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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2012)0424

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 24 aprilie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 24 aprilie 2012, la ora 9.05, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi
PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Înainte de a comenta pe tema ordinii de zi, președinta a anunțat că mai multe puncte se 
referă la rapoarte și avize și că comisia va începe prin a vota asupra avizului Busuttil și 
apoi asupra avizului Chountis. Listele de votare au fost transmise în sală.

Președinta a adăugat că, în prima parte a zilei, petiționarii vor fi prezenți la punctele 11, 
12 și 13. După-amiază, petiționarii vor fi prezenți la punctele 16, 17 și 18. 
Reprezentanții autorităților lituaniene și poloneze vor fi prezenți la punctul 17. Discuția 
privind documentul de lucru referitor la vizita de documentare în România urmează să 
fie amânată, iar adoptarea acestuia, precum și documentul de lucru referitor la vizita de 
documentare în Berlin, au fost amânate până la următoarea reuniune pentru a permite 
deputaților să găsească un consens final.

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Aprobarea procesului-verbal din 27 și 28 februarie 2012

Procesul-verbal a fost aprobat.

3. Comunicări ale președintei

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

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Aviz referitor la „20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor 
europene față de funcționarea pieței unice” (IMCO) (2012/2044(INI)) 
Raportor: Simon Busuttil (PPE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

Au intervenit: președinta.
Amendamentele 1, 2, compromisul 1, 6, partea a doua, 7, 9 și 11 au fost adoptate.
Amendamentele 3 și 12 au fost retrase.
Avizul a fost adoptat în unanimitate (18 voturi exprimate).

6. Aviz referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind apa, înaintea adoptării 
unei abordări generale necesare a provocărilor cu care se confruntă Europa în 
domeniul apei (2011/2297(INI) - ENVI) 
Raportor: Nikolaos Chountis (GUE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

Au intervenit: președinta și Kyriacos Triantaphyllides, care a anunțat că urmează să 
înlocuiască raportorul, care lipsește motivat.

Amendamentele: 5, prima parte, compromisul 1, 11, compromisul 2, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, compromisul 3, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46 și 48 au fost 
adoptate.
Avizul a fost adoptat în unanimitate (18 voturi exprimate).

*
**

În continuare, reuniunea a fost prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo 
(vicepreședinte).

**
*

7. Raportul anual al activităților Comisiei pentru petiții 2011 [articolul 202 alineatul 
(8) 2011/2317(INI)] 
 Raportor: Giles Chichester (ECR)
- examinarea proiectului de raport

Au intervenit: președintele, Giles Chichester (raportor), Margrete Auken, Rainer 
Wieland, Elena Băsescu și Willie Floyd (reprezentant al Comisiei).

Președintele a anunțat că termenul limită de depunere a amendamentelor va fi 21 mai, 
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examinarea amendamentelor va avea loc pe 19 iunie și votarea în comisie pe 12 iulie. 
Votul în plen a fost prevăzut pentru luna septembrie.

*
**

În continuare, reuniunea a fost prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).
**
*

8. Avizul referitor la Dreptul procedurii administrative al Uniunii Europene 
(2012/2024(INI)) (pentru JURI) 
 Raportoare: Margrete Auken (Verts/ALE)
- examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: președinta, Margrete Auken (raportoare) și Peter Jahr (în numele lui 
Heinz Becker, care a lipsit motivat).
Președinta a anunțat că termenul de depunere a amendamentelor va fi 2 mai și că votul 
va avea loc pe 19 iunie 2012.

9. Avizul privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea 
animalelor 2012-2015 (2012/2043(INI)) (pentru AGRI)
 Raportor: Victor Bostinaru (S&D)
- examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: președinta, Victor Boștinaru (raportor), Keith Taylor și Peter Jahr.
Președinta a anunțat că votul va avea loc pe 8 mai 2012.

Bunăstarea animalelor (patru puncte tratate împreună)

10. Petiția 1613/2010, adresată de Rosa Letamendia Perez de San Román, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky 
Moore”, privind exportul ilegal de câini și pisici fără stăpân din Spania

11. Petiția 825/2011, adresată de M.R., de cetățenie italiană, privind protecția 
animalelor de companie în Spania și Petiția nr. 1321/2011, adresată de Massimo 
Pradella, de cetățenie italiană, în numele Organizației internaționale pentru 
protecția animalelor, însoțită de 112 683 semnături, privind instituirea unui cadru 
juridic al UE pentru protecția animalelor fără adăpost și fără stăpân 

12. Petiția nr. 595/2011, adresată de Kendra Pinder, de cetățenie britanică, privind 
presupusa maltratare a animalelor în România și Petiția nr. 1234/2011, adresată 
de Marja Kokkonen, de cetățenie finlandeză, privind maltratarea câinilor și 
pisicilor în Bârlad, România

13. Petiția nr. 1274/2011, adresată de Rumi Becker, de cetățenie germană, în numele 
„Ärzte für Tiere e.V.” (Rețeaua europeană câini pentru câini), și de alți 157 456 de 
cosemnatari, privind instituirea unui cadru juridic european pentru protecția 
animalelor fără adăpost și fără stăpân 
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Au intervenit: președinta, Massimo Pradella (petiționar), Hans Joachim Richter 
(reprezentant al petiționarilor Kendra Pinder și Rumi Becker), Denis Simonin 
(reprezentant al Comisiei), Andrea Zanoni, Victor Boștinaru, Peter Jahr, Elena 
Băsescu, Ana Miranda și Helene Klein (reprezentantă a Comisiei).

Decizie: Examinarea petiției rămâne deschisă și coordonatorii vor decide asupra 
posibilității adoptării unei rezoluții în cadrul ședinței plenare. Comisia a sperat că 
rezoluția va fi inclusă în ședința plenară ca dezbatere comună împreună cu raportul 
referitor la strategia UE pentru protecția și bunăstarea animalelor, cu privire la care 
comisia și-a dat avizul.

14. Reuniune a coordonatorilor între 11.30 și 12.30 (cu ușile închise) 

*
***

Reuniunea a fost reluată la ora 15.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă)
***
*

15. Deciziile coordonatorilor

a. Examinarea punerii în aplicare a procedurii referitoare la documentele discutabile 
prezentate Parlamentului.

Coordonatorii au reexaminat punerea în aplicare a acestei proceduri privind „nepetițiile” 
la șase luni după implementare, după cum prevedea schimbul de scrisori dintre 
directorii generali (PRES & IPOL). Prin urmare, s-a depus o cerere pentru un aviz 
formal al Serviciului juridic. Avizul a fost transmis cu titlu informativ coordonatorilor, 
care au decis la ultima lor reuniune să solicite secretariatului elaborarea unui nou proiect 
de propunere pe baza consultărilor cu Serviciul juridic și cu DG PRES și DG IPOL. 

Proiectul de propunere, transmis în vederea examinării, a fost aprobat. Președinta 
urmează să comunice acest lucru directorilor generali vizați și Serviciului juridic în 
vederea aprobării lor finale.

b. Examinarea recomandărilor referitoare la petiția 0301/2011 privind catastrofa 
aeriană de la Smolensk.

Această chestiune a făcut, de asemenea, obiectul unui aviz juridic care fusese distribuit 
coordonatorilor la reuniunea lor anterioară și în urma căruia petiția a fost declarată 
admisibilă. După examinarea cu atenție a chestiunii, coordonatorii au decis să 
recomande închiderea petiției la secțiunea B, pe baza răspunsului scris din partea 
Comisiei Europene. Coordonatorii Grupurilor ECR și Verts/ALE și-au manifestat 
divergențele de opinie cu privire la această decizie.

Au intervenit: Ryszard Antoni Legutko (care a protestat împotriva închiderii), Peter 
Jahr și Margrete Auken (care au solicitat un vot). Președinta a supus chestiunea la vot: 
12 voturi în favoarea închiderii, 4 împotriva închiderii și 1 abținere.
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c. Examinarea statutului a două petiții privind problemele de acces la o cale de atac 
în Regatul Unit.

Petiția nr. 1314/2011, adresată de Jean-Marie Taga Fosso, care a obținut un rezultat 
extrem de favorabil în urma primei sale petiții (0006/2009), întrucât normele privind 
recunoașterea profesională a farmaciștilor în Regatul Unit au fost modificate în 
avantajul său. A doua sa petiție se referă la incapacitatea acestuia de a obține o cale de 
atac în Regatul Unit, care i-a fost refuzată de către tribunale și referitor la care s-a primit 
un aviz al Comisiei pentru afaceri juridice. Înainte de a plasa acest aspect pe ordinea de 
zi a comisiei, președinta a solicitat comentariile coordonatorilor. 

Coordonatorii au decis să solicite avizul Serviciului juridic.

Petiția nr. 0791/2008, adresată de Christopher Stockwell, în numele grupului de acțiune 
Lloyds Names. Comisia a solicitat avizul Serviciului juridic cu privire la această petiție, 
care circulă de mai mult timp în Parlament. Problemele cu care se confruntă petiționarul 
sunt oarecum similare cu chestiunea anterioară, anume faptul că, potrivit petiționarului, 
tribunalele engleze nu vor să îi recunoască drepturile la compensații care se acordă în 
cazul în care statul membru nu pune în aplicare legislația UE, creând astfel o situație în 
care se refuză drepturile la o cale de atac. Serviciul juridic a concluzionat că, deși 
comisia nu poate prevedea nicio acțiune juridică în sine în numele petiționarului, 
conform Regulamentului de procedură al Parlamentului, ea are libertatea de a analiza 
situația la nivel politic. Înainte de a plasa acest aspect pe ordinea de zi a comisiei, 
președinta a solicitat comentariile coordonatorilor. 

Coordonatorii au decis să includă petiția în ordinea de zi a unei eventuale reuniuni 
ulterioare și să invite petiționarul să participe.

d. Examinarea propunerilor privind organizarea vizitelor de documentare pentru 
2012.

Președinta a mulțumit grupurilor politice pentru depunerea propunerilor lor privind 
vizitele de documentare pentru restul acestui an, precum și pentru informațiile 
suplimentare furnizate de către Secretariat și a propus următoarele destinații: Germania 
(zona de graniță dintre Germania și Cehia, Dresda și Praga), Italia (Roma și Napoli), 
Franța (Strasbourg) și Polonia (petiții privind exploatările miniere de suprafață și 
eventual gazele de șist).

Au intervenit: Margrete Auken, Willy Meyer și Ana Miranda, care au protestat 
împotriva omiterii Spaniei din propunerile pentru 2012, Carlos Iturgaiz Angulo, care 
și-a exprimat acordul cu privire la propunerea chibzuită a președintei. Președinta a 
supus pachetul la vot și s-au obținut 13 voturi în favoarea propunerii președintei, 
niciunul împotrivă și 4 abțineri. S-a convenit ca, în 2013, comisia să solicite 
autorizarea vizitei în Spania/Galicia, după cum au sugerat mai multe grupuri, însă 
pentru care nu a existat suficient timp în cursul perioadei actuale.

e. Informare cu privire la adoptarea raportului Gurmai referitor la inițiativa 
cetățenească europeană în Comisia pentru afaceri constituționale la 26 aprilie.
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Se pare că Comisia pentru afaceri constituționale urma să voteze raportul redactat de 
către Zita Gurmai și să includă câteva amendamente de compromis pentru care nu s-a 
consultat în mod formal Comisia pentru petiții și care, din punctul de vedere al comisiei, 
constituie un motiv de îngrijorare din motive principiale având în vedere interesul 
manifestat față de acest dosar în trecut și poziția la care comisia a ajuns în ceea ce îl 
privește. Dezbaterea în plen a fost programată pentru marți, 22 mai, la Strasbourg. Prin 
urmare, președinta a solicitat comentariile și îndrumările coordonatorilor, în special în 
ceea ce privește depunerea în cadrul ședinței plenare a unor eventuale amendamente în 
numele comisiei.

 Coordonatorii au fost de acord cu depunerea amendamentelor și au decis că Gerald 
Häfner va fi însărcinat cu aceasta, în calitate de reprezentant al PETI în cadrul AFCO. 

f. Chestiuni diverse
Proiectul de ordine de zi pentru reuniunea din 8 mai a fost aprobat.

Coordonatorii au convenit să solicite autorizarea pentru a depune în ședința plenară o 
rezoluție referitoare la bunăstarea animalelor. Rezoluția urmează să fie redactată și 
supusă la vot în cadrul reuniunii lor următoare din 8 mai.

16. Petiția nr. 886/2011, adresată de Vesko Dimov, de cetățenie bulgară, însoțită de 
8 000 de semnături, privind riscurile legate de explorarea și extragerea gazelor de 
șist și 

Petiția nr. 1378/2011, adresată de Piotr Urbanowicz, de cetățenie poloneză, privind 
extracția gazului de șist în Polonia

Au intervenit: președinta, care i-a urat bun venit lui Dushana Zdravkova, fostă deputată 
în Parlamentul European și membră a Comisiei pentru petiții, care a participat în 
calitate de cosemnatară la petiția nr. 886/2011, Vesko Dimov (petiționar), Dushana 
Zdravkova (petiționară), Florence Limet (reprezentantă a Comisiei), Boguslaw Sonik, 
Lene Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Margrete Auken, 
Keith Taylor și Victor Boștinaru. 

Decizie: Examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei. Coordonatorilor li se va solicita să ia o decizie cu 
privire la o posibilă audiere sau un posibil atelier de lucru, având în vedere numeroasele 
petiții noi privind gazele de șist care provin din Bulgaria, Polonia, Franța și România, la 
care să participe petiționarii și reprezentanți din comunitățile afectate.

17. Petiția nr. 358/2011, adresată de Tomasz Snarski, de cetățenie poloneză, privind 
modificarea legii învățământului în Lituania și, prin urmare, limitarea 
disciplinelor predate în limba poloneză (în prezența petiționarului) și 

Petiția nr. 942/2011, adresată de Józef Sloma Sadowski, de cetățenie poloneză, în 
numele asociației „Viribus Unitis LGD”, însoțită de 3 semnături, privind 
modificarea legii învățământului în Lituania și încălcarea în acest sens a Directivei 
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2000/43/CE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de 
tratament a persoanelor, fără deosebire de rasă sau origine etnică

Au intervenit: președinta, care a anunțat că, de la primirea petiției, s-au primit 
aproximativ 2200 de semnături de sprijin și că Janusz Wojciechowski, care nu a putut 
participa, a depus o declarație scrisă în favoarea petiției, Tomasz Snarski (petiționar), 
Milda Spelyte-Letuliene (atașat pentru educație pe lângă Reprezentanța permanentă a 
Lituaniei), Krzysztof Drzewicki (ministru-consilier la Ministerul pentru afaceri externe 
al Poloniei), Antoniu Marc (reprezentant al Comisiei), Jaroslaw Leszek Walesa, 
Vytautas Landsbergis, Valdemar Tomasevski, Margrete Auken, Ryszard Antoni 
Legutko, Adina-Ioana Vălean, Jaroslaw Kalinowski, Radvilè Morkunaitè, Boguslaw 
Sonik, Victor Boștinaru și Michael Cashman.

Decizie: Examinarea petițiilor rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei, în special cu privire la acțiunile posibile luate în 
această chestiune în cadrul Consiliului Europei și al OSCE și la mai multe articole din 
tratat.

18. Petiția nr. 660/2011, adresată de Anna Spyra, de cetățenie poloneză, privind 
standardele europene preventive și terapeutice comune în perioada sarcinii și la 
naștere

Au intervenit: președinta, Anna Spyra (petiționară), Silke Mader (reprezentant al 
Fundației europene pentru îngrijirea copiilor nou-născuți), Elvira Goebel 
(reprezentantă a Comisiei), Boguslaw Sonik și Jaroslaw Leszek Walesa.

Decizie: Examinarea petiției rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare 
din partea Comisiei, care ar trebui să consulte Consiliul cu privire la instrumentele 
financiare disponibile.

19. Aviz referitor la instituirea programului „Drepturi și cetățenie” 2014-2020 (COD 
2014/0344)
 Raportoare: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- primul schimb de opinii

Au intervenit: președinta și Adina-Ioana Vălean. Examinarea proiectului de raport 
urmează să aibă loc pe 8 mai, termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi 
24 mai, examinarea amendamentelor va avea loc pe 19 iunie și votul pe 12 iulie.

20. Vizită de stabilire a faptelor în Berlin (23 - 24.11.2011)

Au intervenit: președinta, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard Antoni 
Legutko, Victor Boștinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland și Victor Boștinaru. 

Președinta a încheiat prin a îndemna membrii delegației să ajungă cât mai curând 
posibil la un consens pentru a permite comisiei să aprobe documentul de lucru. 

21. Petițiile de la secțiunea B
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Petițiile 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 
0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 
0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 
0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 
0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 
0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 
0931/2011, 0952/2011 și 0991/2011 au fost închise pe baza răspunsurilor în scris ale 
Comisiei.

Petițiile nr. 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 și 0901/2011 urmează 
să fie mutate din secțiunea B și discutate ca puncte ale secțiunii A în cadrul unei reuniuni 
ulterioare. 

21. Data și locul următoarei reuniuni 

8 mai 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Reuniunea a fost închisă la ora 18.40.

Anexe:
Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (19-20 martie 2012)
Lista petițiilor care urmează să fie închise din anexa 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 (*)

Elena Băsescu, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Willy Meyer

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boștinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Ryszard Antoni Legutko, 
Edward McMillan-Scott, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Rainer Wieland

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, Sandrine Bélier, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Gerald Häfner, 
Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Keith Taylor, Ioannis A. Tsoukalas

187 (2)

Kyriacos Triantaphyllides

193 (3)

Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Auxiliadora Correa Zamora, Eider Gardiazábal Rubial, Jarosław Kalinowski, Vytautas 
Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, 
Bogusław Sonik, Valdemar Tomaševski, Andrea Zanoni

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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