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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2012)210_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 19 septembrie 2012, 15.30 - 18.00

și 20 septembrie 2012, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 19 septembrie 2012, la ora 15.05, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ (2012(210_1)v1

Președinta a anunțat că raportul Mazzoni și avizul Salavrakos vor fi supuse la vot și că 
au fost distribuite listele de vot.

Președinta a atras atenția membrilor asupra punctelor esențiale de pe ordinea de zi și a 
prezenței petiționarilor pentru punctele 8, 10, 11, 15, 16, 17 și 18.

Angelika Werthmann a anunțat că dorește să solicite respectarea Regulamentului de 
procedură privind legea spaniolă a zonelor de coastă, la sfârșitul reuniunii.

Ordinea de zi a fost aprobată.

2. Adoptarea procesului-verbal din: PETI_PV(2012)0619

Procesul-verbal al reuniunii din 19 iunie 2012 a fost adoptat.

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. Petițiile 
nr. 1065/2010 și 1120/2010 au fost retrase de pe listă. Întrucât nu au existat comentarii 
referitoare la aceste recomandări, petițiile au fost considerate ca fiind aprobate.

Președinta a anunțat că dna Karen Lone Chioti, care a lucrat la secretariatul Comisiei 
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pentru petiții timp de peste 25 de ani, se va pensiona la sfârșitul lunii. Aceasta a adus 
un omagiu aptitudinilor lingvistice excepționale ale dnei Chioti și activității sale 
dedicate în cadrul secretariatului, mulțumindu-i în numele Parlamentului și urându-i o 
pensionare fericită. Deputații i-au urmat observațiile cu aplauze. 

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2011
(2012/2049(INI)) Raportoare: MAZZONI (PPE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

Au intervenit: președinta, Margrete Auken (amendament oral)

Amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 7 și 9 au fost adoptate, amendamentul 6 a fost adoptat cu 
amendament oral.
Raportul a fost adoptat cu 19 de voturi pentru și 1 abținere.

6. Aviz referitor la orientările bugetare 2013 – alte secțiuni – Ombudsmanul 
(2012/2092(BUD)) Raportor: SALAVRAKOS (EFD)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea unui proiect de aviz

A intervenit: președinta

Amendamentul 1 a fost respins, amendamentul 2 a fost adoptat.
Avizul a fost adoptat cu 19 de voturi pentru și 1 abținere.

7. Raport al Ombudsmanului European – Raport special referitor la anchetarea 
plângerii 2591/2010/GG depuse împotriva Comisiei Europene (în legătură cu 
extinderea aeroportului din Viena)
Raportoare: AUKEN (Grupul VERZLOR)
(examinare: 6 noiembrie 2012)
- primul schimb de opinii

Au intervenit: președinta, Margrete Auken (raportoare), Victor Boștinaru, Peter Jahr, 
Angelika Werthmann, Chrysoula Paliadeli și Jean-François Brakeland (reprezentantul 
Comisiei)

Comisia a subliniat importanța pregătirii unui aviz referitor la propunerea Comisiei de 
Directivă privind evaluarea impactului asupra mediului. La reuniunea din noiembrie, 
când raportul a fost programat spre adoptare, vor fi invitați reprezentanți ai autorităților 
austriece.

8. Petiția nr. 757/2010, adresată de Hartmut Tanneberger, de cetățenie germană, 
însoțită de cca. 11 000 de semnături, privind poluarea aerului din regiunea 
Erzgebirge, aflată la granița dintre Germania și Cehia
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Au intervenit: președinta, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (petiționari), Jean-
François Brakeland (reprezentantul Comisiei), Peter Jahr, Holger Krahmer. 

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă. Comisia a fost invitată să ofere 
informații concrete, însoțite de un calendar care să reflecte progrese reale și măsurabile. 
Va fi transmisă o scrisoare autorităților cehe.

9. Petiția nr. 1266/2011, adresată de Pedro Pozas Terrados, de cetățenie spaniolă, în 
numele Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), privind mutarea unei orci 
într-o grădină zoologică din Spania, în contradicție cu directiva europeană privind 
grădinile zoologice
precum și
Petiția nr. 1392/2011, adresată de Sigrid Lüber, de cetățenie elvețiană, în numele 
Ocean Care, însoțită de 60 588 de semnături, privind captivitatea balenelor și a 
delfinilor, precum și încălcarea dispozițiilor Directivei 1999/22/CE a Consiliului 
privind animalele sălbatice din grădini zoologice
precum și
Petiția nr. 394/2010, adresată de Rubén Pérez Sueiras, de cetățenie spaniolă, 
privind nerespectarea dreptului comunitar cu privire la grădina zoologică din 
Outeiro de Rey, provincia Lugo

Au intervenit: președinta, Michael O'Brian (reprezentantul Comisiei), Pilar Ayuso, 
Margrete Auken, Gabriel Mato Adrover și Miguel Angel Martínez Martínez.

Decizie: examinarea petiției nr. 1266/2011 va fi închisă, iar petițiile nr. 1392/2011 și 
0394/2010 vor rămâne deschise în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

În continuare, reuniunea a fost prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo începând cu 16.50

10. Petiția nr. 755/2010, adresată de Tony Lowes, de cetățenie irlandeză, în numele 
Asociației „Friends of the Irish Environment” („Prietenii Mediului din Irlanda”), 
privind neaplicarea de către Irlanda a legislației europene de mediu, în legătură cu 
extracția de turbă

Au intervenit: președinta, Andrew Jackson (petiționar), Connor O'Raghallaigh 
(reprezentant al autorităților irlandeze), Jean-François Brakeland (reprezentantul 
Comisiei), Marian Harkin, Margrete Auken și Nessa Childers

Guvernul irlandez a adoptat recent măsuri noi pentru despăgubirea micilor cultivatori 
tradiționali, combinate cu sancțiuni pentru neconformitate, îndeosebi din partea 
operatorilor industriali.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei referitoare la punerea în aplicare a măsurilor 
guvernamentale. Comisia va analiza posibilitatea includerii acestei petiții în programul 
pentru o posibilă vizită de documentare în Irlanda.

11. Petiția nr. 0453/2007, adresată de Stefcio Mincev, de cetățenie bulgară, însoțită de 
18 semnături ale rudelor celor 14 marinari dispăruți, privind presupusa neglijență 
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a Bulgariei cu ocazia stabilirii cauzelor unui naufragiu în Marea Neagră și a 
desfășurării operațiunilor de salvare
precum și
Petiția nr. 1093/2011 adresată de Stefcio Mincev, de cetățenie bulgară, privind 
refuzul autorităților bulgare de a investiga în mod corespunzător scufundarea 
vasului „Hera” în Marea Neagră în februarie 2004

Au intervenit: președinta, Stefcho Minchev (petiționar), Giovanni Mendola 
(reprezentantul Comisiei).

Decizie: Având în vedere răspunsul scris din partea autorităților bulgare și în urma 
audierii petiționarului, membrii au considerat că comisia a obținut tot ce era posibil în 
condițiile impuse de autorități, iar petiția a fost închisă.

12. Reuniune a coordonatorilor între 17.30 și 18.30 (cu ușile închise)

Reuniunea a fost reluată în 20 septembrie, la ora 9.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni 
(președintă).

13. Comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor

1) Vizite de documentare în Polonia și în Italia programate pentru 
29-31 octombrie 2012
Coordonatorii au luat act de proiectele de program. Serviciul juridic va fi consultat 
pentru a clarifica normele referitoare la criteriile de eligibilitate aplicabile membrilor 
care vor conduce delegațiile.

2) Vizite de documentare în 2013
În conformitate cu cerința impusă comisiilor de a prezenta Biroului, până la mijlocului 
lunii octombrie, un program preliminar al vizitelor delegațiilor pentru 2013, 
coordonatorii au convenit să prezinte următoarele destinații, sub rezerva unor 
eventuale propuneri ulterioare convenite de coordonatori:

- Spania – Galicia
- Franța – Fuenterrabia

- Irlanda
- Grecia

În ceea ce privește audierile publice, comisia PETI va co-organiza, împreună cu 
Comisia Europeană și cu comisia LIBE, o audiere publică în data de 19 februarie 2013 
cu privire la cetățenia europeană.

3) Atelier al comisiei cu privire la petițiile pe tema gazelor de șist – 9 octombrie
Programul pentru atelierul organizat împreună cu departamentul tematic și cu 
consultarea grupurilor politice a fost aprobat. Au fost propuși experți suplimentari, a 
căror includere în program se va efectua prin consultare scrisă în rândul 
coordonatorilor. Vor fi invitați să participe la dezbatere raportori parlamentari din 
partea ENVI & ITRE, petiționari, alți experți și reprezentanți din sector, precum și 
reprezentanți ai DG ENV, DG Energie ale Comisiei.
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4) Recomandări privind petițiile contestate de membri
Discuția a fost amânată pentru următoarea reuniune.

5) Propuneri prezentate de Grupul PPE cu privire la
Dispozițiile referitoare la delegațiile comisiei
Punerea în aplicare a articolului 202 privind rezoluțiile scurte

Discuția a fost amânată pentru următoarea reuniune.

6) Datele reuniunilor comisiei în 2013
Lista datelor pentru reuniunile din anul următor a fost aprobată.

7) Proiect preliminar de ordine de zi pentru reuniunea din 8 și 9 octombrie
Aprobarea se va efectua prin procedură scrisă.

8) Lista petițiilor discutabile primite începând din iulie
Lista distribuită a fost aprobată și va di distribuită membrilor pentru aprobarea 
acestora până marțea viitoare, 25 septembrie.

9) Chestiuni diverse, puncte de informare
Membrii au luat act de informațiile distribuite.

14. Petiția nr. 693/2011, adresată de Alberto Scoccianti, de cetățenie italiană, privind 
întârzierile cu plata către societățile din domeniul sănătății din Italia
precum și
Petiția nr. 703/2011, adresată de Alberto Crisafi, de cetățenie italiană, în numele 
BSN Medical, privind întârzierile cu plata către societățile din domeniul sănătății 
din Italia
precum și
Petiția nr. 704/2011, adresată de Alessandro Pater, de cetățenie italiană, în numele 
societății Medical System, privind plățile efectuate cu întârziere către societățile 
din domeniul sănătății din Italia

Au intervenit: președinta, Idaira Robayna Alfonso (reprezentanta Comisiei) și Peter 
Jahr.

Decizie: Examinarea petiției va fi închisă, însă Comisia a fost invitată să monitorizeze 
atent transpunerea și aplicarea noii legislații și să prezinte rapoarte comisiei.

15. Petiția nr. 133/2012 adresată de Andrew Duff, deputat în Parlamentul European, de 
cetățenie britanică, în numele European Union of Federalists (Uniunea Europeană a 
Federaliștilor), privind solicitarea ca Parlamentul European, în conformitate cu 
articolul 48 alineatul (2) din TUE, să inițieze constituirea unei uniuni fiscale

Au intervenit: președinta, Andrew Duff (petiționar), Stephanie Riso (reprezentanta 
Comisiei) Jo Leinen, Roger Helmer, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Nikolaos 
Salavrakos, Victor Boștinaru, Peter Jahr și Lena Kolarska-Bobińska.
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Scopul acestei petiții a fost acela de a pregăti o dezbatere structurată privind soluțiile la 
actuala criză financiară și a datoriilor. Între timp, președinții Consiliului și Comisiei au 
făcut o serie de propuneri pentru o uniune bancară și fiscală, inclusiv cu privire la 
necesitatea modificării tratatului, care au însuflețit spiritul petiției. Petiționarii au 
solicitat Parlamentului să își exercite drepturile în temeiul Tratatului de la Lisabona și 
să creeze o platformă de dezbatere cu cetățeni în vederea elaborării punctelor esențiale 
care alcătuiesc fundamentul unei viitoare convenții.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă. Comisia pentru petiții – în consultare 
cu Comisia pentru afaceri constituționale – va avea în vedere organizarea, în 2013, a 
unei ample audieri publice cu implicarea societății civile, a ONG-urilor și a 
petiționarilor (Anul european al cetățenilor), în scopul de a identifica trăsăturile 
esențiale pentru o convenție care urmează a fi convenită în cadrului noului Parlament, 
în 2015.

În continuare, reuniunea a fost prezidată de Chrysoula Paliadeli începând cu 10.05

16. Petiția nr. 745/2012 adresată de Mauro Sbroggio, de cetățenie italiană, privind 
încălcarea legislației UE în domeniul concurenței și investițiilor de către Bulgaria

Au intervenit: președintă, Mauro Sbroggio (petiționar), Daniel Kramer (reprezentantul 
Comisiei), Amalia Sartori, Mario Mauro, Victor Boștinaru, Peter Jahr și Nikolaos 
Salavrakos.

Problema principală a petiției a reprezentat-o lipsa securității juridice în Bulgaria; mai 
multe hotărâri ale instanțelor civile și, în cele din urmă, chiar și ale Curții Supreme, nu 
au fost executate.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă. Comisia a fost invitată să acționeze de 
urgență. Va fi transmisă o scrisoare autorităților bulgare, în care se vor solicita explicații. 

În continuare, reuniunea a fost prezidată de Erminia Mazzoni începând cu 10.40

17. Petiția nr. 0070/2012, adresată de Imre Juhasz, de cetățenie ungară, însoțită de o 
semnătură, privind o cerere de anulare a Rezoluției nr. 1487/2007 a Consiliului 
Național Slovac referitoare la caracterul inatacabil al decretelor Beneš

Au intervenit: președinta, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (petiționari), 
Vincent Depaigne (reprezentantul Comisiei), Zoltán Bagó, Victor Boștinaru, Csaba 
Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana Ždanoka și 
Gerald Häfner.

Discuția a reliefat faptul că guvernul slovac a reconfirmat decretele Beneš în 2007.

Președinta a consemnat absența deputaților slovaci la dezbatere.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă. Va fi transmisă o scrisoare autorităților
bulgare, în care se vor solicita clarificări. 
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18. Petiția nr. 1314/2011, adresată de Jean Marie Taga Fosso, de cetățenie franceză, 
privind refuzul accesului la căi de atac de către Regatul Unit

Au intervenit: președinta, Jean-Marie Taga Fosso (petiționar), Carlo Zadra 
(reprezentantul Comisiei), Peter Jahr și Victor Boștinaru.

Decizie: Examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații 
suplimentare din partea Comisiei. Va fi transmisă o scrisoare comisarului Reding, în 
care se va solicita reanalizarea acestui caz particular.

19. Angelika Werthmann a solicitat respectarea Regulamentului de procedură, solicitând 
Comisiei date referitoare la informațiile primite de la petiționari cu privire la presupusa 
construcție, în Tenerife, a unor noi clădiri pe locul în care construcția anterioară fusese 
demolată sub aparența unor încălcări comise într-o zonă de coastă.

20. Petițiile de la secțiunea B

Petițiile nr. 0142/2006, 0148/2009, 0334/2009, 1821/2009, 1073/2010, 0021/2011, 
0049/2011, 0112/2011, 0324/2011, 0695/2011, 0889/2011, 1077/2011, 1115/2011, 
1133/2011, 1172/2011, 1174/2011, 1194/2011, 1231/2011, 1232/2011, 1249/2011, 
1253/2011, 1282/2011, 1317/2011, 1330/2011, 1344/2011, 0002/2012, 0043/2012, 
0071/2012, 0084/2012, 0415/2012 au fost închise pe baza răspunsurilor în scris ale 
Comisiei sau a avizelor comisiilor.

Petițiile nr. 0397/2007, 0542/2007, 0617/2007, 1058/2007, 1345/2010, 1357/2010, 
0198/2011, 759/2011, 1097/2011, 1240/2011, 1260/2011, 1279/2011 și 1322/2011 vor 
fi mutate de la secțiunea B și discutate ca puncte „A” în cadrul unei reuniuni ulterioare.

21. Data și locul următoarei reuniuni

8 octombrie, 15.00 - 18.30, și 9 octombrie, 9.00 - 12.30

Reuniunea s-a încheiat la ora 12.35.

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune (din 12 iulie 2012)
Lista petițiilor care urmează să fie închise din anexa la foaia 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 (1,2), Chrysoula Paliadeli (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Elena Băsescu (1,2)

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

Sonia Alfano (1), Margrete Auken (1,2), Victor Boștinaru (1,2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), Nikolaos Chountis (1), 
Ágnes Hankiss (1,2), Roger Helmer (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith 
A. Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), Csaba Sándor Tabajdi (2), Adina-Ioana Vălean (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer 
Wieland (1), Tatjana Ždanoka (1,2)

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), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (1), Gerald Häfner (2), Marian Harkin (1), Phil Prendergast (1), Keith Taylor 
(1,2), Angelika Werthmann (1,2)

187 (2)

Elisabeth Köstinger (1)

193 (3)

Pilar Ayuso (1), Nessa Childers (1), Andrew Duff (2), Holger Krahmer (1), Jo Leinen (2), Gabriel Mato Adrover (1,2), Mario Mauro 
((2), Krisztina Morvai (2), Amalia Sartori (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) 19.9.2012
(2) 20.9.2012
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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/ 
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

Pauline Gessant, Alida Annamária Hahn-Seidl, Andrew Jackson, Imre Juhász, Johanna Kirschen, Stefcho Hristov Minchev, Mauro 
Sbroggiò, Fosso Jean-Marie Taga, Hartmut Tanneberger

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