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Comisia pentru petiții
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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 14 iunie 2011, 15.00 - 18.30

și 15 iunie 2011, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 14 iunie 2011, la ora 15.05, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 466.986)

Ordinea de zi a fost adoptată cu următoarele modificări.

Președinta a anunțat că petiționarii vor fi prezenți pentru următoarele puncte de pe 
ordinea de zi: 

Punctul 6 - Petiția nr. 0273/2010 privind groapa de gunoi Malagrotta, din apropiere 
de Roma; autoritățile din această provincie sunt, de asemenea, prezenți la acest punct,
Punctul 8 - Petiția nr. 1617/2009 privind impactul unui proiect de extindere în 
profunzime a carierei de calcar din apropiere de Angoulême, Franța,
Punctul 9 - Petiția nr. 0651/2010 privind situația controlorilor de trafic aerian din 
Spania, 
Punctul 14 - Petiția nr. 1109/2010 privind ajutorul UE pentru un ONG italian,
Punctul 15 - Petiția nr. 0580/2010 privind sectorul vânzării en-gros de pește din 
Spania, 
Punctul 17 - Petiția nr. 0726/2010 privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor,
Punctul 18 - Petiția nr. 1053/2010 privind dubla impunere în Italia și Germania,
Punctul 19 - Petiția nr. 0652/2010 privind impozitarea pensiilor suplimentare franceze 
din Belgia,
Punctul 20 - Petiția nr. 0595/2010 privind regimurile de securitate socială și pensiile 
din Danemarca,
Punctul 21 - Petiția nr. 1345-2009 și nr. 0046/2010 privind exploatările miniere la zi 
din Polonia.



PE467.190v01-00 2/11 PV\870854RO.doc

RO

2. Comunicări ale președintei

Anexa la notificările președintei a fost distribuită în vederea comentariilor cu privire la 
redeschiderea sau închiderea anumitor petiții din motivele menționate. Întrucât nu au 
existat comentarii cu privire la aceste recomandări, s-au considerat aprobate.

3. Chestiuni diverse
Nu au existat.

4. Petiția nr. 0163/2010, adresată de P.B., de cetățenie germană, privind accesul unei 
părți terțe în Curtea Europeană de Justiție la pronunțarea hotărârilor preliminare

A intervenit: președinta.
Decizie: ia act de avizul Comisiei JURI și este de acord să introducă o referință la 
acesta în considerentele raportului anual privind activitatea Comisiei pentru petiții.

5. Raport anual privind activitatea Comisiei pentru petiții în 2010 (2010/2295(INI))
Raportor: MEYER (GUE/NGL)
Au intervenit: președinta, raportorul
Examinarea amendamentelor: 
Amendamente adoptate: 10, compromis 2, 12, 13, AM tehnic privind alineatul (2), 14, 
15, 16, compromis 3, compromis 4, 21, 23, 24, 25, 26, compromis 5, 29, 30, compromis 
6, 33, 1, compromis 1, AM oral privind referirea nouă (4a), 4, 5, 6 (vot pe părți), 7, 8 și 
9.
Amendamente caduce: 11, 17, 18, 20,19, 27, 28, 31, 32, 2 și 3. 
Amendamente respinse: 22, 34. 
Amendamente prezentate: 43
Amendamente retrase: 0
Amendamente neadmisibile: 0

Decizie: raportul a fost adoptat în unanimitate cu 21 voturi pentru.

6. Petiția nr. 0273/2010, adresată de Mariagrazia Canuti, de cetățenie italiană, 
privind groapa de gunoi Malagrotta din apropiere de Roma

Au intervenit: președinta, Piergiorgio Benvenuti în numele petiționarei, Claudio 
Vesselli (Provincia di Roma), Comisia (Giuseppe Manganaro), Peter Jahr, Judith 
Merkies, Margrete Auken.
Comisia a recunoscut gravitatea situației puse în discuție de către petiționară, care a 
fost confirmată, de asemenea, de către reprezentantul din provincia respectivă; a luat 
act de disponibilitatea de a închide șantierul din cauza impactului negativ asupra 
sănătății și securității îndeosebi a populației locale.
Decizie: Petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

7. Examinarea Raportului referitor la aplicarea Directivei privind gestionarea 
deșeurilor, întocmit pe baza petițiilor primite 2011/2038(INI))
Raportor: ITURGAIZ (PPE)

Au intervenit: președinta, Carlos Iturgaiz, Comisia (Karolina Fras), Judith Merkies, 
Margrete Auken.



PV\870854RO.doc 3/11 PE467.190v01-00

RO

Deputații au salutat documentul de lucru și au fost informați de faptul că la reuniunea 
din iulie va fi prezentat studiul de specialitate extern care este în curs de pregătire de 
către departamentul de politică.

8. Petiția nr. 1617/2009, adresată de Ivan Martin, de cetățenie franceză, în numele 
asociațiilor ADEVAC și „Stop Nuisances”, privind impactul unui proiect de 
extindere în profunzime a carierei de calcar „Chaumes de la Bergerie” (La 
Couronne, Charente) asupra a două depozite subterane de apă

Au intervenit: președinta, Ivan Martin (petiționar), Comisia (Maria Brattemark), 
Philippe Boulland.
Decizie: Deputații au salutat prezentarea clară a petiționarului și informațiile furnizate 
care au fost foarte detaliate și au avut referințe corespunzătoare. Petiția rămâne 
deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea Comisiei și a 
clarificărilor din partea autorităților franceze.

o O o

În intervalul 16.55 și 17.05 reuniunea a fost prezidată de Willy Meyer (vicepreședinte) 

Afaceri sociale

9. Petiția nr. 0331/2010, adresată de Ignacio Ruipérez Aguirre, de cetățenie spaniolă, 
privind situația controlorilor de trafic aerian din Spania 
și
Petiția nr. 0651/2010, adresată de Juan María García Gil, de cetățenie spaniolă, în 
numele Uniunii controlorilor de trafic aerian, privind situația controlorilor de 
trafic aerian din Spania

Au intervenit: Willy Meyer, Camilo Cela Elizagarate (în numele petiționarului), 
Ignacio Ruiperez Aguirre (petiționar), Comisia (Dimitrios Dimitriou), Carlos Iturgaiz, 
Miguel Angel Martinez Martinez, Philippe Boulland, Margrete Auken.
Decizie: Petițiile rămân deschise în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei, care să clarifice îndeosebi raportul dintre Carta drepturilor fundamentale și 
Directivele privind timpul de lucru și siguranța traficului aerian. Eurocontrol urmează 
a fi consultată de către Comisie.

Reuniunea a fost suspendată la ora 17.35.

Reuniune a coordonatorilor între 17.35 și 18.30 (cu ușile închise)

Reuniunea a fost reluată miercuri, 15 iunie 2011, la ora 9.05, fiind prezidată de 
Chrysoula Paliadeli (vicepreședintă)
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10. Raport privind raportul anual al Ombudsmanului European pe anul 2010
(2011/2106(INI))
(termen de depunere a amendamentelor: 24 iunie 2011 - 13.00. / adoptare: 13 iulie 
2011)
Raportor: IOTOVA (S-D)
Au intervenit: Chrysoula Paliadeli, raportoare, Margrete Auken, Peter Jahr, Comisie 
(Gérard Legris, Leonor Costa Rosa).
Examinarea proiectului de raport

11. Aviz referitor la orientările pentru bugetul 2012 - toate secțiunile - Ombudsman 
(BUD), astfel cum a fost modificat de Consiliu
(2011/2020)(BUD))
(termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2011 - 18.00. / adoptare: 13 iulie 
2011)
Raportoare: KOCH-MEHRIN  (ALDE)
  
Au intervenit: Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr, în numele raportoarei, Comisia 
(Leonor Costa Rosa).
Examinarea proiectului de aviz.

Concurență

12. Petiția nr. 0580/2010, adresată de Salvador López Florencio, de cetățenie spaniolă, 
în numele asociației comercianților en-gros de pește „El Barranco” privind 
monopolul exercitat de „Mercasevilla” în sectorul vânzării en-gros de pește
  
Au intervenit: Chrysoula Paliadeli, José Ramon Rodriguez Fajó Pérez (reprezentantul 
petiționarului), Joaquin Moeckel Gil (reprezentantul petiționarului), Rafael 
Dominguez Romero (președintele Comité Intersyndical de Mercasevilla), Jimenez 
Becerril Barrio, Willy Meyer, Carlos Iturgaiz, Laeticia Lecesne (Comisia Europeană).
A avut loc un schimb de opinii între petiționari și Rafael Dominguez Romero, 
președintele Mercasevilla.
Decizie: Petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

13. Petiția nr. 0752/2010, adresată de M. Bateman, de cetățenie britanică, privind 
condițiile incorecte și abuzive stabilite în contractele de închiriere pentru puburi în 
Regatul Unit
  
Au intervenit: Chrysoula Paliadeli, Comisia (Joao Cardoso Pereira)
Decizie: Petiția urmează a fi închisă ca urmare a răspunsului din partea Comisiei.

În continuare, reuniunea a fost prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).
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14. Comunicări ale președintei privind deciziile coordonatorilor

 Urmărirea deciziilor referitoare la punerea în discuție ulterioară a petițiilor privind 
impactul pe care îl are „Ley de Costas” asupra drepturilor cetățenilor europeni și a 
rezidenților asupra proprietăților individuale (reuniunile din aprilie și mai). 
Decizii: 
a) Petițiile care intră sub incidența Raportului Auken ar trebui să fie grupate și 

reconsiderate, îndeosebi în ceea ce privește decizia recentă a CEJ;
b) pot fi obținute informații mai detaliate de la autoritățile spaniole cu privire la 

dezbaterea în curs pentru revizuirea Legii privind zonele de coastă în 
parlamentul spaniol;

c) după primirea informațiilor, coordonatorii trebuie să aibă în vedere, în cadrul 
unei reuniunii ulterioare, posibilitatea de prezentare a unui raport în fața plenului 
privind această chestiune;

d) este propus un atelier privind Ley de Costas în Comisia pentru petiții pentru a 
evalua mai bine aspectele legale ale chestiunii și relația acesteia cu legislația 
europeană;

e) ia acest subiect în considerare pentru ordinea de zi a audierii propuse privind 
Carta drepturilor fundamentale, programată pentru 6 octombrie;

f) urmează a fi trimisă o scrisoare detaliată către petiționari prin care să se explice 
deciziile luate.

 Vizitele de informare în Bulgaria și Berlin:
Decizie: Aprobarea proiectului de program pentru vizita în Bulgaria.

 Vizita de informare în Berlin a fost amânată.

 Examinarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral comune cu Comisia pentru 
pescuit. 
Decizie: amânată până la încheierea audierii viitoare a PPE privind aceeași chestiune 
și în așteptarea consultărilor viitoare cu PECH.

 Examinarea ulterioară a unei solicitări din partea dlui Klein.
Decizie: trimiterea unei scrisori către Comisie privind respectarea deciziilor anterioare 
și invitarea comisarului competent pentru a insista pe lângă autoritățile germane cu 
privire la nevoia organizării unei reuniuni ulterioare în vederea examinării situației. 
Crearea unei comisii de anchetă, astfel cum a sugerat petiționarul, nu a fost 
considerată adecvată.

 Confirmarea unei solicitări de elaborare a unui raport privind cetățenia.
Decizie: aprobarea pregătirii unui raport INI privind cetățenia europeană în lumina 
acordului la care s-a ajuns cu Comisia LIBE (raportoare: Adina-Ioana Valean-ALDE).

Examinarea proiectului de ordine de zi pentru reuniunea din 12 și 13 iulie și 
examinarea cererii din partea PPE de a adăuga, în cadrul procedurii de urgență, 
examinarea petițiilor depuse privind bugetul școlilor europene. 
Decizie: Aprobarea ordinii de zi, precum și a punctului privind școlile europene;, toate 
părțile interesate vor fi invitate, în cazul în care nu sunt aduse obiecțiuni în termen de 
48 de ore. (După acest termen limită, secretariatul nu a primit nicio obiecțiune).
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 Chestiuni diverse.
Coordonatorii au solicitat punerea în discuție de urgență a chestiunii controlorilor de 
trafic aerian din Spania și Europa, în special în ceea ce privește aspectul securității și 
un aviz din partea Comisiei TRAN.

15. Petiția nr. 1109/2010, adresată de Simone Eiler, de cetățenie germană, însoțită de 
încă o semnătură, privind ajutorul UE pentru ONG-ul italian „Amici dei 
Bambini”

Au intervenit: președinta, Simone Eiler (petiționară), Alessandro Negro (ONG Amici 
dei Bambini), Comisia (Salla Saastamoinen), Tatjana Zdanoka, Victor Bostinaru
Decizie: Petiția rămâne deschisă în așteptarea unui răspuns mai detaliat din partea 
Comisiei.

16. Petiția nr. 0726/2010, adresată de John E. Doherty, de cetățenie irlandeză, în 
numele „Irish Drivers Association” (Asociația Conducătorilor Auto din Irlanda), 
privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Irlanda (VRT) 
Au intervenit: președinta, John Doherty (petiționar, președinte de filială), John 
Lernihan (președinte național), Gerard Connolly (cercetător), Ann-Marie Bruhn 
(Comisia Europeană), Bairbre de Brun, Peter Jahr.
Decizie: Petiția rămâne deschisă. Comisia a sprijinit pe deplin preocupările 
petiționarului și a invitat Comisia Europeană să solicite Irlandei să armonizeze 
legislația națională cu legislația UE. Propunerea unei întrebări cu solicitare de răspuns 
oral urmează a fi examinată de către coordonatori.

Petiția nr. 1211/2009, adresată de Leond Brevdo, de cetățenie germană, privind 
dubla impunere între Germania și Franța
și
Petiția nr. 1053/2010, adresată de Antonio și Susanna Cifelli, de cetățenie italiană, 
privind dubla impozitare în Italia și Germania 
și

17.

Petiția nr. 1404/2010, adresată de Axel Engemann, de cetățenie germană, privind 
dubla impozitare în Franța și Germania
și
Petiția nr. 1584/2010, adresată de Gerhardt Heinz , de cetățenie germană, privind 
dubla impozitare în Portugalia și Germania

Au intervenit: președinta, Antonio Cifelli (petiționar), Comisia (Marina Whitehouse, 
Franco Roccatagliata, Filip Switala), Philippe Boulland, Peter Jahr.
Deputații și-au exprimat preocuparea cu privire la faptul că prevederile referitoare la 
piața unică, precum și cele referitoare la libera circulație și dreptul de stabilire permit 
în continuare persistența unor asemenea situații anormale care aduc atingere 
drepturilor cetățenilor UE.
Decizie: Petițiile rămân deschise în așteptarea unei scrisori adresate autorităților 
naționale vizate, care vor fi invitate în momentul în care petițiile vor fi puse în discuție 
din nou; în așteptarea unor informații suplimentare din partea Comisiei (privind 
ancheta sa și propunerea viitoare referitoare la barierele în calea activității 
transfrontaliere). 
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18. Petiția nr. 0652/2010, adresată de Pierre Gérard, de cetățenie belgiană, în numele 
„Comitetului de apărare a lucrătorilor frontalieri franco-belgieni”, privind 
impozitarea pensiilor suplimentare franceze din Belgia
și
Petiția nr 0006/2011 adresată de Arsène Schmitt, de cetățenie franceză, în numele 
„Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la Moselle”, privind impozitarea de 
către Germania a pensiilor lucrătorilor transfrontalieri domiciliați în Franța

Au intervenit: președinta, Pierre Gérard (petiționarul), Comisia (Alina Armenia).
Deputații și-au exprimat preocupări similare cu cele de la punctul precedent.
Decizie: Petiția nr. 0652/2010 rămâne deschisă, în așteptarea unei scrisori către 
autoritățile naționale. Punerea în discuția a petiției nr 0006/2011 a fost amânată.

19. Petiția nr. 0595/2010, adresată de Henryka Magdalena Andersen, de cetățenie 
poloneză, privind dispozițiile daneze referitoare la reducerea pensiilor și implicit la 
neaplicarea principiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu 
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității
și
Petiția nr 0799/2010, adresată de Britta Schulz, de cetățenie daneză, privind 
dispozițiile daneze referitoare la reducerea pensiilor și implicit la nerespectarea 
principiilor prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu 
membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității

Au intervenit: președinta, Henryka Andersen (petiționară), Comisia Europeană (Felix 
Schatz).
Decizie: Petițiile rămân deschise, Comisiei îi este adresată o scrisoare pentru 

informații suplimentare.

Între 12.03 și 12.11, reuniunea a fost prezidată de Peter Jahr

20. Petiția nr. 1345/2009, adresată de Michal Racki, de cetățenie poloneză, privind 
exploatarea minieră a lignitului la zi din Silezia inferioară din Polonia
și
Petiția nr. 0046/2010, adresată de Irena Rogowska, de cetățenie polonă, 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: președintele, Irena Rogowska (petiționară) Comisia (J.F. Brakeland), 
Lidia Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru, Lena Kolarska Bobinska.
Decizie: Petițiile rămân deschise în așteptarea unor informații suplimentare din partea 

Comisiei. 

21. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau 
a altor documente primite
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Petițiile nr. 0826/2001, 0448/2003, 0298/2005, 0897/2007, 1419/2008, 1849/2008 
0415/2009, 1155/2007, 1324/2007, 1459/2007, 893/2008, 1019/2008, 1066/2008, 
0202/2009, 0303/2009, 0588/2009, 0737/2010, 0710/2009, 1580/2009, 1117/2010, 
0178/2010, 0303/2010, 0723/2010, 0749/2010, 0867/2010, 0920/2010, 0937/2010, 
0967/2010, 0977/2010, 1099/2010, 1217/2010, 1230/2010, 1261/2010, 1301/2010, 
1305/2010, 1325/2010, 1338/2010, 1389/2010, 1401/2010, 1420/2010, 1434/2010, 
1436/2010, 1446/2010, 1462/2010, 1514/2010, 1523/2010, 1563/2010 și 1644/2010 au 
fost închise pe baza informațiilor scrise furnizate de Comisia Europeană.

Petițiile 0637/2006, 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0503/2010, 
0804/2010, 1073/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1458/2010, 0415/2009 și 1631/2009 
vor fi mutate din secțiunea „B” și vor fi menținute deschise.

22.  Data și locul următoarei reuniuni
 12 iulie 2011, 15.00 - 18.30
 13 iulie 2011, 9.00 - 12.30

o O o

Anexe:
Petițiile declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (23-24 mai 2011).
Lista petițiilor care urmează a fi retrase, închise sau redeschise în conformitate cu anexa la 
notificările 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), Ágnes Hankiss (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Chrysoula Paliadeli (2)

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

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1), Heinz K. Becker (1,2), Victor Boștinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Philippe Boulland (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Giles Chichester (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-
Bobińska (2), Edward McMillan-Scott (1), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith A. Merkies (1), Willy Meyer (1,2), Mariya 
Nedelcheva (1), Iliana Malinova Iotova (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2) Diana Wallis (1), Rainer Wieland (1), Angelika Werthmann 
(1,2), Tatjana Ždanoka (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

Zoltán Bagó (1), Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1,2), Marian Harkin (1,2), Keith Taylor (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

Marco Scurria (1)

193 (3)

Inés Ayala Sender (1), Piotr Borys (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (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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