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ATA
Reunião de 2 de outubro de 2019, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30,

e de 3 de outubro de 2019, das 9.00 às 12.30
BRUXELAS

A reunião tem início às 9.01 de quarta-feira, 2 de outubro de 2019, sob a presidência de Dolors 
Montserrat 
 (presidente).

1. Reunião de coordenadores (à porta fechada) das 9.00 às 10.00  

A reunião é suspensa às 10:18.

***

A reunião prossegue às 10.19, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

2. Aprovação do projeto de ordem do dia OJ– PE 641.304

           FdR 1189501
A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente ata.

3. Aprovação das atas das reuniões de: 

• 4 e 5 de setembro de 2019 PV- PE 641.087
FdR 1188173 + anexos

As atas são aprovadas.
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4. Comunicações da presidência

Nada a assinalar.

5. Relatório sobre o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2018
Relator: PETER JAHR (PPE)
(2019/2134(INI)
(prazo para a apresentação de alterações: 7.10.2019 às 15.00 / votação: 12.11.2019 / 
plenária: dezembro de 2019)

- Apreciação do projeto de relatório

Intervenções de:  Peter Jahr, Eleonora Evi, Margrete Auken, Cristian Terheş, Yana Toom, 
Kosma Złotowski e Pascal Lefevre (CE-SG)

Estando presente a Comissão Europeia

A. Petições a debater em comissão, tendo por base a resposta escrita da Comissão ou 
outros documentos recebidos

Ambiente

6. Petição n.º 0672/2018, apresentada por Dan Chitu, de nacionalidade romena, sobre 
a poluição atmosférica proveniente do aterro de Rudeni, em Bucareste, Roménia

Petição n.º 0673/2018, apresentada por Catalin Mateescu, de nacionalidade romena, em 
nome da associação STOP Polarii Provenite De La Groapa De Guntoi Iridex – Chiajna – 
Rudeni, sobre a poluição atmosférica proveniente do aterro de Rudeni, em Bucareste, 
Roménia

Petição n.º 0674/2018, apresentada por A.P., de nacionalidade romena, sobre a poluição 
atmosférica proveniente do aterro de Rudeni, em Bucareste, Roménia

Petição n.º 1039/2018, apresentada por Valentina Cucu, de nacionalidade romena, sobre 
a poluição atmosférica proveniente do aterro de Rudeni, em Bucareste, Roménia

Petição n.º 0156/2019, apresentada por A. U., de nacionalidade romena, sobre a poluição 
intensa no norte de Bucareste, Roménia

Intervenções de: Alexandra-Ema Dobre (CE-ENV), Cristian Terheş e Yana Toom

Decisão:   Manter a petição aberta e solicitar informação atualizada à Comissão.

7. Petição n.º 0581/2016, apresentada por C.M., de nacionalidade romena, sobre 
supostas irregularidades relacionadas com a recolha e a incineração de resíduos médicos 
perigosos no território romeno
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Intervenções de:  Alexandra-Ema Dobre (CE-ENV), Loránt Vincze e Cristian Terheş

Decisão:   Manter a petição aberta, solicitar informação atualizada à Comissão e enviar uma 
carta às autoridades romenas.

8. Petição n.º 1078/2018, apresentada por Velichka Velichkova, de nacionalidade 
búlgara, e subscrita por 182 signatários, sobre a violação da legislação ambiental numa 
unidade de produção de biogás na localidade de Tsarevets, município de Mezdra, 
Bulgária

Petição n.º 1091/2018, apresentada por Galina Tosheva, de nacionalidade búlgara, e 
subscrita por 595 signatários, sobre o pedido de desmantelamento da central de 
biomassa em Trud, na Bulgária

Petição n.º 1105/2018, apresentada por Kremena Petrova, de nacionalidade búlgara, em 
nome da associação «Nova Zagora pretende respirar» («Нова Загора да да да да да»), e 
subscrita por 1176 signatários, sobre uma unidade de produção de biogás em Nova 
Zagora na Bulgária

Intervenções de:  Kremena Petrova (peticionária), Antoaneta Rizova-Kalapish (CE-ENV), 
Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro e Yana Toom

Decisão:   Manter as petições abertas, enviar uma carta à Representação Permanente da 
Bulgária, solicitar à Comissão informação atualizada e eventuais ações previstas e transmitir à 
Comissão ENVI para emissão de parecer.

9. Petição n.º 1099/2018, apresentada por Józef Drzazgowski, de nacionalidade 
polaca, sobre a catástrofe ambiental causada pela extração de carvão a céu 
aberto na parte oriental da Grande Polónia

Intervenções de:  Wojciech Wlodarczyk (CE-ENV), Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Yana 
Toom, Zdzisław Krasnodębski, Radan Kanev e Cristina Maestre Martín De Almagro

Decisão:   Manter a petição aberta, enviar uma carta ao Governo polaco caso a missão da 
Comissão ITRE seja autorizada, assim como enviar uma carta solicitando que um ou dois 
membros da Comissão PETI sejam convidados.

10. Petição n.º 0059/2017, apresentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidade espanhola, em nome da «Asociación ambiente y cultural Petón do Lobo», 
sobre a mina de tungsténio na Galiza

Intervenções de:  Xian Evans Pin (em representação do peticionário), Daniel Fernandez 
Gomez (CE-ENV), Cristina Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Ignacio Zoido Álvarez e Yana Toom

Decisão:   Manter a petição aberta e solicitar à Comissão uma avaliação escrita da resposta 
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fornecida pela Xunta.

A reunião é suspensa às 12:07.

* * *

A reunião prossegue às 14.38, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

11. Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores

1. Aprovação da ordem do dia
O projeto de ordem do dia é aprovado. 

2. Comunicações da presidência
A presidente falará com os presidentes das comissões ENVI e AGRI para encontrarem uma 
solução para a audição subordinada ao tema «Reavaliação da população de lobos na UE».

3. Aprovação da ordem do dia da reunião da Comissão PETI de 11-12 de outubro de 
2019 
A ordem do dia é aprovada.

4. Pedidos dos grupos políticos
a) No que diz respeito aos pedidos do Grupo S&D:
O procedimento de urgência não será aplicado à petição n.º 0814/2019. 
A petição n.º 0271/2019, apresentada por Silvia Oñate Moya, de nacionalidade espanhola, 
sobre as pensões das viúvas???, será incluída na ordem do dia de novembro.

b) No que diz respeito aos pedidos do Grupo Verts/ALE:
As petições n.ºs 0386/2018, 0174/2018 e 1194/2017 relativas à mina de cobre em Touro 
(Espanha) serão incluídas na ordem do dia de novembro.

5. Designação de representantes
5.1 Nomeação de deputados para as estruturas que aplicam a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e a Rede CDPD
Adam Kosa (PPE) e Alex Saliba (S&D) foram nomeados representantes da Comissão PETI 
no quadro da UE relativo à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, em pé de igualdade. 

5.2 Nomeação de deputados para a rede para a integração da perspetiva de género
Massimiliano Smeriglio (S&D) foi nomeado representante da Comissão PETI na rede de 
integração da perspetiva de género.

6. Programação das reuniões da Comissão PETI em 2020
A programação das reuniões da Comissão PETI em 2020 foi aprovada.
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7. Pareceres
A Comissão PETI elaborará um parecer sobre o relatório da Comissão JURI subordinado ao 
tema «Controlo da aplicação do Direito europeu: 2017 e 2018”. O parecer foi atribuído ao 
Grupo S&D. O nome do relator será comunicado numa fase posterior.

8. Programa das audições no primeiro semestre de 2020
Os coordenadores decidem que se devem realizar três audições no primeiro semestre de 2020. 
As audições que receberam mais votos foram as seguintes: 

 «Por termo à era do plástico na Europa e gestão de resíduos» (combinação de pedidos 
dos grupos S&D e GUE). 

 «Como melhorar os direitos dos consumidores no setor da aviação?»
 «Como tratar os agricultores de forma justa e equitativa em toda a Europa?» 

Caso a audição sobre a «Revalorização da população de lobos na UE» tenha de ser adiada 
para 2020, esta terceira proposta terá lugar no segundo semestre de 2020. 

9. Programa das viagens oficiais no primeiro semestre de 2020
Os coordenadores aprovam duas visitas para o primeiro semestre de 2020. As que contaram 
com o maior apoio são as seguintes:

Bulgária, com o objetivo de analisar os abusos do setor bancário. Uma decisão final sobre os 
temas abrangidos será tomada numa reunião posterior, depois de o secretariado ter preparado 
um programa para a visita (semana 9).

Polónia, para examinar o acesso ao ensino para alunos com deficiência e a floresta de 
Bialowieza (semana 21).

Caso não se possa realizar uma destas viagens, a visita de inquérito proposta à Eslováquia 
para examinar a proteção do ambiente foi a que recebeu mais votos.

10. Recomendações contestadas 
A petição n.º 0280/2019, apresentada por J.B., de nacionalidade espanhola, sobre a situação 
dos produtores de laranja valencianos, terá o seguimento acordado como solução de 
compromisso e será transmitida à Comissão INTA para emissão de parecer.

11. Pedidos relativos a pontos da lista B
Este ponto será tratado pelo procedimento escrito.

12. Programa de investigação da Comissão PETI para 2019-2020
Este ponto será tratado pelo procedimento escrito.

13. Pontos para informação

Os coordenadores tomaram conhecimento dos pontos para informação.

A seguinte lista de documentos foi disponibilizada para informação:

a) Em 18 de setembro de 2019, foram enviadas a todos os deputados listas das petições 
registadas que foram consideradas pela DG Presidência como não estando potencialmente em 
conformidade com o disposto no artigo 227.º do TFUE.
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Lista 3 relativa às petições entre os n.ºs 0592/2019 e 0851/2019

1 Assuntos que não se enquadram no âmbito de atividades da União
0593-19, 0597-19, 0602-19, 0604-19, 0605-19, 0608-19, 0611-19, 0615-19, 0619-19, 
0638-19, 0641-19, 0672-19, 0679-19, 0693-19, 0696-19, 0698-19, 0708-19, 0711-19, 
0713-19, 0720-19, 0721-19, 0724-19, 0725-19, 0726-19, 0731-19, 0733-19, 0734-19, 
0735-19, 0742-19, 0747-19, 0777-19, 0799-19, 0803-19, 0806-19, 0808-19, 0811-19, 
0819-19, 0822-19, 0823-19, 0828-19

3. Argumentação incoerente e sem uma relação clara com o âmbito de atividades da 
União

0592-19, 0609-19, 0660-19, 0678-19, 0699-19, 0714-19, 0722-19, 0743-19, 0783-19, 
0800-19, 0807-19, 0829-19

As petições n.ºs 0654-19, 0700-19, 0718-19, 0763-19, 0804-19, 0825-19, 0802-19, 0746-19 
foram retiradas da Lista 3.

b) Petições retiradas
0860/2018, 1087/2018, 0804/2019

c) Cartas recebidas:
- Resposta dos comissários Marianne Thyssen e Vytenis Andriukaitis sobre a petição 
n.º 0328/2016 
- Resposta da Comissão LIBE à petição n.º 0660/2018
- Resposta da Comissão ENVI à petição n.º 0879/2017
- Receção da Comissão AGRI das petições n.ºs 0020/2019 e 0076/2019
- Resposta da Comissão ENVI à petição n.º 0510/2018
- Resposta da Comissão IMCO às petições sobre a Bulgária
- Resposta da Comissão LIBE à petição n.º 1125/2018
- Resposta da Comissão JURI à petição n.º 0660/2018

Bem-estar dos animais

12. Petição n.º 0545/2015, apresentada por Dieter Soβna, de nacionalidade alemã, 
sobre o transporte de animais para abate

Petição n.º 0629/2016, apresentada por York Difturth, de nacionalidade alemã, em nome 
da associação «Animal Welfare Foundation – e.V.», sobre alegadas violações do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte em 
certos Estados-Membros

Petição n.º 1068/2017, apresentada por A. B., de nacionalidade italiana, sobre o 
transporte rodoviário de animais

Petição n.º 1141/2017, apresentada por Bernd Hefenbrock, de nacionalidade alemã, 
sobre a proteção dos animais durante o transporte na travessia de países terceiros e o 
aparente incumprimento de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) sobre a proteção dos animais durante o transporte
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Petição n.º 1188/2017, apresentada por P.S., de nacionalidade alemã, sobre o transporte 
de animais

Petição n.º 1231/2017, apresentada por G. G., de nacionalidade italiana, em nome da 
organização «The Animal Welfare Foundation» e subscrita por 4 signatários, sobre a 
exportação de animais vivos da UE para países terceiros

Petição n.º 0011/2018, apresentada por Maren Bestmann-Auchter, de nacionalidade 
alemã, sobre a violação da legislação relativa à proteção dos animais no transporte de 
animais vivos para serem abatidos em países terceiros

Petição n.º 0149/2018 apresentada por K. S., de nacionalidade alemã, sobre o transporte 
de animais vivos dentro e fora da UE

Petição n.º 0412/2018 apresentada por I. B., de nacionalidade alemã, sobre o transporte 
e o comércio de animais na UE

Petição n.º 1064/2018 apresentada por U. P., de nacionalidade alemã, e subscrita por 
3 signatários, sobre o transporte e o abate de animais da UE em países terceiros

Petição n.º 0256/2019, apresentada por T. K., de nacionalidade alemã, sobre a proibição 
do transporte de animais vivos dentro da UE e para países terceiros

Intervenções de:  Manuela Giacomini (peticionária), Ana Ramirez Vela (CE-SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Eleonora Evi, Martin Buschmann, Margrete Auken, Alexander Bernhuber, 
Emil Radev e Yana Toom

Decisão:   Manter as petições abertas, aguardar a avaliação da Comissão e a publicação do 
relatório de auditoria e solicitar informações atualizadas após a sua finalização.

13. Petição n.º 1344/2012, apresentada por Roberta Fornasari, de nacionalidade 
italiana, sobre a abolição da vivissecção na UE

Petição n.º 1581/2013, apresentada por Daniele Beucler, de nacionalidade francesa, 
sobre a proibição de experiências em animais

Petição n.º 0947/2017, apresentada por Julia Baines, de nacionalidade britânica, em 
nome da organização PETA, e subscrita por 109 802 signatários, sobre o REACH à luz 
do programa REFIT e a proibição dos ensaios em animais no âmbito do REACH

Intervenções de:  Roberta Fornasari (peticionária), Julia Baines (peticionária), Katrin Schutte 
(CE-ENV), Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken, Martin Buschmann, Alexander 
Bernhuber e Jude Kirton-Darling

Decisão:   Manter as petições abertas e solicitar informação atualizada à Comissão.
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14. Petição n.º 0439/2012, apresentada por Andrea Rutigliano, de nacionalidade 
italiana, em nome do «Comité contra o abate de aves», sobre a não aplicação pela 
República de Chipre da Diretiva 2009/147/CE relativa à proteção das aves selvagens

Intervenções de:  Paul Speight (CE-ENV)

Decisão:   Manter a petição aberta e solicitar informação atualizada à Comissão.

Brexit — Direitos dos cidadãos

15. Troca de pontos de vista com o Grupo Diretor do Parlamento Europeu sobre o 
Brexit

Intervenções de: Guy Verhofstadt, Danuta Maria Hübner, Antonio Tajani, Jude 
Kirton-Darling, Claude Moraes, Irina Von Wiese, Yana Toom, Tatjana Ždanoka, Domènec 
Ruiz Devesa, Christian Allard, Luisa Porritt, Catherine Rowett e Seb Dance

16. Petição n.º 0307/2017, apresentada por Fiona Godfrey, de nacionalidade britânica, 
em nome da coligação “British in Europe” [Britânicos na Europa], sobre a garantia dos 
direitos dos cidadãos do Reino Unido na UE 27 e dos cidadãos da UE 27 no Reino Unido 
após o Brexit

Petição n.º 0470/2017, apresentada por Ignacio Romero-Romero, em nome do grupo 
«Espanhóis no Reino Unido – Sobreviver ao Brexit», de nacionalidade espanhola, sobre 
a garantia dos direitos de todos os cidadãos da UE que residem no Reino Unido e dos 
cidadãos britânicos que residem na UE após o Brexit

Petição n.º 0627/2018, apresentada por Anthony Valcke, de nacionalidade belga, em 
nome da associação EU Rights Clinic, sobre a proteção dos direitos dos cidadãos no 
contexto do Brexit

Petição n.º 0926/2018, apresentada por Anthony Valcke, de nacionalidade belga, em 
nome da EU Rights Clinic e da Plataforma para a Cooperação Internacional sobre 
migrantes sem documentos (PICUM), sobre a compatibilidade com a legislação da UE 
relativa ao novo regime de residência permanente da UE para os cidadãos da UE 
residentes no Reino Unido

Petição n.º 0097/2019, apresentada por Ian Stock, de nacionalidade britânica, sobre o 
reconhecimento dos direitos de cidadania da UE dos cidadãos britânicos após o Brexit

Petição n.º 0826/2019, apresentada por Lucy Nabijou, de nacionalidade britânica, em 
nome da Haringey Welcome Organisation, sobre a salvaguarda dos direitos 
fundamentais dos migrantes e dos refugiados após o Brexit

Intervenções de:  Ian Stock (peticionário), Jude Kirton-Darling, em representação de Fiona 
Godfrey (peticionária), Anthony Valcke (peticionário), Lucy Nabijou (peticionária), Stefaan 
de Rynck (CE-TF50), Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Irina Von Wiese e Tatjana 
Ždanoka
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Decisão:   Manter as petições abertas e acompanhar a evolução da situação no período que 
antecede o prazo do Brexit e a implementação do regime de residência permanente da UE por 
parte do Reino Unido.

17. Petição n.º 1211/2017, apresentada por Anthony Valcke, de nacionalidade belga, 
em nome das associações «EU Rights Clinic» e «Crossroads Göteborg» sobre o 
incumprimento, por parte Suécia, do direito da UE no que diz respeito à atribuição de 
um número de identificação pessoal (personnummer) aos cidadãos da UE e às suas 
famílias
e
Petição n.º 0923/2018, apresentada por Anthony Valcke, de nacionalidade belga, em 
nome da EU Rights Clinic, sobre a aplicação da Diretiva 2004/38/CE na Suécia

Petição n.º 0925/2018, apresentada por Anthony Valcke, de nacionalidade belga, em 
nome da EU Rights Clinic, sobre a aplicação da Diretiva 2004/38/CE em França

Petição n.º 0927/2018, apresentada por Anthony Valcke, de nacionalidade belga, em 
nome da EU Rights Clinic, sobre a aplicação da Diretiva 2004/38/CE na Bélgica

Intervenções de:  Anthony Valcke (peticionário), Fabrizio Vittoria (peticionário), Monika 
Mosshammer (CE-JUST) e Domènec Ruiz Devesa

Decisão:   Manter as petições abertas e enviar uma carta às autoridades suecas, francesas e 
belgas.

18. Petição n.º 0801/2016, apresentada por David Neville-Smith, de nacionalidade 
britânica, sobre as consequências do referendo no Reino Unido relativo à saída da União 
Europeia

Intervenções:  do peticionário, Stefaan de Rynck (CE-TF50)

Decisão:   Manter a petição aberta e enviá-la ao Grupo Diretor sobre o Brexit.

19. Petição n.º 830/2019, apresentada por V. B, de nacionalidade britânica, sobre a 
retirada precoce do Reino Unido da participação em reuniões a nível da UE 

Intervenções de:  Dorthe Christensen (CE-SG), Irina Von Wiese, Domènec Ruiz Devesa, 
Yana Toom, peticionário 801/2016 e Iiro Liukkonen (Serviço Jurídico) 

Decisão:   Manter a petição aberta e enviá-la ao Governo do Reino Unido.

Invocação do Regimento

Intervenções de:  Jordi Cañas e Yana Toom

A reunião é suspensa às 18:58.
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* * *

A reunião prossegue na quinta-feira, 3 de outubro de 2019, às 9:11, sob a presidência de 
Dolors Montserrat (presidente).

Mercado Interno

20. Petição n.º 0007/2018, apresentada por Andre Kauper, de nacionalidade alemã, 
sobre a obsolescência programada de lâmpadas e outros produtos domésticos vendidos 
na UE

Intervenções de:  Ruben Dekker (CE-ENV) e Alex Agius Saliba

Decisão:  Manter a petição aberta e solicitar informação atualizada à Comissão.

21. Petição n.º 1122/2018, apresentada por F.C., de nacionalidade italiana, sobre as 
recentes alterações do Código da Estrada italiano relativamente à utilização de veículos 
registados no estrangeiro
e  
Petição n.º 1159/2018, apresentada por Iulian Sergiu Gheorghe, de nacionalidade 
romena, sobre as recentes alterações do Código da Estrada italiano relativamente à 
utilização de veículos registados no estrangeiro

Intervenções de:  Roberto Michieletto (CE-TAXUD), Anna-Michelle Asimakopoulou e Jude 
Kirton-Darling

Decisão:   Manter as petições abertas e solicitar informação atualizada à Comissão.

Indústria e Empresa

22. Petição n.º 1256/2017, apresentada por Ramón Marcos Fernández, de 
nacionalidade espanhola, em nome da federação espanhola dos profissionais do setor 
automóvel (CONEPA), sobre o direito de acesso às informações técnicas necessárias 
para a reparação e manutenção de veículos

Intervenções de:  Efrén Sánchez Galindo (CE-GROW), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling e Susana Solís Pérez

Decisão:   Manter a petição aberta, solicitar informação atualizada à Comissão e enviar à 
Comissão TRAN para informação.

23. Petição n.º 1155/2018, apresentada por J.R., de nacionalidade polaca, sobre a 
ausência de controlos de emissões de veículos na Polónia

Intervenções de:  Emese Vida (CE-MOVE), Alexander von Campenhausen (CE-GROW), 
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Anna-Michelle Asimakopoulou e Jude Kirton-Darling

Decisão:   Manter a petição aberta e solicitar informação atualizada à Comissão.

Assuntos Sociais

24. Petição n.º 1116/2018, apresentada por Antonio Escobar Flórez, de nacionalidade 
espanhola, em nome do SITRCLA (Sindicato independente da tripulação de cabina de 
passageiros – União Independente para a Tripulação de Cabina), sobre violações da lei 
pela Ryanair na UE

Intervenções de:  Antonio Escobar Flórez (peticionário), Adela Barrero Florez (CE-EMPL), 
Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saliba, Cristina Maestre Martín De Almagro, Radan Kanev, 
Alexis Georgoulis e Lefteris Nikolaou-Alavanos

Decisão:   Manter a petição aberta, enviar cartas aos ministérios do trabalho e dos assuntos 
sociais de todos os Estados-Membros, enviar à Comissão EMPL para parecer e enviar uma 
carta à Ryanair.

Com Tatjana Ždanoka (1.ª vice-presidente) na presidência a partir das 10h10

Tributação

25. Petição n.º 0393/2013 apresentada por F.T., de nacionalidade britânica, subscrita 
por 750 signatários, sobre a nova legislação espanhola relativa à obrigação de 
informação sobre bens e direitos detidos no estrangeiro

Petição n.º 0478/2013, apresentada por Patrick Le Cam, de nacionalidade francesa, 
sobre a legislação fiscal espanhola

Petição n.º 0566/2013, apresentada por Anthony Valcke, de nacionalidade belga, em 
nome da Clínica de Direitos da UE e da associação Abusos Urbanísticos NO, sobre a 
nova legislação espanhola que impõe a comunicação dos bens e direitos detidos no 
estrangeiro

Petição n.º 0738/2015, apresentada por M.L.M., de nacionalidade espanhola, sobre a 
obrigatoriedade de declarar bens e pensões no estrangeiro às autoridades fiscais  

Intervenções de:  Anthony Valcke (peticionário), Juan López Rodríguez (CE-TAXUD) e 
Gheorghe Falcă 

Decisão:   Manter abertas as petições e enviar uma carta às autoridades italianas.

Investigação e inovação

26. Petição n.º 0869/2018 apresentada por J. S., de nacionalidade neerlandesa, sobre 
progressos recentes na investigação sobre a placenta
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Intervenções de:  Karim Berkouk (CE-RTD) e Jude Kirton-Darling

Decisão:   Manter a petição aberta e solicitar informação atualizada à Comissão.

27. Petição n.º 0204/2019, apresentada por Evelien Van Den Brink, de nacionalidade 
neerlandesa, sobre um pedido de financiamento para a investigação biomédica sobre a 
encefalomielite miálgica

Intervenções de:  Evelien van den Brink (peticionária), Karim Berkouk (EC-RTD), Rory 
Palmer e Martin Buschmann

Decisão:   Manter a petição aberta e solicitar informação atualizada à Comissão.

Com Dolors Montserrat (presidente) na presidência a partir das 10:36

Deficiência

28. Petição n.º 0371/2018, apresentada por J. G., de nacionalidade espanhola, em 
nome da AICO (Associação espanhola para a integração de crianças deficientes em 
escolas regulares), sobre uma educação inclusiva para crianças com necessidades 
especiais

Petição n.º 2582/2013, apresentada por Albano De Alonso Paz, de nacionalidade 
espanhola, sobre a alegada discriminação de crianças com deficiência pelas autoridades 
espanholas

Intervenções de:  Albano de Alonso Paz (por vídeo), Inmaculada Placencia Porrero (CE-
EMPL), Julius Op de Beke (CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mario Furore, Ádám Kósa e 
Dolors Montserrat

Decisão:   Manter as petições abertas, enviar uma carta ao Ministerio de Sanidad y Empleo e 
às autoridades locais para solicitar informações sobre o caso específico da Petição n.º 
2582/2013 e aconselhar o peticionário a contactar o CERMI.

29. Diversos

Nada a assinalar

30. Data e local da próxima reunião

    11.11.2019, 15.00 – 18.30
    12.11.2019, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30

A reunião é encerrada às 11:07.

* * *
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B. Petições cujo exame se propõe dar por concluído à luz da resposta escrita da 
Comissão ou de outros documentos recebidos.

É dado por concluído o exame das seguintes petições:

1399/2016, 0498/2018, 0556/2018, 0589/2018, 0592/2018, 0600/2018, 0737/2018, 
0752/2018, 0776/2018, 0778/2018, 0842/2018, 0871/2018, 0899/2018, 0945/2018, 
0947/2018, 0991/2018, 0992/2018, 1024/2018, 1110/2018, 1132/2018, 1145/2018, 
1173/2018, 1207/2018, 0017/2019, 0026/2019, 0117/2019, 0136/2019, 0245/2019 

São mantidas em aberto as seguintes petições:

0371/2006, 0175/2007, 1606/2010, 0454/2011, 0172/2013, 0430/2013, 0709/2013, 
1264/2013, 1481/2013, 1552/2013, 2229/2013, 2378/2013, 2617/2013, 1887/2014, 
2520/2014, 0384/2015, 0395/2015, 1228/2015, 0270/2016, 1490/2016, 1124/2017, 
0291/2018, 0608/2018, 0631/2018, 0690/2018, 0837/2018, 0838/2018, 0930/2018, 
0943/2018, 0067/2019, 0124/2019, 0144/2019, 0178/2019 

o O o

Anexos:

Lista das petições declaradas admissíveis desde a última reunião da Comissão das Petições 
realizada em 4 e 5 de setembro de 2019.
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Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (1), Cristina Maestre Martín De Almagro (VP) (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
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Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
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200 (2)
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dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.10.2019x
(2) 3.10.2019
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Stefaan de Rynck (EC-TF50), Dorthe Christensen (EC-SG), Roberto Michieletto (EC-TAX), Efren Sanchez Galindo (EC-GROW), 
Emese Vida (EC-MOVE), Alexander von Campenhausen (EC-GROW), Juan Lopez Rodriguez (EC-TAX), Adela Barrero Florez (EC-
EMPL), Karim Berkouk (EC-RTD), Inmaculada Placencia Porrero (EC-EMPL), Julius Op de Beke (EC-EMPL), Ruben Dekker (EC-
ENV), Monika Mosshammer (EC-JUST), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Philipp-Maximilian 
Chaimowicz (EC-SG)

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

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare



PE641.374v01-00 16/17 PV\1189933PT.docx

PT

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz

Glykeria Bismpa-Christodoulou

Lide Iruin Ibarzabal

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Michael Speiser, Jos Heezen, Giorgio Mussa 

Yasmina Yakimova

Lena Hansson



PV\1189933PT.docx 17/17 PE641.374v01-00

PT

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Iiro Liukkonen

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/ 
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Jesus Pablo Ramos Garcia, Carolina Lecocq Perez, Andreea Craciun, Karolina 
Gajewska, Alessandro Davoli, Piero Soave 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


