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Comisia pentru petiţii
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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 21 ianuarie 2013, 15.00 - 18.30

și 22 ianuarie 2013, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 21 ianuarie 2013, la ora 15.05, fiind prezidată de Carlos José 
Iturgaiz Angulo (vicepreședinte).

Președintele a urat bun-venit unei delegații de deputați ai Landtag-ului Saxoniei, care au venit 
la invitația deputatului în Parlamentul European Peter Jahr (grupul de lucru al CDU din cadrul 
Comisiei pentru petiții). Delegația a fost condusă de către dna Hannelore Dietzschold și a fost 
compusă din șapte deputați. 

1. Adoptarea ordinii de zi

Președintele a anunțat temele principale ce aveau să fie discutate în cadrul reuniunii:
 Vizita de documentare în Italia - dezbatere pe marginea raportului
 Petiții privind mortalitatea albinelor și organismele modificate genetic (OMG)
 Problemele legate de deșeuri în Bulgaria, Grecia și Portugalia
 Votarea raportului Auken privind plângerea adresată Ombudsmanului referitoare la 

Aeroportul din Viena
 Un prim schimb de opinii pe tema revizuirii Directivei EIM - avizul dlui Chountis
 Petiții referitoare la termocentralele pe gaz și terminalele GNL: impactul asupra 

mediului
 Slovacia - petiția privind industria energetică

Vor fi prezenți petiționari pentru următoarele puncte:
- punctul 22: nr. 1148/2012;
- punctul 5: nr. 812/2011, dna Silvia Beltran Pallares, privind mortalitatea albinelor, a 

fost înlocuită de petiționarul de la următorul punct;
- punctul 6: nr. 198/2012, dl M. Olivier Belval, președintele Union Nationale de 

l'Apiculture Française și dna Furet, din partea UNAF;
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- punctul 8: nr. 1353/2011, dl și dna D., privind un depozit de deșeuri în Bulgaria;
- punctul 9: nr. 212/2008, dl Papadopoulos, privind depozitele de deșeuri din Grecia;
- punctul 15: nr. 1107/2011, dna Daniela Spera, privind proiectul unei rafinării în Italia;
- punctul 16: nr. 0024/2012, dna Spera și dl Giurastante, privind problemele asociate 

construcției unui gazoduct în Apulia - Italia;
- punctul 17: dl Giurastante, împreună cu alții, pe marginea petițiilor privind centrala cu 

gazeificare din Trieste; Dl G. va citi și o declarație a dlui Vojko.
- punctul 18: nr. 0070/2010, dl Sergio Diana, privind proiectul de construcție a unui 

gazoduct în Sardinia;
- punctul 19: nr. 0013/2008, dl John McElligot, privind un terminal de gaz natural 

lichefiat (GNL) în estuarul râului Shannon, Irlanda.

Ordinea de zi a fost adoptată cu următoarele modificări: 
Punctul 22 urma să fie discutat după punctul 14, pentru a asigura serviciul de interpretare în 
cabina slovacă în data de 22 ianuarie, în intervalul orar 9.30 - 10.00. 
Discutarea punctului 19 ca ultim punct după 20 și 21, pentru a respecta cererea deputaților 
vizați.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din 8-9 octombrie 2012 

Procesul-verbal a fost aprobat.

3. Comunicări ale președintelui 

Președintele comunică faptul că anexele la observațiile președintelui au fost distribuite. În 
lipsa

obiecțiilor, acestea sunt considerate a fi aprobate și incluse în procesul-verbal al acestei 
reuniuni.

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Petiția nr.198/2012, adresată de Jean-Marie Sirvins, de cetățenie franceză, 
privind organismele modificate genetic (OMG-urile) și apicultura

6. Petiția nr. 812/2011, adresată de Silvia Beltran Pallares, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente”, 
privind mortalitatea albinelor în Uniunea Europeană

Petițiile 5 și 6, a căror ordine a fost modificată de reprezentantul petiționarilor în ambele 
cazuri, au fost prezentate de către dl Olivier Belval, președintele Union Nationale de 
l’Apiculture Française. Petiționara face referire la creșterea bruscă a mortalității în rândul 
albinelor în statele membre ale Uniunii Europene, creștere pe care o atribuie utilizării foarte 
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frecvente a pesticidelor și erbicidelor.

În februarie 2012, Comisia a explicat faptul că au fost luate o serie de măsuri de precauție. 
Comisia a precizat faptul că, în opinia Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA), „nu există suficiente informații cu privire la factorii cauzatori și de risc care duc la 
pierderi de colonii de albine”. Prin urmare, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că, în 
lumina informațiilor de care dispune, nu s-ar justifica o interdicție. Cu toate acestea, în data de 
16 ianuarie, EFSA și-a schimbat punctul de vedere.

În urma unei evaluări a riscului solicitate de Comisia Europeană, oamenii de știință din cadrul 
EFSA au identificat un număr de riscuri la care sunt supuse albinele ca o consecință a 
utilizării a trei insecticide pe bază de neonicotinoide.

Au intervenit: președintele, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier și Eric Poudelet, 
reprezentant al Comisiei.

Decizie: menținerea petițiilor deschise și schimbul de informații cu Comisiile ENVI și AGRI 
pentru un aviz. Președintele a anunțat, de asemenea, faptul că o întrebare cu solicitare de 
răspuns oral urmat de elaborarea unei rezoluții va fi adresată Comisiei. Acesteia i se vor 
solicita informații suplimentare.

7. Raport privind vizita de documentare în Italia (29-31.10.2012) 

Membrii comisiei au purtat o discuție suplimentară pe marginea raportului privind vizita de 
documentare în Italia, vizită care s-a bucurat de o susținere considerabilă. Recomandările, 
care urmează a fi supuse votului în cadrul următoarei reuniuni, salută progresele semnificative 
înregistrate de Campania în materie de gestionare a deșeurilor prin procesul de solicitare de 
fonduri pentru programele ce urmează a fi implementate. Pe de altă parte, situația din Lazio, 
aflată în stadiu de deteriorare, este aspru criticată, fiind asemănată cu situația „explozivă” din 
2008, din Napoli. Membrii comisiei, la rândul lor, au primit o scrisoare din partea dlui Collari, 
directorul depozitului de deșeuri Malagrotta, în cadrul căreia acesta face o serie de precizări 
cu privire la proiectul de raport.

Au intervenit: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (reprezentant al 
Comisiei).

(termen pentru depunerea AM: 5.2.2013, la ora 12.00 / adoptare: 20.2.2013)

8. Petiția nr. 1353/2011, adresată de D.D., de cetățenie bulgară, privind construirea 
unui depozit de deșeuri în regiunea Yambol, Bulgaria

Petiționarul își prezintă petiția în numele a aproximativ 2 600 de semnatari, locuitori ai 
regiunii Yambol. Depozitul de deșeuri a fost construit în anul 1968 și a trebuit să fie închis în 
1997 (ca urmare a ordinului emis de Ministerul Sănătății)
Se preconizează extinderea sa cu 50 de hectare. Este vorba despre presupuse încălcări ale 
Directivei EIM (fără un studiu inițial EIM, fără a ține cont de impactul cumulativ - care nu a 
fost luat în considerare de către Comisia Europeană, conform căreia Directiva EIM nu are 
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aplicabilitate în acest caz), presupuse încălcări ale Directivei privind depozitele de deșeuri 
(locația contravine anexei I) și ale Directivei IPPC. 
Comisia nu a analizat aspectul legat de Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (Directiva IPPC). 
Legea privind gestionarea deșeurilor a introdus interdicția participării publicului (încălcare a 
Convenției de la Aarhus). 

Au intervenit: D.D. (petiționar), Antoaneta Rizova-Kalapisk (reprezentantă a Comisiei), 
Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boștinaru

Decizie: menținerea petiției deschisă și înaintarea unei scrisori guvernului Bulgariei, prin care 
se solicită informații suplimentare cu privire la acest subiect. Comisiei i se vor solicita, de 
asemenea, informații suplimentare.

9. Petiția nr. 212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de cetățenie belgiană, 
privind crearea de depozite de deșeuri în Grecia

Petiționarul susține că practicile de gestionare a deșeurilor din Grecia sunt inadmisibile, ceea 
ce înseamnă că aceasta va fi amendată pentru fiecare depozit de deșeuri care nu îndeplinește 
criteriile UE și că, pentru a evita acest lucru, Grecia creează în grabă depozite de deșeuri în 
zonele Karvounari, o zonă unde se cresc oi și vite, și în Levkimi, o zonă turistică. Petiționarul 
susține că, înainte de a crea depozite de deșeuri, trebuie realizată o anchetă independentă a 
impactului asupra mediului.
Comisia a fost reprezentată de către dl Ioannis Couniniotis, care a transmis Comisiei pentru 
petiții faptul că Comisia Europeană urmează să trimită o scrisoare de avertizare pe marginea 
acestui aspect. Reprezentantul recunoaște faptul că există și omisiuni în cadrul Directivei 
EIM.

Au intervenit: Ioannis Papadopoulos (petiționar), Ioannis Couniniotis (reprezentant al 
Comisiei), președintele, Angelika Werthmann.

Decizie: menținerea petiției deschisă până după vizita în Grecia, prevăzută pentru luna mai 
2013. Sunt așteptate informații suplimentare din partea DG Regio a Comisiei.

Dl Rainer Wieland a intervenit pentru a solicita Comisiei mai multe informații cu privire la 
petiția nr. 534/2012.

10. Petiția nr. 922/2011, adresată de L.A.G., de cetățenie spaniolă, în numele 
„Associación de Vecisnos Nuestra Señora de la Asunción”, privind poluarea 
râului Duero cu efluenții de ape reziduale netratate, încălcând Directiva 
91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale

Comisia a fost reprezentată de către dl Jose Rizo Martin. El a precizat faptul că Comisia este 
foarte activă în acest domeniu și că procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a fost 
lansată, autoritățile spaniole fiind la curent cu situația actuală.
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Președintele a afirmat că această petiție este închisă, dar că scrisoarea va fi trimisă 
autorităților spaniole locale, prin care acestea sunt întrebate de ce nu au răspuns.

11. Reuniune a coordonatorilor în intervalul orar 17.30 - 18.30 (cu ușile închise)

* * *
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22 ianuarie 2013

Reuniunea a fost deschisă marți, 22 ianuarie 2013, la ora 9.10, fiind prezidată de Carlos José 
Iturgaiz Angulo (vicepreședinte).

12. Comunicări ale președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori

I. Reuniunea constitutivă a comitetului de monitorizare în condițiile Convenției 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD): 23 
ianuarie 2013

Membrii comisiei au luat act de programul reuniunii și de documentele 
însoțitoare, mandatând secretariatul să reprezinte comisia cu această ocazie, luând, 
de asemenea, notă de precizările referitoare la activitatea viitoare în materie de 
petiții privind persoanele cu handicap.

II. Numirea raportorilor pentru aviz:

 Al 29-lea raport anual privind aplicarea dreptului UE (COM(2012)0714)  
(JURI)
Acest aviz va fi redactat de Grupul EFD, de către deputatul în PE Roger Helmer 
(Regatul Unit, EFD)

 Consolidarea pieței unice prin îndepărtarea obstacolelor fiscale transfrontaliere 
pentru 
autoturisme (COM(2012)0756)  (IMCO)
Acest aviz va fi redactat de Grupul PPE.

 Raport din proprie inițiativă privind sediul unic al Parlamentului European 
(AFCO - așteaptă aprobarea oficială din partea Conferinței Președinților).
Redactarea acestui aviz de către Grupul ECR, de către deputatul în PE Giles 
Chichester (Regatul Unit, ECR), supus aprobării Conferinței Președinților.

III. Vizite de documentare în 2013 

 Vizită în Spania - Galicia: 12 - 14 februarie  Deputații au aprobat proiectul de 
program al vizitei și au luat act de propunerea dlui Boulland (Franța, PPE) ca 
misiunea să înceapă cu 24 de ore în avans. Decizia finală referitoare la detaliile 
programului trebuie aprobată de către membrii delegației în urma consultării 
secretariatului cu petiționarii și cu autoritățile implicate. Dl Boulland a fost numit 
șeful vizitei de documentare.

 Vizita în Spania cu privire la petițiile Ley de Costas Se așteaptă încă 
autorizația pentru această misiune. Grupul de lucru va organiza încă o reuniune 
pentru a examina situația și calendarul legislativ din Spania cu privire la legea 
revizuită.

 Vizita în Grecia cu privire la deșeuri și alte chestiuni. 
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Vizita a fost aprobată pentru datele de 29 și 31 mai. Dl Salavrakos a precizat, însă, 
că acest interval este, cu siguranță, incompatibil cu agenda lui din perioada 
respectivă. Grupurile politice sunt invitate să-și numească membrii și să 
desemneze un șef al delegației până la următoarea reuniune a coordonatorilor.

IV. Solicitarea unei vizite de documentare suplimentare.

Grupul PPE a înaintat o solicitare oficială privind vizita unei delegații în Franța, 
pentru a investiga petițiile primite în legătură cu propunerea de construire a unui 
aeroport în Notre-Dame-des-Landes, în apropierea localității Nantes. (petițiile 
nr.1342/2012, 1632/2012 și 1645/2012).

Coordonatorii au căzut de acord să revină asupra acestei solicitări ca urmare a 
deliberărilor din cadrul comisiei pe tema acestor petiții planificate, în prezent, 
pentru reuniunea comisiei din luna martie sau, cel mai probabil, din luna aprilie. 
În consecință, au căzut de acord să declare petițiile ca fiind admisibile, iar 
Comisia le-a solicitat să prezinte un raport referitor la acest aspect până la 
reuniunea aferentă a Comisiei pentru petiții.

V. Petiții referitoare la problemele de protecție a copilului în Danemarca

Coordonatorii au căzut de acord să înainteze o scrisoare autorităților daneze cu 
privire la petițiile nr. 965/2011, 11078/2012 și autorităților austriece cu privire la 
cea din urmă petiție. În mod similar, petițiile nr. 954/2012 și 965/2012 au fost de 
asemenea analizate, dat fiind faptul că tratează subiecte foarte asemănătoare. S-a 
căzut de acord cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de zi a 
următoarei reuniuni.

VI. Organizare și program: Audiere privind cetățenia UE

Coordonatorii au aprobat programul în forma în care a fost distribuit.

VII.Organizarea audierii pe baza petiției adresate de Mișcarea Federalistă 
Europeană și alții (petițiile Duff-Leinen)

Coordonatorii au căzut de acord asupra faptului că secretariatul ar trebui să 
continue consultările pentru a garanta faptul că  audierea poate avea loc la data 
propusă, respectiv pe 24 septembrie. Proiectul de program ar trebui prezentat, 
dacă acest lucru este posibil, până la reuniunea coordonatorilor din luna martie.

VIII. Chestiuni diverse.

 Măsuri luate de către Comisie în consecința rezoluției Parlamentului 
European privind protecția animalelor.
 Scrisoarea dlui Cerroni, proprietarul depozitului de deșeuri Malagrotta 
din Lazio.

Coordonatorii au luat act de aceste puncte și de conținutul scrisorii dlui Cerroni. 

Au luat, de asemenea, act de documentele înaintate de secretariat cu privire la lista 
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petiționarilor care au fost retribuiți pentru prezența lor la comisie în anul 2012, 
precum și la lista respectivelor sume de bani. Conform datelor, au fost retribuite 
22 de persoane, respectiv 10% din cei prezenți în cadrul comisiei.

Au căzut de acord să examineze proiectul de program pentru reuniunea comisiei 
din luna februarie în procedură scrisă.

13. Raport privind raportul special al Ombudsmanului European referitor la 
anchetarea plângerii 2591/2010/GG, depusă împotriva Comisiei Europene (în 
legătură cu extinderea aeroportului din Viena) (INI 2012/2264)

Raportoare: AUKEN (VERTS)
Au intervenit: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boștinaru, Angelika Werthmann.

Rezultatele votului: Raportul a fost adoptat în unanimitate, cu 19 voturi. Amendamentele 1, 2, 
3, 6, 8, 10, 13 și 14 și amendamentele de compromis referitoare la paragrafele 6, 6a, 7a, 8a, 11 
și 13 (prima parte) au fost adoptate.

(ședință plenară: martie 2013)

Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Chrysoula Paliadeli (vicepreședintă).

14. Aviz privind revizuirea evaluării impactului asupra mediului (modificare a 
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului) (ENVI) (COM(2012)628 final (26-10-2012)-
2012/0297(COD)

Raportor:   CHOUNTIS  (GUE)

- primul schimb de opinii
Membrii au ajuns la un consens în ceea ce privește importanța acestei chestiuni, ținând cont 
de numărul foarte mare de petiții primite pe marginea subiectului și lipsurile evidente ale 
directivei existente. Acesta este considerat a fi genul de situație care necesită multă publicitate 
și activitate de comunicare, ținând cont de reticența anumitor state membre în a mări 
importanța Directivei EIM, strategie agreată de Comisie, și dorința anumitor state membre 
(spre exemplu a Regatului Unit) de a diminua în continuare importanța acesteia.

Au intervenit: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (reprezentant al Comisiei), Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boștinaru, Ana Miranda.

Al doilea schimb de opinii, programat pentru: 20.2.2013 / examinare: 20.2.2013 / termen 
pentru depunerea AM: 27.2.2013 / examinarea AM: 24.4.2013 / adoptare: 27.5.2013)
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15. Petiția nr. 1148/2012, adresată de Denisa Lastovkova, de cetățenie slovacă, în 
numele Consorțiului italiano-slovac pentru energie, privind petiția referitoare la 
industria energetică din Slovacia

Petiționara și-a prezentat petiția privind dezafectarea centralei nucleare din Jaslovske 
Bohunice. Închiderea acestei centrale nucleare a reprezentat una dintre condițiile aderării 
Slovaciei la Uniunea Europeană, procesul fiind, din acest motiv, ireversibil. Se pune însă 
problema securității și a bugetului alocat dezafectării, care pare să fi fost calculat greșit la 
momentul respectiv. Petiționara sugerează contactarea societății de stat JAVYS, care este 
responsabilă cu procesul de dezafectare.

Comisia a fost reprezentată de către Thomas Kirchner.

Au intervenit: Denisa Lastovkova (petiționară), Thomas Kirchner (Comisia Europeană), 
Jaroslav Paška, Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boștinaru.

Decizie: menținerea ambelor petiții deschise; înaintarea unei scrisori către compania JAVYS 
pe tema costurilor estimative de închidere; înaintarea unei scrisori către ITRE, solicitând un 
aviz. Sunt așteptate informații suplimentare din partea Comisiei.

16. Petiția nr. 1107/2011, adresată de Daniela Spera, de cetățenie italiană, în numele 
Asociației Legamjonici, privind proiectul rafinăriei ENI din Taranto

și

17. Petiția nr.24/2012, adresată de Daniela Spera și de Roberto Giurastante, de 
cetățenie italiană, în numele Asociației Legamjonici și al Asociației Greenaction 
Transnational, privind construcția unui gazoduct în Apulia (Italia)

Petiționara și-a prezentat cele două petiții. Comisia a fost reprezentată de Jill Michielssen și 
Paolo Caricato.

Au intervenit: Daniela Spera (petiționară), Margrete Auken, Peter Jahr

Decizie: menținerea ambelor petiții deschise și solicitarea mai multor informații din partea 
Comisiei.

18. Petiția nr. 483/2007, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, în 
numele organizației „Friends of the Earth”, privind încălcările legislației 
comunitare în materie de mediu referitoare la procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului și la instalațiile industriale periculoase (Directiva 
Seveso)

și
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19. Petiția nr. 1147/2008, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, în 
numele organizației Greenaction Transnational, privind eventuala construire a 
unei centrale cu regazeificare în apropierea orașului Trieste (Italia)

și

20. Petiția nr. 1472/2009, adresată de Bernard Vojko, de cetățenie slovenă, în numele 
„Alpe Adria Green”, privind proiectul de construire a unui terminal de gaz la 
Trieste (Italia)       

și

21. Petiția nr. 960/2011, adresată de Bernard Vojko, de cetățenie slovenă, în numele 
„Alpe Adria Green”, privind construirea de terminale de gaz în golful Trieste

Petiționarii Roberto Giurastante și Bernard Vojko și-au prezentat petițiile. Comisia a fost
reprezentată de către Ion Codescu.

Au intervenit: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boștinaru.

Decizie: menținerea petițiilor deschise. Vor fi trimise scrisori guvernelor Italiei, Sloveniei și 
Croației, copii ale scrisorilor către Comisiile ITRE și ENVI, precum și către Janez Potocnik, 
comisarul pentru mediu. Comisia ITRE este, de asemenea, invitată să scrie un aviz pe 
marginea acestor chestiuni. Sunt așteptate informații suplimentare din partea Comisiei.

22. Petiția nr. 70/2010, adresată de Sergio Diana, de cetățenie italiană, în numele 
Comitetului Sard ProSardegnaNoGasdotto, privind diferențele dintre obiectivele 
politicii UE cu privire la energie și finanțarea conductei GALSI (Gasdotto 
Algeria Sardegna Italia)

Petiționarul și-a prezentat petiția, reclamând faptul că nu a fost realizată nicio evaluare a 
impactului și nici nu a fost implicat publicul înaintea demarării acestui proiect. Comisia a fost 
reprezentată de Catherine Eginard, care a scos în evidență problemele aprovizionării cu gaz în 
Europa.

Decizie: menținerea petiției deschisă și solicitarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

23. Petiția nr. 13/2008, adresată de John McElligott, de cetățenie irlandeză, în 
numele Asociației Rezidenților din Kilcolgan, privind presupusele încălcări ale 
Directivei 2001/42/CE privind evaluarea strategică de mediu în legătură cu 
aprobarea și proiectarea unui terminal de gaz natural lichefiat (GNL) în 
imediata apropiere a estuarului râului Shannon (Irlanda)

Petiționarul și-a prezentat petiția. Comisia a fost reprezentată de către Agata Payne.
Au intervenit: Paul Murphy, Philippe Boulland.
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Decizie: Petiția trebuie menținută deschisă și trimisă Comisiei ENVI în scopul informării, în 
legătură cu raportul său EIM: Ea trebuie, de asemenea, inclusă în programul delegației în 
Irlanda, programate la sfârșitul lunii septembrie 2013. Comisiei i se solicită furnizarea de 
informații suplimentare cu privire la noile puncte prezentate de petiționar.

24. Petiția nr. 576/2011, adresată de Anna Marie Thøgersen, de cetățenie daneză, 
privind extinderea unei instalații de depozitare a gazelor în localitatea Lille 
Torup, zonă protejată din rețeaua Natura 2000

Comisia a fost reprezentată de către dl Niels Helweg Larsen, care a informat Comisia pentru 
petiții cu privire la faptul că Comisia a primit din Danemarca evaluarea impactului și că o 
analizează. 

Decizie: menținerea petiției deschisă; Comisiei i se solicită furnizarea unor informații 
suplimentare.

25. Petiția nr.650/2011, adresată de Michalis Giamalakis, de cetățenie elenă, privind 
neregulile legate de terminalul GNL de la Revithoussa din golful Megara, Grecia

OLAF a fost reprezentat de către dl James Sweeney, care a precizat că petiționarul aduce 
acuzații foarte grave unor persoane, unor politicieni și unor înalți funcționari. Există o serie de 
acuzații referitoare la evaziunea în materie de TVA, însă acest aspect nu ține de competența 
OLAF. DG REGIO a fost reprezentat de către dl Peroulakis.

Concluzie: OLAF va trimite documente suplimentare prin intermediul DG REGIO, iar petiția 
rămâne deschisă.

26. Petițiile de la secțiunea B

Petițiile 1456/2007, 129/2008, 219/2008, 359/2008, 1096/2009, 688/2011,834/2011, 
1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 110/2012, 259/2012, 272/2012, 349/2012, 394/2012, 
499/2012, 505/2012, 523/2012, 528/2012, 542/2012, 572/2012, 656/2012, 692/2012, 
703/2012, 715/2012, 726/2012, 741/2012, 793/2012 și 814/2012 au fost închise.

Petițiile 804/2006, 200/2012, 221/2012, 411/2012, 511/2012, 619/2012, 413/2012, 534/2012, 
669/2012, 902/2012 rămân deschise la cererea deputaților.

27. Data și locul următoarei reuniuni

Bruxelles, 19 februarie 2013, 9.45 - 12.30 și 14.30 - 17.30: 
Audiere privind cetățenia UE
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Bruxelles, 20 februarie 2013, 9.00-12.30 și 15.00 - 18.30

*
*  *

Reuniunea a fost închisă la ora 12.30.
*  *
*

Anexe:
Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune (din 3 decembrie 2012).
Lista petițiilor ce urmează a fi retrase, închise sau redeschise în anexa la observațiile 
președintelui.
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