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Reuniunea de luni, 11 noiembrie 2019, 15.00-18.30 și 

Marți, 12 noiembrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30

BRUXELLES

Sala PHS 1A002

Reuniunea a fost deschisă luni, 11 noiembrie 2019, la ora 15.09, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

1. Proiectul de ordine de zi pentru reuniunea din 11 și 12 noiembrie 2019
- OJ– PE 643.015

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

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
 2-3 octombrie 2019   -   PV–PE 641.374

Procesele-verbale au fost aprobate. 

3. Comunicări ale președinției

Președinta a informat deputații cu privire la:

Aprobarea de către coordonatori, prin procedură scrisă, a Programului anual de cercetare al 
Comisiei PETI.
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Rezultatele procedurii scrise privind punctele din secțiunea B (4-5 septembrie):

— petițiile nr. 1373/2014, 0504/2018, 0557/2018, 0649/2018, 0655/2018 și 0798/2018 au fost 
închise;

— petițiile nr. 0364/2018, 0367/2018, 0443/2018, 0668/2018, 0854/2018, 0939/2018, 
0984/2018 și 1114/2018 rămân deschise și vor fi incluse pe ordinea de zi a unei reuniuni 
viitoare;

— în ceea ce privește petiția nr. 0420/2018, se va solicita Comisiei un nou raport și se vor 
trimite scrisori autorităților spaniole și regionale; 

— petiția nr. 0649/2018 se discută împreună cu petiția nr. 0459/2018;

— în ceea ce privește petiția nr. 0827/2018, se vor solicita Comisiei informații suplimentare;

— petiția nr. 0902/2018 va fi inclusă pe ordinea de zi a unei reuniuni viitoare, de îndată ce se 
primește un răspuns din partea Comisiei și de îndată ce va fi trimisă o scrisoare autorităților 
spaniole. 

În prezența Comisiei Europene

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

Serviciile financiare

4. Petiția nr. 0676/2016, adresată de E. S., de cetățenie germană, privind politica monetară, pe care o consideră 
unilaterală și nedemocratică, adoptată de Banca Centrală Europeană
și
Petiția nr. 0429/2017, adresată de Harald Bolsinger, de cetățenie germană, privind respectarea de către Banca 
Centrală Europeană a Cartei drepturilor fundamentale a UE
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Dl Harald Bolsinger și dl Jens Minnemann (petiționari), Matteo Salto (DG 
ECFIN, Comisia Europeană), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr și Ulrike Müller. 

Decizie: petiția nr. 676/2006 se închide; petiția nr. 429/2017 rămâne deschisă și se trimite o 
nouă scrisoare BCE.

5. Petiția nr. 0161/2017, adresată de Alberto Arranz Santander, de cetățenie spaniolă, privind practicile bancare 
ale BCE
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Susana Fernandez Ortega (petiționară), Marco La Marca (DG FISMA, Comisia 
Europeană), Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Alberto Arranz Santander (petiționar)

Decizie: petiția rămâne deschisă, se trimite o scrisoare Ministerului Economiei din Spania 
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pentru a cere informații referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 și 
se solicită Comisiei informații suplimentare privind aceeași chestiune.

6. Petiția nr. 0091/2013, adresată de Serge Grass, de cetățenie franceză, în numele Union 
Civique des Contribuables, privind transparența BCE

Au intervenit: Matteo Salto (DG ECFIN, Comisia Europeană), Peter Jahr și Jude Kirton-
Darling.

Decizie: se închide.

7. Petiția nr. 1721/2014, adresată de Takis Hadjigeorgiou, de cetățenie cipriotă, privind 
ratele dobânzii extrem de ridicate percepute de băncile din Cipru

Au intervenit: Marco La Marca (DG FISMA, Comisia Europeană) și Peter Jahr.

Decizie: se închide.

Fiscalitate

8. Petiția nr. 0942/2018, adresată de Oliver Murphy, de cetățenie britanică, în numele Young 
European Federalists, privind instituirea unei politici bugetare europene comune

Au intervenit: Lucia Piana (DG ECFIN, Comisia Europeană), Mario Furore, Peter Jahr și Jude 
Kirton-Darling.

Decizie: petiția rămâne deschisă, se transmite Comisiei ECON pentru aviz și se solicită 
Comisiei o confirmare scrisă.

9. Petiția nr. 0645/2017, adresată de Marc Smets, de cetățenie belgiană, privind pretinsa 
concurență ilegală pe piața belgiană a vinului și a băuturilor alcoolice ca urmare a creșterii 
accizelor

Au intervenit: Colin O’Driscoll (DG TAXUD, Comisia Europeană), Peter Jahr și Jude Kirton-
Darling.

Decizie: se închide.

10. Petiția nr. 1190/2018, adresată de Gregoire Servet, de cetățenie franceză, privind taxele 
la import pentru bicicletele electrice din China

Au intervenit: Harald Schmid (DG TRADE, Comisia Europeană), Jude Kirton-Darling și Peter 
Jahr.

Decizie: se închide.
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Mediu

11. Petiția nr. 0328/2016, adresată de Serge Le Quéau, de cetățenie franceză, în numele Union 
Régionale Solidaires de Bretagne, însoțită de 12 semnături, privind expunerea lucrătorilor 
agricoli la pesticide
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Serge Le Quéau (petiționar), Andrew Owen-Griffiths (DG SANTE, Comisia 
Europeană), Jan-Willem Ebeling (DG EMPL, Comisia Europeană), René Louail (petiționar), 
Cristina Maestre Martín De Almagro și Radan Kanev.

Decizie: petiția rămâne deschisă, se trimite o scrisoare autorităților franceze competente pentru 
a cere informații referitoare la situația prezentată în petiție și se solicită Comisiei informații 
actualizate; se trimite o scrisoare dlui Maroš Šefčovič, comisar european.

12. Petiția nr. 0060/2017, adresată de H.T., de cetățenie germană, însoțită de două semnături, 
privind nepunerea în aplicare de către autoritățile germane a Regulamentului nr. 
1069/2009 în ceea ce privește o instalație de biogaz neconformă din Schwäbisch Hall

Au intervenit: Alf-Eckbert Fuessel (DG SANTE, Comisia Europeană) și Cristina Maestre 
Martín De Almagro.

Decizie: petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare autorităților germane competente.

13. Petiția nr. 0248/2019, adresată de Benedetto Rubetti, de cetățenie italiană, privind 
obiecțiile împotriva construirii unei stații de desalinizare pentru alimentarea independentă 
cu apă a insulei Elba

Au intervenit: Ioannis Kavvadas (DG ENV, Comisia Europeană), Radan Kanev și Cristina 
Maestre Martín De Almagro.

Decizie: petiția rămâne deschisă și se solicită petiționarului informații mai detaliate; dacă 
petiționarul nu dă curs solicitării în termen de două luni, petiția se va închide.

14. Petiția nr. 0076/2019, adresată de Manuela Giacomini, de cetățenie italiană, în numele 
Fundației pentru bunăstarea animalelor, privind fermele de sânge și gonadotropina serică 
de iapă gestantă (PMSG)
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: Sabrina Gurtner (în numele petiționarilor), Stanislav Ralchev (DG SANTE, 
Comisia Europeană), Jude Kirton-Darling și Eleonora Evi.

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații suplimentare privind această 
chestiune în contextul noului Acord comercial UE-Mercosur, se solicită un aviz atât 
Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, cât și Organizației Mondiale a Comerțului, 
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se transmite Comisiei INTA pentru aviz și se transmite Intergrupului privind bunăstarea 
animalelor pentru informare.

Reuniunea a fost suspendată la ora 17.29.

* * *

Marți 12 noiembrie 2019

Reuniunea a fost reluată marți, 12 noiembrie 2019, la ora 9.05, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

de la ora 9.05 la ora 10.00 (cu ușile închise)

15. Reuniune a coordonatorilor  

Reuniunea a fost suspendată la ora 10.07.

* * *
Reuniunea a fost reluată la ora 10.07, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

 
la ora 10.10

*** Votare *** (vot electronic)

16. Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2018
2019/2134 (INI)
Raportor: JAHR (PPE)
(termen pentru depunerea amendamentelor: 7.10.2019/plen: decembrie 2019)

Raportul a fost adoptat cu 28 voturi pentru, 1 împotrivă și 1 abținere.

*** Sfârșitul votării ***

de la 10.31 la 12.30

17. Audiere pe tema 
„FATCA și impactul său extrateritorial asupra cetățenilor UE”

[Petiția nr. 1088/2016 privind presupusa încălcare a drepturilor UE de către Legea 
conformității fiscale a conturilor străine adoptată de SUA (FATCA) și efectele 
extrateritoriale ale legilor adoptate de SUA în UE]
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Discuțiile grupului I au debutat la ora 10.40.

Au intervenit: Jude Ryan (petiționar), Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger Kaiser, 
Jude Kirton-Darling, Peter Jahr și Sophia in 't Veld.

Discuțiile grupului II au debutat la ora 11.39.

Au intervenit: Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Alisa Vekeman, Ismini Rigopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr, Sophia in 't Veld și președinta comisiei.

Decizie privind petiția nr. 1088/2016, adresată de J.R., privind Legea conformității fiscale 
a conturilor străine adoptată de SUA (FATCA): petiția rămâne deschisă; se trimite o 
scrisoare atât noii Comisii Europene, cât și președinției finlandeze a Consiliului Uniunii 
Europene.  

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.25.

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 14.37, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

18. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

1. Adoptarea ordinii de zi

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat. 

2. Comunicări ale președinției

Coordonatorii au decis să dea curs favorabil solicitărilor transmise de comisiile ENVI, 
TRANS și AGRI de a se alătura audierilor autorizate pentru prima jumătate a anului 
2020.

3. Adoptarea ordinii de zi a reuniunii PETI din 2-3 decembrie 2019 

Ordinea de zi a fost adoptată.

4. Solicitări ale grupurilor politice

a) În ceea ce privește solicitările Grupului PPE:

S-a decis includerea pe ordinea de zi a reuniunii din decembrie a următoarelor petiții:
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nr. 506/2018, privind verificarea utilizării FEDR pentru construirea unui nou spital în 
Caceres;

nr. 915/2015 , adresată de Jose Ortega Ortega , în numele Federației Asociațiilor 
Pescarilor din Comunitatea Valencia, privind opoziția față de noua politică privind 
aruncarea capturilor înapoi în mare;

nr. 255/2019 , adresată de I.R.S. , privind acordarea unei licențe pentru prospecțiuni în 
vederea exploatării miniere în Cantabria;

nr. 527/2018 , adresată de Dimitar Vasiliev, privind impactul autostrăzii Struma asupra 
defileului Kresna din Bulgaria. Introducerea acestei petiții a fost solicitată și de Grupul 
Verts/ALE. Grupul ECR s-a opus.

S-a decis includerea pe ordinea de zi a reuniunii din ianuarie a următoarelor petiții:

nr. 231/2019 , adresată de Rafael Sanchez Boyero , privind compensațiile și 
despăgubirile victimelor escrocheriei săvârșite de firmele Forum Filatelico și Afinsa;

nr. 345/2019 , adresată de Joan Simonet Pons, privind extinderea ariei de protecție 
specială pentru păsări în Insulele Baleare.

S-a decis includerea pe ordinea de zi a reuniunii din februarie a următoarei petiții: nr. 
280/2019 , adresată de J.B., privind situația cultivatorilor de portocale din Valencia.

S-a mai decis includerea pe ordinea de zi a unei reuniunii viitoare din prima jumătate a 
anului 2020 a următoarei petiții:

nr. 865/2018, adresată de Kapka Panayotova, privind utilizarea fondurilor structurale și 
de investiții europene în Bulgaria.

b) În ceea ce privește solicitările Grupului S&D:

S-a decis includerea pe ordinea de zi a reuniunii din decembrie a discuțiilor ulterioare 
vizitei de informare din Famagusta, Cipru (7-8 mai 2018).

c) În ceea ce privește solicitările Grupului Verts/ALE:

S-a decis includerea pe ordinea de zi a reuniunii din decembrie a petiției nr. 560/2019, 
adresată în numele organizației Fairosene, privind introducerea unei taxe pe carburantul 
de aviație (kerosen) pentru zborurile de pe teritoriul Uniunii.

d) În ceea ce privește solicitările deputaților neafiliați:

Ca urmare a solicitării formulate de dna Evi, s-a decis includerea pe ordinea de zi a 
reuniunii din decembrie a petiției nr. 661/2018 privind presupusa încălcare a legislației 
de mediu a UE de către un sector industrial periculos pentru sănătate din Borgo Val di 
Taro (Italia). 

5. Avize
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Comisia PETI nu va elabora un aviz în contextul procedurii de descărcare de gestiune 
pe 2018.

Coordonatorii au decis să redacteze un aviz sub formă de scrisoare în legătură cu raportul 
Comisiei AFCO privind Decizia Consiliului referitoare la încheierea Acordului 
privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2018/0427 (NLE). 

6. Alegerea Ombudsmanului 2019

Coordonatorii au aprobat procedura propusă:

• Candidații vor fi audiați în ordine alfabetică.

• Fiecărui candidat i se acordă o oră.

• Audierea va începe la ora 10.00 cu anunțurile privind procedura, iar primul 
candidat va fi invitat la ora 10.15. 

• Fiecare candidat va face o declarație introductivă de 10 minute care va fi transmisă 
în prealabil și care va fi publicată pe site după încheierea audierilor. Nicio persoană 
nu va avea acces la declarația introductivă înainte de audiere.

• Prima serie de întrebări va fi alocată coordonatorilor fiecărui grup politic. Fiecare 
întrebare va fi urmată de un răspuns (1 minut întrebarea, 3 minute răspunsul).

• Întrebările ulterioare (1 minut întrebarea/1 minut răspunsul) vor fi alocate pe baza 
sistemului d’Hondt simplificat: PPE: 2, S&D: 2, Renew: 1, Verts/ALE: 1, ID: 1, 
ECR: 1, GUE: 1, NI: 1. Pentru a asigura buna gestionare a întrebărilor și a timpului, 
grupurile vor comunica secretariatului lista vorbitorilor pentru fiecare candidat, cel 
târziu în ziua dinaintea audierilor. Dacă mai rămâne timp, se vor adresa întrebări pe 
baza procedurii „catch the eye”. 

• Fiecare candidat va avea la dispoziție aproximativ trei minute, la sfârșitul 
intervenției, pentru a face un rezumat al acesteia.

7. Monitorizarea acțiunilor întreprinse în urma petițiilor 

Coordonatorii au decis să trimită o scrisoare președintelui Sassoli pentru a-i atrage 
atenția cu privire la petiția nr. 1056/2016 privind depunerea petițiilor în limbajele 
naționale prin semne utilizate în UE.

Coordonatorii au decis ca membrii Comisiei PETI să prezinte problemele ridicate în 
petiția nr. 967/2012 la reuniunea din 12 noiembrie a Grupului lărgit de coordonare 
pentru Brexit; avizul Comisiei PETI pentru raportul Comisiei AFCO ar trebui să includă 
și această chestiune, iar petițiile privind privarea vor fi incluse în agenda unei reuniuni 
viitoare, odată ce noua Comisie își va prelua mandatul. 
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8. Audierile privind populația de lupi

Coordonatorii au aprobat programul și au selectat următorii experți: Klaus Hackländer 
și Ilpo Kojola.

9. Prezentarea raportului Curții de Conturi

Coordonatorii au convenit să invite Curtea de Conturi la reuniunea Comisiei PETI din 
ianuarie.

10. Recomandări contestate 

Recomandările contestate au fost adoptate, în forma propusă de președintă, pentru 
petițiile nr. 428/2019, 431/2019 și 454/2019. 

Președinta și-a retras compromisul făcut și a acceptat solicitările grupurilor privind 
petițiile nr. 363/2019 și 383/2019.

Petiția nr. 348/2019 va fi declarată admisibilă, adresată Ombudsmanului și închisă;

Petițiile nr. 451/2019, 468/2019 și 477/2019 au fost adoptate astfel cum a sugerat Grupul 
Verzilor. 

Petiția nr. 465/2019 va fi inclusă în agenda unei reuniuni viitoare. 

Petițiile nr. 478/2019, 479/2019, 486/2019, 495/2019 și 498/2019 au fost adoptate astfel 
cum a sugerat Grupul Renew.

Recomandările din partea Grupului Renew și din partea Grupului Verzilor se aplică 
petiției nr. 483/2019.

11. Solicitări privind punctele din secțiunea B

Punctele din secțiunea B nu au fost abordate din cauza lipsei de timp și vor fi decise 
prin procedură scrisă.

12. Vizita de informare în Bulgaria

Din cauza lipsei de timp, comentariile referitoare la proiectul de program pentru vizita 
de informare în Bulgaria (24-26 februarie 2020) vor fi prezentate prin procedură scrisă.

13-16. Puncte pentru informare

Coordonatorii au luat act de punctele primite pentru informare:
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- Numirea membrilor pentru structurile de punere în aplicare a Convenției Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

- Lista 3

Lista de petiții înregistrate și considerate de către DG Președinție a nu fi, potențial, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 227 din TFUE (petițiile nr. 0852/19-0966/19) 
a fost transmisă tuturor deputaților la 23 octombrie 2019:

1 Subiecte care nu par să se încadreze în domeniile de activitate ale Uniunii
nr. 0865/19, 0889/19, 0890/19, 0893/19, 0896/19, 0899/19, 0900/19, 0937/19, 
0956/19, 0959/19, 0961/19, 0962/19.

2. Lipsa unor elemente substanțiale care să permită identificarea domeniilor de 
activitate ale Uniunii
nr. 0904/19

3. Argumentație incoerentă, fără legătură clară cu domeniile de activitate ale 
Uniunii
nr. 0869/19, 0873/19, 0939/19, 0940/19.

Petițiile nr. 0853/19, 0854/19, 0923/19, 0935/19, 0953/19, 0966/19, 0949/19 au fost 
scoase de pe lista 3.

- Petiții retrase

Petițiile nr. 1580/2013, 1854/2014, 232/2016, 934/2018 și 345/2019 au fost retrase 
de petiționari.

- Scrisori primite:

a) Poziția Slovaciei cu privire la petiția nr. 0879/17 privind apa termală;
b) Răspunsul Comisiei JURI cu privire la petiția nr. 0660/18 privind minorii sub 

tutelă;
c) Răspunsul primit din partea Generalitat Valenciana cu privire la petiția nr. 

0143/19 privind depozitarea deșeurilor;
d) Răspunsul autorităților spaniole cu privire la petiția nr. 0535/17 privind 

dizabilitatea;
e) Răspunsul Comisiei TRAN cu privire la petiția nr. 1195/18 privind sistemele 

de taxare bazate pe kilometraj;
f) CM cu privire la petiția nr. 0092/10 privind violarea drepturilor constituționale 

în Venezuela.

Mediu



PV\1196519RO.docx 11/21 PE643.238v02-00

RO

19. Petiția nr. 1194/2017, adresată de Maria del Carmen Varela Velo, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Asociación Galega Cova Crea”, privind mina de cupru din Touro, Galicia
(în prezența petiționarei)

Petiția nr. 0174/2018, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo”, privind proiectul minier din 
Touro, La Coruña
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 0386/2018, adresată de Isabel Vila, de cetățenie spaniolă, în numele 
„Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non”, privind mina de cupru din Touro, Galicia
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: Luis Gallardo Zafra, Maria del Pilar Sampedro Laranga și Iria Ares Méndez 
(petiționari), Daniel Fernandez Gomez (DG ENV, Comisia Europeană), Tatjana Zdanoka, 
Diana Riba i Giner, Cristina Maestre Martín De Almagro, Francisco Millán Mon, Margrete 
Auken și Eleonora Evi.

Decizie: petițiile rămân deschise, se solicită Comisiei mai multe informații despre chestiunile 
în cauză. 

Afaceri sociale – Echilibrul de gen

20. Petiția nr. 0271/2019, adresată de Silvia Oñate Moya, de cetățenie spaniolă, privind 
pensiile de urmaș
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: Silvia Oñate Moya (petiționara), Giulia Pagliani (DG EMPL, Comisia 
Europeană), Cristina Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera Garcia, Jordi Cañas Pérez, 
Jarosław Duda și Rosa Estaràs Ferragut. 

Decizie: petiția rămâne deschisă, se trimite o scrisoare Ministerului Muncii din Spania, se 
transmite pentru informare Comisiei EMPL și se solicită Comisiei o confirmare scrisă.

Reuniunea a continuat la ora 16.00, fiind prezidată de Tatjana Zdanoka (vicepreședintă).

21. Petiția nr. 1126/2018, adresată de J.U.N., de cetățenie britanică, privind o directivă 
referitoare la abuzul domestic și la violența domestică
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: Martina Tornkvist (DG JUST, Comisia Europeană), Jarosław Duda și Jane 
Ursula Nicholas (petiționara). 

Decizie: petiția rămâne deschisă și se solicită avizul comisiilor FEMM și LIBE.

Reuniunea a continuat la ora 16.16, fiind prezidată de președintă.
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Piața muncii – egalitatea de șanse și echilibrul de gen

22. Petiția nr. 0189/2018, adresată de S.B.P., de cetățenie spaniolă, în numele Platformei 
europene pentru consumatori și mediu, privind diferența de remunerare între femei și 
bărbați
și
Petiția nr. 0240/2018, adresată de Antonio Luiz Vázquez Delgado, de cetățenie spaniolă, 
în numele „JUSAPOL”, privind măsurile de promovare a dreptului la un salariu egal 
pentru muncă egală în UE
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Miguel de La Corte (DG JUST, Comisia Europeană), Peter Jahr, Tatjana 
Zdanoka, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio Luiz Vazquez Delgado, Miguel Angel 
Gómez-García (petiționarii care au adresat petiția nr. 240/2018), Adam Pokorny (DG EMPL, 
Comisia Europeană), Jorge Buxadé Villalba, Jordi Cañas Pérez, Cristina  Maestre Martín  De 
Almagro și Pablo Arias Echeverria.

Decizie: petițiile rămân deschise;
pentru petiția nr. 0189/2018: se solicită un aviz din partea comisiilor EMPL și FEMM și se 
solicită informații suplimentare Comisiei;
pentru petiția nr. 0240/2018: se transmit, din nou, scrisori atât Ministerului de Interne din 
Spania (solicitând angajamentul de a respecta principiul remunerației egale pentru muncă 
egală), cât și președintelui Congresului Deputaților din Spania (pentru a obține informații 
privind progresele lucrărilor legislative).

Reuniunea a continuat la ora 16.51, fiind prezidată de Tatjana Zdanoka (vicepreședintă).

Transporturi

23. Petiția nr. 0998/2018, adresată de Alberto Cirio, de cetățenie italiană, privind revizuirea 
proiectului de infrastructură a liniei de cale ferată de mare viteză Torino-Lyon

Au intervenit: Jean-Louis Colson (DG MOVE, Comisia Europeană), Gwendoline Delbos-
Corfield, Eleonora Evi, Mario Furore și Peter Jahr.

Decizie: se închide.

24. Petiția nr. 1030/2018, adresată de Raffaella Scattolon, de cetățenie italiană, privind 
anularea proiectului pentru linia de cale ferată de mare viteză Brescia-Verona
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: Raffaella Scattolon (petiționara), Jean-Louis Colson (DG MOVE, Comisia 
Europeană), Eleonora Evi și Peter Jahr.

Decizie:  petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare autorităților italiene, pentru a solicita 
clarificări (Ministerul infrastructurii și transporturilor).
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Reuniunea a continuat la ora 17.30, fiind prezidată de președintă.

25. Petiția nr. 0659/2018, adresată de Samuel Martín-Sosa, de cetățenie spaniolă, în numele 
„Ecologiști în acțiune”, privind construirea unei linii de mare viteză între Marchena și 
Osuna, în provincia Sevilla (Spania)
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Leticia Balsega Calvo (petiționara) și Daniel Fernandez Gomez (DG ENV, 
Comisia Europeană).

Decizie: petiția rămâne deschisă, se trimite o scrisoare autorităților spaniole privind respectarea 
deplină de către Spania a hotărârii Curții de Justiție în cauza C-461/14 și se solicită Comisiei o 
actualizare scrisă. 

26. Petiția nr. 0026/2018, adresată de Patricio Oschlies Serrano, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Colectivo Emigrante”, privind linia de cale ferată dintre Canfranc și Oloron

Au intervenit: Pascal Boijmans (DG REGIO, Comisia Europeană) și Pablo Arias Echeverria.

Decizie: petiția rămâne deschisă și se solicită Comisiei o actualizare scrisă;

27. Petiția nr. 1205/2015, adresată de L.M., de cetățenie slovacă, privind modernizarea 
tronsonului feroviar de la Liptovský Mikuláš, Slovacia

Au intervenit: Jaroslav Straka (DG REGIO, Comisia Europeană) și Andrey Slabakov.

Decizie: petiția rămâne deschisă, se contactează în scris autoritățile slovace privind EIM-ul 
proiectului în cauză, se transmite Comisiei TRAN pentru elaborarea unui aviz și se solicită 
informații suplimentare Comisiei. 

28. Petiția nr. 0247/2019, adresată de Joachim Schulz, de cetățenie germană, privind cel de-
al patrulea pachet feroviar

Au intervenit: Jan Scherp (DG MOVE, Comisia Europeană).

Decizie: se închide.

29. Petiția nr. 0069/2019, adresată de Gyunay Mehmed, de cetățenie bulgară, privind 
perioada de repaus zilnic redusă pentru șoferii de camioane prevăzută în pachetul privind 
mobilitatea

Au intervenit: Jan Scherp (DG MOVE, Comisia Europeană).

Decizie: petiția rămâne deschisă, se transmite petiția pentru aviz Comisiei TRAN și se solicită 
Comisiei o actualizare scrisă.
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30. Petiția nr. 0098/2019, adresată de S. M., de cetățenie bulgară, în numele Stefi-Trans, 
însoțită de 13 semnături, privind controalele asupra odihnei efectuate de autoritățile 
franceze asupra transportatorului bulgar
și
Petiția nr. 0226/2019, adresată de S. L. K., de cetățenie bulgară, în numele S.K.L. Trans, 
privind controalele efectuate de autoritățile franceze asupra unui transportator bulgar

Au intervenit: Frederik Rasmussen (DG MOVE, Comisia Europeană), Angel Dzhambazki, 
Andrey Slabakov, Andrey Novakov și Loránt Vincze.

Decizie: petiția rămâne deschisă, se transmite pentru aviz Comisiei TRAN și se solicită 
Comisiei o actualizare scrisă.

31. Petiția nr. 1447/2016, adresată de Anita Krauße, de cetățenie germană, cuprinzând o 
cerere de modificare a articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul nr. 561/2006 privind 
armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: Anita Krausse și Gregor Ter Heide (petiționari), Frederik Rasmussen (DG 
MOVE, Comisia Europeană) și Loránt Vincze. 

Decizie: petiția rămâne deschisă și se solicită Comisiei o actualizare scrisă cu privire la o 
posibilă revizuire a Regulamentului nr. 561/2006 privind perioadele de conducere și de repaus.  

32. Chestiuni diverse

Niciuna.

33. Data și locul următoarei reuniuni

 2.12.2019, 15.00 – 18.30

 3.12.2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30 

Reuniunea a fost închisă la ora 18.26.

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

Următoarele petiții vor fi închise:

0710/2017, 0873/2017, 0777/2018, 0864/2018, 1119/2018, 1137/2018, 1199/2018, 0019/2019, 
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0155/2019, 0164/2019, 0191/2019, 0212/2019, 0218/2019.

Următoarele petiții vor rămâne deschise: 

1342/2011, 0646/2018, 0755/2018, 0103/2019, 0145/2019, 0171/2019, 0211/2019, 0235/2019, 
0242/2019.

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune a Comisiei pentru petiții din 2-
3 octombrie 2019.
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Rezultatele voturilor prin apel nominal
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1. Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 
2018

1.1. Votul final

28 +
ECR Emmanouil Fragkos, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martin Buschmann, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Jarosław Duda, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, 
Eugen Tomac, Loránt Vincze

RENEW Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Alfred Sant, Cristian Terheş

VERTS/ALE Margrete Auken, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

1 -
RENEW Monica Semedo

1 0
ID Stefania Zambelli

Corectarea voturilor și intențiile de vot

+ Rainer Wieland, Cristina Maestre Martín De Almagro 

- Lefteris Nikolaou-Alavanos 

0

Notă: Din motive tehnice, următorul vot nu a fost înregistrat în mod adecvat:
— Monica Semedo (RENEW) nu a votat
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

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

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Peter Jahr (1, 2), Radan Kanev (1, 2), Loránt Vincze (2), Alex Agius Saliba (2), Andris Ameriks 
(2), Jude Kirton-Darling (1, 2), Alfred Sant (2), Cristian Terheş (2), Ulrike Müller (1, 2), Frédérique Ries (1, 2), Marie-Pierre Vedrenne 
(2), Margrete Auken (2), Nico Semsrott (2), Emmanouil Fragkos (2), Martin Buschmann (2), Eleonora Evi (1,2), Mario Furore (1,2), 
Lefteris Nikolaou-Alavanos (2), 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Jarosław Duda (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Sylvie Guillaume (2), Sven Mikser (1), Jordi Cañas (2), Stefania Zambelli (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)Alexis Georgoulis (2)

209 (7)

Sophia in 't Veld (2), Eugen Tomac (2)

216 (3)

Gwendoline Delbos-Corfield (2), Andrey Novakov (2), Nicolas Schmit (2), Monica Semedo (2), Assita Kanko (2), Francisco José 
Millán Mon (2), Clara Aguilera (2), Diana Riba i Giner (2), Lina Gálvez Muñoz (2), Rosa Estaràs Ferragut (2), Jorge Buxadé Villalba 
(2), Pablo Arias Echeverría (2)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

 

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 11.11.2019
(2) 12.11.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na 
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Harald Bolsinger, Jens Minnemann, Alberto Arranz, Susana Fernández, Serge Le Quéau, Laurent Guillou, Claude Le Guyader, Edith 
Le Goffic, René Louail, Michel Besnard, Sabrina Gurtner, Jude Ryan, Luis Gallardo, Pilar Sampedro, Iria Ares, Silvia Oñate, Jane 
Nicholas, Antonio Luis Vázquez, Francisco Javier Melero, Miguel Angel Gómez, María Coral Vázquez, Ernesto Vilariño, María Coral 
Andrés, José María García, Aarón Rivero, Raffaella Scattolon, Andrea Spiller, Teresa Russo, Leticia Baselga, Anita Krausse, Gregor 
Ter Heide, Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger Kaiser, Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Ismini Rigopoulou,

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

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

Gabriele Kremer, Louise Obenauer, Matteo Salto, Lucia Piana, Robert Mathiak, Marco La Marca, Eadaoin O’Donovan, Colin 
O’Driscoll, Harald Schmid, Andrew Owen-Griffiths, Alf-Eckbert Fuessel, Ioannis Kavvadas, Stanislav Ralchev, Daniel Fernandez 
Gomez, Giulia Pagliani, Martina Tornkvist, Miguel de La Corte, Jean-Louis Colson, Pascal Boijmans, Jaroslav Straka, Jan Scherp, 
Frederik Rasmussen

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och 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
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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/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea, Mateja Miksa

Yacine El Laoui, Vivienne Byrne, Carla Fitoiu

Katlin Joala, Jevgeni Tamme

Marc Giménez, Juris Sokolovskis, Ida Lund-Larsen

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Katarzyna Ochman-Kaminska

George Tziapouras

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του 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 του 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

Jos Heezen, Giorgio Mussa

Yasmina Yakimova
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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 της 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, Patricia Van de Peer, Piero Soave, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Sabin Poshtov, 
Roberta Panizza, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Andreea Craciun, Maria Arbeiter, Krisztina Kovacs, 

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/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
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