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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2011)0908

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 8 septembrie 2011, 15.00–18.00

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă joi, 8 septembrie 2011, la ora 15.12, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

Coordonatorii s-au reunit (cu ușile închise) între orele 15.12 și 16.05.

Președinta a deschis reuniunea anunțând faptul că deputatul Jaroslaw Walesa a fost implicat 
recent într-un accident grav și a fost spitalizat, fiind în afara oricărui pericol. Președinta a 
comunicat mesajul de compasiune al comisiei și urările pentru o însănătoșire grabnică.

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2011)200_1v1

Ordinea de zi a fost adoptată.

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

La punctul 8: petiția 1542/2010, referitoare la conservarea urșilor bruni în Franța
La punctul 10: petiția 922/2010, referitoare la poluarea râului Ria del Burgo (provincia 
La Coruña)
La punctul 13: petiția 192/2009, referitoare la agenții contractuali din instituțiile 
Uniunii Europene.

Aprobarea proceselor-verbale al reuniunilor din:

14 - 15 iunie 2011 PV_PE 467.190
12 - 13 iulie 2011 PV_PE 469.879

Procesele-verbale au fost aprobate fără nicio modificare.
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3. Comunicări ale președintei

Anexa la notele președintei a fost distribuită pentru comentarii cu privire la 
redeschiderea sau închiderea anumitor petiții din motivele menționate. Tatjana 
Ždanoka a solicitat ca petiția 1746/2008 să fie menținută deschisă până când răspunsul 
comisarului Reding din data de 24.2.2011 va fi pus la dispoziția deputaților. Întrucât 
nu au existat alte obiecții în legătură cu aceste recomandări, acestea au fost considerate 
aprobate.

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Comunicare a președintei privind deciziile adoptate de coordonatori:

- Vizite de informare în 2011 și 2012
S-a decis ca vizita de informare la Berlin să se desfășoare în perioada 24-25 
noiembrie 2011, incluzând și contacte cu Oficiul german de asistență socială pentru 
copii și tineret (Jugendamt), cu instanțele pentru cauze familiale, cu Ministerul 
Afacerilor Sociale și cu Comisia pentru petiții a Bundestagului. 
În plus, s-a decis să se continue organizarea vizitei de informare în România, în
perioada 24-25 noiembrie 2011, sub rezerva unei aprobări formale. Grupurile 
politice sunt rugate să ajungă la un acord asupra programului acestei vizite și să 
informeze Președinția cât mai curând asupra componenței ambelor delegații (cel 
târziu până vineri, 9 septembrie 2011).
Un proiect de program pentru solicitarea aprobării pentru vizite de informare în 
Franța, Italia, Polonia și la frontiera dintre Germania și Cehia în anul 2012 ar putea 
fi pus la dispoziția coordonatorilor în reuniunea din luna octombrie. În cele din 
urmă, o posibilă vizită de informare în Spania va fi pusă în discuție ulterior.

- Calendarul reuniunilor pentru 2012 ale Comisiei pentru petiții a fost aprobat, sub 
rezerva clarificării cu Comisia REGI în ceea ce privește suprapunerea datelor din 
lunile februarie și martie.

- Proiectul de program pentru audierea comună privind aplicarea Cartei drepturilor 
fundamentale, din data de 6 octombrie, a fost aprobat.

- Informații și solicitări ulterioare:
● Răspuns din partea comisarului Dalli în ceea ce privește EFSA: s-a decis 

consultarea Comisiei ENVI în legătură cu această chestiune.
● Răspunsul Irlandei la petiția 0161/2006 (Dan Brennan): coordonatorii au luat 

notă de corespondență. Se vor solicita clarificări suplimentare din partea 
autorităților irlandeze.

● Petiția dlui Klein: coordonatorii au luat notă și vor reveni asupra acestei 
chestiuni la o dată ulterioară.

● Petiția 148/2009 (Adisseo): proiectul de scrisoare a fost aprobat.
● Al optulea Seminar național al Rețelei Europene a Ombudsmanilor: 

coordonatorii au convenit ca Margarete Auken și vicepreședintele Carlos 
Iturgaiz să reprezinte Comisia pentru petiții. 

● Coordonatorii au luat act de participarea comisarului Potocnik la reuniunea din 
luna noiembrie.
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● Coordonatorii au luat notă de scrisoarea deputatului Lamassoure (Comisia 
pentru bugete), pusă la dispoziție în timpul reuniunii, cu privire la bugetul pentru 
Școlile Europene.

- Membrii au luat notă de aceste chestiuni sugerate pentru a fi incluse pe agenda 
reuniunii din luna octombrie. Giles Chichester a solicitat adăugarea petiției 
1737/2008 (Lord Inglewood). De asemenea, va fi dezbătută și o petiție urgentă din 
partea Asociației europene a persoanelor nevăzătoare. Proiectul de ordine de zi va fi 
prezentat spre aprobare prin intermediul procedurii scrise.

- Margarete Auken a solicitat respectarea Regulamentului de procedură cu privire la 
statutul Comisiei pentru petiții în procedurile de planificare ale Parlamentului.

6. Petiția nr. 0978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de cetățenie elenă, în 
numele consiliului municipal Megalopoli, privind nerespectarea de către 
autoritățile elene a criteriilor și procedurilor UE de eliminare a deșeurilor în 
legătură cu depozitul de deșeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea 
Peloponez din Grecia

Au intervenit: președinta, Ioannis Couniniotis (reprezentantul Comisiei), Victor 
Boștinaru, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă, în așteptarea unui răspuns 
satisfăcător din partea Comisiei, și va fi dezbătută din nou înainte de finele anului 
2011. Deputații au criticat incapacitatea Comisiei de a oferi un răspuns concret, într-un 
termen rezonabil, la problemele evocate de petiționar. 

7. Raport referitor la aplicarea Directivei privind gestionarea deșeurilor, întocmit pe 
baza petițiilor primite (2011/2038(INI)) Raportor : ITURGAIZ (PPE)
- examinarea unui proiect de raport

Au intervenit: președinta, Carlos José Iturgaiz Angulo, Jose Jorge Diaz del Castillo
(reprezentantul Comisiei), Judith A. Merkies, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter 
Jahr, Victor Boștinaru, Nikolaos Salavrakos.

Deputații l-au felicitat pe raportor pentru munca depusă, au solicitat crearea unei 
metodologii pentru soluționarea petițiilor referitoare la managementul deșeurilor și au 
invitat la o reflecție asupra modului în care raportul poate fi făcut operațional. 
Domniile lor au solicitat și o dezbatere în sesiunea plenară, înainte de votul asupra 
raportului.
Termenul de depunere a amendamentelor:14 septembrie, ora 13.00.

Carlos José Iturgaiz Angulo a prezidat reuniunea între 17.20 și 17.55. Începând cu ora 17.55, 
reuniunea a fost prezidată de Erminia Mazzoni.

8. Petiția nr. 1542/2010, adresată de François Arcangeli, de cetățenie franceză, în 
numele „Pays de l’Ours-Adet Maison des Associations”, privind conservarea 
ursului brun în Franța

Au intervenit: președinta, Francois Arcangeli (petiționar), David Grimeaud, Marco 
Cipriani (reprezentantul Comisiei), Sandrine Bélier.
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Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă și va fi adresată o scrisoare 
Ministerului Mediului din Franța.

9. Petiția nr. 1532/2010, adresată de Laura Di Carlantonio, de cetățenie italiană, 
privind interdicția de a vâna ursul brun în Bulgaria

Au intervenit: președinta, Marco Cipriani (reprezentantul Comisiei), Sandrine Bélier.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă.

10. Petiția nr. 0922/2010, adresată de Manuel Antonio Cao Prado, de cetățenie 
spaniolă, în numele Confraria de Pescadores („Frăția pescarilor”) din La Coruña, 
Spania, însoțită de alte 16 asociații cosemnatare, privind poluarea râului Ria del 
Burgo din provincia La Coruña, Spania

Au intervenit: președinta, Manuel Antonio Cao Prado (petiționar), José Rizo Martin 
(reprezentantul Comisiei), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sandrine Bélier.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă. Coordonatorii vor avea în vedere 
posibilitatea efectuării unei vizite de informare la fața locului, așa cum a sugerat 
petiționarul. Întrucât situația se agravează, se vor face presiuni asupra autorităților 
spaniole pentru ca acestea să ia măsuri, prin intermediul unei scrisori adresate 
Reprezentanței permanente a Spaniei.

11. Petiția nr. 1766/2009, adresată de Federico Cappello, de cetățenie italiană, în 
numele Asociației (provinciale) a ofițerilor de mediu din Italia (Associazione 
Guardie Ambientale d'Italia), privind folosirea azbestului între șinele de cale 
ferată

Au intervenit: președinta, Jan Jilek (reprezentantul Comisiei), Peter Jahr.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă. Se va adresa o scrisoare Ministerului 
Muncii din Roma și Alessandria.

12. Monitorizarea realizată în urma raportului privind impactul asupra mediului al 
conductei de gaze prevăzute a fi construită în Marea Baltică, care urmează să lege 
Rusia de Germania (Petițiile nr. 0614/2007 și 0952/2006) (2007/2118(INI)) 
(Raportor : LIBICKI)

Au intervenit: președinta, Stephanos Ampatzis (reprezentantul Comisiei), Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Decizie: S-a solicitat Comisiei să furnizeze informații referitoare la modul în care 
evaluările de impact asupra mediului realizate de țările în cauză tratează genotoxicitatea 
identificată. Comisia va reveni asupra acestei chestiuni la o dată ulterioară.

13. Petiția nr. 0192/2009, adresată de Michael Ashbrook, de cetățenie germană, în 
numele asociației de lucrători „Solidarity, Independence, Democracy (SID)”, 
însoțită de 469 de semnături, privind agenții contractuali din instituțiile Uniunii 
Europene
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Au intervenit: președinta, Michael Ashbrook (petiționar), Roberto Carlini 
(reprezentantul Comisiei), Peter Jahr.

Decizie: Petiția va fi transmisă pentru un aviz Comisiei pentru afaceri juridice.

14. Petițiile de la secțiunea B

Petițiile 0199/2005, 1185/2007, 0156/2008, 0284/2008, 0993/2008, 1749/2008, 
0720/2009, 0773/2009, 1081/2009, 1431/2009, 1453/2009, 1480/2009, 1515/2009, 
1876/2009, 0258/2010, 0297/2010, 1131/2010, 0374/2010, 0507/2010, 0562/2010, 
0697/2010, 0745/2010, 1262/2010, 1321/2010, 1352/2010, 1503/2010, 1510/2010, 
1511/2010, 1530/2010, 1549/2010, 1555/2010, 1596/2010, 0028/2011, 0125/2011, 
0189/2011, 0193/2011 au fost închise pe baza răspunsului scris al Comisiei.

Următoarele petiții au rămas deschise: 0210/2007, 0211/2007, 1478/2010.

15. Data și locul următoarei reuniuni

3 octombrie, 15.00-18.30, și 4 octombrie, 9.00-12.30 și 15.00-18.30

Reuniunea a fost închisă la ora 18.40.

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (12 și 13 iulie 2011).
Lista petițiilor care vor fi redeschise, închise sau retrase conform anexei 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, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boștinaru, Giles Chichester, Roger Helmer, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanți/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Sandrine Bélier

187 (2)

193 (3)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

François Arcangeli, Michael Ashbrook, Panagiotis Bouras, Manuel Antonio Cao Prado, Federico Cappello, Laura Di Carlantonio, 
Sabine Matraire, Baudouin de Menten, Jean-Paul Mercier, Jérôme Ouilhon, Alain Reynes

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

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Stephanos Ampatzis, Sylvia Barova, Roberto Carlini, Jose Jorge Dias Del Castillo, Marco Cipriani, Ioannis Couniniotis, William 
Floyd, David Grimeaud, Jan Jilek, Joanna Kiriav, Jose Rizo Martin

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituții/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alți participanți/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle

Nicolaida Khier-Koskina

Cornelia Gheorghin

Jacek Czabansky

Kjell Sevon
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Președinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcții Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Matteo Menegatti, Marie Van Den Hende

Natalia Da Silva, Kristiina Milt

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Francesco Calazzo, Karen Lone Chioti, Jos Heezen, Carolyn Leffler-Roth, Giorgio Mussa, Analdo Pinto, Georgiana Sandu

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Președinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreședinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
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