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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2019)291_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 4 septembrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-17.30

și din 5 septembrie 2019, 9.00-12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 4 septembrie 2019, la ora 9.05, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

1. Reuniunea coordonatorilor (cu ușile închise) de la 9.00 la 10.30

Reuniunea a fost suspendată la ora 9.58.

***

Reuniunea a fost reluată la ora 10.34, fiind prezidată de Dolors Montserrat 
(președintă).

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi
OJ– PE 639.964

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

3. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
• 10 iulie 2019                                                          PV– PE 639.745

procesul-verbal a fost aprobat. 

4. Comunicări ale președinției

Președinta a anunțat că, la reuniunea lor din 10 iulie 2019, coordonatorii Comisiei PETI:

• au adoptat proiectul de ordine de zi pentru 4-5 septembrie 2019;
• au hotărât ca PETI să organizeze o audiere despre FATCA, cu participarea petiționarilor, a 
statelor membre, a reprezentantului SUA și în asociere cu LIBE și ECON dacă aceste comisii 
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doresc să participe.
• au alocat raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2018 Grupului 
PPE, în persoana lui Peter Jahr.
• au decis să constituie rețeaua PETI și să invite toate celelalte comisii să se alăture, numind 
cel puțin un deputat în această rețea, care în cazul ideal să nu fie membru al Comisiei PETI.

În prezența Comisiei Europene

5. Comisia Europeană își prezintă cooperarea cu Comisia pentru petiții

Au intervenit:   Enrico Forti (Comisia, secretariatul general, director), Margrete Auken, Peter 
Jahr, Jude Kirton-Darling, Tatjana Ždanoka.

6. Serviciul juridic își prezintă cooperarea cu Comisia pentru petiții

Au intervenit:   María José Martinez Iglesias (Serviciul Juridic al PE, director), Radan Kanev.

7. Departamentul tematic C își prezintă cooperarea cu Comisia pentru petiții

Au intervenit:   Dl Miguel Tell (DGIPOL, Departamentul tematic C, șef de unitate).

8. Ombudsmanul European, dna Emily O'Reilly, își prezintă raportul anual pe 2018

Au intervenit:   Emily O’Reilly (Ombudsmanul European), Margrete Auken, Peter Jahr, 
Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne.

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

Mediu - Cercetare și inovare

9.  Petiția nr. 0596/2018, adresată de M.A.R.A., de cetățenie spaniolă, în numele 
„Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP” (AEPCCE), 
privind definirea unei strategii UE în domeniul meteorologiei spațiale și al impulsurilor 
electromagnetice (EMP)

Au intervenit: Miguel Ángel Rodríguez Arias (petiționar), Sabine Lecrenier (Comisie, DG 
GROW), Agnès Evren

Decizie: Se menține deschisă, Comisia este rugată să informeze comisia PETI când este 
adoptat noul regulament privind spațiul pentru a verifica dacă strategia UE în acest domeniu 
este adecvată scopului urmărit.

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.24

* * *
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Reuniunea a fost reluată la ora 14.35, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

10. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori 

1) Adoptarea proiectului de ordine de zi a reuniunii PETI din 2-3 octombrie 2019

2) Propunere privind ordinea de zi a reuniunii din luna octombrie și ordinile de zi 
ulterioare

Toate propunerile privind ordinea de zi a reuniunii din 2-3 octombrie au fost luate în 
considerare.

Un punct specific întâlnit în petițiile legate de Brexit privind drepturile cetățenilor va fi 
adăugat pe ordinea de zi a lunii octombrie, iar comisia va invita grupul de coordonare pentru 
Brexit să participe la dezbatere.

Petiția nr. 0204/2019 privind o cerere de finanțare pentru cercetarea biomedicală privind 
encefalomielita mialgică va fi pusă pe ordinea de zi din luna octombrie.

Petiția nr. 0059/2017, referitoare la mina de tungsten Lousame, din Galicia, va fi inclusă pe 
ordinea de zi din luna octombrie.

Petițiile nr. 0801/2016, 0627/2018, 0923/2018, 0925/2018 și 0926/2018 privind chestiuni 
legate de Brexit vor fi adăugate pe ordinea de zi a reuniunii din octombrie, la punctul referitor 
la Brexit.

Petiția nr. 1211/2017 privind nerespectarea de către Suedia a legislației UE cu referire la 
eliberarea numărului personal de identificare pentru cetățenii UE și familiile acestora și petiția 
nr. 0927/2018 privind punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE în Belgia (verificarea 
sistematică a drepturilor de ședere) vor fi adăugate ca punct separat pe ordinea de zi a lunii 
octombrie.

Proceduri de urgență

Petiția nr. 0560/2019 privind taxa pe kerosen pentru sectorul aviației și petiția nr. 0826/2019 
privind Brexitul și protecția continuă a drepturilor fundamentale ale refugiaților migranți vor 
fi tratate în procedură de urgență. 

Petiția privind Brexitul, adresată de A.B., va fi tratată în procedură de urgență. Decizia 
privind măsurile ulterioare va fi luată prin procedură scrisă;

3) Numirea reprezentanților

3.1 Numirea membrilor în structurile de punere în aplicare a Convenției ONU privind

drepturilor persoanelor cu handicap (CDPH) și în rețeaua CDPH.
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Termenul limită pentru ca grupurile să-și prezinte candidații a fost stabilit pentru miercuri

11 septembrie (încheierea lucrărilor)

3.2 Numirea membrilor rețelei pentru integrarea dimensiunii de gen

Termenul limită pentru ca grupurile să-și prezinte candidații a fost stabilit pentru miercuri

11 septembrie (încheierea lucrărilor)

4) Programul audierilor în al doilea semestru al anului 2019

 Coordonatorii au convenit asupra programului provizoriu al audierii FATCA. Comisia 
ECON ar trebui invitată să participe.

 Coordonatorii au decis ca Comisia PETI să organizeze o audiere pe tema populației de 
lupi. Ar urma să fie invitați 4 experți rambursați, iar audierea va avea loc în cooperare cu 
AGRI și ENVI.

5) Programul audierilor în primul semestru al anului 2020

Coordonatorii au fost invitați să își trimită propunerile la secretariat până la 24 septembrie, 
pentru a adopta programul de audieri la reuniunea coordonatorilor din 2 octombrie. 

6) Programul deplasărilor în primul semestru al anului 2020

Coordonatorii au fost invitați să își trimită propunerile la secretariat până la 24 septembrie, 
pentru a adopta programul deplasărilor la reuniunea coordonatorilor din 2 octombrie. 

7) Recomandări contestate

Recomandările contestate au fost adoptate în forma propusă de președintă, pentru petițiile 
nr. 0001/2019, 0213/2019 și 0241/2019.

Petițiile nr. 0009/2019 și 0011/2019 au fost adoptate în forma propusă de S&D

Petiția nr. 0058/2019 a fost adoptată în forma propusă de PPE.

8) Solicitări privind punctele din secțiunea B

Petiția nr. 0179/2018 privind salvarea lupilor în Germania va rămâne deschisă întrucât în luna 
decembrie Comisia pentru petiții va ține o audiere pe această chestiune.

Petiția nr. 1004/2014 privind presupusa eludare a Directivei privind evaluarea efectelor asupra 
mediului și petiția nr. 0641/2018 privind impactul asupra mediului al unei noi autostrăzi din 
Alsacia (Franța) va rămâne deschisă până când Comisia va evalua informațiile suplimentare 
furnizate de petiționar.

Petiția nr. 0138/2018 privind poluarea cu metale grele și azbest a unui sit industrial prevăzut 
pentru decontaminare va rămâne deschisă și petiționarul va avea la dispoziție 2 luni ca să 
reacționeze la răspunsul CE.

Petiția nr. 2201/2014 privind vânarea păsărilor sălbatice în Andaluzia; Petiția nr. 0626/2017 
privind neaplicarea Directivei-cadru a UE privind apa și a altor acte legislative ale UE; Petiția 
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nr. 0901/2017 privind impactul negativ al importurilor de soia modificată genetic în UE; 
Petiția nr. 0231/2018 privind utilizarea abuzivă a contractelor temporare de către guvern; 
Petiția nr. 0251/2018 privind discriminarea migranților în domeniul recunoașterii calificărilor 
și al ocupării forței de muncă în Spania; Petiția nr. 0259/2018 privind legea daneză referitoare 
la confiscarea bunurilor solicitanților de azil; Petiția nr. 0278/2018 privind examenele de 
conducere auto; Petiția nr. 0352/2018 privind protejarea castorilor în Andaluzia; Petiția nr. 
474/2018 privind construirea autostrăzii „bancal” în Murcia va fi închisă în conformitate cu 
orientările Comisiei PETI.

9) Programul de cercetare al PETI pentru perioada 2019-2020

Coordonatorii au fost invitați să prezinte propuneri de cercetare până la 24 septembrie, ora 
12.00, astfel încât propunerile prezentate să poată fi discutate la reuniunea coordonatorilor din 
octombrie. 

10) Puncte pentru informare

Coordonatorii au luat act de punctele pentru informare.

Următoarele documente au fost furnizate pentru informare:

a) La 16 iulie 2019, toți deputații au primit liste cu petițiile înregistrate și considerate de către 
DG Președinție a fi potențial neconforme cu dispozițiile articolului 227 din TFUE.

Lista 3 care acoperă petițiile de la nr. 0297/2019 la nr. 0591/2019

1. Subiecte care nu par să se încadreze în domeniile de activitate ale Uniunii
0303-19, 0306-19, 0307-19, 0324-19, 0337-19, 0339-19, 0350-19, 0356-19, 0374-19, 
0376-19, 0379-19, 0385-19, 0386-19, 0389-19, 0390-19, 0391-19, 0393-19, 0396-19, 
0398-19, 0400-19, 0412-19, 0421-19, 0422-19, 0425-19, 0429-19, 0437-19, 0439-19, 
0440-19, 0441-19, 0442-19, 0443-19, 0445-19, 0458-19, 0459-19, 0466-19, 0471-19, 
0475-19, 0481-19, 0487-19, 0489-19, 0491-19, 0492-19, 0504-19, 0508-19, 0510-19, 
0514-19, 0518-19, 0521-19, 0557-19, 0559-19, 0561-19, 0575-19, 0576-19, 0578-19, 
0580-19.

2. Lipsa unor elemente substanțiale care să permită identificarea domeniilor de activitate 
ale Uniunii.

0380-19, 0499-19, 0520-19
3. Argumentație incoerentă, fără legătură clară cu domeniile de activitate ale Uniunii

0341-19, 0353-19, 0388-19, 0408-19, 0416-19, 0450-19, 0507-19, 0533-19, 0570-19, 
0577-19.

b) Petiții retrase
0243-19, 0289-19, 0424-19, 0635-19, 0640-19, 0677-19.

c) Răspuns din partea Ministerului Justiției din Spania, petiția nr. 0199/15

d) Răspunsul ENVI la petițiile 0663-18, 0844-18, 1104-18.
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Sănătate

11. Petiția nr. 0494/2017, adresată de Alessia Margheritini, de cetățenie italiană, privind 
o lege națională care impune obligativitatea vaccinării copiilor de școală
Petiția nr. 0495/2017, adresată de Elena Manzoni Di Chiosca, de cetățenie italiană, 
privind o lege națională care impune obligativitatea vaccinării copiilor de școală
Petiția nr. 0496/2017, adresată de Remo Pulcini, de cetățenie italiană, privind 
incompatibilitatea legislației UE cu legea italiană privind vaccinările obligatorii
Petiția nr. 0558/2017, adresată de către A. B., de cetățenie italiană, privind vaccinările 
obligatorii din Italia
Petiția nr. 0057/2018, adresată de R.I., de cetățenie italiană, însoțită de aproximativ 100 
de semnături, privind vaccinările obligatorii din Italia
Petiția nr. 0250/2019, adresată de Renato Lelli, de cetățenie italiană, în numele asociației 
„Părinți pentru puterea de influență egală”, obiectând împotriva vaccinării obligatorii 
fără efectuarea unor teste preventive de siguranță

Au intervenit: R. I. (petiționara 0057/2018), Martine Ingvorsen (Comisia, DG SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr. 

Decizie:  se trimite Comisiei ENVI pentru informare și se închide. 

Mediu

12.  Petiția nr. 0225/2018, adresată de B. M., de cetățenie poloneză, însoțită de 2 semnături, 
în numele Asociației Prawobrzeża, privind construirea unui terminal de containere într-
o zonă Natura 2000 din Świnoujście, Polonia
 
Au intervenit: Przemyslaw Oginski (Comisia, DG ENV), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr. 

Decizie: să se mențină deschise și să se adreseze o scrisoare Reprezentanței permanente a 
Poloniei, prin care să se informeze cu privire la problemele semnalate în petiție și să se 
exprime preocupările exprimate de deputații PETI cu privire la riscul unui astfel de proiect 
pentru mediu; se solicită Comisiei o actualizare;

Mediu - Materialele plastice

13.     Petiția nr. 2553/2014, adresată de Ludwig Bühlmeier, de cetățenie germană, 
privind microplasticele și nanoparticulele
Petiția nr. 0663/2015, adresată de Oliver Steiner, de cetățenie germană, privind o 
procedură de introducere a unui sistem de purificare în toate instalațiile europene de 
tratare a apelor pentru filtrarea microplasticelor
Petiția nr. 0783/2015, adresată de E. D., de cetățenie germană, privind interzicerea 
produselor cosmetice care conțin microparticule de plastic
Petiția nr. 0793/2015, adresată de Oliver Steiner, de cetățenie germană, privind 
interzicerea utilizării microparticulelor de plastic în produsele cosmetice, articolele de 
toaletă și produsele de îmbrăcăminte
Petiția nr. 0695/2018, adresată de U.K., de cetățenie germană, privind microplasticele 
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din biosolidele utilizate în îngrășămintele agricole și nămolul de epurare

Au intervenit: Andrej Kobe, Paolo da Silva Lemos (Comisia, DG ENV), Alex Agius Saliba, 
Peter Jahr. 

Decizie: rămân deschise, se trimit Comisiei ENVI pentru informare, se solicită informații 
actualizate din partea CE cu privire la Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale și se 
monitorizează punerea în aplicare a Strategiei privind materialele plastice și a Directivei 
privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului în statele membre.

14. Petiția nr. 0349/2018, adresată de K.H., de cetățenie germană, în numele 
Ideenschmiede Mainz, privind adoptarea legislației referitoare la utilizarea plasticului
Petiția nr. 0191/2018, adresată de O.J., de cetățenie germană, privind reducerea 
deșeurilor de materiale plastice

Au intervenit: Paulo Da Silva Lemos (Comisia, DG ENV), Alex Agius Saliba.

Decizie: se închid.

15. Petiția nr. 0758/2018, adresată de A.V., de cetățenie britanică, privind producția de 
plastic și îmbunătățirea economiei circulare
Petiția nr. 1013/2018, adresată de Alessandro Giovannetti, de cetățenie italiană, privind 
utilizarea unui singur material pentru ambalarea produselor din supermarketuri
Petiția nr. 0082/2019, adresată de Elena Mihaela Blejdea, de cetățenie română, privind o 
mai bună utilizare a ambalajelor din plastic

Au intervenit: Alessandro Giovannetti (petiționara nr. 1013/2018), Leonardo Mazza (Comisia, 
DG ENV), Alex Agius Saliba, Eleonora Evi.

Decizie: rămân deschise, se monitorizează punerea în aplicare a Strategiei privind materialele 
plastice și a Directivei privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra 
mediului în statele membre, se solicită informații actualizate din partea CE.

Agricultură - Bunăstarea animalelor

16.  Petiția nr. 1124/2018, adresată de D. S., de cetățenie poloneză, însoțită de două 
semnături, privind bunăstarea albinelor melifere

Au intervenit: Denis Simonin (Comisia, DG SANTE)

Decizie: Rămâne deschisă; se transmite petiția spre informare comisarului UE pentru 
agricultură și dezvoltare rurală; se cere un aviz din partea Comisiei AGRI

Agricultură - Comerț

17.  Petiția nr. 0611/2018, adresată de Ismael Sánchez Castillo, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Comité Provincial PCE Sevilla”, privind o taxă a Statelor Unite pentru 
măslinele coapte provenite din Spania
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Au intervenit: Ismael Sánchez Castillo (petiționar) Sergio Pavón González (Comisia, DG 
AGRI), Emmy Korodima (Comisia, DG TRADE), Alex Agius Saliba, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, María Soraya Rodríguez Ramos, Sira Rego, Clara Aguilera. 

Decizie: rămâne deschisă; rămâne la curent, prin intermediul Comisiei, cu procesul OMC 
privind taxele compensatorii și antidumping impuse pe măslinele coapte din Spania.

Ajutoare de stat

18. Petiția nr. 0894/2017, adresată de M.M., de cetățenie italiană, privind aplicarea 
asimetrică a ajutorului de stat între Germania și restul Uniunii Europene, ceea ce 
modifică starea pieței comune

Au intervenit: Salim Medghoul (Comisia, DG COMP), Gheorghe Falcă, Eleonora Evi,  
Tatjana Ždanoka, Jude Kirton-Darling. 

Decizie: se închide.

Reuniunea a fost suspendată la ora 16.40

* * *

Reuniunea a fost reluată joi 5 septembrie la ora 9.05, fiind prezidată de Dolors Montserrat 
(președintă).

Drepturile consumatorilor - Serviciile financiare

19. Petiția nr. 0063/2017, adresată de Ivailo Iliev, de cetățenie bulgară, însoțită de 50 de 
semnături, privind presupusa încălcare a drepturilor consumatorilor în cadrul 
procedurii de somație de plată în Bulgaria
Petiția nr. 0408/2017, adresată de Desislava Filipova, de cetățenie bulgară, însoțită de 
4 248 de semnături, privind legalitatea articolului 417 din Codul de procedură civilă din 
Bulgaria și presupusa încălcare a drepturilor consumatorilor în cadrul procedurii de 
somație de plată în Bulgaria
Petiția nr. 0838/2017, adresată de Violeta Gospodinova, de cetățenie bulgară, privind o 
procedură de somație de plată referitoare la un litigiu cu o bancă bulgară cu privire la 
un credit ipotecar
Petiția nr. 0514/2018, adresată de Ivailo Iliev, de cetățenie bulgară, privind presupusa 
corupție din instanțele bulgare și încălcarea dreptului la un proces echitabil
Petiția nr. 0606/2018, adresată de Milena Dimitrova, de cetățenie bulgară, privind 
presupusa încălcare a Directivei 93/13/CEE și un litigiu cu o bancă privind un 
împrumut pentru locuințe
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Petiția nr. 0609/2018, adresată de Tsetska Kadzhigheorghieva, de cetățenie bulgară, 
privind o presupusă încălcare a dreptului la un proces echitabil și lipsa de acces la 
justiție
Petiția nr. 0720/2018, adresată de Violeta Gospodinova, de cetățenie bulgară, privind o 
presupusă fraudă și corupție în cazul înstrăinării ilegale a proprietății de către bănci și 
executori judecătorești privați în Bulgaria
Petiția nr. 0810/2018, adresată de P.A.V., de cetățenie bulgară, privind legalitatea 
articolului 417 din Codul de procedură civilă din Bulgaria și presupusa încălcare a 
drepturilor consumatorilor în cadrul procedurilor privind somațiile de plată în Bulgaria
Petiția nr. 1045/2018, adresată de Z.T.A., de cetățenie bulgară, însoțită de 180 de 
semnături, privind presupusa incompatibilitate a procedurilor privind mandatul de 
arestare, inițierea și apelul din Codul de procedură civilă din Bulgaria cu dreptul 
comunitar
Petiția nr. 1193/2018, adresată de A.M., de cetățenie bulgară, în numele Asociației 
victimelor executorilor judecătorești privați și ale sistemului judiciar „Solidaritatea”, 
privind solidaritatea cu victimele agenților privați însărcinați cu executarea și ale 
sistemului judiciar din Bulgaria
Petiția nr. 0036/2019, adresată de Dimităr Panaiotov, de cetățenie bulgară, în numele 
„Asociației victimelor executorilor judecătorești privați și ale sistemului judiciar - 
solidaritate”, privind presupusa corupție în instanțele bulgare și încălcarea dreptului la 
un proces echitabil
Petiția nr. 0037/2019, adresată de Mariana Ilieva, de cetățenie bulgară, privind 
presupusa încălcare a dreptului UE de către Republica Bulgaria prin așa-numita 
procedură de somație de plată
Petiția nr. 0040/2019, adresată de A.M., de cetățenie bulgară, privind neconformitatea 
legislației bulgare cu prevederile Regulamentului nr. 1896/2006 de instituire a unei 
proceduri europene de somație de plată
Petiția nr. 0051/2019, adresată de Elița Vasileva, de cetățenie bulgară, privind 
presupusa încălcare de către Bulgaria a Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive 
în contractele încheiate cu consumatorii
Petiția nr. 0102/2019, adresată de H.Y., de cetățenie bulgară, privind un litigiu asupra 
unui credit ipotecar

Au intervenit: Ivailo Iliev (petiționar la 0063/2017, în numele petițiilor 0514/2018, 0037/2019 
și 51/2019) Desislava Filipova și Veska Voleva (petiționare la 0408/2017), Svetoslav Spasov 
(în numele petiționarului pentru 0838/2017), Milena Dimitrova (petiționară la 0606/2018), 
Svetla Milanova (în numele petiționarului pentru 0609/2018), Nikolai Pocev (în numele 
petiționarului pentru 0810/2018), Zaven Astadurov, Nikolai Daskalov și Nikolai Kolev (în 
numele petiționarului pentru 1045/2018), Maria Abrașeva (în numele petiționarului pentru 
1193/2018 și 0036/2019), Vladislav Ianev (în numele petiționarului pentru 0040/2019), 
Robert Mathiak (Comisie, DG JUST), Jarosław Duda, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, 
Margrete Auken, Andrey Slabakov, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radan Kanev, Tatjana 
Ždanoka, Angel Dzhambazki. 

Decizie: rămân deschise și se așteaptă rezultatele procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor; se transmite o scrisoare fermă Reprezentanței Permanente a Bulgariei prin care se 
solicită informații; se trimite Comisiei ECON pentru informare și i se reamintește Comisiei 
IMCO solicitarea de a emite un aviz, se solicită o actualizare din partea Comisiei.

20. Petiția nr. 0928/2018, adresată de A.K., de cetățenie maghiară, însoțită de 10 000 de 
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semnături, privind presupuse clauze abuzive în contractele de împrumut în valută din 
Ungaria

Au intervenit: A. K. (petiționarul), Peter Bischoff-Everding (Comisia, DG JUST), Jude 
Kirton-Darling, Jarosław Duda.  

Decizie: rămâne deschisă; se așteaptă evaluarea CE privind punerea în aplicare în Ungaria a 
Directivei privind clauzele contractuale abuzive; se transmite pentru aviz Comisiilor IMCO și 
ECON;

Drepturile consumatorilor - Transporturi

21. Petiția nr. 0692/2018, adresată de Catalina Cerdà Pons, de cetățenie spaniolă, 
privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune 
în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la 
îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor
Petiția nr. 0727/2018, adresată de M. S., de cetățenie germană, privind stabilirea unor 
norme comune privind compensațiile pentru refuzul la îmbarcare, anularea zborurilor 
sau întârzieri prelungite

Au intervenit: Gunther Ettl (Comisie, DG MOVE), Andris Ameriks.  

Decizie: rămâne deschisă; se așteaptă rezultatele studiului de informare lansat de Comisie la 
sfârșitul anului 2018;  în plus față de comisiile deja informate (IMCO și TRAN), se 
informează și Comisia pentru afaceri juridice (având în vedere dosarul lor în curs de 
examinare despre Directiva privind acțiunile de reprezentare — COD 2018/0089).

22. Petiția nr. 0165/2018, adresată de Mario Berger, de cetățenie germană, privind 
pasagerii care sunt excluși de la zborurile de întoarcere dacă nu au luat zborul de 
plecare

Au intervenit: Gunther Ettl (Comisie, DG MOVE), Andris Ameriks.  

Decizie: rămâne deschisă; se solicită o actualizare din partea Comisiei; se transmite din nou 
Comisiei TRAN.

23. Petiția nr. 0202/2018, adresată de Alfonso Rodríguez Sanchez, de cetățenie spaniolă, 
privind politicile companiilor aeriene low-cost de alocare a locurilor, care separă 
grupurile și familiile care nu plătesc o taxă suplimentară pentru rezervarea locurilor

Au intervenit: Alfonso Rodríguez Sanchez (petiționar), Peter Sorensen (Comisie, DG 
MOVE), Andris Ameriks.  

Decizie: rămâne deschisă; se transmite pentru aviz Comisiei TRAN;

Migrația
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24. Petiția nr. 0005/2019, adresată de Barbara Klinner, de cetățenie germană, privind 
aspecte legate de migrație în Grecia, în special pe insula Samos

Au intervenit: Katerina Stamati (Comisia, DG HOME), Asim Ademov, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba.  

Decizie: rămâne deschisă; se trimite o întrebare Comisiei Europene despre noul pachet 
legislativ pe această temă; 

Drepturile fundamentale

25. Petiția nr. 0695/2017, adresată de F.M., de cetățenie italiană, privind recunoașterea 
cetățeniei europene și accesul la asistență medicală pentru cetățenii fără adăpost

Au intervenit: Josefin Hederström (Comisia, DG EMPL), Tatjana Ždanoka, Loránt Vincze.  

Decizie: se închide.

Dna Tatjana Ždanoka (vicepreședintă) a preluat prezidiul de la 11.55 la 12.00.

Dizabilitatea

26. Petiția nr. 0535/2017, adresată de Ludo Hermans, de cetățenie belgiană, privind 
mobilitatea persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană

Au intervenit: Ludo Hermans (petiționar), Josefine Hederström (Comisie, DG EMPL), 
Günther Ettl (Comisie, DG MOVE), Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saliba, Jarosław Duda.  

Decizie: petiția rămâne deschisă; să invite statele membre care lipsesc din nou să completeze 
lista contribuțiilor printr-o scrisoare din partea președintelui; se solicită CE informații 
actualizate și poziția sa în urma contribuțiilor primite; se transmite pentru informare Comisiei 
EMPL și Intergrupului pentru persoane cu dizabilități; se transmite spre informare celorlalți 
membri ai cadrului UE la care se face referire la articolul 33 alineatul (2) din convenție 
(EMPL, LIBE, Ombudsmanul European, Comisia Europeană, Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, Forumul european al persoanelor cu handicap)

Reuniunea a fost închisă la ora 12.10.

* * *

B. Petiții a căror închidere este propusă pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

Următoarele petiții vor fi închise: 
2657/2013, 0175/2015, 1408/2015, 0443/2016, 0327/2017, 0362/2017, 0121/2018, 
0135/2018, 0362/2018, 0457/2018, 0493/2018, 0494/2018, 0560/2018, 0617/2018, 
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0655/2018, 0667/2018, 0683/2018, 0693/2018, 0725/2018, 0733/2018, 0740/2018, 
0741/2018, 0780/2018, 0783/2018, 0803/2018, 0834/2018, 0855/2018, 0858/2018, 
0873/2018, 0888/2018, 0894/2018, 0898/2018, 0901/2018, 0944/2018, 0963/2018, 
0969/2018, 0970/2018, 0972/2018, 0980/2018, 0981/2018, 0982/2018, 0983/2018, 
0984/2018, 0994/2018, 1016/2018, 1017/2018, 1025/2018, 1052/2018, 1058/2018, 
1074/2018, 1092/2018, 1094/2018, 1147/2018, 1160/2018, 1168/2018, 1170/2018.

Următoarele petiții vor rămâne deschise: 
1373/2014, 2533/2014, 0364/2018, 0367/2018, 0420/2018, 0443/2018, 0504/2018, 
0557/2018, 0649/2018, 0668/2018, 0691/2018, 0798/2018, 0827/2018, 0854/2018, 
0902/2018, 0939/2018, 1114/2018.

Data și locul următoarei reuniuni:

    2 octombrie 2019, 9.00-12.30 și 15.00-18.30
    3 octombrie 2019, 9.00-12.30
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