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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2012)0227

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 27 februarie 2012, 15.00-18.30,

și din 28 februarie 2012, 9.00-12.30,
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 27 februarie 2012, la ora 15.10, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din 20 decembrie 2011, 
12 ianuarie 2012 și 23 ianuarie 2012

Procesele-verbale ale reuniunilor din 20 decembrie 2011, 12 ianuarie 2012 și 
23 ianuarie 2012 au fost aprobate.

3. Comunicări ale președintei

Președinta a anunțat că Giles Chichester și Michael Cashman s-au scuzat pentru 
absența de la această reuniune. 

Președinta a informat că, în cadrul acestei reuniuni, se va proceda în special la 
examinarea „avizului privind anul cetățenilor (2013)”; la votarea „raportului privind 
cetățenia UE în 2010”; la examinarea petițiilor privind depozitul de deșeuri din 
Campanie, Italia, în prezența lui Raimondo Santacroce, reprezentând regiunea și 
provinciile Benevento, Avellino Caserta, Salerno și Napoli, precum și a directorului 
general al DG Mediu din cadrul Comisiei Europene, dl Falkenberg, în locul 
comisarului Janez Potocnik, care nu a putut participa; la examinarea a două petiții 
privind situația controlorilor de trafic aerian din Spania, în prezența petiționarilor; la 
dezbaterea petițiilor privind politica comună în domeniul pescuitului, în prezența 
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membrilor Comisiei pentru pescuit. 

Președinta a anunțat că mâine, în jurul orei 12.30, la închiderea reuniunii, Comisia 
pentru petiții va primi o petiție semnată de peste 2,5 milioane de petiționari privind 
Acordul comercial de combatere a contrafacerii, ACTA (în engleză Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). 

În final, nu s-a constatat nicio obiecție cu privire la lista de propuneri privind petițiile 
care urmează să fie închise sau redeschise, care a fost distribuită membrilor spre 
examinare, anterior reuniunii. Prin urmare, petițiile nr. 0666/2005 și nr. 0934/2011 au 
fost redeschise; petițiile nr. 0896/2009, nr. 1403/2009, nr. 1014/2010, nr. 0841/2011, 
nr. 0669/2006, nr. 0575/2007, nr. 1392/2007 și nr. 1049/2009 au fost închise.

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Aviz privind anul european al cetățenilor (2013)
(2011/0217(COD))
Raportor: Nikolaos Salavrakos(EFD)
(termen de depunere a AM: 1 martie 2012/adoptare: 20 martie 2012)
- examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: președinta, Nikolaos Salavrakos (raportor), Margrete Auken, Nikolaos 
Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald Häfner și 
Peter Jahr.

Termenul pentru amendamente a fost stabilit pentru 1 martie 2012, iar adoptarea 
avizului este prevăzută pentru reuniunea din 20 martie 2012.

6. Petiția nr. 683/2005, adresată de Vincenzo Marmora, de cetățenie italiană, în 
numele grupului de acțiune al cetățenilor, numit „Campagna nostra” împotriva 
amenajării unui sit de deversare a deșeurilor
și
Petiția nr. 31/2006, adresată de Giampiero Angeli, de cetățenie italiană, însoțită de 
21 de semnături, privind pericolele majore pentru  sănătate cauzate de dioxinele 
rezultate în urma eliminării deșeurilor
și
Petiția nr. 26/2007, adresată de Monica Sepe, de cetățenie italiană, în numele 
comitetului „Serre per la vita”, împotriva locului de depozitare a deșeurilor solide 
urbane
și
Petiția nr. 587/2007, adresată de Marina Salvadore, de cetățenie italiană, privind 
problemele sanitare grave din Campania și răspunderea pe care o poartă 
autoritățile regionale și locale
și
Petiția nr. 756/2007, adresată de Giovanni Roviello, de cetățenie italiană, privind 
obiecția legată de o deversare de deșeuri care pune în pericol sănătatea publică și 
resursele de ape de suprafață
și
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Petiția nr. 789/2007, adresată de Gigliola Izzo, de cetățenie italiană, protestând 
împotriva unui depozit de stocare a combustibilului ecologic lichid rezidual aflat 
în apropierea unor ferme și a unor zone locuite
și
Petiția nr. 910/2007, adresată de Francesco Di Pasquale, de cetățenie italiană, 
privind situația gravă a mediului înconjurător în Campania
și
Petiția nr. 991/2007, adresată de Vincenzo Gala, de cetățenie italiană, solicitând 
instituirea unui sistem de colectare separată a deșeurilor în regiunea Campania
și
Petiția nr. 1075/2007, adresată de Paride Amoroso, de cetățenie italiană, privind 
crearea unui registru regional al tumorilor într-o zonă afectată de incidența 
ridicată a neoplasmelor cauzate de poluarea mediului (Campania)
și
Petiția nr. 12/2008, adresată de Francesco Miglino, de cetățenie italiană, în numele 
Partito Internettiano, privind situația depozitării și procesării deșeurilor menajere 
din Napoli și din regiunea Campania, din Italia
și
Petiția nr. 16/2008, adresată de F.C., de cetățenie italiană, privind criza deșeurilor 
menajere din Campania (Italia)
și
Petiția nr. 209/2008, adresată de Sebastiano Perrone, de cetățenie italiană, privind 
criza depozitării deșeurilor și drepturile democratice ale locuitorilor din 
Marigliano de lângă Napoli
și
Petiția nr. 347/2008, adresată de Tommaso Esposito și Virginia Petrellese, de 
cetățenie italiană, în numele Grupului de acțiune al cetățenilor anti-incinerator, 
privind o uzină de incinerare a deșeurilor din Accerre (în apropiere de Napoli) în 
Italia
și
Petiția nr. 955/2008, adresată de Ferdinando Kaiser, de cetățenie italiană, privind 
amplasamentul unei stații de depozitare a deșeurilor din Chiaiano, Italia
și
Petiția nr. 1011/2008, adresată de A.S., de cetățenie italiană, privind o stație de
depozitare a deșeurilor din Chiaiano, lângă Napoli, Italia
și
Petiția nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, de cetățenie italiană, privind 
arderea ilegală de anvelope de autoturisme și alte deșeuri în zona Napoli (Italia)
și
Petiția nr. 1223/2009, adresată de Daniele Giove, de cetățenie italiană, privind o 
problemă de poluare a mediului în Casalnuova di Napoli, Italia
și
Petiția nr. 413/2010, adresată de Anna Margherita Ranieri, de cetățenie italiană, 
în numele asociației Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, însoțită de 2 406 
semnături, privind criza deșeurilor din Campania, care durează de 15 ani
și
Petiția nr. 694/2010, adresată de R.I., de cetățenie italiană, în numele Valori 
Democratici Uniti, privind curățarea depozitelor ilegale de deșeuri toxice din 
municipalitatea Quarto (NA)
și
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Petiția nr. 787/2010, adresată de Carmela Alberico, de cetățenie italiană, în 
numele Co.Re.Ri, privind nerespectarea, de către regiunea Campanie, a 
prevederilor din Programul regional operațional pentru fondurile structurale și 
încălcarea Directivelor 2006/12/CE și 1999/31/CE ca urmare a amplasării 
depozitelor de deșeuri din Ferandelle și Maruzzella, în provincia Caserta
și
Petiția nr. 1166/2010, adresată de Marana Avvisati, de cetățenie italiană, privind 
depozitele de deșeuri din Terzigno, provincia Campania
și
Petiția nr. 1277/2010, adresată de Francesco Di Pasquale, de cetățenie italiană, 
privind soluționarea crizei gestionării deșeurilor în Campania, o dată pentru 
totdeauna
și
Petiția nr. 1656/2010, adresată de A.D’A, de cetățenie italiană, privind criza 
continuă a gestionării deșeurilor din Campania 
și
Petiția nr. 424/2011, adresată de Emilia Accardo, de cetățenie italiană, privind 
opoziția sa față de un nou depozit de deșeuri în Alta Irpinia (Campania, Italia)
și 
Petiția nr. 1270/2011, adresată de Teresa Campolatanno, de cetățenie italiană, în 
numele asociației Comitato Civico Terra Pulita, însoțită de 750 de semnături, 
privind încălcarea Directivei 1999/31/CE în privința depozitării deșeurilor în
ceea ce privește amplasamentele Ferandelle și Maruzzella 3 (Campania).

Au fost invitați toți petiționarii și reprezentanții administrațiilor regionale și 
provinciale. Au participat următorii:

Regiunea Campania: Dr. Raimondo Santacroce, șef de personal în cadrul Consiliului 
municipal pentru mediu
Dr. Celeste Taranto, secretar de presă

Provincia Napoli: Dr. Giovanna Napolitano, director al Departamentului de mediu

Provincia Benevento: Dr. Gianluca Aceto, consilier municipal pentru mediu

Provincia Avellino: Dr. Domenico Gambacorta, consilier municipal pentru mediu
Dr. Felicio de Luca, director al Departamentului de mediu în 
cadrul agenției Irpiniambiente

Provincia Salerno: Dr. Giovanni Fortunato, consilier provincial și regional, 
președinte al Comisiei pentru mediu
Dr. Giuseppe D'Acunzi, director al Departamentului pentru 
resurse naturale și deșeuri

Niciunul dintre petiționari nu a fost prezent, deși au fost informați cu privire la 
reuniune. Unii dintre aceștia au trimis documente care au fost distribuite în cadrul 
reuniunii.

Regiunea Campania: Planul regional de gestiune a deșeurilor municipale (PRGRU) a 
fost adoptat și prezentat Comisiei în luna ianuarie 2012. De asemenea, a fost adoptat 
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un plan de reabilitare a siturilor vechi. Planul de gestiune a deșeurilor industriale va fi 
prezentat în curând. Legislația UE a fost respectată cu strictețe, a existat o consultare 
amplă a publicului și toate comentariile și sugestiile au fost analizate cu atenție. 
Accentul a fost pus pe sporirea reciclării, reducerea cantității de deșeuri (în consultare 
cu industria de ambalaje, distribuție de apă potabilă), compostarea în combinație cu 
producerea de biogaz [două situri: unul în Eboli (Salerno), altul în Caserta]. Procedura 
de achiziții publice pentru un nou incinerator în Salerno este în curs de desfășurare. 
Restricționarea eliminării deșeurilor ilegale este în creștere, existând inclusiv un 
sistem special de eliminare a anvelopelor.

Provincia Benevento: Cadrul instituțional, de exemplu statutul și rolul provinciilor 
italiene, este în curs de dezbatere, ceea ce îngreunează planificarea și punerea în 
aplicare. La sfârșitul anului 2011 a fost atinsă o rată de reciclare de 55 %, vizându-se o 
rată de 65 % pentru anul 2012. Scopul este de a reduce la zero utilizarea depozitelor de 
deșeuri și a incinerării. Singurul depozit de deșeuri din provincie este sub sechestru, 
însă nu se aplică încă măsuri urgente de tratare a deșeurilor. În curând vor deveni 
funcționale sistemele de monitorizare a trasabilității deșeurilor (SISTRI). 
Responsabilitatea pentru eliminarea cantității restante de combustibil ecologic rezidual 
(Ecobails) ca deșeu industrial revine, în prezent, administrației regionale. 

Provincia Avellino: Raportează, de asemenea, cu privire la creșterea importantă a 
reciclării, 50 % în medie, 64 % în capital. Proiectul pentru unul dintre depozitele de 
deșeuri a fost anulat, un al doilea depozit este închis, iar cantitatea de deșeuri aduse în 
cel de al treilea a fost diminuată de la 50 de milioane de tone/lună în 2008 la 64 de 
milioane de tone pentru întreg anul 2011. Rezerva de combustibil ecologic rezidual 
(Ecobails) a fost redusă de la 14 000 la 10 000. Deși provincia a investit fonduri 
proprii, acestea nu sunt suficiente și, prin urmare, este foarte importantă eliberarea de 
fonduri comunitare. Comisia a fost informată cu privire la faptul că depozitul de la 
Ariano Irpino a fost închis în 2007 (0756/2007) și că la depozitul de la Savignano s-a 
înregistrat o reducere semnificativă a volumului (petiția nr. 424/2011). 

Provincia Salerno: Raportează, de asemenea, progrese impresionante cu privire la 
ratele de reciclare. Legea care anula depozitele proiectate pentru Valle della Masseria 
și Basso dell'Olmo (ambele făcând obiectul petițiilor) a fost adoptată și este în vigoare. 
Vorbitorul susține că s-a observat o schimbare a mentalității.

Provincia Napoli: Situația este, desigur, diferită din cauza mărimii și densității 
populației. Teritoriul depune eforturi majore pentru a obține autonomie în ceea ce 
privește tratarea propriilor deșeuri, astfel cum se prevede în plan. Mai multe situri de 
compostare sunt planificate să intre în funcționare. Depozitul de la Chiaiano este, în 
prezent, închis, iar capacitatea rămasă la depozitul de la Terzigno este de 2-3 luni. În 
trei ani au fost investiți 30 de milioane de euro pentru a crește ratele de reciclare, cu 
unele rezultate bune, însă alte zone trebuie să își îmbunătățească performanța.

Karl Falkenberg, director general DG Mediu, Comisia Europeană:
Problema gestionării deșeurilor în Campania este una dintre cele mai dificile probleme 
cu care s-a confruntat Comisia, deși se recunosc unele îmbunătățiri. Comisia salută 
faptul că Campania a prezentat un plan, însă regretă că acesta vine cu o întârziere de 
un an și jumătate. În cadrul unei reuniuni recente la Roma, comisarul Potočnik a 
prezentat problemele nesoluționate încă: (a) rate de reciclare care nu sunt încă 
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suficient de ridicate, (b) progrese reduse înregistrate în cadrul siturilor de compostare 
anaerobică; numai un sit funcționează, un altul trebuie să intre în funcționare în 
primăvara anului 2014, (c) există un singur incinerator, un altul este programat să intre 
în funcționare în anul 2015 și (d) 7 milioane de tone de combustibil ecologic rezidual 
(Ecobails) încă așteaptă să fie eliminate.

Comisia trebuie să adopte foarte curând o decizie privind reîntoarcerea la CEJ, întrucât 
nu are o altă opțiune. Comisia consideră că măsurile intermediare – noi capacități în 
așteptare pentru tratarea deșeurilor intră în funcționare – nu sunt adecvate, iar planul 
de gestiune a deșeurilor industriale este încă nerealizat. În același timp, se desfășoară 
consultări strânse cu guvernul italian, încurajându-se respectarea imediată a Directivei-
cadru privind deșeurile.

Au intervenit deputații Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr și Nikolaos Chountis. Aceștia au exprimat unele 
rezerve referitoare la credibilitatea măsurilor adoptate de autorități. Absența 
petiționarilor a fost regretată. Unii membri au pledat pentru eliberarea fondurilor 
comunitare. Comisia, directorul general al DG Mediu, Karl Falkenberg, a declarat că 
reîntoarcerea la Curte este posibilă și că nu vor fi eliberate fonduri.
Decizie: solicitare de informații suplimentare din partea Comisiei Europene. 

*

La ora 17.30, reuniunea a continuat, fiind prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepreședinte.

* 

*
La ora 17.40, președinția reuniunii a fost reluată de Erminia Mazzoni, președintă.

*

7. Petiția nr. 331/2010, adresată de Ignacio Ruipérez Arregui, de cetățenie spaniolă, 
privind situația controlorilor de trafic aerian din Spania 
și
Petiția nr. 651/2010, 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: președinta, Ignacio Ruipérez Arregui și Juan María García Gil 
(petiționari), Béatrice Thomas (reprezentantă a Comisiei), Victor Boștinaru, Nikolaos 
Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo și Margrete 
Auken. 
Unii membri au regretat absența EUROCONTROL, care a fost invitat să participe la 
această examinare, dar care a refuzat invitația pe motiv că subiectul în cauză nu privea 
decât dreptul național spaniol.

Decizie: examinarea petiției rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei. Comisiei pentru transport și turism i se va solicita un aviz și o 
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scrisoare va fi trimisă IATA.

8. Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise, de la ora 18.00 la ora 18.30)

*
*  *

Reuniunea a fost încheiată la ora 18.30.
*

*  *

Marți, 28 februarie, dimineața

*
Reuniunea a fost deschisă la ora 9.10, fiind prezidată de Elena Băsescu, 

vicepreședintă.
*

9. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

Președinta prezintă comunicările următoare:

1. Numirea raportorilor:
 Raportul anual al activităților Ombudsmanului European 2011.

Raportul a fost alocat președintelui comisiei. Nu se vor acorda puncte pentru 
alocarea acestui raport. 

 Aviz privind inițiativa legislativă pentru un nou drept administrativ al UE 
(JURI) 
Dna Margrete AUKEN – Verts

 Aviz privind Strategia UE pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-
2015 (COM (2012)0006; AGRI/7/08364)
(A se lua act de faptul că zece alte comisii vor elabora proiecte de aviz.)
Dl Victor BOȘTINARU - S&D

2. Schimb de opinii privind vizitele programate pentru anul 2012

Coordonatorii vor trimite propunerile lor de vizite de informare președintei, pe 
baza cărora secretariatul va întocmi o listă pentru a permite coordonatorilor să 
adopte o decizie în cadrul următoarei reuniuni care va avea loc în luna martie. 
Posibile opțiuni, deja sugerate: Polonia, Spania, Grecia, Franța, Italia.

3. Examinarea avizelor din partea Serviciului juridic:

 în ceea ce privește cererea privind petițiile inadmisibile
 în ceea ce privește cererea privind dezastrul aviatic de la Smolensk 
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Decizia a fost amânată, din lipsă de timp disponibil.

10. Petiția nr. 802/2011, adresată de Anouk Delafortrie, în numele „World Wildlife 
Fund Policy Office”, privind politica comună în domeniul pescuitului
și
Petiția nr. 860/2011, adresată de Paul Kind, de cetățenie germană, privind cotele 
de captură și pescuitul excesiv

Au intervenit: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano și Roberto Ferrigno 
(petiționari), Rikke Nielsen (reprezentantă a Comisiei), Margrete Auken, Chris Davies, 
Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr și Willy Meyer.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare și a unei 
confirmări scrise din partea Comisiei Europene. În luna mai sau iunie va avea loc, 
eventual, o nouă dezbatere cu privire la aceasta, având în vedere negocierile în curs.

11. Petiția nr. 295/2009, adresată de Des May, de cetățenie irlandeză, în numele 
„Western Eel Fishermen Association” (Asociația occidentală a pescarilor de 
anghilă), privind presupusa excludere a pescarilor de la procesul  de elaborare a 
planului de gestionare a rezervelor de anghilă în Irlanda
și
Petiția nr. 909/2009, adresată de Jean-Paul Doron, de cetățenie franceză, în numele 
Federației Naționale a Pescăriilor din Franța (Fédération National Pêche), însoțită 
de 13 000 de semnături, privind planul francez de gestionare pentru conservarea 
rezervelor de anghilă
și
Petiția nr. 754/2011, adresată de Salvador Pieró Gómez, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Centro de Aquicultura Experimental” (CAE), privind încălcarea de către 
autoritățile spaniole a Regulamentului (UE) nr. 709/2010 al Comisiei de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei 
și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și a Regulamentului (CE) 
nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea 
rezervelor de anghilă din Europa

Au intervenit: președinta, Brenda O'Shea și Christos Theophilou (reprezentanți ai 
Comisiei) și Pat the Cope Gallagher.

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

12. Petiția nr. 99/2011, adresată de Miguel Zaragoza Fernández, de cetățenie spaniolă, 
în numele primăriei din Santa Pola, privind un echipament tradițional de pescuit 
selectiv, „bonitolera”

Au intervenit: președinta și Barbara Focquet (reprezentantă a Comisiei).

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

13. Petiția nr. 668/2011, adresată de H-J. R., de cetățenie germană, privind pescuitul 
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cu harponul în Corsica

Au intervenit: președinta și Barbara Focquet (reprezentantă a Comisiei).

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații din partea prefectului de 
Corsica, căruia îi va fi trimisă o scrisoare.

14. Petiția nr. 1824/2009, adresată de Antonio Lores Franco, de cetățenie spaniolă, în 
numele Platformei pentru protejarea golfului San Simon, privind fabrica de făină 
de pește amplasată în vecinătatea estuarului râului Vigo, în Pontevedra

Au intervenit: președinta, David Grimeaud (reprezentant al Comisiei) și Margrete 
Auken.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene; examinare eventuală în cadrul unei misiuni pe teren în legătură cu 
alte petiții din regiunea vizată. 

*
În așteptarea orei votării, se ia o pauză la ora 10.30

*

*
Reuniunea a continuat la ora 10.45, fiind prezidată de Erminia Mazzoni, președintă.

*

15. Raport privind cetățenia în UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE
(2011/2182(INI))
- Raportoare: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis
- adoptarea proiectului de raport

Au intervenit: președinta și Adina-Ioana Vălean (raportoare).

Raportul, astfel cum a fost modificat, a fost adoptat.
Voturi: 24 pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri.

*
Reuniunea a continuat la ora 11.25, fiind prezidată de Elena Băsescu, vicepreședintă.

*
16. Petiția nr. 354/2006, adresată de Rodney Maile, de cetățenie britanică, privind 

posibila poluare de-a lungul Estuarului Cleddau în urma activităților desfășurate 
de societățile Exxon și Quater

Au intervenit: președinta, Rodney Hood Maile, Richard Buxton și Sydney Backen 
(petiționari), Sibylle Grohs (reprezentantă a Comisiei), Jill Evans și Roger Helmer. 
Membrii regretă lipsa de informații din partea Regatului Unit.
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Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene. O scrisoare va fi trimisă autorităților portuare și o altă scrisoare 
Reprezentanței Regatului Unit; Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară i se va solicita emiterea unui aviz.

17. Petiția nr. 210/2007, 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
și
Petiția nr. 211/2007, 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 Regatul Unit

Au intervenit: președinta, Robert Pocock (petiționar), Joachim D'Eugenio (reprezentant 
al Comisiei), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin și Peter Jahr.

Decizie: petiția rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene cu privire la originea substanțelor din apă.

18. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau 
al altor documente primite

Petițiile nr. 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 0739/2006, 0948/2006, 
0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 0171/2010, 1008/2010, 
1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 0384/2011, 0401/2011, 
0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 0538/2011, 0582/2011, 
0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 0699/2011, 
0721/2011, 0794/2011, 0734/2011, 0761/2011 sunt închise în virtutea răspunsului 
Comisiei.

Petițiile nr. 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011, 0660/2011 sunt retrase din secțiunea B 
și vor fi examinate ca punct în secțiunea A, în cadrul unei reuniuni ulterioare.

19. Data și locul următoarei reuniuni

19 martie 2012, 15.00-18.30 și 20 martie 2012, 9.00-12.30, la Bruxelles.

*
Reuniunea a fost încheiată la ora 12.30.

*

ANEXE
Lista petițiilor care urmează să fie închise sau redeschise conform anexei la notele 
președinției.
Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni.
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