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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

PETI_PV(2011)1003

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 3 octombrie 2011, 15.00 - 18.30

și din 4 octombrie 2011, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 3 octombrie 2011, la ora 15.06, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2011)201_1

Președinta a informat că reuniunea va începe cu votarea raportului referitor la punerea 
în aplicare a Directivei privind gestionarea deșeurilor pe baza petițiilor primite, al 
cărui raportor este Carlos José Iturgaiz Angulo, și va continua, printre altele, cu 
discutarea petițiilor privitoare la construirea liniei ferate transeuropene de mare viteză 
dintre Torino și Lyon, a chestiunilor legate de discriminarea sexuală și a celor legate 
de mediu. Anumiți petiționari vor fi, de asemenea, prezenți.  

Președinta a anunțat prezența în cadrul reuniunii a dnei Prof. Irena Lipowicz, 
Ombudsman al Poloniei, cu ocazia dezbaterii câtorva petiții primite din partea unor 
cetățeni polonezi.

Președinta a informat, de asemenea, că discutarea petiției 1557/2009, punctul 10 de pe 
ordinea de zi, este amânată la cererea petiționarei și a colegei Ágnes Hankiss.
Discutarea petiției 1139/2010, punctul 8, este de asemenea amânată până la reuniunea 
următoare.

Președinta informează membrii că petiționarii vor fi prezenți sau reprezentați pentru 
următoarele puncte: 6 (petiția 942/2011); 7 ( petițiile 949/2003; 198/2005; 786/2007;
900/2007; 735/2008 și 735/2008); 9 (petiția 386/2007); 15 (petițiile 622/2010 și 
628/2011); 21 (petiția 632/2008); 26 (petiția 492/2010), și 27 (petițiile 111/2008 și 
262/2011).
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Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președintei

Președinta le-a reamintit membrilor despre seminarul privind aplicarea Cartei 
drepturilor fundamentale realizat în cooperare cu Comisia Europeană și cu 
vicepreședinta sa, dna Viviane Reding, care se va desfășura pe data de 6 octombrie 
2011.

Președinta a atras atenția membrilor asupra răspunsului care trebuie trimis 
petiționarului M. Tegebauer, care a stat la originea hotărârii tribunalului în cauza T-
308/2007.

Președinta a anunțat că anexa la notele președinției a fost distribuită cu 10 zile în urmă 
și conține recomandări cu privire la petițiile care urmează să fie redeschise, închise sau 
retrase. Întrucât nu s-au primit observații, recomandările au fost considerate aprobate.

3. Chestiuni diverse

Nu au existat.

4. Raport privind punerea în aplicare a  Directivei privind gestionarea deșeurilor,
pe baza petițiilor primite (2011/2038(INI))

Raportor: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

Au intervenit: președinta, Carlos José Iturgaiz Angulo (raportor), Margrete Auken, 
Victor Boștinaru.

Amendamentele au fost votate. Raportul a fost adoptat în unanimitate (21 de voturi și 
22 de membri prezenți)

5. Petiția nr. 924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele 
Uniunii Europene a Nevăzătorilor (EBU)/Institutului Național Regal al 
Nevăzătorilor (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și la alte produse 
tipărite

Au intervenit: președinta, Dan Pescod și Christopher Edward Berkeley (petiționar și 
respectiv însoțitor al petiționarului), Maria Martin-Prat și Erik Somelar 
(reprezentanți ai Comisiei), Bairbre de Brún, Margrete Auken, Angelika Werthmann,
Peter Jahr, Victor Boștinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei, mai ales în ceea ce privește aplicarea Cartei drepturilor fundamentale. Este 
de menționat faptul că reprezentantul Comisiei a refuzat să răspundă la întrebarea care 
i-a fost adresată de către deputați. Se va adresa o întrebare cu solicitare de răspuns oral 
urmată de elaborarea unei rezoluții adresate Consiliului și Comisiei.
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6. Petiția nr. 949/2003, adresată de Alberto Perino, de cetățenie italiană, în numele 
asociației „Habitat”, privind opoziția față de construcția liniei feroviare de mare 
viteză Torino-Lyon
și
Petiția nr. 198/2005, adresată de Marco Tomalino, de cetățenie italiană, în 
numele Coordinamento sanitario Valle di Susa, privind riscurile pentru sănătate 
prezentate de linia feroviară de mare viteză Torino-Lyon
și
Petiția nr. 786/2007, adresată de Paolo Prieri, de cetățenie italiană, în numele 
Comitetului împotriva liniei ferate de mare viteză din valea superioară a râului 
Sangone, obiectând împotriva construirii liniei ferate transeuropene de mare 
viteză dintre Torino și Lyon
și
Petiția nr. 900/2007, adresată de Giancarlo Pastorutti, de cetățenie italiană, în 
numele comitetului Bagnaria Arsa „NO-TAV” și al altor comitete în opoziție cu 
Coridorul 5, privind obiecții în ceea ce privește finanțarea europeană pentru axa 
de cale ferată Trieste-Divača
și
Petiția nr. 735/2008, adresată de Remo Castagnieri și Alberto Paolo Veggio, de 
cetățenie italiană, însoțită de 154 de semnături, privind legătura feroviară Lyon-
Torino (Valle Susa)

Au intervenit: președinta, Paolo Prieri și Giancarlo Pastorutti (petiționari); William 
Floyd, Jonathan Parker (reprezentanți ai Comisiei); Roberto Ferrazza (reprezentant 
al Ministerului italian al transporturilor); Sabine Wils, Sonia Alfano, Bairbre de Brún, 
Victor Boștinaru și Margrete Auken.

Decizie: toate petițiile rămân deschise în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei referitoare la impactul asupra mediului. Petiția va fi trimisă mai 
departe către Reprezentanța permanentă a Italiei pentru aviz și către Comisia pentru 
transport și turism spre informare, având în vedere audierea organizată de către aceasta 
din urmă pe data de 22 noiembrie 2011.

7. Petiția nr. 386/2007, adresată de Allan J. Navratil, de cetățenie irlandeză, în 
numele Irish Biofuels Initiative (Inițiativa irlandeză pentru biocombustibili), 
privind trecerea industriei irlandeze a zahărului la producția de biocombustibili

Au intervenit: președinta, Allan Navratil (petiționar); Doris Fisch (reprezentantă a 
Comisiei); Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún și Peter 
Jahr.

Decizie: petiția se închide pe baza răspunsului Comisiei. O scrisoare va fi adresată 
Reprezentanței permanente a Irlandei și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală.

8. Vizită de documentare în Bulgaria (29 iunie - 2 iulie 2011) -  examinarea 
raportului vizitei de documentare

Au intervenit: președinta, Margrete Auken, Victor Boștinaru și Mariya Nedelcheva.
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Adoptarea se va face în cadrul următoarei reuniuni din noiembrie. Comisia va trebui 
să își prezinte observațiile în timp util.

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

*
*   *

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.30 și reluată marți, 4 octombrie 2011 la ora 
9.14, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

*   *
*

10. Comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor

A. Situația privind vizitele de informare pe anul 2011
Coordonatorii au aprobat principalele puncte ale programului vizitei la Berlin 
(23/4 noiembrie) - și anume consultarea cu Parlamentul german, cu funcționarii și 
cu oricare alte persoane interesate în ceea ce privește „petițiile Jugendamt” 
primite; delegația va fi condusă de un reprezentant al grupului S&D. Această 
vizită a fost aprobată de către Birou iar o scrisoare de actualizare a planurilor 
comisiei va fi adresată Președintelui Buzek.
În ceea ce privește vizita de documentare propusă în România, care va fi condusă 
de președintă și pentru care este încă solicitată autorizația, un proiect de program a 
fost distribuit însă aprobarea a fost amânată în vederea dezbaterilor ulterioare între 
grupurile politice.   (Aprobarea a fost convenită ulterior și o cerere oficială a fost 
introdusă pentru autorizare.)

B. Propuneri pentru vizite ale delegațiilor pe 2012.
Coordonatorii au aprobat o propunere din partea președintei cu privire la vizitele 
prevăzute pentru 2012, care va fi depusă mai întâi Conferinței președinților de 
comisie înainte de a fi transmisă Conferinței președinților și Biroului.  În 
conformitate cu articolul 202 alineatul 5 din Regulamentul de procedură, detaliile 
nu au fost dezvăluite în această etapă, până la stabilirea de către coordonatori, în 
cadrul unei reuniuni viitoare, a ordinii de prioritate. Cu toate acestea s-au convenit 
vizite ale Comisiei în Franța, Italia, Spania, Polonia și Germania, fiecare delegație 
având dreptul la trei membri oficiali. Comisia a evidențiat necesitatea de a 
respecta parametrii deciși de Birou, care permite vizite pentru 25 de persoane pe 
an pentru fiecare comisie.

C. Desemnarea unui raportor pentru aviz pentru Comunicarea Comisiei 
privind desemnarea anului 2013 ca Anul european al cetățenilor.
Nikolaos Salavrakos (EFD) a fost desemnat raportor pentru aviz în urma unui 
schimb de opinii și ținând cont de noul sistem de puncte introdus. (1 punct)

D. Modificări finale ale seminarului comun privind Carta drepturilor 
fundamentale; joi, 6 octombrie.
Proiectul final de program a fost transmis și aprobat.

E. Scrisoare din partea comisiei AFCO cu privire la specificațiile tehnice pentru 
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strângerea de semnături în conformitate cu Regulamentul privind inițiativa 
cetățenilor.
În urma unui schimb de opinii și în urma informării asupra poziției coraportorilor 
comisiei, propunerile au fost aprobate.

F. Hotărârea judecătorească a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii 
Europene în cauza T-308/07.
Membrii au luat act de conținutul hotărârii, al cărei text a fost distribuit. S-a 
convenit să se adreseze o scrisoare suplimentară dlui Tegebauer, ca urmare a 
verificării proiectului de răspuns de către Serviciul Juridic, pentru a furniza o 
justificare mai detaliată a deciziei comisiei referitoare la petiția sa.

G. Chestiuni diverse
 Proiectul de ordine de zi a reuniunii din noiembrie: a se distribui prin 

procedură scrisă.
 Revizuire la 6 luni în ceea ce privește „nepetițiile”: a se comunica criteriile 

secretariatului
 Prin procedură de urgență, petiția 924/2011 a fost declarată admisibilă.

11. Raport privind cetățenia UE în 2010: eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE (2011/2182(INI))

Raportoare: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- Primul schimb de opinii

Au intervenit: președinta, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou (reprezentantă a 
Comisiei), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford și Philippe Boulland.

Prezentarea acestui proiect de raport se va face în cadrul uneia dintre reuniunile 
viitoare.

12. Petiția nr. 622/2010, adresată de A.I.C., de cetățenie română, în numele Asociației 
AD Astra a oamenilor de știință români, privind presupuse încălcări ale 
legislației europene de către proiectul exploatării de aur de la Roșia Montană 
(România)
și
Petiția nr. 628/2011, adresată de Sorin Jurca, de cetățenie română, în numele 
Fundației culturale Roșia Montană, privind efectele nocive asupra mediului 
cauzate de proiectul exploatării de aur de la Roșia Montană (România)

Au intervenit: președinta, Octavian Gabriel Voiculescu (reprezentant al 
petiționarului), Sorin Jurca (petiționar), Bartosz Zambrzycki (reprezentant al 
Comisiei), Victor Boștinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan 
Preda, Adina-Ioana Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland și Chrysoula 
Paliadeli.

Decizie: cele două petiții rămân deschise în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei după elaborarea unui studiu independent cu privire la evaluarea 
riscurilor ecologice. S-a luat act de e-mailul trimis de către Reprezentanța română 
referitor la această petiție. În plus, s-a reamintit faptul că va avea loc o misiune de 
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evaluare în România între 23 și 26 noiembrie 2011.

*
*   *

Între orele 10.20 și 11.10, reuniunea a continuat, fiind prezidată de Chrysoula 
Paliadeli, vicepreședintă.

*   *
*

13. Petiția nr. 944/2004, adresată de Sheila Ellis, de cetățenie britanică, în numele 
asociației „Rezidenții împotriva depozitului de deșeuri toxic”, însoțită de 7 
semnături, privind acuzația de nepunere în aplicare de către Regatul Unit a 
Directivei UE privind depozitele de deșeuri

Au intervenit: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (petiționară) și Sibylle Grohs 
(reprezentantă a Comisiei).

Decizie: petiția rămâne deschisă, având în vedere situația nesatisfăcătoare și faptul că, 
după atâția ani, există încă chestiuni grave nerezolvate. Se vor adresa scrisori 
ministrului mediului din Regatul Unit și Agenției Europene de Mediu.

14. Petiția nr. 672/2007, adresată de Lothar Petter, de cetățenie austriacă, în numele 
Comitetului de acțiune împotriva proiectelor de dezvoltare a noilor sporturi de 
iarnă din Mellau și Damüls, Vorarlberg (Austria), însoțită de 26 de semnături, 
privind teleschiurile și telecabinele prevăzute în regiunea Mellau și Damüls

Au intervenit: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (reprezentant al Comisiei), 
Peter Jahr și Rainer Wieland.

Au fost reamintite atât vizita de informare în acest sens cât și respectiva participare a 
dlui Rainer Wieland.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei în lumina dispozițiilor din directiva corespunzătoare.  

*
*   *

Reuniunea a continuat la ora 11.10, fiind  prezidată de Erminia Mazzoni, președintă.
*   *

*

15. Declarație a Ombudsmanului polonez, Irena Lipowicz

- Schimb de opinii cu deputații
Au intervenit: președinta, Peter Jahr, Victor Boștinaru, Michael Cashman și Lena 
Kolarska-Bobińska.

Ombudsmanul polonez a răspuns la toate întrebările adresate de către deputați și a 
asistat, furnizând comentarii, la celelalte trei petiții care au urmat și care au fost 
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introduse de către cetățeni polonezi. S-a ridicat problema actelor de stare civilă a 
cuplurilor de același sex pe care Polonia refuză în continuare să le acorde.
Ombudsmanul a indicat faptul că acest aspect este în curs de soluționare de către 
Ministerul de interne polonez. Au fost, de asemenea, discutate relațiile cu 
parlamentele naționale și modificările viitoare aduse legislației poloneze în domeniul 
cetățeniei, introduse la inițiativa mediatorului.

16. Petiția nr. 277/2010, adresată de A.K., de cetățenie poloneză, privind lipsa 
posibilității de a notifica actele cu caracter judiciar și extrajudiciar prin poștă sau 
pe internet în Polonia
și
Petiția nr. 1399/2010, adresată de Henryka Glenz, de cetățenie poloneză, privind 
imposibilitatea în Polonia de a transmite acte judiciare și extrajudiciare pentru 
notificare

Au intervenit: președinta, Henryka Glenz (petiționară), Lena Kolarska-Bobińska, 
Michal Wiktorowicz și Sara Chrzanowska (reprezentanți ai Comisiei, primul 
responsabil cu aspectele civile și cel de-al doilea cu aspectele penale), Konrad 
Szymański și Irena Lipowicz (Ombudsmanul polonez).

Decizie: cele două petiții rămân deschise în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei.

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

Au intervenit: președinta, Lech Uliasz (petiționar), Tomas Kukal (reprezentant al 
Comisiei), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska și Irena 
Lipowicz (Ombudsmanul polonez)..

Ombudsmanul polonez a menționat faptul că se ocupă momentan de cazuri similare și 
consideră că se va găsi foarte curând o soluție pentru rezolvarea unor astfel de situații.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

*
*   *

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.35 și a continuat la ora 15.05, fiind  prezidată de 
Erminia Mazzoni, președintă.

*   *
*

18. Petiția nr. 892/2010, adresată de Marios Achilleos, de cetățenie cipriotă, privind 
tratamentul discriminatoriu aplicat homosexualilor în Cipru

Au intervenit: președinta, Tomas Kukal (reprezentant al Comisiei) și Michael 
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Cashman.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

19. Petiția nr. 155/2011, adresată de Vince Llewelyn, de cetățenie britanică, privind 
nerecunoașterea în Franța a căsătoriei între persoanele de același sex care au 
cetățenii diferite

Au intervenit: președinta, Tomas Kukal (reprezentant al Comisiei) Michael Cashman 
și Sarah Ludford.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Se va adresa o scrisoare autorităților franceze.

20. Petiția nr. 381/2011, adresată de Aldwyn Llewelyn, de cetățenie britanică, privind 
imposibilitatea de a încheia un parteneriat înregistrat între persoanele de același 
sex în ambasadele britanice din anumite state membre ale UE

Au intervenit: președinta, Tomas Kukal (reprezentant al Comisiei) Sarah Ludford și 
Michael Cashman.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

21. Petiția nr.1588/2010, adresată de Sara Nolasco, de cetățenie portugheză, privind 
interdicția de adopție impusă persoanelor căsătorite de același sex

Au intervenit: președinta, Tomas Kukal (reprezentant al Comisiei) și Michael 
Cashman.

Decizie: petiția se închide pe baza răspunsurilor Comisiei.

*
*   *

Între orele 16.00 și 16.25, reuniunea a continuat, fiind  prezidată de Margrete Auken.
*   *

*

22. Petiția nr. 492/2010, adresată de José Enrique Sanz Salvador, de cetățenie 
spaniolă, în numele mișcării „Arca Ibérica”, privind desecările efectuate într-o 
zonă umedă din Benicassim, Castellón

Au intervenit: președinta, Maria Conde Montesinos (în numele  petiționarului), 
Susanne Wegefelt (reprezentantă a Comisiei), Pilar Santamaria și Elena Gurrea 
(reprezentantă a autorităților din regiunea Valencia).

Decizie: Având în vedere deteriorarea situației descrisă de petiționar, petiția rămâne 
deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea petiționarului și a 
Comisiei.
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*
*   *

Reuniunea a continuat la ora 16.25, fiind  prezidată de Erminia Mazzoni, președintă.
*   *

*

23. Petiția nr. 111/2008, adresată de Florin Palade, de cetățenie română, în numele 
Fundației Eco Pontica, privind presupuse încălcări ale legislației europene 
referitoare la protecția mediului în legătură cu aprobarea proiectelor de 
exploatații în carieră și de parcuri eoliene în regiunea Dobrogea (România)
și
Petiția nr. 262/2011, adresată de Societatea Ornitologică Română și de Coaliția 
ONG Natura 2000 România, în numele a 55 de ONG-uri românești, privind 
efectele pe care construcția unui parc eolian în regiunea Dobrogea, din sud-estul 
României, le-ar putea avea asupra siturilor din rețeaua Natura 2000

Au intervenit: președinta, Ioana Postu (reprezentant al Comisiei), Victor Boștinaru și 
Elena Băsescu.

A fost menționat faptul că aceste situații vor fi discutate cu ocazia vizitei de informare 
ce se va desfășura în curând în România.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

24. Petiția nr. 1398/2008, adresată de Koldo Oriz de Guinea, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației MEDIAK ASKE, privind potențialul impact nociv asupra 
mediului determinat de parcurile eoliene care urmează să fie instalate în zonele 
protejate Natura 2000 din Álava (Spania)

Au intervenit: președinta, Koldo Oriz de Guinea (petiționar), Susanne Wegefelt 
(reprezentantă a Comisiei) și Margrete Auken.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. O scrisoare va fi adresată autorităților spaniole.

25. Petiția nr. 1008/2010, adresată de Peter Kranz, de cetățenie germană, privind un 
protest public împotriva unui parc eolian planificat în Wolfhagen/Hessen

Au intervenit: președinta, Peter Kranz (petiționar), Alexander Just (reprezentant al 
Comisiei), Peter Jahr și Margrete Auken.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unei confirmări scrise din partea 
Comisiei.
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26. Petiția nr. 1027/2010, adresată de Wolfgang Rüd, de cetățenie germană, privind 
presupusele amenințări la adresa faunei prezentate de un proiect de parc eolian 
din Wiesmoor (Saxonia Inferioară)

Au intervenit: președinta, Jean-François Brakeland (reprezentant al Comisiei), 
Margrete Auken, Victor Boștinaru.

Decizie: petiția se închide dar este așteptat un răspuns urgent scris din partea Comisiei.

27. Petiția nr. 929/2010, adresată de René la Cour Sell, de cetățenie daneză, în 
numele „Societății daneze pentru conservarea naturii” (Danmarks 
Naturfredningsforening), însoțită de 1 semnătură, privind înființarea unui centru 
de testare pentru morile mari de vânt din Østerild, municipalitatea Thisted, și 
neaplicarea implicită a legislației comunitare în domeniu

Au intervenit: președinta, Susanne Wegefelt (reprezentantă a Comisiei) și Margrete 
Auken.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unei confirmări scrise din partea 
Comisiei.

28. Petiția nr. 1315/2010, adresată de Kirsten Nielsen, de cetățenie daneză, privind 
construirea unui parc eolian pe insula daneză Lolland și nerespectarea legislației 
de mediu a UE în această privință

Au intervenit: președinta, Kirsten Nielsen (petiționară), Jean-François Brakeland 
(reprezentant al Comisiei) și Margrete Auken.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unei confirmări scrise din partea 
Comisiei.

29. Petițiile de la secțiunea B

Petițiile cu numerele 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 0153/2010, 0321/2010, 
0406/2010, 0549/2010, 0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 1473/2010, 1581/2010, 
1589/2010, 1620/2010, 1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 1604/2010, 1632/2010, 
1655/2010, 0012/2011, 0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 0040/2011, 0043/2011, 
0053/2011, 0057/2011, 0104/2011, 0107/2011, 0229/2011 au fost închise pe baza 
răspunsului scris al Comisiei.

Petițiile cu numerele 1746/2008 și 1919/2009 au fost înlăturate din secțiunea B și 
rămân deschise.

30. Data și locul următoarei reuniuni

Luni, 21 noiembrie 2011, 15.00 - 18.30, și marți, 22 noiembrie 2011, 9.00 - 12.30, Bruxelles.

*
*  *

Reuniunea s-a încheiat  la ora 17.33, fiind prezidată de Erminia Mazzoni, președintă.
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ANEXE
Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (8 septembrie 2011).
Lista petițiilor care urmează să fie închise sau redeschise conform anexei la notele 
președinției.
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