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Comisia pentru petiții

PETI_PV(2012)0508

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 8 mai 2012, 9.15 - 12.35 și 15.15 - 18.03

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 8 mai 2012, la ora 9.15, fiind prezidată de Erminia Mazzoni 
(președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ 900609v02-00

Înainte de a formula comentarii cu privire la ordinea de zi, președinta a informat membrii că 
Bairbre de Brún, fostă coordonatoare și o membră activă a Comisiei PETI, a decis să 
demisioneze din Parlament din motive de sănătate. Președinta i-a dorit numai bine și i-a 
adresat mulțumiri pentru angajamentul ei ferm față de activitatea comisiei. 

Ordinea de zi a fost transmisă în toate limbile și au existat câteva modificări importante cu 
privire la calendarul discuțiilor:

 În urma discuțiilor cu petiționarii și cu Comisia pentru comerț, dezbaterea pe tema 
petițiilor privind ACTA a fost amânată până pe 19 iunie. 

 În urma discuțiilor cu comisarul Maroš Šefčovič, din cauza programului 
participanților, ordinea de zi de după-amiază va aborda mai întâi punctul 15, cu privire 
la depozitul de deșeuri de la Corcolle, la care vor participa petiționarii.

 Votul privind avizul dlui Boștinaru va urma în jurul orei 16.45. 
 Discuția pe tema raportului privind vizita de stabilire a faptelor la Berlin va fi ultimul 

punct pe ordinea de zi, începând cu ora 17.30.
 Petiționarii vor participa, de asemenea, la punctele 4, 5 și 6.
 La punctul 17 vor participa trei reprezentanți ai Ministerului Agriculturii din Bulgaria.

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președintei
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S-a distribuit anexa la observațiile președintei în vederea adăugării de comentarii 
privind redeschiderea sau închiderea anumitor petiții pentru motivele menționate. 
Întrucât nu au existat comentarii referitoare la aceste recomandări, petițiile au fost 
considerate ca fiind aprobate.

3. Chestiuni diverse

Nu au existat.

4. Petiția nr. 1268/2010, adresată de Cristóbal Aguado Laza, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației agricultorilor din Valencia [Asociación Valenciana de Agricultores] 
ASAJA, privind produsele fitosanitare, molimele și bolile care afectează produsele 
vegetale

Au intervenit: președinta, Cristóbal Aguado Laza (petiționar), Bas Drukker (reprezentant al 
Comisiei, DG SANCO), Walter De Backer (reprezentant al Comisiei, DG AGRI), Esther Herranz 
García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei Europene. Vor fi solicitate avize din partea Comisiei pentru agricultură și 
a Comisiei pentru comerț internațional. De asemenea, vor fi adresate scrisori dlui John Dalli, 
comisar pentru sănătate și politici de protecție a consumatorilor, și dlui Dacian Ciolos, 
comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală, cu scopul de a le atrage atenția asupra 
caracterului urgent și importanței chestiunii. 

5. 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, Rafael Galvez Via (reprezentant al petiționarului), José Manuel 
Servert Martin (reprezentant al Comisiei), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boștinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón 

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei Europene. Va fi trimisă o scrisoare dlui Janez Potočnik, comisar european 
pentru mediu, prin care se solicită ca Comisia, suplimentar față de continuarea acțiunilor în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor, să contacteze urgent noul guvern spaniol pentru a 
preveni daunele iremediabile provocate acestor situri. În acest sens, va fi trimisă, de 
asemenea, o scrisoare autorităților competente din Andalucía. 

6. Petiția nr. 1132/2009, adresată de H.M., de cetățenie portugheză, în numele asociației 
portugheze de activități turistice „AETP”, privind lipsa de transparență în ceea ce 
privește cererea de finanțare în cadrul programelor operaționale din UE

Au intervenit: președinta, H.M. (petiționar), Armando Miranda Cardoso (reprezentant al 
Comisiei, DG REGIO), Obhi Chatterjee (reprezentant al Comisiei, DG COMP)

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei Europene. Direcția Generală Concurență ar trebui să examineze în 
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continuare chestiunea ajutoarelor de stat, iar Direcția Generală Politica Regională ar trebui să 
comenteze cu privire la motivele pentru închiderea cazului. Comisia ar trebui, de asemenea, 
să coopereze cu autoritățile competente portugheze. 
Va fi trimisă o scrisoare autorităților portugheze, prin intermediul Reprezentanței Permanente 
a Portugaliei. 

7. Aviz referitor la instituirea programului „Drepturi și cetățenie” 2014-2020 (COD 
2011/0344) (LIBE), raportore pentru aviz: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
(termen de depunere a amendamentelor: 24 mai 2012; examinarea amendamentelor: 
19 iunie 2012; votare: 12 iulie 2012). 

Au intervenit: președinta, Norica Nicolai, Victor Boștinaru

Norica Nicolai, reprezentantă a raportoarei pentru aviz, a prezentat proiectul de aviz. Ea a 
apreciat intenția Comisiei de a organiza programele actuale și a sugerat adăugarea de noi 
măsuri la domeniul de aplicare al programului „Drepturi și cetățenie”. Victor Boștinaru a citit 
o declarație în numele dlui Michael Cashman. 

8. Aviz referitor la cel de al 28-lea raport anual privind monitorizarea aplicării 
dreptului Uniunii Europene 2010 (2011/2275(INI) (JURI). Raportoare pentru aviz: 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S-D)
(termen de depunere a amendamentelor: 21 mai 2012; votare: 19 iunie 2012)

Au intervenit: președinta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis 
(reprezentant al Comisiei)

Raportoarea pentru aviz a prezentat proiectul de aviz, concentrându-se pe aplicarea Cartei 
drepturilor fundamentale, pe procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și pe 
cooperarea dintre Parlament și Comisiei. 
Reprezentantul Comisiei a convenit împreună cu raportoarea pentru aviz că domeniul de 
aplicare al cartei ar trebui explicat cetățenilor, în cadrul unui efort comun al Comisiei și 
Parlamentului. El a salutat faptul că articolul 263, introdus de Tratatul de la Lisabona, a 
permis Comisiei să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene să impună sancțiuni asupra 
statelor membre care nu își îndeplinesc obligațiile în cazul întârzierii transpunerii.

9. Raport privind vizita de stabilire a faptelor la Berlin (23-24.11.2011)

Punctul a fost discutat după-amiaza, la ora 17.40, reuniunea fiind prezidată de Elena 
Băsescu (vicepreședintă). 

Au intervenit: președinta, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-Bobińska, 
Edward McMillan-Scott, Victor Boștinaru

În urma schimbului de opinii, membrii delegației au decis să organizeze o reuniune 
suplimentară pentru a ajunge la un consens general înainte de a reveni cu un text convenit la 
următoarea reuniune a comisiei. 

10. Raport privind vizita de stabilire a faptelor în România (23-26.11.2011)
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Au intervenit: președinta, Victor Boștinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald 
Häfner, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Președinta a comunicat că termenul de depunere a amendamentelor la documentul de lucru va 
fi vineri, 11 mai 2012, la prânz. 

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 15.15, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă)

* * *

12. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

Președinta a comunicat următoarele: 

a) Numirea raportorilor pentru aviz:
 Grupul ECR va elabora un aviz referitor la Comunicarea Comisiei „Îmbunătățirea 

livrării beneficiilor în urma măsurilor de mediu ale UE” COM(2012) 95 (ENVI în 
calitate de comisie responsabilă); 

 Grupul ALDE va elabora un aviz referitor la „ Raportul pe 2011 privind aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale a UE” COM(2012) 169 (LIBE în calitate de comisie 
responsabilă);

 Grupul EFD va elabora un aviz referitor la orientările generale pentru bugetul 2013 –
alte secțiuni – Ombudsmanul (BUDG în calitate de comisie responsabilă);

b) Examinarea și aprobarea proiectului de rezoluție scurtă referitoare la drepturile 
animalelor.
A fost examinat și aprobat textul unei rezoluții scurte referitoare la bunăstarea animalelor, 
elaborată în conformitate cu articolul 202 alineatul (2) din Regulamentul de procedură. 
Rezoluția va fi trimisă Conferinței Președinților cu o cerere de includere a acesteia pe ordinea 
de zi a sesiunii plenare în cadrul unei dezbateri comune privind raportul din proprie inițiativă 
elaborat de Comisia AGRI („Strategia UE pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru 
perioada 2012-2015”), cu privire la care Comisia PETI a elaborat, de asemenea, un aviz 
(raportor pentru aviz: Victor Boștinaru).

c) Numirea membrilor pentru vizita de stabilire a faptelor în Germania și Republica 
Cehă (3-6 iunie 2012)

Președinta a solicitat ca membrii acestei delegații să fie numiți oficial cât mai curând posibil și 
cel mai târziu până la sfârșitul săptămânii. 

d) Accesul extins la baza de date cu petiții electronice pentru membrii comisiei și 
secretariatele grupurilor politice.

Baza de date cu petiții electronice va fi ajustată din punct de vedere tehnic pentru a favoriza 
accesul la petiții, inclusiv la petiții confidențiale, pentru membri și personalul acestora și 
pentru personalul grupurilor politice. Accesul la petițiile confidențiale va face obiectul 
angajamentului membrilor de a respecta obligațiile legale care decurg din dispozițiile privind 
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confidențialitatea datelor. 

e) Rezultatul reuniunii Grupului de lucru informal privind drepturile de proprietate 
spaniole și Ley de Costas
Grupul de lucru informal a avut o întâlnire cu autoritățile spaniole cu privire la planurile de a 
reforma Legea zonelor de coastă („Ley de Costas”). Activitatea a fost neîntreruptă și au fost 
deja înregistrate progrese semnificative. Autoritățile spaniole urmează să primească un 
chestionar.

f) Structura proiectului preliminar de ordine de zi pentru reuniunea din 19 iunie 
Proiectul de ordine de zi urmează să fie distribuit foarte curând, inclusiv următoarele puncte 
principale: prezentarea de către Ombudsmanul European a raportului său anual pentru 2011 și 
a unui raport special, discuția legată de petițiile privind ACTA.

g) Scrisoarea din partea dnei Viviane Reding, vicepreședintă a Comisiei Europene
Comisarul Viviane Reding a trimis președintei o scrisoare prin care o informează cu privire la 
planurile Comisiei Europene de a iniția o consultare publică referitoare la Raportul privind 
cetățenia UE din 2013, pentru a colecta idei cu privire la noile acțiuni pentru înlăturarea 
obstacolelor cu care se confruntă cetățenii UE în exercitarea drepturilor lor în UE. 
Comisia PETI a fost de acord, în principiu, cu propunerile și va examina propunerile de 
includere în cadrul programului, după consultarea Comisiei LIBE căreia i s-a adresat, de 
asemenea, o scrisoare.  

Au intervenit: președinta, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boștinaru, 
Margrete Auken

13. Declarația dlui Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru relații 
interinstituționale și administrație, privind actualele subiecte din cadrul dialogului 
structurat, urmată de un schimb de opinii cu membrii 

Au intervenit: președinta, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, Gerald 
Häfner, Heinz K. Becker

Comisarul a comunicat că Comisia va înregistra în mod simbolic prima inițiativă cetățenească 
europeană la 9 mai (cu titlul Fraternité 2020 - Mobility. Progress. Europe) și că este pe cale 
să finalizeze evaluarea altor cinci inițiative. Pentru celelalte inițiative cetățenești europene 
care nu au respectat criteriile, inițiatorii vor fi informați cu privire la rutina în materie de 
petiții ca alternativă. De asemenea, s-ar putea ca chestiunile care intră sub incidența 
domeniului de aplicare a Tratatului Euratom să fie direcționate către Comisia pentru petiții. 
Comisarul a apreciat prezența Comisiei PETI pe platformele sociale de comunicare în masă și 
a considerat că postările au fost foarte bogate în informații și utile. El a solicitat Parlamentului 
să susțină propunerea Comisiei de a majora bugetul pentru școlile europene. El a insistat că 
standardele pentru fumizarea de informații către petiționarii care s-au aflat în legătură directă 
cu Comisia au fost exact aceleași ca cele pentru reclamanți. 

14. Avizul referitor la strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea 
animalelor pentru perioada 2012-2015 – examinarea amendamentelor (2012/2043(INI)) 
(AGRI), Raportor pentru aviz: Victor Boștinaru (S-D)
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Amendamente adoptate: 3, 4, 5, 6, 9 (amendament oral), 11, 12, 13, 15, 16 (prima parte), 17, 
19, 21, 22, 26, 27, 30, 31
Amendamente respinse: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (partea a doua), 18, 23, 24, 25, 29
Amendamente retrase: 20
Amendamente caduce: 8, 28

Avizul a fost adoptat cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. 

15. Petiția nr. 197/2012, adresată de Francesco Saltini, de cetățenie italiană, privind 
depozitul de deșeuri planificat lângă Roma, la Corcolle, Lazio 

Au intervenit: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (petiționari), Giuseppe Manganaro 
(reprezentant al Comisiei, DG ENVI), Giuseppe Pecoraro (prefectul orașului Roma), Claudio 
Vesselli (director al Serviciului de mediu, Provincia Roma), Guido Milana, Margrete Auken, 
Niccolò Rinaldi

Reprezentanții autorităților italiene au menționat că depozitul de deșeuri va funcționa 
temporar (pentru o perioadă maximă de 2-2,5 ani) și va exclude deșeurile organice. Comisarul 
extraordinar a solicitat studii mai amănunțite și cuprinzătoare, în special în ceea ce privește 
aspectele geologice și hidrologice, în vederea unei evaluări corespunzătoare a caracterului 
adecvat al sitului. 

Decizie:
Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei Europene și a rezultatului vizitei de stabilire a faptelor pe care Comisia pentru petiții 
o va efectua în toamnă.

16. Petiția nr. 1221/2011, adresată de G.K., de cetățenie letonă, privind încălcarea de către 
ACTA (Acordul comercial împotriva contrafacerii) a dreptului la viața privată
precum și
Petiția nr. 116/2012, adresată de Iwo Domeracki, de cetățenie poloneză, privind ACTA
precum și
Petiția nr. 142/2012, adresată de Mateusz Wójtowicz și doi cosemnatari, de cetățenie 
poloneză, în numele asociației „Forum Rdzawka”, privind opoziția față de acordul comercial 
internațional ACTA
precum și
Petiția nr. 203/2012, adresată de Joachim Scholz, de cetățenie germană, privind ACTA
precum și
Petiția nr. 223/2012, adresată de Alex Wilks, de cetățenie britanică, în numele AVAAZ, 
semnată de peste 2,5 milioane de persoane, privind ACTA

Punctul a fost amânat până la reuniunea din 19 iunie. 
Reuniunea a continuat la ora 17.26, fiind prezidată de Elena Băsescu (vicepreședintă). 

17. Petiția nr. 1675/2008, adresată de Alexander Karakachanov, de cetățenie bulgară, în 
numele „Bulgarian Green Party/Bulgarian Greens”, privind așa-numitul proces de 
„schimb de terenuri” și corupția din Bulgaria
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Au intervenit: Dimitar Kyumyurddziev (expert juridic, Ministerul Agriculturii din Bulgaria), 
Katarzyna Gueneau de Mussy (reprezentant al Comisiei, DG COMP), Victor Boștinaru

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă. Președinta a încredințat Comisiei Europene 
sarcina de a oferi informații suplimentare cu privire la acuzațiile de corupție incluse în petiție, 
la care în mare parte nu s-a răspuns. 

* * *

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

Următoarele petiții vor fi închise: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 1379/2007, 0941/2008, 
1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 1089/2010, 1132/2010, 
1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 0282/2011, 0301/2011, 
0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 0592/2011, 0644/2011, 
0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 0743/2011, 0755/2011, 
0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Următoarele petiții vor fi mutate de la secțiunea „B” și vor rămâne deschise: 1037/2007, 
1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 0436/2010, 
1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Data și locul următoarei reuniuni 

Bruxelles, marți, 19 iunie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30.

*
* *

Reuniunea a fost închisă la ora 18.03, fiind prezidată de Elena Băsescu 
(vicepreședintă).

* *
*

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune (din 24 aprilie 2012). 
Lista petițiilor care urmează a fi redeschise, închise sau retrase 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, 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, Simon Busuttil, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boștinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Edward McMillan-Scott, Margrete Auken, Ana Miranda, Giles Chichester, 
Roger Helmer, 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

Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Angelika Werthmann

187 (2)

Krzysztof Lisek

193 (3)

Francisco Sosa Wagner, Esther Herranz García, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Guido Milana, Niccolò Rinaldi

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/ 
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