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Comisia pentru petiţii

PETI_PV(2011)199_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 12 iulie 2011, 15.00 - 18.30,

și 13 iulie 2011, 09.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 12 iulie 2011, la ora 15.13, fiind prezidată de Ágnes Hankiss 
(vicepreședintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2011)199_1

Președinta, Erminia Mazzoni, și-a cerut scuze pentru întârziere, menționând că va ajunge mai 
târziu la reuniune, deoarece prezența sa era necesară și la reuniunea delegației ministeriale 
italiene.

După-masă, după examinarea primei petiții, comisia va aborda două dosare majore:
 Prezentarea studiului privind gestionarea deșeurilor în Europa de către autori, 

Christian Neubauer și Hubert Reisinger. Prezentarea va fi în format PowerPoint. 
 Dezbaterea privind reducerile bugetare în școlile europene și consecințele lor asupra 

programei școlare și a funcționării școlilor a fost adăugată ca punct URGENT la 
cererea Grupului PPE și în urma aprobării primite de la coordonatori. Raportoarea 
Comisiei BUDG pentru bugetul 2012, Francesca Balzani, va fi prezentă la acest punct. 
Vor interveni reprezentanți ai petiționarilor (doi membri ai asociațiilor de părinți de la 
școlile din Bruxelles și unul care a reprezentat părinții în consiliul școlilor). Va 
interveni, de asemenea, Renée Christmann, secretarul general al Consiliului superior al 
Școlilor Europene (care reprezintă statele membre). 

Coordonatorii se vor reuni la ora 17.30, după dezbaterile referitoare la punctele sus-
menționate.

Miercuri dimineața, după votarea raportului Iotova (Iliana Malinova Iotova va fi absentă, fiind 
înlocuită de Kinga Göncz) și a avizului Koch-Merin, Margrete Auken și Victor Boștinaru vor 
susține o prezentare orală privind recenta vizită de informare în Bulgaria. 
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La următoarele puncte de pe ordinea de zi vor fi prezenți petiționarii miercuri:
 Punctul 13, petiția nr. 1026/2010 privind folosirea fondurilor UE în Bulgaria - Valeri 

Petrov Stanchev (în numele petiționarului);
 Punctul 15, petiția nr. 1330/2010 privind programul LIFE - Juan Antonio Iborra 

Bernal;
 Punctul 16, petiția nr. 0171/2010 privind obstacolele în ceea ce privește libera 

circulație - Fritz Brondum Petersen (în numele petiționarei);
 Punctul 17, inclusiv petiția nr. 1349/2010 privind obstacolele în ceea ce privește libera 

circulație în UE - Ryszard Antoni Bielawa;
 Punctul 18, petiția nr. 0590/2008 privind transportul de medicamente de către călători 

în Irlanda - petiționarul a cerut ca numele său să rămână confidențial;
 Punctul 19, petiția nr. 1665/2009 privind interdicția de a folosi produse pentru 

combaterea dăunătorilor - Peter Brown;
 Punctul 20, petiția nr. 0500/2010 privind normele antitrust pe piața cărnii de iepure din 

Italia - Saverio de Bonis.

Margrete Auken a cerut ca înaintea votării raportului/avizului, stabilită pentru ziua 
următoare, să aibă loc o dezbatere succintă.

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:

23-24 mai 2011 PE 465.068v01-00

Procesul-verbal a fost aprobat fără nicio modificare.

3. Comunicări ale președintei

Anexa la notele președintei a fost distribuită pentru eventualele observații privind 
redeschiderea, închiderea sau retragerea anumitor petiții din motivele menționate. 
Pentru că nu au existat observații sau obiecții la aceste recomandări, se consideră 
aprobate.

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Petiția nr. 0387/2008, adresată de Katiuscia Verlingieri, de cetățenie italiană, 
privind conservarea patrimoniului istoric în provinciile Salerno, Avellino și 
Benevento din Italia

Au intervenit: președinta, Claire-Lyse Chambron (Comisia Europeană, DG EAC), Pier Nico 
Premoli (Comisia Europeană, DG REGIO), Piero Mora (Comisia Europeană, DG AGRI), 
Margrete Auken

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei 
Europene, mai ales cu privire la evaluarea impactului de mediu care ar trebui efectuată.
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6. Studiul privind „Gestionarea deșeurilor în Europa: principalele probleme și cele 
mai bune practici”

Au intervenit: președinta, Christian Neubauer (expert), Hubert Reisinger (expert), Julio Garcia 
Burgues (reprezentantul Comisiei), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr, 
Philippe Boulland

Experții și-au prezentat studiul. Membrii comisiei au mulțumit experților și departamentului 
tematic pentru acest studiu interesant, care va fi util la elaborarea proiectului de raport alocat 
dlui Iturgaiz, cu termenul în septembrie.
Reprezentanții Comisiei Europene au subliniat importanța rolului pe care îl au judecătorii 
naționali și au sugerat că ar util să se evidențieze și mai mult noua directivă-cadru privind 
deșeurile și felul în care ar putea contribui la îmbunătățirea sistemelor de gestionare a 
deșeurilor în Uniunea Europeană.
Membrii au făcut observații și în legătură cu importanța creșterii participării publice, a unei 
mai bune comunicări între autorități, operatori și părțile interesate și a consolidării rolului 
autorităților locale și regionale.

Carlos José Iturgaiz Angulo a prezidat reuniunea începând cu ora 16.05 până la ora 16.15, 
când s-a întors Erminia Mazzoni.

7. Petiția nr. 0353/2011, adresată de Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, de cetățenie 
polonă, însoțită de 74 de semnături, privind reducerile bugetare în școlile 
europene și

Petiția nr. 0478/2011, adresată de APEEE (Association des Parents d'Elèves de 
l'Ecole Européenne – Asociația părinților elevilor de la școlile europene), însoțită 
de 1 356 de semnături, privind consecințele reducerilor bugetare asupra 
funcționării sistemului școlilor europene

Au intervenit: Renate Repplinger-Hach (vicepreședinta APEEE din Woluwé), Pierre Choraine 
(președinte APEEE din Uccle), José Antonio Sanchez Martinez (vicepreședintele 
Interparents), Renée Christmann (secretar general, Consiliul superior al Școlilor Europene), 
Francesca Balzani (Comisia pentru bugete), Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Angelika 
Werthmann, Marco U. Moricca (reprezentantul Comisiei)

Decizie: petiția rămâne deschisă.
Se va adresa o scrisoare lui Maroš Šefčovič, comisarul pentru relații interinstituționale și 
administrație, în care se va rezuma dezbaterea și se va atrage atenția asupra faptului că 
reducerile bugetare nu ar trebui să afecteze calitatea învățământului sau să discrediteze 
modelul pedagogic și educațional.
Se va mai adresa o scrisoare asemănătoare Comisiei pentru bugete în vederea emiterii unui 
aviz. Comisia va informa petiționarii cu privire la evoluția petiției pe tot parcursul procedurii 
bugetare. 

8. Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise), 17.40 - 18.35

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.35.

***
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Reuniunea a fost reluată miercuri, 13 iulie 2011, la ora 9.05, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

9. Comunicări ale președintei privind deciziile coordonatorilor

Președinta a comunicat următoarele: 

a. Audiere cu privire la Carta drepturilor fundamentale (6 octombrie 2011).
Coordonatorii au aprobat proiectul de program propus de Secretariat pentru audierea pe tema 
Cartei drepturilor fundamentale, care va fi organizată în comun cu serviciile Comisiei 
Europene și cu biroul vicepreședintei Viviane Reding. 
Coordonatorii și-au exprimat încă o dată intenția de a coopera îndeaproape cu Comisia LIBE, 
ai cărei membri vor fi invitați la audiere.

b. Organizarea audierilor în conformitate cu Regulamentul privind inițiativa 
cetățenilor europeni.
Președinta a informat coordonatorii cu privire la un schimb de corespondență între ea însăși, 
Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European, și președintele Comisiei AFCO referitor la 
organizarea audierilor, astfel cum este prevăzută de noul Regulament privind inițiativa 
cetățenilor europeni, din care reies opinii diferite în ceea ce privește atribuirea 
responsabilităților în organizarea audierilor. Coordonatorii au salutat scrisoarea adresată de 
președintă Președintelui Buzek și și-au exprimat sprijinul ferm pentru aceasta și pentru orice 
măsură luată pentru a asigura un rol în procedură al Comisiei pentru petiții.

c. Petiția privind accidentul aviatic de la Smolensk și investigarea cauzelor acestuia 
(nr. 0301/2011).
Deoarece au fost exprimate anumite îndoieli cu privire la admisibilitatea petiției, 
coordonatorii au fost de acord să fie trimisă Serviciului juridic în vederea emiterii unui aviz.

d. Vizite de informare.
Având în vedere faptul că tuturor comisiilor li s-a cerut să informeze Biroul cu privire la 
planificarea delegațiilor sau vizitelor de informare pentru anul 2012, coordonatorii au hotărât 
să conceapă un program nou, viabil și mai bun, care să țină cont de faptul că nu toate 
delegațiile sau vizitele care fuseseră aprobate pentru anul 2011 au fost efectuate. 
Au fost propuse date pentru:
- o vizită la Berlin privind Oficiul german de asistență socială pentru copii și tineret 
(Jugendamt): 10-11 octombrie;
- o vizită de informare în România privind probleme de mediu: 13-14 octombrie. 
Aceste date urmează să fie confirmate la reuniunea din septembrie.

e. Proiectul preliminar de ordine de zi al reuniunii din 8 septembrie.
Proiectul de ordine de zi a fost adoptat.

f. Cursul dat petițiilor privind tunelul feroviar Lyon - Torino (nr. 0735/2008 și 
altele)
Președinta a informat coordonatorii cu privire la cererea anumitor petiționari și deputați de a 
organiza o nouă misiune de informare în legătură cu petițiile NO TAV. S-a decis să nu se 
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efectueze încă o asemenea misiune, ci să fie dezbătută din nou propunerea în cursul sesiunii 
din octombrie.  

g. Proiect de scrisoare adresată guvernului României cu privire la încălcarea 
dreptului la proprietate. 
Coordonatorii au aprobat adresarea unei scrisori prim-ministrului român din partea 
Președintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, cu privire la drepturile proprietarilor în 
conformitate cu Legea 112/1995 (petiția nr. 1734/2008). 

h. Chestiuni diverse 
Coordonatorii au luat act de mesajul lui Keith Taylor cu privire la propunerea de rezoluție 
referitoare la Palestina și au decis să își mențină decizia anterioară privind închiderea petițiilor 
conexe: nr. 1764/2008 și nr. 0430/2009. Petițiile vor fi transmise celor două delegații 
responsabile: Delegația pentru relațiile cu Israel (D-IL) și Delegația pentru relațiile cu 
Consiliul Legislativ Palestinian (DPLC).

Au intervenit: președinta, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, Victor Boștinaru, 
Bairbre de Brún, Giles Chichester, Jarosław Leszek Wałęsa

10. Avizul referitor la orientările pentru bugetul 2012 - toate secțiunile -
Ombudsman (BUD), astfel cum a fost modificat de Consiliu [2011/2020(BUD)], 
raportoare: KOCH-MEHRIN (ALDE)

Amendamente adoptate: 1, 2, 4, 6, 7
Amendamente respinse: 3, 5

Avizul a fost adoptat cu 18 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri. 

11. Raportul referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului 
European în 2010 [2011/2106(INI)], raportoare: IOTOVA (S-D)

Kinga Göncz le-a mulțumit colegilor pentru amendamentele depuse și pentru activitatea 
constructivă în ceea ce privește amendamentele de compromis.

Amendamente adoptate: 1, 2, 3, 4, 5, amendamentul de compromis A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
amendamentul de compromis B, 19, 20, 21, 22, 23, 24, amendamentul de compromis C, 29, 30
Amendamente caduce: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Amendamente respinse: 8, 10

Raportul a fost adoptat cu 18 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

12. Raport privind vizita de informare în Bulgaria (29.6-2.7.2011)

Margrete Auken și Victor Boștinaru au prezentat raportul preliminar oral.

Au intervenit: președinta, Margrete Auken, Victor Boștinaru, Mariya Nedelcheva, Peter Jahr, 
Evgeni Kirilov, Jean-Francois Brakeland (reprezentantul Comisiei)
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13. Petiția nr. 1026/2010, adresată de Radostin Roussev, de cetățenie bulgară, în 
numele societății „Bull Gate Ltd.”, privind folosirea necorespunzătoare a 
fondurilor primite din partea Uniunii Europene și corupția din Bulgaria 

Au intervenit: președinta, Valeri Petrov Stanchev (în numele petiționarului), Renaldo 
Mandmets (reprezentantul Comisiei), Victor Boștinaru, Mariya Nedelcheva, Evgeni Kirilov

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei.
Petiționarului i s-a cerut să furnizeze informații suplimentare detaliate pentru a aduce mai 
multe probe la dosarul petiției.

14. Petiția nr. 0628/2010, adresată de Ciprian Dobre, de cetățenie română, privind 
probleme legate de utilizarea și gestionarea de către guvernul României a unor 
fonduri alocate prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

Au intervenit: președinta, Irini Papadimitriou (reprezentantul Comisiei), Elena Băsescu, 
Victor Boștinaru

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei 
Europene (după primirea răspunsului din partea autorităților române). Comisiei Europene i s-a 
solicitat o confirmare scrisă. Se va adresa o scrisoare Reprezentanței Permanente a României, 
prin care se solicită un răspuns oficial din partea autorităților române.

15. Petiția nr. 1330/2010, adresată de Juan Antonio Iborra Bernal, de cetățenie 
spaniolă, privind extinderea programului LIFE pentru a include prevenirea 
dezastrelor 

Au intervenit: președinta, Juan Antonio Iborra Bernal (petiționarul), Juan Perez Lorenzo 
(reprezentantul Comisiei, DG ENV), Thomas de Lannoy (reprezentantul Comisiei, DG 
ECHO), Margrete Auken

Decizie: petiția se închide. Președinta a subliniat faptul că și Comisia pentru petiții 
împărtășește preocupările pe care le-a exprimat petiționarul în cursul reuniunii și este 
încrezătoare că multe dintre aceste preocupări vor fi luate în considerare de Comisia 
Europeană.

16. Petiția nr. 0171/2010, adresată de Kamila Beata Klim-Petersen, de cetățenie 
poloneză, privind confiscarea de către autoritățile daneze a automobilului de 
serviciu al acesteia înmatriculat în Polonia și obstacolele aferente în ceea ce 
privește libera circulație a forței de muncă

Au intervenit: președinta, Fritz Brondum Petersen (în numele petiționarului), Susanne Tams 
(reprezentanta Comisiei), Margrete Auken, Peter Jahr

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei 
Europene în legătură cu punerea în aplicare a orientărilor interne din Danemarca cu privire la 
confiscarea temporară a automobilelor înmatriculate în alte state membre. Comisiei Europene 
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i s-a solicitat o confirmare scrisă. 

17. Petiția nr. 1225/2010, adresată de Dariusz Pachala, de cetățenie poloneză, privind 
confiscarea unei mașini înmatriculate în Polonia la frontiera dintre Danemarca și 
Germania
precum și
Petiția nr. 1349/2010, adresată de Ryszard Antoni Bielawa, de cetățenie poloneză, 
privind confiscarea de către autoritățile daneze a autoturismului său înmatriculat în 
Polonia și obstacolele aferente în calea liberei circulații a forței de muncă
precum și
Petiția nr. 1444/2010, adresată de Jacek Naguszewski, de cetățenie poloneză, privind 
confiscarea de către autoritățile fiscale și polițienești daneze a unui autovehicul 
înmatriculat în Polonia și încălcarea ulterioară a obligației de a proteja un copil bolnav

Au intervenit: președinta, Ryszard Antoni Bielawa (petiționar), Susanne Tams (reprezentanta 
Comisiei), Peter Jahr

Decizie: petițiile se închid.
În ceea ce privește petiția nr. 1349/2010, se va adresa o scrisoare Reprezentanței Permanente 
a Danemarcei, prin care se rezumă situația și se solicită o explicație și o clarificare privind 
motivele pentru impunerea unei amenzi atât de disproporționate, în condițiile în care 
petiționarul plătise deja taxa datorată.  

18. Petiția nr. 0590/2008, adresată de N.M.M., de cetățenie irlandeză, privind 
transportul de medicamente de către călători în Europa

Au intervenit: președinta, Maurice Galla (reprezentantul Comisiei), Marie Debieuvre 
(reprezentanta Comisiei)

Decizie: petiția rămâne deschisă. Membrii au luat act de o scrisoare primită din partea 
autorităților irlandeze cu privire la acest subiect, prin care se menționează că Irlanda nu este 
parte la articolul 75 din Acordul Schengen.

19. Petiția nr. 1665/2009, adresată de Peter Brown, de cetățenie britanică, privind 
motivarea interdicției de a folosi clorhidrat de stricnină pentru combaterea 
dăunătorilor, în conformitate cu Directiva 98/8/CE

Au intervenit: președinta, Peter Brown (petiționarul), Johanna Bernsel (reprezentanta 
Comisiei), Philippe Boulland, Paul Nuttall, Patrick Murphy (reprezentantul Comisiei)

Decizie: petiția se închide.

20. Petiția nr. 0500/2010, adresată de Saverio De Bonis, de cetățenie italiană, în 
numele ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli (Asociația 
națională a crescătorilor independenți de iepuri), privind presupusa încălcare a 
normelor antitrust pe piața cărnii de iepure din Italia

Au intervenit: președinta, Saverio De Bonis (petiționarul), William Floyd (reprezentantul 
Comisiei), Peter Jahr
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Decizie: petiția rămâne deschisă. Comisiei AGRI i se va solicita un aviz. Se va adresa o 
scrisoare autorității italiene în domeniul concurenței, pentru a vedea dacă procedura a fost 
încheiată. Se vor adresa scrisori suplimentare ministrului italian al agriculturii și comisarului 
pentru concurență, Joaquín Almunia.

***

21. Petițiile de la secțiunea B:
 Petițiile nr. 1328/2007, nr. 1688/2008, nr. 1211/2009, nr. 1790/2009, nr. 0163/2010, 

nr. 0247/2010, nr. 0502/2010, nr. 0720/2010, nr. 0939/2010, nr. 0948/2010, nr. 
1059/2010, nr. 1376/2010, nr. 1414/2010, nr. 1580/2010, nr. 1582/2010, nr. 
1631/2010, nr. 0095/2011 au fost închise pe baza informațiilor scrise primite de la 
Comisia Europeană.

 Următoarele petiții rămân deschise: nr. 0798/2004, nr. 0334/2005, nr. 0886/2005, nr. 
0530/2006, nr. 1091/2007, nr. 1374/2010, nr. 0832/2008, nr. 1071/2010.

22. Data și locul următoarei reuniuni 

8 septembrie 2011, 15.00 - 18.30

Reuniunea a fost închisă la ora 12.30.

***

Anexe: 
Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (din 14-15 iunie 2011)
Lista petițiilor care urmează să fie redeschise, închise sau retrase 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 (*)

Chrysoula Paliadeli (1, 2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1), Erminia Mazzoni (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

Elena Băsescu (1, 2), Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (1, 2), Peter Jahr (1, 2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva 
(2), Jarosław Leszek Wałęsa (1, 2), Rainer Wieland (1, 2), Victor Boștinaru (1, 2), Edward McMillan-Scott (2), Margrete Auken (1, 2), 
Tatjana Ždanoka (1, 2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (1, 2), Cristian Dan 
Preda (2), Kinga Göncz (2), Phil Prendergast (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

Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1)

187 (2)

193 (3)
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