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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2012)0619

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 19 iunie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 19 iunie 2012, la ora 9.15, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2012)206_1v0

Președinta a anunțat că în cadrul acestei reuniuni vor avea loc, în special, dezbaterea 
raportului anual de activitate pe 2011 a Comisiei pentru petiții, de care este 
responsabil colegul Giles Chichester, examinarea petițiilor împotriva acordului 
ACTA, prezentarea de către Ombudsmanul European a raportului său anual și a 
solicitării de redactare a unui raport special privind ancheta sa în ceea ce privește o
plângere împotriva Comisiei Europene referitoare la extinderea aeroportului din 
Viena, examinarea petițiilor privind școala europeană, a unei petiții referitoare la 
impactul unui proiect de extindere în profunzime a carierei de calcar asupra a două 
pânze freatice în Charente, Franța, precum și a petițiilor privind obligația de a adera la 
Camerele de Comerț în Germania și Austria. În final, va avea loc examinarea mai 
multor avize de care sunt responsabili deputații Adina-Ioana Vălean, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Margrete Auken et Nikolaos Salavrakos.

Peter Jahr și-a exprimat dorința de a amâna punctele 12 și 13 din proiectul de ordine 
de zi (rapoarte privind misiunea de informare de la Berlin și din România) pentru 
reuniunea următoare. Informează că Philippe Boulland nu va fi prezent. Iliana 
Malinova Iotova nu a fost de acord cu amânarea. Peter Jahr a acceptat să mențină 
punctul 12, dar a insistat asupra amânării punctului 13. Margrete Auken a intervenit și 
a acceptat amânarea punctului 12.

Ordinea de zi a fost adoptată cu o singură modificare, și anume amânarea punctului 13 
pentru următoarea reuniune.
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2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din 19 și 20 martie 2012, 24 aprilie 
2012 și 28 mai 2012

Procesele-verbale ale reuniunilor din 19 și 20 martie 2012, 24 aprilie 2012 și 28 mai 
2012 au fost aprobate.

3. Comunicări ale președintei

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

Președinta a anunțat că, începând cu reuniunea viitoare, documentele de ședință vor fi 
anexate și trimise în avans tuturor deputaților. Aceste documente vor include chestiuni 
care suscită unele dubii sau care nu par a intra în competența Comisiei pentru petiții, 
astfel încât toți să ia acest lucru la cunoștință și să evalueze pertinența lor.  

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Aviz referitor la dreptul de procedură administrativă al Uniunii Europene
(2012/2024(INI)) (JURI)
Raportoare: AUKEN (Verts/ALE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

Au intervenit: președinta și Margrete Auken.
S-a votat asupra amendamentelor.
Avizul a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. 

6. Aviz referitor la al 28-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea 
aplicării dreptului Uniunii Europene (2010)

(2011/2275(INI) (JURI)
Raportoare: GERINGER de Oedenberg (S&D)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

Au intervenit: președinta și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S-a votat asupra amendamentelor.
Avizul a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. 
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7. Aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Drepturi și 
cetățenie” (COD 2011/0344) (LIBE)
Raportoare: VALEAN (ALDE)
- examinarea amendamentelor

Au intervenit: președinta, Tania Schroeter (reprezentant al Comisiei), Jarosław Leszek 
Wałęsa și Michael Cashman.
Votul va avea loc pe 12 iulie 2012.

8. Raportul anual al activităților Comisiei pentru petiții 2011 [articolul 202 alineatul 
(8)], 2011/2317(INI)
Raportor: CHICHESTER (ECR)
(vot: 12 iulie 2012)
- examinarea amendamentelor

Au intervenit: președinta, Giles Chichester (raportorul a indicat ideile generale care 
reies din amendamentele primite și căile de compromis luate în calcul), William Floyd 
(reprezentant al Comisiei), Michael Cashman (a atras atenția asupra misiunii de 
investigare a Comisiei pentru control bugetar în Spania, menționând că aceasta trebuie 
informată despre lucrările întreprinse de această comisie privind problemele legate de 
proprietate pe litoralul spaniol), Willy Meyer (a menționat progresele realizate în ceea 
ce privește Ley de Costas, în Spania), Margrete Auken și Peter Jahr.

Votul va avea loc pe 12 iulie 2012.

*

Începând cu ora 10.00, reuniunea a fost prezidată de Petre Jahr, deputat.

* 

9. Aviz referitor la orientările bugetare 2013 - alte secțiuni - Ombudsman 
(2012/2092 (BUD))
Raportor: SALAVRAKOS (EFD)
(vot: 12 iulie 2012)
- examinarea proiectului de aviz
Au intervenit: președintele și Nikolaos Salavrakos.
Termenul de depunere a amendamentelor este 17 iulie 2012.
Votul va avea loc pe 19 septembrie 2012.

10. Aviz referitor la Raportul pe 2011 privind aplicarea Cartei drepturilor 
fundamentale a UE - COM(2012) 169
(2008/0000(INI))
Raportoare: VALEAN (ALDE)
(vot: 12 iulie 2012)
- examinarea proiectului de aviz
Au intervenit: președintele, Julien Desmedt (reprezentant al Comisiei), Zoltán Bagó, 
Victor Boștinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și MargreteAuken.
Termenul de depunere a amendamentelor este 26 iunie 2012.
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Votul va avea loc pe 12 iulie 2012.

11. Petiția nr.1221/2011, adresată de G.K., de cetățenie letonă, privind violarea 
dreptului la viață privată de către acordul ACTA (acordul comercial de 
combatere a contrafacerii) și
Petiția nr. 116/2012, adresată de Iwo Domeracki, de cetățenie poloneză, privind 
acordul comercial de combatere a contrafacerii și
Petiția nr. 142/2012, adresată de Mateusz Wójtowicz, de cetățenie poloneză, în 
numele asociației „Forum Rdzawka”, însoțită de 2 semnături privind opoziția 
față de acordul comercial de combatere a contrafacerii ACTA și
Petiția nr. 203/2012, adresată de Joachim Scholz, de cetățenie germană, privind 
acordul comercial de combatere a contrafacerii și
Petiția nr. 223/2012, adresată de Alex Wilks, de cetățenie britanică, în numele 
organizației AVAAZ, însoțită de peste 2,5 milioane de semnături privind acordul 
ACTA
(în prezența petiționarilor)

Au intervenit: președintele, Alex Wilks (petiționar), Pedro Velasco Martins 
(reprezentant al Comisiei), David Martin (în calitate de responsabil pentru dosarul 
ACTA în Parlamentul European, a recomandat respingerea acestui acord, menționând 
temerile în ceea ce privește consecințele indezirabile care pot decurge din text, în 
special incriminarea individuală, definiția conceptului de „scară comercială”, rolul 
furnizorilor de servicii de internet și posibila întrerupere a tranzitului medicamentelor 
generice; el a insistat asupra impactului negativ al ACTA, în special asupra pieței 
interne, a libertăților civile și a comerțului internațional; el a sugerat ca Comisia pentru 
petiții să discute hotărârea pe care Curtea de Justiție o va lua în scurt timp privind 
legalitatea acordului), Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Ana Miranda (a abordat, de 
asemenea, pericolele care ar exista dacă ACTA ar fi adoptat de către UE), Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg (a reamintit mobilizarea populară care a obligat 
Parlamentul să reacționeze), Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller (a făcut referire 
la pericolele pe care ACTA le-ar putea implica și pentru persoanele din afara Europei 
și care nu au posibilitatea de a se face auzite, în ceea ce privește medicamentele, de 
exemplu), Victor Boștinaru, Margrete Auken, Rainer Wieland, Iliana Malinova Iotova, 
Keith Taylor și Peter Jahr, acesta din urmă sugerând o activitate comună cu comisiile 
competente în fond: Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Comisia pentru 
afaceri juridice, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia 
pentru dezvoltare. Majoritatea vorbitorilor a fost în favoarea respingerii acestui acord 
comercial.

Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă pentru a putea fi discutate mai târziu, 
dacă este necesar.

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 11.00, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă)

* * *
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12. Raport privind vizita de documentare la Berlin (23 - 24 noiembrie 2011)
- examinarea amendamentelor
- aprobare
Au intervenit: președinta, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika 
Werthmann, Victor Boștinaru și Philippe Bouland.
Decizie: Depunerea amendamentelor 
Termen: 26 iunie 2012.

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 15.08, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă)

* * *

13. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

Președinta a comunicat următoarele:

1) Raportul special al Ombudsmanului privind administrarea defectuoasă din 
cadrul Comisiei și procedura pentru extinderea aeroportului din Viena.

- Raportoare pentru acest raport special a fost numită Margrete Auken din grupul 
Verts/ALE. Autorizarea oficială va fi acordată cu ocazia Conferinței președinților de 
comisie din cadrul Conferinței Președinților.

. 
2) - continuarea discuției privind audierile publice ECI din Parlamentul 
European - schimbarea normelor și eventualele implicații.

- În urma unei reuniuni extraordinare a coordonatorilor în Strasbourg, un text revizuit 
a fost distribuit coordonatorilor, care au luat act de acesta și au convenit asupra 
folosirii acestuia ca mijloc de orientare a dezbaterii pe acest subiect. S-a convenit 
asupra organizării unor întâlniri cu vice-președintele Georgios Papastamkos , dacă este 
posibil în sesiunea din iulie de la Strasbourg și cu președintele Conferinței 
președinților de comisie, Klaus-Heiner Lehne și cu vice-președintele Comisiei Maros 
Sefcovic.

3) Solicitarea aplicării procedurii de urgență privind o petiție nou înregistrată.

- Petiția nr. 0771/2012 privind propunerea de construire a unui depozit de deșeuri 
lângă Roma, la Pian dell'Olmo, a fost declarată admisibilă luând în considerare 
caracterul specific și urgent al subiectului.

4) Dezbatere specială privind petițiile primite în legătură cu exploatarea și 
extracția de gaze de șist în UE

- Coordonatorii au convenit asupra organizării unui atelier de lucru special privind 
acest subiect în după-amiaza zilei de 9 octombrie - prelungind reuniunea Comisiei cu 
o jumătate de zi pentru dezbaterea acestui subiect. Vor fi invitați să participe și 
membrii altor Comisii, în special cei ai Comisiilor ENVI și ITRE, precum și 
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petiționarii. A fost pusă la dispoziție documentația pregătită anterior privind acest 
subiect pentru Comisia ENVI, precum și un tabel cu petițiile actuale primite despre 
acest subiect. Coordonatorii vor examina propuneri mai detaliate privind atelierul de 
lucru într-o reuniune ulterioară.

5) Lucrările în desfășurare ale grupului de lucru informal cu privire la Ley de 
Costas.

- Coordonatorii au luat act de chestionarul detaliat pregătit în atenția autorităților 
spaniole și au convenit că președintele ar trebui să îl comunice acestora.  

6) Examinarea proiectului preliminar de ordine de zi, reuniunea din 12 iulie

- principalele puncte au fost constatate iar proiectul de ordine de zi a următoarei 
reuniuni va fi comunicat rapid pentru a fi aprobat prin procedura scrisă.

7) Puncte pentru informare
 Invitație către membri pentru participarea la o reuniune a Comitetului 

Regiunilor (Comisia ENVI) pe 28 iunie, seara. Secretariatul va participa la 
reuniune în numele Comisiei.

 Examinarea unui nou „profil și a unei noi sigle corporatiste ”pentru lucrările 
de prezentare ale Comitetului Coordonatorii au luat act de modelul propus. 

14. Prezentare de către Ombudsmanul European, dl Nikiforos Diamandouros, a 
raportului său anual 

Au intervenit: președinta, Nikiforos Diamandouros (Ombudsmanul European a făcut 
referire la caracterul complementar al serviciilor sale față de cele ale Comisiei pentru 
petiții care sunt și ele gratuite; afirmă că, din punct de vedere statistic, în 2011 s-au 
primit în total 2 510 plângeri din partea reclamanților și a ONG-urilor; că 22 000 de 
cetățeni au beneficiat de serviciile oferite de Ombudsmanul European, în ciuda 
faptului că în 2011 au existat cu 111 plângeri mai puțin decât în 2010; Spania și 
Germania, Polonia și Belgia sunt statele membre care recurg cel mai des la serviciile 
sale; informează despre publicarea unui ghid interactiv existent în toate limbile 
oficiale pentru a ajuta cetățenii să se adreseze Ombudsmanului), Jens Nymand-
Christensen (reprezentant al Comisiei), Nicole Sinclaire (consideră că bugetul atribuit 
Ombudsmanului este exagerat), Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Philippe 
Boulland și Victor Boștinaru.

15. Prezentarea raportului special privind ancheta Ombudsmanului referitoare la 
plângerea nr. 2591/2010/GG împotriva Comisiei Europene
( privind extinderea aeroportului din Viena)

Au intervenit: președinta, Nikiforos Diamandouros (Ombudsmanul European ), Jean-
François Brakeland (reprezentantul Comisiei), Victor Boștinaru, Peter Jahr și Margrete 
Auken.
Elaborarea acestui raport a fost atribuită dnei Margrete Auken, din grupul Verts/ALE.

Începând cu ora 17.00, reuniunea a fost prezidată de Chrysoula Paliadeli, vicepreședintă 
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16. Petiția nr. 353/2011, adresată de Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, de cetățenie 
poloneză, însoțită de 74 de semnături, privind reducerile din bugetul școlilor 
europene
Petiția nr. 478/2011, adresată de către APEEE (Asociația părinților elevilor din 
școlile europene), însoțită de 1 356 de semnături, privind consecințele reducerii 
bugetului asupra funcționării sistemului școlilor europene
(în prezența asociației Interparents și a Asociației de părinți)

Au intervenit: președinta, Ana Gorey (reprezentanta asociației Interparents), Rachel 
Harvey-Kelly (reprezentanta Consiliului), Marco-Umberto Moricca (reprezentantul 
Comisiei), Peter Jahr, Gerald Häfner și Victor Boștinaru.

Decizie: examinarea petițiilor rămâne deschisă. Se cere avizul Comisie pentru control 
bugetar, al Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru cultură și educație și al 
Consiliului Uniunii Europene.

17. Petiția nr. 725/2011 , adresată de Bernhard Kempen, de cetățenie germană, în 
numele a 6 societăți, privind înregistrarea obligatorie la Camerele de Comerț și 
Industrie din Germania și Austria

(în prezența petiționarului)
Au intervenit: președinta, Bernhard Kempen (petiționar), Kai Boeddinghaus (jurist, în 
numele petiționarului), Konstantinos Dimitriadis (reprezentant al Comisiei), Gerald 
Häfner, Jürgen Creutzmann și Victor Boștinaru.

Decizie: examinarea petiției rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei. Se cere avizul Comisiei pentru afaceri juridice și 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie. 

18. Petiția nr. 1617/2009, adresată de Ivan Martin, de cetățenie franceză, în numele 
asociațiilor ADEVAC și „Stop Nuisances”, privind impactul unui proiect de 
extindere în profunzime a carierei de calcar „Chaumes de la Bergerie” (La 
Couronne, Charente) asupra a două pânze freatice

(în prezența petiționarului)
Au intervenit: președinta, Ivan Martin (petiționar, a prezentat comentarii detaliate 
privind progresul dosarului precum și documente care atestă spusele sale, contestând 
avizul public al Prefecturii din Charente), Balazs Horvath (reprezentant al Comisiei), 
Peter Jahr, Victor Boștinaru și Margrete Auken.
Decizie: examinarea petiției rămâne deschisă în așteptarea unor informații
suplimentare din partea Comisiei Europene înainte de sfârșitul lunii iulie. O eventuală 
misiune de investigare in loco va fi supusă deciziei coordonatorilor. 

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

Petițiile următoare vor fi închise: 
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Petițiile următoare vor fi mutate din secțiunea „B” și vor fi în continuare deschise:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Data și locul următoarei reuniuni

Bruxelles, joi, 12 iulie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30.

*
* *

Reuniunea a fost închisă la ora 18.03, fiind prezidată de Chrysoula Paliadeli, vicepreședintă. 
* *
*

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune (24 aprilie 2012). 
Lista petițiilor ce urmează a fi redeschise, închise sau retrase în conformitate cu 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 (*)

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boștinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Edward McMillan-Scott, 
Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

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, Daniel Caspary, Gerald Häfner, Paul Murphy, Phil Prendergast, Keith Taylor, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Christian Engström, Jill Evans, Othmar Karas, Franziska Keller, David Martin, Raül Romeva i Rueda

193 (3)

Jürgen Creutzmann, Alexandra Thein

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 
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