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

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 20 martie 2013, la ora 9.34, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi
PETI_OJ\930410

Președinta a anunțat că punctul 5 din proiectul de ordine de zi (vizita de informare în 
Galicia) va fi amânat până la următoarea reuniune, deoarece documentul nu a fost încă 
finalizat. Ea a anunțat, de asemenea, o serie de modificări aduse ordinii punctelor din 
proiectul de ordine de zi.

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat în ordinea indicată în prezentul proces-verbal.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:

21-22 ianuarie 2013 PV\925007

Procesul-verbal a fost aprobat.

3. Comunicări ale președintei

Președinta a informat membrii că membrul comisiei, Simon Busuttil, a fost ales în 
parlamentul maltez. Ea a anunțat că va trimite o scrisoare în numele comisiei pentru a-
și arăta mulțumirea față de activitatea întreprinsă de dl Busuttil în cadrul Comisiei 
pentru petiții și pentru a-i ura acestuia toate cele bune în noua sa funcție.

Ea a informat ulterior membrii că petiționarii sau reprezentanții lor vor fi prezenți 
pentru următoarele petiții:

Petiția nr. 1459/2012, adresată de Judith Klein, de cetățenie maghiară, în numele 
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„Open Society Foundations”, susținută de 12 asociații, cu privire la utilizarea greșită a 
fondurilor structurale în legătură cu persoanele cu dizabilități în anumite țări din 
Europa Centrală și de Est

Petiția nr. 1273/2010, adresată de Lorenzo Torto, de cetățenie italiană, privind dreptul 
persoanelor cu dizabilități de a desfășura o activitate lucrativă

Petiția nr. 1342/2012, adresată de Raphael Romi, de cetățenie franceză, în numele 
„ACIPA & CéDpa”, privind propunerea de construire a unui aeroport la Notre-Dame-
des-Landes (Franța) și presupusa lipsă de conformitate cu legislația UE în materie de 
mediu

Petiția nr. 1632/2012 , adresată de Alain Mustière, de cetățenie franceză, în numele 
„ACIPRAN”, însoțită de 3 000 de semnături, în care susține propunerea de construire 
a unui aeroport la Notre-Dame-des-Landes (Franța)

Petiția nr. 1645/2012, adresată de Bruno Genty, de cetățenie franceză, în numele 
asociației „France Nature Environment” și al altor 5 asociații, împotriva aceluiași 
proiect

Petiția nr. 1256/2012, adresată de Michele Thew, de cetățenie britanică, în numele 
„European Coalition to End Animal Experiments” (ECEAE), însoțită de 220 000 de 
semnături, privind stoparea experimentelor pe animale pentru produsele cosmetice

Petiția nr. 0336/2012, adresată de C.R., de cetățenie daneză, privind practica curentă 
de tăiere a cozii la purcei, în Danemarca

Petiția nr. 1251/2011, adresată de Eric Catten, de cetățenie britanică, privind 
problemele referitoare la achiziționarea de bunuri imobiliare în Cipru

Petiția nr. 0474/2012, adresată de Katus Karoly, de cetățenie maghiară, în numele 
„Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom”, însoțită de 1 860 de semnături, 
privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 1261/2012, adresată de László Kuti, de cetățenie maghiară, în numele 
„KNOE”, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Anexa la notele președintei a fost distribuită. A fost primită o cerere din partea dlui 
Meyer de a păstra deschise petițiile nr. 1408/2010 și 1157/2010. Întrucât nu au fost 
primite alte cereri sau observații, propunerile din anexă au fost aprobate și vor fi 
anexate la procesul-verbal.

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

În prezența Comisiei Europene

5. Vizită de informare în Galicia
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Amânată până la următoarea reuniune.

6. Petiția nr. 1160/2009, adresată de Werner Sandig, de cetățenie germană, privind 
construirea a două ferme eoliene în zona de frontieră cehă Ústí nad Labem și 
efectele negative asociate acestui proiect asupra zonelor naturale germane din 
apropiere

Au intervenit: președinta, Ctibor Kocman (Comisia Europeană) și Peter Jahr

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene, în special cu privire la decizia autorităților cehe privind 
autorizarea construcției fermei eoliene și la posibilitățile de recurs împotriva unei 
decizii din partea ambelor părți ale cauzei.  

7. Petiția nr. 1459/2012, adresată de Judith Klein, de cetățenie maghiară, în numele 
„Open Society Foundations”, susținută de 12 asociații, cu privire la utilizarea 
greșită a fondurilor structurale în legătură cu persoanele cu dizabilități în 
anumite țări din Europa Centrală și de Est

Au intervenit: președinta, Judith Klein (petiționara), Michael Ralph (Comisia 
Europeană) Tatjana Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Jaroslav Paška și Peter Jahr 

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene, în special cu privire la indicatorii utilizării fondurilor 
structurale pentru tranziția de la îngrijirea instituțională la cea comunitară în statele 
membre. Vor fi trimise scrisori autorităților statelor membre menționate.
Petiția va fi transmisă Comisiei CONT, pentru informații privind utilizarea fondurilor 
structurale relevante sau abuzul de astfel de fonduri în statele membre ale UE 
menționate în petiție, și Comisiei REGI, pentru informații privind transparența în 
utilizarea fondurilor și impunerea unor condiționalități ex ante în revizuirea 
Regulamentului privind viitoarele instrumente structurale. 

8. Petiția nr. 0279/2012, adresată de I.T., de cetățenie maghiară, privind reforma 
pensiilor persoanelor cu dizabilități în Ungaria

Au intervenit: președinta, Ilaria Brazzodouro (Comisia Europeană), Kinga Göncz, 
Miguel Angel Martínez Martínez și Zoltán Bagó

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene. Membrii au aprobat propunerea formulată de Miguel Angel 
Martínez Martínez de a solicita Comisiei Europene o evaluare privind măsura în care 
criza afectează persoanele cu dizabilități sau care trăiesc de pe urma unei pensii de 
invaliditate, nu numai în Ungaria, ci în toate statele membre ale UE. Va fi adresată 
comisarului responsabil o scrisoare prin care se solicită un astfel de studiu. 

9. Petiția nr. 1273/2010, adresată de Lorenzo Torto, de cetățenie italiană, privind 
dreptul persoanelor cu dizabilități de a desfășura o activitate lucrativă

Au intervenit: președinta, Lorenzo Torto (petiționarul), Ilaria Brazzodouro (Comisia 
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Europeană), Miguel Angel Martínez Martínez și Peter Jahr

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene. Va fi transmisă Curții de Justiție a Uniunii Europene o 
scrisoare pentru a întreba de ce durează așa de mult luarea unei decizii în procedura de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschisă împotriva Italiei pentru netranspunerea 
deplină a Directivei 2000/78/CE și pentru a solicita accelerarea procedurii. De 
asemenea, va fi transmisă o scrisoare Comisiei Europene pentru a întreba de ce a durat 
așa de mult până la introducerea acțiunii în fața Curții. O altă scrisoare va fi transmisă 
autorităților italiene pentru a le îndemna să transpună și să pună în aplicare pe deplin 
această directivă.

La ora 11.32 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo 
(vicepreședinte).

10. Raportul anual privind activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2012 [articolul 
202 alineatul (8)] (2013/2013(INI))

Raportor: Edward McMillan-Scott (ALDE)

Raportorul a prezentat proiectul de expunere de motive din raportul anual al comisiei 
și a propus următorul program:

Examinarea proiectului de raport: reuniunea din luna aprilie (24-25 aprilie) 
Termen pentru depunerea amendamentelor: 2 mai 2013
Examinarea amendamentelor: reuniunea din luna mai (27-28 mai)
Vot în comisie: reuniunea din luna iunie (19 iunie)
Votare în plen: sesiunea din luna septembrie

Au intervenit: președinta, raportorul, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés Ramón 
și Elena Băsescu 

La ora 11.37 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

Reuniunea a fost suspendată la ora 11.41.

Între orele 11.30 și 12.30, reuniunea coordonatorilor a avut loc cu ușile închise.

11. Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise)

15.00

Reuniunea a fost reluată la ora 15.00, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

12. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

1) Pensionarea Ombudsmanului European

Ombudsmanul European, dl Diamandouros, a anunțat săptămâna trecută că începând 
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cu 1 octombrie va ieși la pensie. 

Acest anunț presupune că Parlamentul trebuie să lanseze o procedură care să ducă la 
alegerea succesorului său. Comisia pentru petiții joacă cu rol principal în acest proces. 
A fost distribuită coordonatorilor o notă de prezentare privind eventualul program al 
alegerii. 

Alegerea noului Ombudsman va implica reuniuni extraordinare ale comisiei (datele 
urmează să fie confirmate), precum și audieri deschise pentru toți deputații în 
Parlamentul European cu scopul de a audia candidații eligibili.

Ombudsmanul va participa la reuniunea comisiei din 27/28 mai pentru a prezenta 
raportul sau anual pe 2012. Raportul comisiei privind raportul anual trebuie pregătit, 
discutat și votat foarte repede pentru a asigura o dezbatere eficientă în cadrul sesiunii 
plenare din septembrie de la Strasbourg.

Coordonatorii au convenit că, în conformitate cu sistemul de puncte, este rândul 
Grupului EFD să numească un raportor pentru raportul anual al Ombudsmanului.

2) Vizite de informare

La 12 martie 2013, președintele Schulz a adresat comisiei o scrisoare prin care a 
întrebat care trei dintre cei cinci membrii însoțitori ai recentei misiuni în Galicia ar 
trebui să beneficieze de rambursarea cheltuielilor în temeiul articolului 23 din statului 
membrilor. Coordonatorii au convenit ca cheltuielile să fie rambursate pentru cei trei 
membrii spanioli Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer și Ana Miranda. În acest 
sens, va fi transmisă Președintelui o scrisoare de răspuns. 

Coordonatorii au aprobat programul propus pentru vizita la Madrid (Ley de Costas) și 
au confirmat faptul că Angelika Werthmann va conduce delegația.

Pentru vizita în Grecia (28-32 mai), două grupuri politice au numit până la ora actuală 
membri (PPE: dl Iturgaiz și dl Mastella; S&D: dna Merkies). Coordonatorii au 
convenit ca dl Iturgaiz să conducă această delegație. 

Coordonatorii au luat act de proiectul de program pentru vizita în Polonia (29-31 mai) 
și au remarcat că până în prezent, doar doi membri, dl Boștinaru și dl Taylor, au fost 
înregistrați pentru vizită.

3) Audiere publică – Impactul crizei asupra cetățenilor Europei (24 septembrie)

Coordonatorii au luat act de proiectul de program pentru această audiere, care a fost 
pregătit în urma discuțiilor cu AFCO și cu petiționarii. Propunerea include doi 
interlocutori principali care promovează dezbaterea cu privire la această chestiune și 
trei grupuri de dezbatere. Coordonatorii au aprobat proiectul de program și au 
confirmat că este adecvat să se solicite participarea președintelui Schulz la deschiderea 
evenimentului.

4) Recursuri împotriva recomandărilor privind admisibilitatea
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Coordonatorii au confirmat decizia lor luată în cadrul reuniunii din luna februarie de a 
declara admisibile petițiile nr. 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 1368/12 și 
1369/12 privind răpirea nou-născuților din spitale în Spania. Ei au luat act de 
comentariul dlui Iturgaiz potrivit căruia magistrații din Spania investighează această 
chestiune și au confirmat faptul că dezbaterea petițiilor va face obiectul statutului 
investigațiilor judiciare.

5) Măsuri luat cu privire la petiția nr. 70/2012, adresată de Imre Juhasz, de 
cetățenie maghiară, însoțită de 2 semnături, privind o cerere de anulare a 
Rezoluției nr. 1487/2007 a Consiliului Național Slovac referitoare la caracterul 
inatacabil al decretelor Beneš

Coordonatorii au luat act de evaluarea juridică amplă a acestei petiții de către 
autoritățile slovace în urma dezbaterii din cadrul comisiei din luna septembrie a anului 
trecut. Ei au convenit să dezbată această petiție și documentul slovac în cadrul unei 
viitoare reuniuni cu ușile închise numai cu membrii comisiei și cu autoritățile slovace 
prezente și fără difuzare online.

6) Vizita în Danemarca 

Coordonatorii au convenit ca o delegație a comisiei să călătorească în Danemarca 
pentru o vizită de o zi lucrătoare, cât mai curând posibil, ca urmare a dezbaterilor pe 
tema cazurilor de îngrijire a copilului din cadrul reuniunii din luna februarie.

7) Raport privind piața asigurărilor auto al Autorității italiene de concurență

Coordonatorii au convenit ca acest raport să fie pus pe ordinea de zi a reuniunii din 
luna aprilie.

8) Chestiuni diverse

Coordonatorii au luat act de proiectele de recomandări formulate într-un document de 
către Conferința președinților de comisie care urmează să fie transmise Conferinței 
președinților. 

Coordonatorii au convenit că ar fi util să se transmită o notă președintelui Conferinței 
președinților de comisie prin care să se atragă atenția asupra specificității procesului 
de adresare a petițiilor și asupra normelor specifice privind activitatea comisiei, în 
special privind rapoartele din proprie inițiativă destinate plenului [(articolul 202 
alineatul (2)] și vizitele de informare. Alte propuneri ale membrilor ar putea fi 
transmise în scris președintelui înainte de termenul stabilit pentru vineri, 22 martie.

13. Aviz privind revizuirea evaluării impactului asupra mediului (modificare a 
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului) (COM(2012)628 final (26.10.2012)- 2012/0297(COD) –
Comisia competentă în fond: ENVI

Raportor: Nikolaos Chountis (GUE)

Raportorul a prezentat amendamentele sale și a propus următorul program:
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Examinarea proiectului de document de lucru: reuniunea din luna aprilie (24-25 
aprilie)
Termen pentru depunerea amendamentelor:  2 mai 2013
Examinarea amendamentelor: reuniunea din luna mai (27-28 mai)
Vot în comisie: reuniunea din luna iunie (19 iunie)  

Au intervenit: președinta, raportorul, George Kremlis (Comisia Europeană), Sandrine 
Bélier, Adina-Ioana Vălean, Victor Boștinaru și Tatjana Ždanoka

14. Petiția nr. 1342/2012, adresată de Raphael Romi, de cetățenie franceză, în numele 
„ACIPA & CéDpa”, privind propunerea de construire a unui aeroport la Notre-
Dame-des-Landes (Franța) și presupusa lipsă de conformitate cu legislația UE în 
materie de mediu

Petiția nr. 1632/2012 , adresată de Alain Mustière , de cetățenie franceză, în 
numele „ACIPRAN”, însoțită de 3 000 de semnături, în care susține propunerea 
de construire a unui aeroport la Notre-Dame-des-Landes (Franța)

Petiția nr. 1645/2012, adresată de Bruno Genty, de cetățenie franceză, în numele 
asociației „France Nature Environment” și al altor 5 asociații, împotriva aceluiași 
proiect

Au intervenit: președinta, Françoise Verchère (petiționară), Sylvain Fresneau 
(petiționar), Alain Mustière (petiționar), Bruno Genty (petiționar), Romain Ecorchard 
(petiționar), Marie-Claude Blin (Comisia Europeană), Philippe Boulland, Sandrine 
Bélier, Yannick Jadot, Tatjana Ždanoka, Victor Boștinaru, Alain Cadec, José Bové, 
Jean-Luc Bennahmias, Raphael Romi (petiționar) și Gilles Retière (petiționar)

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene. Se va transmite o scrisoare autorităților franceze pentru a 
întreba ce măsuri adoptă acestea cu scopul de a asigura respectarea legislației 
europene relevante. Solicitarea repetată a petiționarilor privind o vizită de informare la 
situl Notre-Dame-des-Landes va fi adresată coordonatorilor PETI.

15. Petiția 1256/2012, adresată de Michele Thew, de cetățenie britanică, în numele 
„European Coalition to End Animal Experiments” (ECEAE), însoțită de 220 000 
de semnături, privind stoparea experimentelor pe animale pentru produsele 
cosmetice

Au intervenit: președinta, Katherine Taylor (reprezentantă a petiționarei), Susanne 
Hoeke (Comisia Europeană) și Keith Taylor

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene. Petiția va fi transmisă Comisiei ENVI pentru informare.

La ora 16.54 reuniunea a continuat, fiind prezidată de Angelika Werthmann (președintă).

16. Petiția nr. 0334/2011, adresată de C.C., de cetățenie britanică, privind problemele 
referitoare la achiziționarea unei proprietăți în Cipru
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Petiția nr. 1236/2011, adresată de Michael Rolfe, de cetățenie britanică, însoțită 
de 4 semnături, privind legislația cipriotă în domeniul imobiliar și presupusa 
incompatibilitate a acesteia cu reglementările piețelor de consum din UE

Petiția nr. 1251/2011, adresată de Eric Catten, de cetățenie britanică, privind 
problemele referitoare la achiziționarea de bunuri imobiliare în Cipru

Au intervenit: președinta, Eric Catten (petiționarul), Sophie Ridoux (Comisia 
Europeană) și Nicole Sinclaire

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare. Se va 
transmite o scrisoare autorităților cipriote pentru a le solicita să își exprime părerea cu 
privire la această chestiune. Membrii s-au așteptat la o atitudine mai fermă din partea 
Comisiei Europene, cu un accent special pe protecția consumatorilor și pe practicile de 
publicitate înșelătoare.  

17. Petiția nr. 0336/2012, adresată de C.R., de cetățenie daneză, privind practica 
curentă de tăiere a cozii la purcei, în Danemarca

Au intervenit: președinta, Birgitte Iversen Damm din partea Asociației daneze de 
protecția a animalelor (reprezentantă a petiționarului), Denis Simonin (Comisia 
Europeană), Keith Taylor și Margrete Auken 

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei. Membrii s-au așteptat ca Comisia Europeană să adopte o atitudine 
mai aspră față de crescătorii de porci din UE care nu se conformează și au propus ca 
Comisia Europeană să ia în considerare inițierea unei proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care nu respectă legislația 
relevantă a UE.

18. Petiția nr. 0267/2012, adresată de József Darányi, de cetățenie maghiară, privind 
desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0474/2012, adresată de Katus Károly, de cetățenie maghiară, în 
numele „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom”, însoțită de 1 860 de 
semnături, privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0479/2012, adresată de L.G.T, de cetățenie maghiară, privind 
desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0483/2012, adresată de Attila Fazekas, de cetățenie maghiară, privind 
desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0625/2012, adresată de Csaba Nyakó, de cetățenie maghiară, privind 
eliminarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 0762/2012, adresată de Koczko Florian, de cetățenie maghiară, privind 
desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria
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Petiția nr. 1144/2012, adresată de István Balogh, de cetățenie maghiară, privind 
eliminarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Petiția nr. 1261/2012, adresată de László Kuti, de cetățenie maghiară, în numele 
„KNOE”, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria

Au intervenit: președinta, László Kuti (petiționarul), Károly Katus (petiționarul), 
Helga Vogelmann (Comisia Europeană), Csaba Sándor Tabajdi, Victor Boștinaru. 
Kinga Göncz, Zoltán Bagó și Heinz K. Becker

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei. Se va transmite o scrisoare reprezentantului permanent maghiar 
pentru a solicita clarificări, precum și poziția oficială a guvernului maghiar cu privire 
la problemele ridicate în petiții, precum și comisarului Andor (DG Ocuparea Forței de 
Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) pentru a-l invita să își exprime opinia , în 
special cu privire la efectele retroactive ale măsurilor, absența posibilităților de recurs 
sau de reparație, încălcările drepturilor obținute și marginalizarea unor grupuri mari 
din societate. Petiția va fi transmisă Comisiei EMPL pentru informare.

19. Petiția nr. 1557/2009, adresată de Izabella Mészárosné Györvári, de cetățenie 
maghiară, în numele „Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége” (Uniunea pentru 
Protejarea Intereselor Companiilor), privind discriminarea întreprinderilor mici 
și mijlocii din Ungaria și nerespectarea standardelor UE

Au intervenit: președinta, Istvan Nemeth (Comisia Europeană) și Szabolcs Szilagyi 
(Comisia Europeană)

Decizie: Petiția va rămâne deschisă în așteptarea unor informații suplimentare din 
partea Comisiei Europene. Petiția va fi transmisă Comisiei EMPL pentru informare.

20. Petițiile de la secțiunea B

Petițiile nr. 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 0403/2010, 
1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 1396/2011, 
0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 0634/2012, 
0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 0796/2012, 
0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 0885/2012, 
0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 1048/2012, 
1064/2012 și 1172/2012 au fost închise pe baza informațiilor scrise furnizate de 
Comisia Europeană.

Următoarele petiții au rămas deschise la cererea membrilor: 
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012

21. Data și locul următoarelor reuniuni

Miercuri, 24 aprilie 2013, 15.00 - 18.30
Joi, 25 aprilie 2013, 9.00 - 12.30
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Reuniunea a fost închisă la ora 18.36.

Anexe:
Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune (din 20 februarie 2012).
Lista petițiilor care urmează să fie retrase, închise sau redeschise în anexa la observațiile 
președintei.
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