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Comisia pentru petiții

PETI_OJ (2013)0220

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 20 februarie 2013, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 20 februarie 2013, la ora 10.00, fiind prezidată de 
Erminia Mazzoni (președintă).

* * *

1. Adoptarea ordinii de zi și comunicări ale președintei PETI_OJ(2013)217_1

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.
Anexa la comunicările președintei a fost distribuită pentru observații privind redeschiderea 
sau închiderea anumitor petiții din motivele menționate. Dl Iturgaiz s-a opus redeschiderii 
petiței nr. 1266/2009.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:

Procesele-verbale ale reuniunilor din 6 noiembrie și din 3 decembrie 2012 au fost aprobate.

3. Comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor

a. Vizită de anchetă în Madrid – Ley de Costas.

Coordonatorii au decis să solicite grupului de lucru privind Ley de Costas să propună date 
pentru vizită, să specifice obiective precise și să prezinte propuneri privind membrii 
delegației.

b. Alte vizite: Grecia și Polonia.

Coordonatorilor li se reamintește direct că ar trebui să examineze întrebări privind 
componența acestor delegații care sunt provizoriu planificate pentru sfârșitul lunii mai.
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c. Inițiativa cetățenească europeană situația actuală.

Inițiativa cetățenească europeană, cu titlul de mai jos, aparent a obținut acum cele 1 000 000 
de semnături, iar procesul de verificare este în curs de desfășurare.

Titlul inițiativei este Apa și salubritatea publică, drepturi ale omului! Apa un bun public, nu o 
marfă! Este sponsorizată de următoarele organizații: Federația Europeană a Sindicatelor din 
Serviciile Publice (EPSU).

Membrii vor fi informați imediat ce sunt primite comunicări oficiale privind acest subiect.

d. Comunicări PETI în contextul politicii privind comunicările PE.

Coordonatorii au luat act de documentația privind strategia de comunicare a comisiei.

În cadrul Parlamentului, DG COMM este cea care coordonează strategia globală de 
comunicare a instituției. Comisiile parlamentare au un rol complementar în cadrul acestei 
sarcini, fiecare comisie contribuie în felul propriu, având în vedere responsabilitățile sale 
specifice și, de asemenea, ținând legătura cu Unitatea Editorială a DG IPOL/EXPOL. 
Funcționarii DG COMM sunt prezenți la fiecare reuniune a comisiilor și țin legătura 
permanent cu secretariatele comisiilor.

e. Comunicări:

 Petiții discutabile: Secretariatul nu a putut să furnizeze lista cu petiții discutabile 
primite de la cetățenii UE în ultimele două luni din cauza schimbărilor de personal 
și priorităților concurente; activitatea normală va fi reluată cât mai curând posibil.

 Analizarea petițiilor deschise de mult timp: Secretariatul întreprinde o analiză a 
statutului petițiilor deschise care au rămas latente sau inactive pentru perioade 
lungi, în special al celor primite înainte de legislatura actuală.

 Petiția nr. 0901/2008 va fi discutată în cadrul unei reuniuni viitoare.

f. Principalele puncte pentru viitoarea reuniune a comisiei:

 20 martie: primul schimb privind raportul anual pentru 2012, avizele EIM, 
proiectul Galicia FFV, petițiile Notre-dame des Landes, petițiile împotriva 
vivisecției, privind ipotecile spaniole (amânate de la reuniunea anterioară), 
petițiile privind persoanele cu handicap, petițiile privind pensiile maghiare.

 27 mai: profesorul Seralini a răspuns invitației Comisiei privind subiectul 
securității alimentare, menționând ca va fi disponibil pentru reuniunea din mai. De 
asemenea, în mai comisia va trebui să programeze prezentarea raportului anual al 
Ombudsmanului pentru care ar trebui desemnat un raportor în martie.

4. Raport privind vizita de anchetă în Italia (29-31.10.2012)

Au intervenit: președinta, Judith Merkies, Margrete Auken

Membrii delegației au felicitat Secretariatul pentru organizarea și succesul vizitei de anchetă 
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care i-a ajutat pe cetățeni să găsească o soluție la subiectul important privind gestionare 
deșeurilor și poluarea.

Raportul a fost adoptat în unanimitate cu 27 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.
AM 1, 4, 5 (prima parte), 6, 7, aprobate, AM 2, 3, 5 a doua parte.

5. Raport privind vizita de anchetă în Galicia, Spania (11-13.2.2013)
- raport preliminar oral 

Au intervenit: președinta, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, Ana 
Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Membrii delegației au felicitat Secretariatul pentru organizarea și succesul vizitei de anchetă 
care a îmbunătățit dialogul dintre cetățeni și autoritățile locale.

10.40 - 11.10 – reuniunea a fost prezidată de Carlos Iturgaiz (vicepreședinte)

6. Aviz referitor la 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)

Au intervenit: președinta, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos 
Ampatzis (Comisia), Margrete Auken, Victor Boștinaru, Peter Jahr

Având în vedere importanța Directivei 2011/92/UE, membrii și-au exprimat îngrijorarea cu 
privire la noile excepții.

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

7. Petiția nr. 0134/2012, adresată de Anaïs Berthier și Natacha Cingotti, de cetățenie 
franceză, în numele organizațiilor ClientEarth și Friends of the Earth Europe („Prietenii 
Pământului – Europa”), însoțită de 14 semnături, privind accesul la documentele UE și 
informațiile în materie de mediu
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: președinta, Anais Berthier (petiționara), Jean François Brakeland (Comisia), 
Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

Membrii protestează față de lipsa de transparență a metodei privind accesul la documentele 
UE și la informațiile în materie de mediu. 

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. O scrisoare va fi transmisă Comisiei LIBE.
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8. Petiția nr. 0357/2012, adresată de Yann Flory, de cetățenie franceză, în numele „Nappe 
phréatique en danger – Destocamine”, privind amenințarea rezervelor de apă subterană din 
Wittelsheim (Haut Rhin)
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, Yan André și Stephan Chamik (petiționarii), Michèle Striffler, 
Balazc Horvath (Comisia), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Membrii și-au exprimat îngrijorări serioase privind urgența situației și sănătatea cetățenilor.

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. O scrisoare va fi transmisă autorităților franceze prin care se solicită clarificări și calendarul 
lucrărilor de dezasamblare.

Reuniunea a fost închisă la ora 12.29, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă)

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 15.05, fiind prezidată de Carlos Iturgaiz (vicepreședinte)

* * *

9. Petiția nr. 0943/2012, adresată de Jelena Antonova, de cetățenie letonă, privind 
discriminarea și presupusa încălcare a liberei circulații a persoanelor în Țările de Jos 

Au intervenit: președinta, Jelena Antonova (petiționara), Ruud Skala, Lawyer (în numele 
petiționarei), Caroline Loup (Comisia), Angelika Werthmann, Tatjana Zdanoka, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boștinaru

Membrii protesează față de lipsa de monitorizare din partea Comisiei.

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. O scrisoare va fi transmisă autorităților neerlandeze.

10. Petiția nr. 0965/2011, adresată de Tammy Nørgård, de cetățenie americană, privind 
presupusele încălcări ale drepturilor omului de către autoritățile daneze
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, Tammy Noergaard (petiționarul), Marek Stavinoha și Sara 
Chrzanowska (Comisia), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai, Victor 
Boștinaru

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Va fi adresată o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene, iar o 
scrisoare va fi transmisă autorităților daneze. Se comunică spre informare Comisiilor LIBE și 
FEMM. Membrii solicită, de asemenea, organizarea unei zile de lucru în Copenhaga cu autoritățile 
daneze.
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11. Petiția nr. 0954/2012, adresată de Vincenzo Antonuccio, de cetățenie italiană, privind 
presupusa încălcare a drepturilor omului de către autoritățile daneze
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, Kenneth Knudsen (în numele petiționarului), Patrizia De Luca 
(Comisia), Angelika Werthmann

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Va fi adresată o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene, iar o scrisoare va 
fi transmisă autorităților daneze. Se comunică spre informare Comisiilor LIBE și FEMM. Membrii 
solicită, de asemenea, organizarea unei zile de lucru în Copenhaga cu autoritățile daneze.

12. Petiția nr. 0963/2012, adresată de Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, de cetățenie 
filipineză, privind situația sa nesustenabilă în Danemarca

Au intervenit: președinta, Caroline Loup (Comisia), Margrete Auken, Angelika Werthmann, 
Victor Boștinaru, Peter Jahr

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Va fi adresată o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene, iar o scrisoare va 
fi transmisă autorităților daneze. Se comunică spre informare Comisiilor LIBE și FEMM. Membrii 
solicită, de asemenea, organizarea unei zile de lucru în Copenhaga cu autoritățile daneze.

13. Petiția nr. 0964/2012, adresată de Fabrizio Infante, de cetățenie italiană, privind lipsa 
contactului cu fiica sa care locuiește în Danemarca

Au intervenit: președinta, Kenneth Knudsen (în numele petiționarului), Patrizia De Luca 
(Comisia), Angelika Werthmann

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Va fi adresată o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene, iar o scrisoare va 
fi transmisă autorităților daneze. Se comunică spre informare Comisiilor LIBE și FEMM. Membrii 
solicită, de asemenea, organizarea unei zile de lucru în Copenhaga cu autoritățile daneze.

14. Petiția nr. 0965/2012, adresată de Aleksandra Kawasnicka, de cetățenie poloneză, 
privind presupusa neglijență medicală în ceea ce privește tratamentul fiicei sale și problemele 
sale cu tatăl copilului de cetățenie daneză
Au intervenit: președinta, Patrizia De Luca (Comisia)

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Va fi adresată o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene, iar o scrisoare va 
fi transmisă autorităților daneze. Se comunică spre informare Comisiilor LIBE și FEMM. Membrii 
solicită, de asemenea, organizarea unei zile de lucru în Copenhaga cu autoritățile daneze.

La ora 16.50 reuniunea a fost prezidată de Willy Meyer (vicepreședinte)

15. Petiția nr. 0966/2012, adresată de Kent Cooper, de cetățenie americană, privind 
presupusa discriminare de către autoritățile daneze
(în prezența unui reprezentant al petiționarului)
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Au intervenit: președinta, Tammy Noergaard (în numele petiționarului), Caroline Loup 
(Comisia)

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Va fi adresată o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene, iar o scrisoare va 
fi transmisă autorităților daneze. Se comunică spre informare Comisiilor LIBE și FEMM. Membrii 
solicită, de asemenea, organizarea unei zile de lucru în Copenhaga cu autoritățile daneze.

16. Petiția nr. 1078/2012, adresată de Marion Weilharter, de cetățenie austriacă, privind 
litigiul pentru răpirea copiilor și privind executarea Acordului de la Haga de către Danemarca
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: președinta, Marion Weilharter (petiționara), Markus Zalewski (Comisia), 
Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe Bouilland, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boștinaru

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei. Va fi adresată o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene, iar o scrisoare va 
fi transmisă autorităților daneze. Se comunică spre informare Comisiilor LIBE și FEMM. Membrii 
solicită, de asemenea, organizarea unei zile de lucru în Copenhaga cu autoritățile daneze.

17. Petiția nr. 0319/2010, adresată de Ian Lumley, de cetățenie irlandeză, în numele 
Trustului Național pentru Irlanda (The National Trust for Ireland), privind presupusele 
încălcări ale legislației europene în legătură cu demararea lucrărilor la Autostrada națională 
irlandeză/Programul privind șoseaua cu două benzi pe fiecare sens de circulație (Irish 
National Motorway/Dual Carriageway Programme)

Au intervenit: președinta, Jean François Brakeland (Comisia)

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisiei.

18. Petiția nr. 0492/2010, adresată de José Enrique Sanz Salvador, de cetățenie spaniolă, 
în numele mișcării „Arca Ibérica”, privind desecările efectuate într-o zonă umedă din 
Benicassim, Castellón
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, María Francisca Conde Montesinos (petiționara), Ivan Cherma 
Cortés (reprezentant al Consiliului din Benisasim), Daniel Fernández Gómez (Comisia), Ana 
Miranda

Decizie: examinarea petiției va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din partea 
Comisie, când petiționarii vor fi furnizat informații suplimentare.

* * *

B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau al 
altor documente primite
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Următoarele petiții vor fi închise: 1297/2007, 0972/2008, 1078/2009, 0636/2010, 1212/2010, 
1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 0135/2012, 0318/2012/, 0381/2012, 
0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 0730/2012, 0735/2012, 0765/2012, 
0819/2012, 0833/2012

Următoarele petiții vor fi mutate de la secțiunea „B” și vor rămâne deschise: 0713/2005, 
0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. Data și locul următoarei reuniuni

  20.3.2013, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (21-22 ianuarie 2013).
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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

Heinz K. Becker, Philippe Boulland, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boștinaru, Michael 
Cashman, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Ana 
Miranda, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, 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

Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Jaroslav Paška

187 (2)

Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Emine Bozkurt, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Niccolò Rinaldi

193 (3)

Michèle Striffler, Krisztina Morvai

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/ 
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 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Anaïs Berthier, Natacha Cingotti, Yan André Flory, Stephan Chamik, Jelena Antonova, Ilja Antonova, Ruud Skala, Tammy Noergaard, 
Kenneth Knudsen, Soad Zied, Inge Verheyen, Vincenzo Antonuccio, Kent Cooper, Marion Olivia Weilharter, Juan Luis Javier Mari, 
Maria Francisca Conde Montesions, Ivan Chermá Cortés, Elena Gurrea Serrano, Lledó Martí Urrea, Françoise Votron, Jacqueline 
Cotterill, Stela Velichi

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

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

Stephanos Ampatzis, Jean-François Brakeland, Balazc Horvath, Caroline Loup, Marek Stavinoha, Patrizia De Luca, Markus Zalewski, 
Daniel Fernández Gómez, Pascal Lefèvre, Anna Wlazlo, Gabrielle Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituții/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
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