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Comisia pentru petiţii

PETI_PV(2012)0319

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 19 martie 2012, 15.00 - 18.30,

și 20 martie 2012, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă la ora 15.10, luni, 19 martie 2012, fiind prezidată de Elena 
Băsescu (vicepreședintă).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi PETI_OJ(2012)207_1

Vicepreședinta a anunțat că punctul 5 a fost retras până după punctul 6, la cererea unui 
membru al Comisiei.
Proiectul de ordine de zi a fost adoptat.

2. Comunicări ale președintelui

Vicepreședinta a salutat revenirea în Comisie a lui Jarosław Leszek Wałęsa. 
Aceasta a anunțat, de asemenea, faptul că președintele va fi absent pentru o oră în acea zi și la 
o parte a reuniunii din 20 martie, din cauza suprapunerii cu o altă reuniune a Comisiei, 
(REGIO) la care a fost obligat să participe în calitate de raportor alternativ.
Petiționarii vor fi prezenți pentru punctele 9, 14, 15, 16, 17 și 18. Autoritățile naționale vor fi 
prezente pentru punctul 15.

3. Alte chestiuni

Nu au existat.

În prezența Comisiei Europene
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4. Aviz cu privire la punerea în aplicare a legislației UE în domeniul apei, înaintea 
unei abordări globale necesare a provocărilor europene în domeniul apei 
(2011/2297(INI) - ENVI) raportor: CHOUNTIS (GUE): examinarea proiectului 
de aviz

Au intervenit: vicepreședinta, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos 
Salavrakos and Marco Gasparinetti (Comisie).

Raportorul a subliniat valoarea apei ca drept universal, ca resursă comună și bun
public, care nu ar trebui folosit ca sursă de venit. Acesta a subliniat cinci aspecte 
principale care trebuie acoperite de aviz, și anume, punerea în aplicare de către statele 
membre a Directivei-cadru privind apa, rezervele de apă, calitatea apei (poluarea), 
potențiale conflicte cu alte politici (cum ar fi cea economică), și participarea 
cetățenilor.

Comisia a lăudat raportorul pentru calitatea proiectului de aviz și a subliniat faptul că 
punerea în aplicare reprezintă o preocupare-cheie. Comisia a remarcat, de asemenea, 
faptul că urmează o evaluare a directivelor-cadru privind apa și calitatea apei. Comisia 
și-a exprimat, totuși, dezacordul cu privire la declarațiile cuprinse în proiectul de aviz, 
cum că acțiunile Comisiei au fost „pasive” și „binevoitoare” cu privire la punerea în 
aplicare a politicii privind apa.

Comisia a remarcat, de asemenea, faptul că avizul ar trebui să acopere tratarea apelor 
reziduale și poluarea apelor subterane și a insistat asupra faptului că Comisia ar trebui 
să fie mai activă și să asigure cu fermitate respectarea legislației.  

5. Petiția nr. 195/2011, adresată de Baudilio Ros Prat, de cetățenie spaniolă, în 
numele Instituto agrícola catalán de San Isidro, privind proiectul de irigații pe 
canalul Segarra-Garrigues în Lérida

Au intervenit: vicepreședinta, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr și 
José M. Hernandez Luque (Comisie).

Comisia are neclarități cu privire la natura exactă a chestiunii în cauză și la răspunsul 
Comisiei.

Decizie: De a rămâne deschisă. De a solicita Comisiei să clarifice comunicarea lor 
către membri din 26 octombrie 2011.

6. Petiția nr. 93/2011, adresată de Claude Coste, de cetățenie franceză, în numele 
„Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement”, 
privind tratarea efluenților proveniți din precipitații pentru a proteja apele de 
suprafață în Franța

Au intervenit: vicepreședinta, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis and 
José Rizo Martin (Comisie).

Comisia a subliniat faptul că nu este necesară o legislație suplimentară, însă este necesară o 
punere în aplicare adecvată a legislației existente.

Decizie: De a rămâne deschisă. Comisia va trimite petiționarului o scrisoare, 
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solicitând informații suplimentare și detalii specifice în vederea unei mai bune 
evaluări a principalelor aspecte în cauză.

7. Aviz privind „20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor 
europene față de funcționarea pieței unice” (IMCO) BUSUTTIL (PPE): 
examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: vicepreședinta, Simon Busuttil, Peter Jahr and Jacek Golinski (Comisie).

Comisia va sublinia necesitatea de a spori gradul de conștientizare cu privire la dreptul 
cetățenilor de a adresa petiții. Comisia a lăudat raportorul pentru proiectul de aviz și a 
apreciat valoarea raportului.

Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

8. Raport privind vizita de constatare a faptelor la Berlin (23 - 24.11.2011):
examinare

Punct amânat.

9. Raport privind vizita de constatare a faptelor în România (23 - 26.11.2011): 
examinare (în prezența Birdlife România)

Au intervenit: președinta, Margrete Auken, Victor Boștinaru, Kinga Göncz, and 
Marina Cazacu (petiționara).

Președinta, care a prezidat delegația în România a subliniat principalele concluzii ale 
raportului în legătură cu care au fost organizate discuții preliminare, cu implicarea 
membrilor în cauză. Cu toate acestea, a persistat un anumit dezacord în rândul 
membrilor Comisiei cu privire la conținutul documentului de lucru elaborat. S-a 
convenit convocarea unei reuniuni viitoare informale cu scopul de a finaliza 
documentul cu un consens cât mai larg posibil.

10. de la 17.30 la 18.30 – reuniunea coordonatorilor (cu ușile închise)

20 martie 2012

Reuniunea a fost deschisă marți, 20 martie 2012, la ora 09.09, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

11. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

1. Examinarea punerii în aplicare a procedurii „non-petiție”
Coordonatorii au luat act de avizul Serviciului juridic, care își exprimă îngrijorarea cu 
privire la legalitatea procedurii în cauză și, în urma unui schimb de opinii, a susținut 
sugestia PPE de a modifica definiția termenului „non petiții” și de a schimba 
procedura, pentru a asigura faptul că deciziile privitoare la documentele prezentate 
discutabile sunt adoptate de către membrii Comisiei și nu de către o unitate 
administrativă. Coordonatorii au convenit să revină asupra acestei chestiuni la 
reuniunea viitoare, secretariatul fiind solicitat să sugereze o procedură alternativă, cu 
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consultarea serviciilor în cauză, procedură ce va fi prezentată ulterior serviciului 
juridic, cu scopul de asigura legalitatea sa.

2. Examinare și recomandări în legătură cu petiția nr. 0301-11 privind catastrofa 
aeriană de la Smolensk
Coordonatorii au convenit să declare admisibilă petiția și au luat act de criteriile 
descrise în avizul Serviciului juridic. Decizia în legătură cu care urmează a fi propus 
un tratament de urmărire a fost înaintată următoarei reuniuni a coordonatorilor.

3. Solicitare de a declara petițiile admisibile, în conformitate cu procedura de 
urgență 
Petițiile nr. 0116/2012, 0142/2012, 0203/2012 și 0223/2012, privind ACTA, au fost 
declarate admisibile.

Petiția nr. 0197/2012, privind un nou depozit de deșeuri de la Corcolle, Lazio, a fost 
declarată admisibilă.

4. Rezultatul reuniunii Grupului de lucru informal privind drepturile de 
proprietate spaniole și Ley de Costas
Carlos José Iturgaiz Angulo a raportat cu privire la primele deliberări ale grupului de 
lucru, care a avut o participare numeroasă și care și-a exprimat acordul cu privire la 
propunerea din partea ministrului spaniol al mediului, inclusă în scrisoarea sa către 
președintele Comisiei, de a se întâlni cu directorul general al Afacerilor costiere. 
Președinta va trimite un răspuns în scris, cu o recomandare cu privire la date adecvate.

5. Informații cu privire la reuniunea dintre președintă și președintele Shultz
Președinta a raportat cu privire la întâlnirea sa cu președintele Martin Schulz și la 
discuțiile purtate în legătură cu petiția „un singur sediu” și la rolul pe care ar dori să-l 
exercite PETI în ceea ce privește organizarea de audieri în conformitate cu 
Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană.

6. Misiuni pentru 2012
În urma unui schimb de opinii a fost reamintit faptul că vizitele în Spania, Franța, 
Italia și Polonia au fost deja convenite anul trecut pentru 2012. În plus, 
coordonatorilor li s-a solicitat să prezinte sugestii mai detaliate cu privire la aceste 
aspecte sau, eventual, alte sugestii președintei și secretariatului astfel încât propunerile 
să poată fi acceptate în final la următoarea reuniune a coordonatorilor – inclusiv 
obiectivele vizitei, datele, itinerariul și apartenența probabilă – și să ia în considerare 
vizitele deja întreprinse. Secretariatului i s-a solicitat să pregătească un document 
pentru reuniunea următoare care să includă toate aceste sugestii.

7. Alte chestiuni
Nu au existat.

Au intervenit: președinta, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. 
Merkies și Victor Boștinaru.
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12. Aviz privind Anul european al cetățenilor (2013) (2011/0217(COD)) raportor: 
SALAVRAKOS (EFD): examinarea amendamentelor și adoptarea proiectului de 
aviz

Amendamente adoptate: de compromis 1, 53, 67, 56, de compromis 2, 15, 59, 60, 63, 64, 65, 
66, 68, de compromis 3, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, de compromis 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 
2, 3, 4, 29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 10, 39, de compromis 5, de compromis 6, 45, 46, 12, 13, 
47, 22.
Amendamente caduce: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Amendamente respinse: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 36, 
40.
Amendamente retrase: 76, 81
Avizul a fost adoptat cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 0 abțineri.

13. Raportul anual al activităților Comisiei pentru petiții 2011 [Hotărârea 202(8)] 
2011/2317(INI) raportor: CHICHESTER (ECR): primul schimb de opinii

Au intervenit: președinta, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda and 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

Membrii au subliniat importanța menționării unor cazuri specifice și a furnizării unei 
perspective echilibrate sub aspectul originii geografice a petițiilor.

Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepreședinte).

14. Petiția nr. 1327/2010, adresată de Maurice Wintz, de cetățenie franceză, în 
numele asociațiilor „Alsace Nature” și „GCO non merci”, însoțită de trei 
semnături, privind decretul guvernului francez din 23 ianuarie 2008 care declară 
lucrările de la centura vestică A355 cu profil de autostradă din orașul Strasbourg 
ca fiind de utilitate publică și urgent necesare
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: vicepreședintele, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec 
(petiționar), Amélie Chalte (petiționară), și Joseph van der Stegen (Comisie).

Decizie: De a rămâne deschisă. Comisia va solicita informații suplimentare din partea 
autorităților franceze.

Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Elena Băsescu (vicepreședintă).

15. Petiția nr. 161/2006, adresată de Dan Brennan, de cetățenie irlandeză, privind 
poluarea din Kilkenny (Irlanda) și impactul acesteia asupra animalelor din 
fermele locale
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: vicepreședinta, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán Kelly, 
Ana Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (petiționar), James J Leahy 
(petiționar), Simon White (petiționar), Michael Sheridan (autoritățile irlandeze), 
Simon More (autoritățile irlandeze), Kieran O'Brien (autoritățile irlandeze) și Keir 
McAndrew (Comisie).



PE488.002v01-00 6/11 PV\900646RO.doc

RO

Membrii rămân îngrijorați cu privire la presupusele nereguli și inexactități din ancheta 
autorităților irlandeze cu privire la chestiune, în special cu privire la rezultatele testelor 
de laborator. Comisia consideră insuficient răspunsul Comisiei și ar dori să prezinte 
întreaga documentație unei agenții separate în vederea unui studiu independent.

Decizie: Petiția va rămâne deschisă, iar Comisia va solicita informații suplimentare 
Comisiei Europene. Comisia va investiga posibilitatea solicitării unei evaluări 
suplimentare, eventual prin intermediul Departamentului tematic, pentru a examina 
toate faptele și datele de fond prezentate de către petiționari și de către autoritățile 
irlandeze.

16. Petiția nr. 798/2004, adresată de Nicola Leugio, de cetățenie italiană, privind 
braconajul în Malta și
Petiția nr. 334/2005, adresată de Kevin Sourd, de cetățenie franceză, însoțită de 
trei semnături, privind uciderea păsărilor în Malta și
Petiția nr. 886/2005, adresată de Hugues Fanal, de cetățenie belgiană, în numele 
Societății regale din Belgia pentru protecția păsărilor (LRBPO), privind 
transpunerea de către autoritățile malteze a Directivei nr. 79/409/CEE privind 
conservarea păsărilor migratoare
(în prezența petiționarului) și
Petiția nr. 530/2006, adresată de Lutz Blume, de cetățenie germană, privind 
uciderea păsărilor în Malta și
Petiția nr. 1091/2007, adresată de Seamus Feeney, de cetățenie irlandeză, privind 
vânarea păsărilor migratoare protejate în Malta și Cipru și
Petiția nr. 1374/2010, adresată de Bernhard Vetter, de cetățenie germană, 
privind vânătoarea ilegală de păsări migratoare în câteva state membre ale UE

Au intervenit: vicepreședinta, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (petiționar) și 
Peter Koller (Comisie).

Membrii Comisiei au considerat importantă continuarea monitorizării chestiunii, chiar 
dacă Comisia și-a exprimat mulțumirea în legătură cu măsurile adoptate de către 
autoritățile naționale.

Decizie: De a rămâne deschisă. Atât Comisia pentru petiții, cât și Comisia, vor 
continua monitorizarea situației.
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17. Petiția nr. 1518/2008 adresată de Irina Mateeva, de cetățenie bulgară, în numele 
Societății bulgare pentru protecția păsărilor, având ca obiect neimplementarea 
de către autoritățile bulgare a dispozițiilor referitoare la zonele de protecție 
specială, în conformitate cu prevederile Directivei nr. 79/409/CEE a Consiliului 
privind conservarea păsărilor sălbatice
(în prezența petiționarului) și
Petiția nr. 997/2007, adresată de Ivailo Ivanov, de cetățenie bulgară, în numele 
Societății bulgare pentru protecția păsărilor, însoțită de alte șase semnături, 
privind transpunerea necorespunzătoare a rețelei Natura 2000 în Bulgaria, ca 
rezultat al încălcării Directivei privind păsările și a Directivei privind habitatele 
și
Petiția nr. 1503/2007, adresată de Lazov Yordan Stamenov, de cetățenie bulgară, 
privind protecția mediului în Bulgaria

Au intervenit: Ana Miranda, Irina Mateeva (petiționară) și Rositsa Pencheva 
(Comisie).

Comisia a salutat raportul Comisiei cu privire la dialogul cu autoritățile naționale, aflat 
în desfășurare. Comisia a adăugat faptul că a fost realizat un progres semnificativ.

Decizie: De a rămâne deschisă. Comisia va solicita Comisiei Europene informații 
suplimentare și va continua să monitorizeze evoluțiile.

18. Petiția nr.1044/2011, adresată de Joanna Swabe, de cetățenie britanică, în numele 
societății „Humane Society International”, însoțită de 22 de semnături, privind 
recomandarea guvernului canadian legată de un Consiliu de mediere OMC în 
contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
comerțul cu produse derivate din focă
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (petiționară) și Kristofer Du 
Rietz (Comisie).

Comisia și-a exprimat dezacordul în legătură cu opinia Comisiei privind faptul că nu 
este oportună condiționarea negocierilor de liber schimb UE-Canada de renunțarea 
Canadei la provocarea sa la OMC. Comisia înțelege dificultățile, însă a solicitat, de 
asemenea, flexibilitate în a lua în considerare opțiuni.

Decizie: De a rămâne deschisă. Comisia va trimite o scrisoare comisarului pentru 
comerț explicând poziția sa și solicitând un răspuns scris.

19. Petițiile de la secțiunea B

Petițiile nr. 851/2007, 958/2007, 1028/2007, 206/2009, 951/2008, 1477/2008, 
230/2009, 458/2009, 458/2010, 1053/2010, 1313/2010, 1457/2010, 1593/2010, 
1615/2010, 31/2011, 521/2011, 701/2011, 747/2011, 753/2011, 800/2011, 870/2011, 
953/2011 și 973/2011 au fost închise pe baza informațiilor scrise furnizate de către 
Comisia Europeană.

Petiția nr. 692/2011 a rămas deschisă.
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Petiția nr. 791/2011 a rămas deschisă.

20. Data și locul următoarei reuniuni

24 aprilie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles).

Reuniunea a fost închisă la ora 12.25.

Anexe:
Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni 27-28 februarie 2012
Lista petițiilor ce urmează a fi retrase, închise sau redeschise în anexa la observațiile 
președintelui.
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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, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu

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

Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (2), Simon Busuttil (1-2), Peter Jahr (1-2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (2), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Rainer Wieland (1), Victor Boștinaru (1-2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (2), 
Margrete Auken (1-2), Ana Miranda (2), Tatjana Ždanoka (1), Giles Chichester (2), Ryszard Antoni Legutko (1-2), Nikolaos Salavrakos 
(1-2), Nikolaos Chountis (1)

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

Zoltán Bagó (2), Cristian Dan Preda (2), Kinga Göncz (1-2), Phil Prendergast (2), Norica Nicolai (2), Sandrine Bélier (2), Gerald Häfner 
(2), Keith Taylor (2), Angelika Werthmann (2)

187 (2)

Mario Pirillo (2)

193 (3)

Esther Herranz García (1), Mairead McGuinness (2), Seán Kelly (2), Peter Skinner (2)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 19.3.2012
(2) 20.3.2012
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