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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2011)203_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 20 decembrie 2011, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 20 decembrie 2011, la ora 9.12, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Între orele 9.00-10.00, reuniunea coordonatorilor a avut loc cu ușile închise

În continuare, de la ora 10.12, reuniunea a fost prezidată de dna Chrysoula Paliadeli 
(vicepreședintă).

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi PETI_OJ (2011)203_1

Președinta a anunțat o modificare semnificativă a ordinii de zi din cursul dimineții, 
astfel încât după discutarea punctelor procedurale, comisia va trece la discutarea 
punctelor 8-12, după care se vor trata punctele 6 și 7. 

La fiecare punct din cursul dimineții vor fi prezenți petiționari. După-amiază, vor fi 
prezenți petiționari pentru punctele 13 și 14.

Anexa la notele președintei a fost distribuită deputaților și personalului grupurilor 
săptămâna trecută. Întrucât nu au existat obiecții, propunerile privind deschiderea, 
închiderea și retragerea petițiilor din motivele menționate au fost considerate aprobate.

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat în forma indicată în prezentul proces-verbal.

3. Comunicări ale președintei

Președinta a amintit deputaților că comisia se apropie de sfârșitul primei perioade a 
mandatului său. Ultima sa reuniune va avea loc pe 12 ianuarie. Aceasta a informat 
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deputații că reuniunea constitutivă care va deschide cea de-a doua parte a acestei 
legislaturi va avea loc probabil în după-amiaza zilei de luni, 23 ianuarie. 

4. Chestiuni diverse

Nu există

În prezența Comisiei Europene

5. Petiția nr. 0212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de cetățenie belgiană, 
privind crearea de depozite de deșeuri

Au intervenit: președinta, Ioannis Couniniotis (Comisie), Ioannis Papadopoulos 
(petiționar), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor Boștinaru, 
președinta, Ioannis Couniniotis (Comisie) și Ioannis Papadopoulos (petiționar)

Decizie:  petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei. 

6. Petiția nr. 0078/2007, adresată de Mavroudis Voridis, de cetățenie elenă, privind 
construirea unui depozit de deșeuri în partea de est a regiunii Attica
precum și
Petiția nr. 573/2011, adresată de Konstantinos Papadigenopoulos, de cetățenie 
elenă, însoțită de 2 220 de semnături, privind erori și omisiuni grave în evaluarea 
impactului asupra mediului pentru depozitul de deșeuri propus a fi amplasat la 
Mavro Vouno Grammatikou, precum și încălcarea conexă a legislației UE în 
materie de mediu  

Au intervenit:  președinta, Kyriakos Gkikas (reprezentantul petiționarului), Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Comisie), Ioannis Couniniotis 
(Comisie) și Morten Messerschmidt

Decizie:   petițiile rămân deschise până la primirea de noi informații din partea Comisiei

7. 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 peloponeză a Greciei

8. Petiția nr. 0742/2007, adresată de Andreas Varnakiotis, de cetățenie elenă, privind 
amplasarea unui depozit de deșeuri în Ahaia (Grecia)

9. Petiția nr. 1152/2010, adresată de Georgios Toussas, de cetățenie elenă, în numele 
Partidului Comunist Grec, „KKE”, privind activitățile care dăunează mediului în 
orașul Ermioni, situat în nord-estul Peloponezului

Au intervenit: președinta, Panagiotis Bouras (petiționar), Andreas Varnakiotis 
(petiționar), Georgios Toussas (petiționar (deputat în PE)), Ioannis Couniniotis 
(Comisie) și Morten Messerschmidt
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Din discuțiile referitoare la petițiile menționate anterior a reieșit în mod clar că deputații 
au luat foarte în serios preocupările petiționarilor și că se așteaptă la promptitudine din 
partea Comisiei Europene în ceea ce privește furnizarea de informații suplimentare. 

Decizie:  petițiile rămân deschise până la primirea de noi informații din partea Comisiei 
Se va trimite o scrisoare ministrului elen al mediului în vederea solicitării de informații 
și a unei poziții referitoare la subiectul petițiilor. Comisia va continua să delibereze în 
această privință de îndată ce va avea la dispoziție aceste informații. Solicitarea de către 
dl Papadopoulus (petiționar) a unei vizite de documentare, care a fost sprijinită și de alți 
petiționari, va fi prezentată coordonatorilor.

În continuare, de la ora 11.48, reuniunea a fost prezidată de Erminia Mazzone (președintă).

10. Petiția nr. 1331/2010, adresată de Fausto Benzone, de cetățenie italiană, privind 
diferențele dintre primele de asigurare auto
precum și
Petiția nr. 1621/2010, adresată de Fedele Francavilla, de cetățenie italiană, privind 
costurile ridicate de asigurare a automobilelor
precum și
Petiția nr. 1105/2011, adresată de Marco Firentino, de cetățenie italiană, privind 
armonizarea primelor de asigurare europene
precum și
Petiția nr. 1106/2011, adresată de Pietro Avino, de cetățenie italiană, în numele 
„Onlus Orgoglio Meridionale” privind diferențele dintre primele de asigurare 
auto dintre diferite regiuni din Italia
precum și
Petiția nr. 0799/2011, adresată de Giuseppe Sorrentino, de cetățenie italiană, 
privind discriminarea în ceea ce privește tarifele de asigurare auto pentru 
locuitorii din Campania

Au intervenit: președinta, Pietro Avino (petiționar), Angelo Genovese (petiționar), Elisa 
Annamaria Daniele (reprezentanta petiționarului pentru petiția 0799/2011), Joao de 
Abreu Rocha (Comisie), Crescenzio Rivellini, Peter Jahr și Philippe Boulland

Deputații au luat la cunoștință un tabel care indică în mod clar discrepanțele foarte 
pronunțate dintre prețurile de asigurare auto din diferitele regiuni ale Italiei.  

Decizie:  petițiile rămân deschise până la primirea de noi informații din partea 
Comisiei. Se va trimite o scrisoare către Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
private e di interesse collettivo (ISVAP), organismul de supraveghere în materie de 
asigurări, pentru a solicita informații suplimentare cu privire la diferențele de tarife de 
asigurare din Italia, precum și un răspuns la acuzațiile de discriminare a anumitor orașe 
și regiuni din Italia în ceea ce privește stabilirea tarifelor de asigurare auto. Comisia 
pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) va fi solicitată să emită un aviz 
referitor la variațiile tarifelor de asigurare. 
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11. Petiția nr. 1458/2010, adresată de Stefan Jauernich, de cetățenie germană, privind 
un registru unic standardizat al agenților de asigurări din Europa

Comisia a fost de acord să des un răspuns petiționarului cu privire la revizuirea 
Directivei privind intermedierea de asigurări (2002/92/CE), în special cu privire la 
interconectarea registrelor naționale într-o rețea

Au intervenit: președinta, Stefan Jauering (petiționar), Joao de Abreu Rocha (Comisie) 
și Peter Jahr

Decizie: petiția se închide și este trimisă spre informare IMCO împreună cu răspunsul 
Comisiei. 

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.43.

15.00

Reuniunea a fost reluată la ora 15.18, fiind prezidată de Erminia Mazzone (președintă).

12. Comunicările președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

1. Numirea raportorilor 
1. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiții 2011
2. Aviz referitor la raportul privind aplicarea legislației UE (JURI)
3. Aviz referitor la „20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor 

europene” (INI - IMCO) 
4. Aviz referitor la „Politica UE în domeniul apei și Directiva-cadru privind apa” (INI-

ENVI) 
5. Aviz referitor la „Programul Drepturi și Cetățenie 2014 - 2020” COD 2011/0344 
(LIBE) 

Coordonatorii au decis să amâne deciziile referitoare la numirea raportorilor pentru 
următoarea reuniune. Doar Grupul S&D și-a exprimat interesul pentru numirea unui 
raportor pentru aviz referitor la „Programul Drepturi și Cetățeni 2014-2020”

2. Stadiul actual al raportului Iturgaiz
S-a făcut o solicitare de amânare a prezentării în plen a raportului Iturgaiz întrucât nu s-
a alocat un interval de timp necesar discuției, deși comisia a precizat că organizarea unei 
dezbateri este deosebit de importantă. 

Coordonatorii au convenit că în prezent este important ca fiecare dintre ei să ia măsurile 
necesare în raport cu ierarhia lor pentru a asigura desfășurarea unei dezbateri prioritare 
în plen, conform articolului 48 alineatul (2), în sesiunea din februarie de la Strasbourg. 

3. Evaluarea procedurii de nepetiționare
Ca urmare a punerii în aplicare a procedurii de nepetiționare, coordonatorii aveau 
obligația de a evalua această procedură după o perioadă de probă de șase luni. Până în 
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prezent, anul acesta s-au înregistrat 1350 de petiții noi de la începutul lunii decembrie, 
în comparație cu 1567 pentru tot anul 2010.

Coordonatorii au fost de acord cu solicitarea dnei Auken, sprijinită de dna Koch-
Mehrin, de a cere un aviz al Serviciului Juridic al Parlamentului referitor la procedura 
de nepetiționare și în special referitor la interpretarea articolului 201 din Regulamentul 
de procedură al Parlamentului. Aceștia au decis să continue evaluarea procedurii 
imediat după emiterea avizului.

4. Inițiativa cetățenilor europeni
Coordonatorii au aprobat amendamentele redactate de către președintă și de către Diana 
Wallis și Gerald Häfner (coraportori) la Regulamentul de Procedură al Parlamentului. 
Amendamentele au fost depuse formal și transmise Comisiei AFCO. Prin urmare, 
amendamentele ar trebui examinate în contextul raportului actual referitor la această 
chestiune pe care îl pregătește Zita Gurmai în AFCO, a cărui examinare este programată 
pentru luna februarie și care ar trebui adoptat în plen cel târziu în martie 2012, întrucât 
data intrării în vigoare a inițiativei cetățenești este stabilită pentru 1 aprilie 2012. 

Coordonatorii au fost informați că un grup de lucru tehnic al Consiliului se va întâlni la 
Bruxelles pe 17 ianuarie (săptămâna de sesiune) pentru a face bilanțul situației actuale 
din fiecare stat membru în ceea ce privește dispozițiile tehnice de punere în aplicare. 
Coordonatorii au convenit că un reprezentant al Comisiei, secretariatul și probabil 
raportorii ar trebui să fie de față la această reuniune. Președinta a anunțat că mai multe 
informații în această privință ar trebui să fie disponibile la reuniunea comisiei din 12 
ianuarie.

5. Solicitare de admisibilitate conform procedurii de urgență pentru petiția 
1314-11 adresată de dl Taga Fosso

Întrucât problema ridicată de dl Taga Fosso a constituit un argument de principiu 
important în ceea ce privește dreptul la o cale de atac eficientă, în temeiul articolului 47 
din Carta Drepturilor Fundamentale, președinta a sugerat să se consulte imediat Comisia 
pentru afaceri juridice cu privire la un aviz referitor la această chestiune și să se solicite 
Comisiei Europene să realizeze o anchetă preliminară rapidă asupra acestei situații care 
efectiv neagă petiționarului posibilitatea de a solicita compensații din partea tribunalelor 
Regatului Unit ca urmare a nerespectării legislației UE de către autoritățile din această 
țară. Coordonatorii au fost de acord cu propunerea președintei.

6. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și 
crearea unei rețele UE

Coordonatorii au fost informați cu privire la invitația adresată comisiei de a participa la 
rețeaua UE a Convenției. Vineri, 16 decembrie, a avut loc o reuniune pregătitoare la 
care a participat secretariatul. Comisia a fost implicată datorită responsabilităților pe 
care le are atunci când primește petiții referitoare la chestiuni legate de dizabilități. 

Coordonatorii au fost de acord că comisia ar trebui să devină membră a rețelei și au 
menționat că Comisia va iniția un schimb de scrisori cu Parlamentul și cu Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale în acest scop.

7. Proiect de ordine de zi a reuniunii din ianuarie
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Proiectul de ordine de zi a reuniunii din ianuarie a fost aprobat.

8. Chestiuni diverse
Președinta a propus ca, având în vedere ultimul răspuns din partea Comisiei privind 
petiția 0161/2006 referitoare la ferma lui Dan Brennan din Irlanda în ceea ce privește 
poluarea toxică a animalelor, coordonatorii să convină propunerea acestei chestiuni, în 
vederea unei discuții suplimentare, la reuniunea din martie la care vor fi invitate 
autoritățile irlandeze. Coordonatorii au fost de acord cu propunerea președintei.

13. Petiția nr. 0338/2010, adresată de T.F.T, de cetățenie spaniolă, în numele 
„Plataforma por la defensa de los valles verdes”, privind bazinele hidrografice și 
forajele din parcul natural Sierra de Cazorla din Segura y las Villas, Jaén

Au intervenit: președinta, petiționarul, William Floyd (Comisie), Francisco Sosa 
Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete Auken 
and Peter Jahr

Deputații și-au exprimat preocupările cu privire la efectele dramatice ale activităților de 
captare a apei asupra parcului natural în care multe surse de apă au fost deja secate. 
Deputații au considerat că este nevoie urgent de mai multe informații (în termen de 2 
luni), în special cu privire la posibilele încălcări ale Directivei-cadru privind apa, ale 
Directivelor privind habitatele și păsările și ale Directivei EIM. 

În ceea ce privește Directiva privind responsabilitatea de mediu, s-a observat că orice 
parte interesată, adică nu doar proprietarii, ar putea constitui o parte validă în cauzele de 
acțiune în răspundere în cadrul acestei directive și că directiva se aplică și riscurilor 
iminente.  

Decizie:  petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei. 
Se va trimite o scrisoare autorităților spaniole pentru a le solicita informații urgente 
referitoare la situația din Sierra de Cazorla.

14. Petiția nr. 1820/2009, adresată de José Maria Carrasco Cano, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción”, privind consecințele negative ale neefectuării plăților asupra 
situației întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul construcțiilor

Au intervenit:  președinta, José Maria Carrasco Cano (petiționar), Raluca Pruna 
(Comisie), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Peter Jahr și petiționarul

Deputații au empatizat cu petiționarul și cu IMM-urile și au luat la cunoștință informația 
transmisă de Comisie conform căreia s-a adoptat o nouă Directivă (2011/7/UE) privind 
combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale și că aceasta 
trebuie transpusă în legislația națională până la 16 martie 2013. 

Decizie:  petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei 
și este trimisă IMCO pentru informare. Se va trimite o scrisoare autorităților spaniole 
pentru a solicita părerea acestora cu privire la situația din Spania, astfel cum este 
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descrisă de petiționar și pentru a afla dacă se iau măsuri în vederea îmbunătățirii 
situației IMM-urilor care suferă consecințele neefectuării plăților.

15. Petiția nr. 0210/2007, adresată de Robert Pocock, de cetățenie irlandeză, în numele 
„Voice of Irish Concern for the Environment” („Vocea preocupării irlandeze 
pentru mediu”), privind îngrijorările provocate de adăugarea acidului fluorosilicic 
(H2SiF6) în apa potabilă din Irlanda
precum și
Petiția nr. 0211/2007, adresată de Walter Graham, de cetățenie britanică, în 
numele Consiliului Irlandei de Nord împotriva fluorurării, privind îngrijorările 
provocate de adăugarea acidului fluorosilicic (H2SiF6) în apa potabilă din Marea 
Britanie

Discuția referitoare la aceste petiții a fost amânată la cererea petiționarului.

16. Petiția nr. 0354/2006, adresată de Rodney Maile, de cetățenie britanică, privind 
posibila poluare de-a lungul Estuarului Cleddau în urma activităților desfășurate 
de societățile Exxon și Qater.

Discuția referitoare la aceste petiții a fost amânată la cererea petiționarului.

17. Petiția nr. 1655/2010, adresată de Lükass Rozītis, de cetățenie letonă, și de 18 
ONG-uri letone și alte organizații, privind accesibilitatea și proiectarea universală 
pentru persoanele cu handicap

Au intervenit:  președinta, Johanna Engström (Comisie), Tatjana Ždanoka și Peter Jahr

Deputații au luat la cunoștință informația din partea Comisiei referitoare la Strategia UE 
pentru persoanele cu handicap 2010-2020, punerea în aplicare a Convenției Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap [a se vedea articolul 12 
alineatul (6)], Actul european privind accesibilitatea și propunerea de Directivă de 
punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de 
rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală în ceea ce privește 
protecția socială, avantajele sociale, serviciile de sănătate, educația și accesul la și 
furnizarea de bunuri și servicii puse la dispoziția publicului.  

Decizie:  petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei. 
O solicitare din partea dnei Zdanoka pentru elaborarea unui raport de inițiativă privind 
acest subiect (probabil împreună cu EMPL) va fi trimisă coordonatorilor. 

18. Petiția nr. 1746/2008, adresată de Maksim Reva, de cetățenie estonă, privind 
drepturile de vot la alegerile europene ale persoanelor cu cetățenie nedeterminată 
care trăiesc în Estonia

Au intervenit:  președinta, Tibor Vaszi (Comisie), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Indrek 
Tarand și Margrete Auken

Decizie:  petiția se închide.

19. Petițiile de la secțiunea B
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Petițiile 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 
1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 0117/2010,
0216/2010, 0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 
1492/2010, 1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 0313/2011, 
0320/2011, 0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 0371/2011, 
0373/2011, 0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 0440/2011, 
0449/2011, 0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 0518/2011, 
0519/2011, 0568/2011, 0577/2011 și 0583/2011 au fost închise pe baza informațiilor 
scrise furnizate de Comisia Europeană.

Petițiile 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005, 1400/2009 au rămas deschise la solicitarea 
lui Willy Meyer

Petiția 0445/2011 a rămas deschisă la cererea lui Willy Meyer și a lui Carlos José 
Iturgaiz Angulo.

20. Data și locul următoarei reuniuni

12 ianuarie 2012, 09.00-12.30 și 15.00-18.30, la Bruxelles

Reuniunea a fost închisă la ora 16.50

Anexe:
Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune din 21-22 noiembrie 2011
Lista petițiilor care urmează să fie retrase, închise sau redeschise în cadrul 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 (P), Carlos José Iturgaiz Angulo (VP), Chrysoula Paliadeli (VP)

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

Margrete Auken, Philippe Boulland, Victor Boștinaru, Peter Jahr, Roger Helmer, Silvana Koch-Mehrin, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Rainer Wieland, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka
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