de cetățenie olandeză, în numele 
Asociației de proprietari din Vera Playa, Almería, Spania, privind situația creată în 
urma aplicării Legii privind zonele de coastă (Ley de Costas) din Spania
precum și
Petiția nr. 274/2009, adresată de Tomás González Díaz, de cetățenie spaniolă, în numele 
asociației locuitorilor din Las Calas, privind demolările în baza Legii zonelor de coastă 
(„Ley de Costas”), care au avut loc în satul Cho-Vito, situat în zona de coastă a insulei 
Tenerife, în dreptul localității Candelaria (Spania)
precum și
Petiția nr. 278/2009, adresată de Gregorio Amo López, de cetățenie spaniolă, privind 
legea zonelor de coastă în provincia Asturias, Spania
precum și
Petiția nr. 279/2009, adresată de Timoteo Giménez Domingo, de cetățenie spaniolă, 
privind impactul legii zonelor de coastă în Spania
precum și
Petiția nr. 296/2009, adresată de Ingeborg Hoffmann, de cetățenie germană, în numele 
Asociației de proprietari din Empuriabrava (APE), privind pierderea și limitarea 
drepturilor de proprietate ca urmare a aplicării legii spaniole a zonelor de coastă pe 
Costa Brava
precum și
Petiția nr. 298/2009, adresată de Wolfgang Ludwigs, de cetățenie germană, privind legea 
spaniolă a zonelor de coastă
precum și
Petiția nr. 389/2009, adresată de M.L., de cetățenie germană, privind pierderea 
proprietății sale în Spania în conformitate cu Legea spaniolă referitoare la zonele de 
coastă
precum și
Petiția nr. 606/2009, adresată de Paula Llaneza Alcada, de cetățenie spaniolă, însoțită de 
2 semnături, privind impactul Legii spaniole a zonelor de coastă („Ley de Costas”) 
asupra proprietăților sale
precum și
Petiția nr. 611/2009, adresată de Maria Jesús de Motta Martínez, de cetățenie spaniolă, 
privind implicațiile Legii referitoare la zonele de coastă („Ley de Costas”) în ceea ce 
privește proprietatea sa
precum și
Petiția nr. 618/2009, adresată de María Luisa Domínguez Ibáñez, de cetățenie spaniolă, 
privind impactul Legii spaniole a zonelor de coastă „Ley de Costas” asupra proprietății 
sale
precum și
Petiția nr. 626/2009, adresată de Nordhild Köhler, de cetățenie germană, privind 
punerea în aplicare a Legii spaniole a zonelor de coastă (Ley de Costas) în cazul insulei 
Formentera
precum și
Petiția nr. 666/2009, adresată de Carmen Ramos Badia, de cetățenie spaniolă, privind 
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impactul Legii spaniole a zonelor de coastă („Ley de Costas”) asupra proprietății sale
precum și
Petiția nr. 667/2009, adresată de Jon Iturribarria de Castro, de cetățenie spaniolă, 
privind impactul Legii spaniole a zonelor de coastă („Ley de Costas”) asupra 
proprietății sale, o moară de maree construită în anul 1683
precum și
Petiția nr. 676/2009, adresată de Jorge Comin Giner, de cetățenie spaniolă, privind 
implicațiile legii de coastă „Ley de Costas” pentru locuința sa
precum și
Petiția nr. 708/2009, adresată de Pedro López Rodríguez, de cetățenie spaniolă, privind 
Legea spaniolă a zonelor de coastă (Ley de Costas)
precum și
Petiția nr. 881/2009, adresată de Pilar Embeita Olasagasti, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociacion DARACA, privind punerea retroactivă, abuzivă și arbitrară în 
aplicare a Legii zonelor de coastă în municipalitatea Pielagos
precum și
Petiția nr. 1344/2009, adresată de José Manuel Dolón García, de cetățenie spaniolă, 
privind impactul Legii zonelor de coastă asupra lucrărilor efectuate la cheiul din 
Torrevieja
precum și
Petiția nr. 1346/2009, adresată de José María Martínez de Haro, de cetățenie spaniolă, 
privind granița de delimitare în Garrucha, Almeria, în temeiul Legii referitoare la 
zonele de coastă
precum și
Petiția nr. 1499/2009, adresată de Mercedes Bronchal Pascual și Antonio Maestre 
Azcon, de cetățenie spaniolă, privind efectele Legii spaniole a zonelor de coastă asupra 
locuințelor acestora
precum și
Petiția nr. 1523/2009, adresată de Konrad Ringler, de cetățenie germană, privind 
nerespectarea, de către autoritățile naționale și regionale spaniole, a recomandării din 
raportul Auken
precum și
Petiția nr. 1573/2009, adresată de Aurelio Pretel Marín, de cetățenie spaniolă, privind 
Legea spaniolă a zonelor de coastă
precum și
Petiția nr. 1625/2009, adresată de Heribert Hofmann, de cetățenie germană, privind un 
proiect de amenajare a unui port de agrement în Santa Margarita pe Rio Grao
precum și
Petiția nr. 1691/2009, adresată de Dolores Monferrer Guardiola, de cetățenie spaniolă, 
însoțită de 40 de semnături, privind demolarea unor locuințe din districtul Puig din 
Valencia, ca urmare a punerii în aplicare a Legii zonelor de coastă
precum și
Petiția nr. 220/2010, adresată de Nicole Amsellem, de cetățenie franceză, privind Legea 
zonelor de coastă
precum și
Petiția nr. 255/2010, adresată de María Teresa Alonso Barrero, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Proprietarios de Primera Línea Sol naciente”, privind Legea zonelor de coastă
precum și
Petiția nr. 270/2010, adresată de Francisco Javier Martínez del Cerro Poole, de cetățenie 
spaniolă, privind Legea zonelor de coastă și impactul asupra acvaculturii și salinelor din 
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golful Cádiz
precum și
Petiția nr. 341/2010, adresată de José Pérez Deniz, de cetățenie spaniolă, în numele 
„Asociación para la defensa del centro comercial de la playa del inglés”, privind Legea 
zonelor de coastă din Gran Canaria
precum și
Petiția nr. 395/2010, adresată de Ramona Chouza Chouza, de cetățenie spaniolă, privind 
aplicarea Legii zonelor de coastă în Biscaya
precum și
Petiția nr. 461/2010, adresată de Heiko Schmitz, de cetățenie germană, privind 
exproprierea proprietarilor de terenuri din Empuriabrava
precum și
Petiția nr. 493/2010, adresată de Juan José Agost Pérez, de cetățenie spaniolă, în numele 
Asociației rezidenților din zona de coastă Torre la sal, privind impactul Legii zonelor de 
coastă asupra „Cabanes” din Valencia
precum și
Petiția nr. 494/2010, adresată de Alonso Orihuela, de cetățenie spaniolă, privind 
impactul Legii zonelor de coastă în Candelaria, Tenerife
precum și
Petiția nr. 762/2010, adresată de José Luis González Godoy, de cetățenie spaniolă, 
privind Legea zonelor de coastă din Spania
precum și
Petiția nr. 925/2010, adresată de Santiago Barcia Rañales, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației rezidenților din Vilarrube beach (La Coruña, Spania), însoțită de 426 
de semnături, privind Legea zonelor de coastă din Spania
precum și
Petiția nr. 1197/2010, adresată de Elisa Arjona González, de cetățenie spaniolă, privind 
Legea zonelor de coastă
precum și
Petiția nr. 1312/2010, adresată de Rafael Barroso Castilla, de cetățenie spaniolă, privind 
Legea zonelor de coastă
precum și
Petiția nr. 1540/2010, adresată de Johan Weichselbaum, de cetățenie austriacă, privind 
demolarea unei case afectate de Legea zonelor de coastă în insulele Canare
precum și
Petiția nr. 144/2011, adresată de Karin și Jean-Louis Aubin, de cetățenie franceză și 
germană, privind aplicarea Legii zonelor de coastă în Empuriabrava
precum și
Petiția nr. 200/2011, adresată de Aleixandre Mariano Cabrelles, de cetățenie spaniolă, 
privind situația portului de agrement Empuriabrava, în Gerona, și aplicarea Legii 
zonelor de coastă

Au intervenit: președinta, Jose Ortega, Carmen del Amo, Margarita Garcia Jaime, José 
Andrés Ruiz del Molino, Jon Iturribarria, Pilar Embeita, Jose Pérez Diniz, Gabriela Mayans, 
Tomás González Díaz, Rosa Garcia Pose, Juan Cimera, Karin Koberling, Jan Jacob Van 
Stuyvesant Meijen, Clifford Carter, Timoteo Jimenez Domingo, Ramona Chouza Chouza, 
Alonso Orihuela, Juan José Agost Pérez, Nordhild Köhler (petiționari sau reprezentanți ai 
petiționarilor) și Aristotelis Gavriliadis, MiguelAngel Benito, J. Ramos Florido, Helmut 
Bloech și William Floyd (reprezentanți ai Comisiei), Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy 
Meyer, Estaras Ferragut, Muñiz de Urquiza, Miguel Angel Martínez Martínez, Antolin 
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Sánchez Presedo, Axel Voss, Victor Boștinaru, Peter Jahr, Roger Helmer, Margrete Auken, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rainer Wieland, Izaskun Bilbao Barandica, Marta 
Andreasen și Angelika Werthmann.

Președinta le-a mulțumit petiționarilor pentru prezența acestora, a reamintit schimburile 
anterioare pe acest subiect și a făcut trimitere la scrisoarea autorităților spaniole din dosarul 
reuniunii. Dl Jahr a intervenit pentru a reaminti caracterul urgent al situației.

Decizie: se amână pentru următoarea reuniune a coordonatorilor.

18. Petiția nr. 1327/2010, adresată de Maurice Wintz, de cetățenie franceză, în numele 
„Alsace Nature” și a asociațiilor „GCO non merci”, însoțită de trei semnături, privind 
decretul guvernului francez din 23 ianuarie 2008, care declară lucrările de la centura 
vestică A335 cu profil de autostradă din orașul Strasbourg ca fiind de utilitate publică și 
urgent necesare 

Au intervenit: președinta, Luc Huber și Pierre-Antoine Deetjen (reprezentanți ai 
petiționarului), Joseph van der Stegen (reprezentant al Comisiei), Sandrine Bélier și Victor 
Boștinaru.
Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

19. Petiții de la secțiunea B
Petițiile nr. 614/2002, 986/2006, 204/2007, 521/2007, 1402/2008, 1452/2008, 1525/2008, 
1609/2008, 40/2009, 160/2009, 181/2009, 624/2009, 940/2009, 1071/2009, 1312/2009, 
1452/2009, 1519/2009, 577/2010, 589/2010, 688/2010, 727/2010, 730/2010, 748/2010, 
766/2010, 807/2010, 869/2010, 880/2010, 951/2010, 957/2010, 972/2010, 998/2010, 
1006/2010, 1024/2010, 1087/2010, 1100/2010, 1121/2010, 1124/2010, 1142/2010, 
1158/2010, 1161/2010, 1165/2010, 1171/2010, 1191/2010, 1195/2010, 1223/2010, 
1227/2010, 1238/2010, 1253/2010, 1275/2010, 1282/2010, 1303/2010, 1336/2010, 
1351/2010, 1378/2010, 1388/2010, 1396/2010 și 1505/2010 au fost închise pe baza 
răspunsului scris al Comisiei.

Petițiile nr. 1003/2005, 568/2007, 473/2008, 951/2008, 1216/2008, 1477/2008, 458/2009, 
1078/2009, 1512/2009 și 790/2010 vor fi retrase de la secțiunea B și rămân deschise. 

20. Data și locul următoarei reuniuni

Marți, 14 iunie 2011, 15.00 - 18.30, și miercuri, 15 iunie 2011, 9.00 - 12.30, Bruxelles

Reuniunea a fost închisă la ora 12.30.

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (14 aprilie 2011). 
Lista petițiilor care urmează să fie închise sau redeschise conform anexei la notele 
președinției.
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