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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2012)0712

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 12 iulie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă joi, 12 iulie 2012, la ora 9.05, fiind prezidată de Erminia Mazzoni 
(președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi și comunicări ale președintei PETI_OJ 2012v203_1

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

Anexa la comunicările președintei au fost distribuite pentru observații privind 
redeschiderea sau închiderea anumitor petiții din motivele menționate. Deoarece nu a 
existat nicio observație cu privire la aceste recomandări, ele au fost considerate ca 
fiind aprobate.

2. Raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2011 
[articolul 202 alineatul (8) 2011/2317(INI)]
Raportor: CHICHESTER   (ECR)

- adoptarea proiectului de raport

Înainte de votare raportorul a felicitat Secretariatul pentru cooperare

Raportul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru, 0 împotrivă și 1 abținere.
55 de amendamente adoptate (11 amendamente de compromis), 64 de amendamente 
respinse și 2 amendamente retrase

3. Aviz referitor la instituirea programului „Drepturi și cetățenie” 2014-2020 (COD 
2011/0344) (LIBE)
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Raportoare pentru aviz: VĂLEAN (ALDE)

- adoptarea proiectului de aviz

Avizul a fost adoptat cu 21 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.
40 de amendamente adoptate, 7 amendamente respinse și1 amendament retras

4. Aviz referitor la Raportul pe 2011 privind punerea în aplicare a Cartei 
drepturilor fundamentale a UE – COM(2012) 169
(2011/2069(INI))
Raportoare pentru aviz: VĂLEAN (ALDE)
[termen de depunere a amendamentelor: 5.7.2012 (în limba engleză)]

- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

Avizul a fost adoptat cu 21 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.
16 amendamente adoptate (5 amendamente de compromis), 30 de amendamente 
respinse

5. Raport privind vizita de constatare a faptelor la Berlin (23-24.11.2011)

- examinarea amendamentelor
- aprobare

Raportul a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 6 împotrivă și 1 abținere.

Au intervenit: Victor Boștinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, Petru 
Constantin Luhan, președinta

Dl Rainer Wieland și dl Victor Boștinaru au protestat în mod oficial față de repetarea 
votării pentru amendamentul 1.

6. Raport privind vizita de constatare a faptelor în România (23-26.11.2011)

- examinarea amendamentelor
- aprobare

Raportul a fost adoptat cu 10 voturi pentru, 0 împotrivă și 4 abțineri.

7. Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2011
(2012/2049(INI))
Raportoare: MAZZONI (PPE)
[termen de depunere a amendamentelor: 20.7.2012/votare: 19.9.2012)

- examinarea proiectului de raport
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Au intervenit: președinta, Margrete Auken, Nikolaos Chountis, Comisia (Carmen 
Preising)

8. Petiția nr. 313/2007, adresată de Mauro Guizzardi, de cetățenie italiană, privind 
datoria publică a Argentinei și incapacitatea țării de a plăti ceea ce datorează 
deținătorilor de obligațiuni
și
Petiția nr. 0670/2009, adresată de Jakob Heichele, de cetățenie germană, privind 
eșecul Argentinei de a-și onora obligațiunile suverane sau de a respecta hotărârile 
judecătorești naționale și internaționale sau acordurile privind protecția 
investițiilor
și
Petiția nr. 58/2010, adresată de Nicola Stock, de cetățenie italiană, în numele 
„Task Force Argentina”, privind riscul ca un mare număr de cetățeni ai UE să 
sufere noi prejudicii legate de oferta iminentă de swap de datorii pentru 
obligațiunile neachitate emise de Argentina

Au intervenit: președinta, Comisia (A. Koutoglidou), Nikolaos Chountis

Membrii au indicat diferența de abordare a Comisiei. Interesul deținătorilor privați de 
obligațiuni este supus arbitrajului de către ICSID, în timp ce naționalizarea de către Argentina 
a intereselor spaniole (Repsol) a declanșat un răspuns imediat din partea Comisie. S-a făcut o 
analogie cu riscul prezentat pentru deținătorii privați ai datoriei suverane a Greciei.

Decizie: Petiția rămâne deschisă în așteptarea arbitrajului pendinte al ICSID

9. Petiția nr. 1331/2010, adresată de Fausto Benzone, de cetățenie italiană, privind 
diferențele dintre primele de asigurare auto
și
Petiția nr. 1621/2010, adresată de F. F, de cetățenie italiană, privind costurile 
ridicate de asigurare a automobilelor
și
Petiția nr. 1106/2011, adresată de Pietro Avino, de cetățenie italiană, în numele 
„Onlus Orgoglio Meridionale”, privind diferențele dintre primele de asigurare 
auto dintre diferite regiuni din Italia
și
Petiția nr. 799/2011, adresată de Giuseppe Sorrentino, de cetățenie italiană, 
privind discriminarea în ceea ce privește tarifele de asigurare auto pentru 
locuitorii din Campania
(în prezența petiționarilor)
și
Petiția nr. 1105/2011, adresată de Marco Fiorentino, de cetățenie italiană, privind 
armonizarea primelor de asigurare europene

Au intervenit: președinta, Mario De Crescencio (petiționar), Comisia (M. Nava), 
Crescenzio Rivellini
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Pe parcursul dezbaterii, Comisia Europeană a subliniat necesitatea evitării abuzurilor și a 
exceselor în ceea ce privește diferențierea tarifelor.  

Decizie: Petiția va rămâne deschisă, Comisia pentru petiții va solicita Comisiei informații 
suplimentare și va fi trimisă o scrisoare comisarului Michel Barnier.

Reuniunea a continuat de la 11.00 la 11.30, fiind prezidată de Willy Meyer (vicepreședinte) 

10. Petiția nr. 924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele 
Uniunii Europene a Nevăzătorilor(EBU)/Institutul Național Regal pentru 
Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 964/2011, adresată de Michael Kalmar, de cetățenie austriacă, în 
numele Asociației Europene pentru Dislexici, privind accesul la cărți al 
nevăzătorilor, al persoanelor cu dislexie sau cu alte dizabilități

Au intervenit: președinta, Consiliul (V. Christoforou), Christopher Edward Friend 
(petiționar), Dan Pescod (petiționar), Comisia (M. Martin Prat),  Angelika 
Werthmann, Francisco Sosa Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Victor 
Boștinaru, 

Membrii caută domenii în care ar putea interveni și solicită informații privind statele 
membre care au obiectat cu privire la un mandat de negociere pentru un tratat 
obligatoriu. Au fost informați că dl comisar Barnier este pe deplin dedicat abordării lor 
privind un tratat obligatoriu și discută cu fiecare stat membru în parte.

Decizie: Petiția rămâne deschisă și va fi trimisă o scrisoare Președintelui Martin 
Schulz prin care i se solicită să scrie Consiliului și Comisiei în vederea negocierii unui 
tratat obligatoriu în favoarea accesului nevăzătorilor la cărți, în aceeași direcție ca cea 
a întrebării cu solicitare de răspuns oral (februarie 2012) și a rezoluției.

Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise) de la 11.40 la 12.50

Reuniunea a fost suspendată la ora 15.05, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

* * *
11. Comunicări ale președintei privind deciziile coordonatorilor

 Situația și pregătirea vizitelor de stabilire a faptelor din 2012: Polonia și 
Italia.

Coordonatorii au aprobat programele preliminarii pentru fiecare vizită și s-au 
angajat să asigure o listă completă a membrilor fiecărei delegații până la 13 iulie. O 
decizie privind conducerea fiecărei delegații a fost amânată până la reuniunea din 
septembrie.
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 Examinarea pregătirii unui atelier de lucru pentru petițiile privind gazele 
de șist.
Data propusă aprobată pentru atelierul de lucru este 9 octombrie, după-amiaza. S-a 
convenit ca audierea să se axeze pe petițiile primite și să asigure că părțile interesate 
sunt invitate și prezente. Va fi pregătită o ordine de zi mai detaliată pentru reuniunea 
din septembrie.

 Propunere de organizare de delegații și de vizite de stabilire a faptelor de 
către PETI (la cererea PPE)
(Punct amânat)

 Punerea în aplicare a articolului 202 alineatul (2) (la cererea PPE)
(Punct amânat)

 Decizia anterioară a coordonatorilor PETI privind petiționarii a fost 
examinată în cadrul raportului AUKEN (la cererea PPE)
(Punct amânat)

 Examinarea în continuare a organizării unei audieri comune a Comisiei 
LIBE și a Comisiei Cetățenia UE (a se vedea anexele)
În plus față de scrisoarea primită de la vicepreședinta Reding privind organizarea 
unei audieri și ulterior consultării cu colegii din cadrul Comisiei LIBE, s-a propus 
acceptarea propunerii și s-a sugerat ca aceasta să aibă loc pe parcursul săptămânii 
comisiei din ianuarie 2013.

 Propunere de proiect de ordine de zi pentru reuniunea din septembrie:
Sub rezerva eliminării punctului referitor la Cipru și în așteptarea unui actualizări din 
partea Secretariatului, coordonatorii au aprobat restul din ordinea de zi propusă.
Ordinea de zi actualizată urmează să fie distribuită coordonatorilor, ulterior 
aprobării de către președintă a documentului revizuit.

 Observații din partea autorităților franceze privind petiția nr. 1327-10

Coordonatorii au fost de acord cu trimiterea unui răspuns adecvat de către președintă 
reprezentanței permanente franceze pentru a clarifica observațiile și a sublinia 
obligația privind o cooperare loială între instituții în interesul cetățenilor europeni.

 Petiția nr. 359/2012. Dl Iturgaiz a propus modificarea recomandărilor privind petiția 
de mai sus, după cum urmează:

„INFORMAȚII:

În 2012, CE a examinat cauza plângerilor privind forajele petroliere din apele spaniole în 
apropierea Insulelor Canare. Decizia publicată în Jurnalul Oficial JOCE C/183/2012 din 
23.6.2012 a fost următoarea: Comisia nu are motive să creadă că aceste lucrări de 
prospecțiune ar putea încălca legislația aplicabilă a UE. 
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RECOMANDĂRI:

- se declară admisibilă;

- se informează petiționarul cu privire la cele de mai sus și i se transmite textul 
deciziei de către Comisie;

- se închide.”

(Punct amânat)

12. Petiția nr. 771/2012 adresată de Maurizio Lancellotti, privind depozitul de 
deșeuri planificat din Pian dell'Olmo

Au intervenit: președinta, Maurizio Lancelotti – Francesco Rosso – Pietro Bertucci –
Marinella Ricceri (petiționari), Comisia (Giuseppe Manganaro), Roberta Angelilli, 
Alfredo Antoniozzi, Niccolò Rinaldi

Decizie: După o dezbatere interesantă cu petiționarii, comisia a decis că petiția va rămâne 
deschisă și că va fi trimisă o scrisoare pentru aviz Comisiei ENVI. Comisia pentru petiții a 
decis că în cadru următoarei misiuni de stabilire a faptelor va vizita în octombrie depozitul de 
deșeuri din Pian dell'Olmo. Comisia pentru petiții va solicita informații suplimentare Comisiei.

13. Petiția nr. 1345/2009, adresată de Michal Racki, de cetățenie poloneză, privind 
exploatarea minieră a lignitului la zi din Silezia Inferioară din Polonia
și
Petiția nr. 46/2010, adresată de Irena Rogowska, de cetățenie polonă, în numele 
asociației „Stop Odkrywce” (Opriți exploatările miniere la zi), privind o mină 
care efectuează exploatări la zi pentru extracția lignitului în Silezia Inferioară din 
Polonia
(în prezența petiționarilor)

Au intervenit: președinta, Robert Chrusciel – Zbigniew Barski, primarul orașului 
Gubin – Tomasz Wasniewski (petiționarii), Comisia (Jean F. Brakeland), Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Lena Kolarska-
Bobińska

Decizie: Petiția va rămâne deschisă, iar Comisia pentru petiții va solicita informații 
suplimentare Comisiei. În cadru următoarei misiuni de stabilire a faptelor, Comisia 
pentru petiții va vizita în octombrie exploatarea minieră a lignitului la zi din Silezia 
Inferioară din Polonia.

14. Petiția nr. 1456/2008, adresată de Maria Luisa Rivera Alvarez, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León”, privind 
impactul nociv al carierelor de ardezie aflate sub cerul liber care funcționează în 
mod ilegal în satul Arnado (Oencia, Leon)
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Au intervenit: președinta, Comisia (José Ramos Florido), Margrete Auken, Willy 
Meyer

Decizie: Comisia pentru petiții a decis că petiția va rămâne deschisă în așteptarea de informații 
suplimentare din partea Comisiei care așteaptă adoptarea unui evaluări privind impactul 
asupra mediului, având în vedere că CE așteaptă adoptarea evaluări privind impactul asupra 
mediului aferente proiectului.

Reuniunea a continuat de la ora 16.30, fiind prezidată de Willy Meyer (vicepreședinte)

15. Petiția nr. 980/2007, adresată de Torkild Todsen, de cetățenie daneză, în numele 
„Borgergruppen” (Grupul Cetățenilor), privind proiectul de construcție a unei 
autostrăzi între Kiplev și Sønderborg, în Danemarca

Au intervenit: vicepreședintele Willy Meyer, Comisia (J. F. Brakeland), Margrete 
Auken, 

Decizie: Comisia pentru petiții a decis că petiția va rămâne deschisă și că va fi trimisă o 
scrisoare ministrului danez al mediului pentru clarificării privind proiectul de construcție a 
unei autostrăzi

16. Petiția nr. 323/2011, adresată de Alejandro Sánchez, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Fundación Equo”, privind presupusa încălcare a Directivei 2008/50/CE 
din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa, de către comunitatea din Madrid și de către Consiliul orașului Madrid, 
Spania

Au intervenit: vicepreședintele Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia 
(petiționarul), Comisia (Marco Gasparinetti), Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen 
Pérez

Decizie: Comisia a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Spaniei pentru încălcarea Directivei 2008/50/CE. Comisia pentru petiții a decis 
că petiția va rămâne deschisă în așteptarea de informații suplimentare din partea Comisiei. 

17 Petiția nr. 806/2010, adresată de Emmanouil Domazakis, de cetățenie elenă, în 
numele societății „Creta Farm”, privind o întrebare cu solicitare de răspuns scris 
adresată Comisiei, referitoare la presupusa poluare a solului și a mării cauzată de 
„Creta Farm”

Au intervenit: vicepreședintele Willy Meyer, Maria Stavropulu (în numele 
petiționarului), Comisia (Keir McAndrew)

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea de informații suplimentare din partea 
Comisiei.
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18. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau 
al altor documente primite

Următoarele petiții vor fi închise: 249/2007, 1085/2007, 832/2008, 100/2009 
1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 1164/2010, 
1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 446/2011, 
524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 775/2011, 
674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 837/2011, 
934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 1076/2011, 
1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1164/2011, 
1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 1222/2011, 
1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 1272/2011, 
1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Următoarele petiții vor fi mutate din secțiunea „B” și vor rămâne deschise:
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011, 

19. Data și locul următoarei reuniuni
 19 septembrie 2012, 15.00 - 18.30
 20 septembrie 2012, 9.00 - 12.30

Reuniunea a fost închisă la ora 17.45 de către Willy Meyer (vicepreședinte)

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (19 iunie 2012).
Lista petițiilor care vor fi redeschise, închise sau retrase din anexă. 
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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

Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boștinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, 
Nikolaos Chountis

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

Pablo Arias Echeverría, Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Petru Constantin Luhan, Hermann Winkler, Renate Sommer, Ioan Enciu, 

193 (3)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Franck Proust, Francisco Sosa Wagner,Eva Lichtenberger, Crescenzio Rivellini, Christian Engström, 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, María Irigoyen Pérez, 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/ 



PE494.497v01-00 10/11 PV\909560RO.doc

RO

Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Mario De Crescencio, Dan Pescod, Christopher Edward, Berkeley Friend, Maurizio Lancellotti, Francesco Rosso, Pietro Domenico 
Bertucci, Marinella Ricceri, Tomasz Wasniewski,Robert Chrusciel, Zbigniew Barski, Juan López de Uralde Garmendia

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Vicky Christoforou

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
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