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ATA
Reunião de quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, das 10.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30

e de quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, das 9.00 às 12.30

BRUXELAS

A reunião tem início às 10.06 de quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, sob a presidência de 
Yana Toom (segunda vice-presidente).

1. Aprovação do projeto de ordem do dia OJ– PE 647.006

 FdR 1198028
A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente ata.

2. Aprovação da ata da reunião de: 

• 20-21 de janeiro de 2020 PV- PE 646.857
FdR 1196844 

+ anexos

A ata é aprovada.

3. Comunicações da presidência

Nada a assinalar.
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Deficiência

4. Relatório do Comité Económico e Social Europeu sobre 
«O direito efetivo das pessoas com deficiência a votar nas eleições para o Parlamento 
Europeu» (relatório de informação) 
- apresentação por Krzysztof Pater, relator – CESE

Intervenções: Krzysztof Pater, Inma Placencia Porrero (EE-EMPL), Ádám Kósa, Mario 
Furore, Tatjana Ždanoka.

Às 10.30

*** Período de votação *** 
(votação eletrónica) 

5. Parecer sobre o controlo da aplicação do direito da UE em 2017 e 2018 
(2019/2132(INI))
Relator: RUIZ DEVESA (S-D)

- aprovação de um projeto de parecer

O parecer é aprovado por 27 votos a favor, 0 votos contra e 2 abstenções.

*** Fim do período de votação ***

Parecer

6. Parecer sobre o relatório de iniciativa sobre a situação dos direitos fundamentais na 
União Europeia – Relatório anual para os anos 2018-2019 (2019/2199(INI)) (Comissão 
LIBE)
Relatora: TOOM (Renew)

- Apreciação do projeto de parecer

Intervenções: Yana Toom, Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

Estando presente a Comissão Europeia

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

7. Petição n.º 1106/2018, apresentada por Alexander Edberg Thorén, de nacionalidade 
sueca, sobre o lançamento de um processo de registo integrado e de um documento de 
identificação para estudantes Erasmus na Europa

Intervenções: Harpa Sif Arnarsdottir (CE-EAC), Monika Mosshammer (CE-JUST), Agnès 
Evren, Massimiliano Smeriglio.

Decisão: manter a petição em aberto e acompanhar os progressos futuros da CE no que respeita 
ao Cartão Europeu de Estudante.

Direitos fundamentais

8. Petição n.º 0594/2019, apresentada por B. E., de nacionalidade alemã, subscrita por 
6 signatários, sobre o rapto internacional de crianças no Japão

Petição n.º 0841/2019, apresentada por T. P, de nacionalidade italiana, sobre o rapto 
internacional de crianças no Japão

Petição n.º 0842/2019, apresentada por Vincent Fichot, de nacionalidade francesa, 
sobre o rapto internacional de crianças no Japão

Petição n.º 0843/2019, apresentada por M. B., de nacionalidade italiana, sobre o 
rapto internacional de crianças no Japão
(na presença da coordenadora para os direitos da criança e da presidência croata)

Intervenções: B. E. (peticionário, petição n.º 594/2019), Paul-George Touja (copeticionário, 
petição n.º 594/2019), Vincent Fichot (peticionário, petição n.º 842/2019), T.P (peticionário, 
petição n.º 841/2019), Patrizia De Luca (CE-JUST), Ewa Kopacz (coordenadora para os 
direitos da criança), Yana Toom, Ignazio Corrao, Loránt Vincze, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Tatjana Ždanoka, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba, Ryszard Czarnecki.

A reunião prossegue às 11.56, sob a presidência de Ryszard Czarnecki (terceiro vice-
presidente).

Decisão: manter o exame das petições em aberto e acompanhar os progressos futuros da CE 
nesta matéria, enviar uma carta a Josep Borrell, Alto Representante para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, enviar uma carta à Delegação para as relações com o 
Japão, solicitar autorização para redigir uma proposta de resolução.
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A reunião é suspensa às 12.16.

***
A reunião prossegue às 14.33, sob a presidência de Tatjana Ždanoka (primeira vice-

presidente).

Agricultura – Concorrência

9. Petição n.º 0280/2019, apresentada por J. B., de nacionalidade espanholam sobre a 
situação dos produtores de laranja valencianos

Intervenções: Luc Berlottier (CE-AGRI), Sira Rego, Mazaly Aguilar, José Manuel Garcia-
Margallo Y Marfil, Adrian Vazquez Lazara, Alexander Bernhuber, Clara Aguilera García.

Decisão: manter o exame da petição em aberto, enviar uma carta de insistência à Comissão 
AGRI, solicitar um seguimento à Comissão.

A reunião prossegue às 16.16, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

Ambiente

10. Petição n.º 0886/2016, apresentada por T. M. M., de nacionalidade espanhola, sobre 
o declínio do ecossistema na lagoa Mar Menor, em Múrcia

Petição n.º 1168/2016, apresentada por Isabel Rubio Perez, de nacionalidade 
espanhola, em nome dos «Ecologistas en acción de la Región Murciana», sobre a 
preservação do Mar Menor

Petição n.º 1059/2019, apresentada por Jose Luis Álvarez-Castellanos Rubio, de 
nacionalidade espanhola, em nome da Izquierda Unida los Verdes de la Región de 
Murcia, sobre a poluição e a deterioração das condições ambientais no Mar Menor

Intervenções: Eduardo Salazar Ortuño (advogado do peticionário, petição n.º 1168/2016), Jose 
Luis Álvarez-Castellanos Rubio (peticionário, petição n.º 1059/2019), José María Ramos 
Florido (CE- ENV), Clara Aguilera García, José Ramón Bauza Díaz, Marcos Ros Sempere, 
Thomas Waitz, Alexander Bernhuber, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ernest Urtasun, Sira Rego. 

Decisão: manter o exame das petições em aberto, solicitar à Comissão uma atualização por 
escrito, enviar uma carta à Direção-Geral do Mar Menor junto do Departamento Regional do 
Ambiente da região de Múrcia, enviar uma carta ao Ministerio de Transición Ecológica, 
transmitir a petição à Comissão ENVI para informação.

11.  Petição n.º 956/2016, apresentada por H. E., de nacionalidade alemã, em nome do 
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grupo de ação «DreiländerRegion gegen Tihange» (Região dos Três Länder contra 
Tihange), sobre a central nuclear Tihange 2

Petição n.º 156/2018, apresentada por Christel Schlebusch, de nacionalidade 
alemã, sobre a segurança da central nuclear Tihange 2

 
Intervenções: Dr. Tim Grüttemeier (representante do peticionário, petição n.º 956/2016), 
Walter Schumacher (representante da peticionária, petição n.º 156/2018), Aneta Siejka (CE-
ENER), Pascal Arimont, Daniel Freund.

Decisão: manter o exame da petição em aberto, solicitar informações adicionais à Comissão, 
nomeadamente que forneça uma lista dos documentos recebidos das autoridades belgas sobre 
as questões de segurança da central elétrica, e enviar novamente uma carta às autoridades belgas 
solicitando informações sobre a segurança da central elétrica.

12. Petição n.º 690/2018, apresentada por Lucian Saulenu, de nacionalidade romena, 
em nome da Associação para o Renascimento de Craiova (ARC), sobre o plano de 
prolongamento do funcionamento da central nuclear de Kozloduy, na Bulgária

Petição n.º 784/2019, apresentada por P. P., de nacionalidade búlgara, em nome de 
um grupo de ONG e cidadãos búlgaros e romenos, sobre preocupações de 
segurança relativas a um depósito de armazenamento definitivo de resíduos 
radioativos na Bulgária

Intervenções: P. P. (peticionário, petição n.º 784/2019), Antoaneta Rizova-Kalapish (CE-
ENV), Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Petar Vitanov, Emil Radev, Margrete Auken.

Decisão: dar por concluído o exame da petição.

13. Petição n.º 827/2018, apresentada por Olga Daskali, de nacionalidade grega, sobre 
alegadas violações graves do Direito da UE no processo de licenciamento de quatro 
centrais elétricas no interior de uma área natural protegida no município de 
Mesolongi, Grécia

Intervenções: Olga Daskali (peticionária), Paul Speight (CE- ENV), Alex Agius Saliba, 
Margrete Auken, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tatjana Ždanoka.

A reunião prossegue às 17.26, sob a presidência de Tatjana Ždanoka (primeira vice-
presidente).
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Decisão: manter o exame da petição em aberto, solicitar à Comissão que investigue as 
alegações dos peticionários e apresente informações sobre a conformidade do projeto com a 
legislação da UE e as convenções internacionais.

Deficiência

14. Petição n.º 0367/2018, apresentada por Arianna Colonello, de nacionalidade 
italiana, sobre o direito ao trabalho por parte das pessoas com deficiência

Intervenções: Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Jaroslaw Duda, Chiara Maria Gemma, 
Mario Furore, Alex Agius Saliba, Ádám Kósa, Tatjana Ždanoka.

Decisão: manter o exame da petição em aberto, enviar uma carta às autoridades nacionais 
competentes solicitando-lhes que assegurem a aplicação da diretiva relativa à igualdade no 
emprego no seu território, solicitar à Comissão informações adicionais sobre a transposição 
adequada da diretiva.

A reunião é suspensa às 17.51. 

* * *

A reunião prossegue às 17.52, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

15. Reunião de coordenadores (à porta fechada) 

A reunião é suspensa às 18.59.

* * *

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

A reunião prossegue na 20 de fevereiro de 2020, às 9.03, sob a presidência de Dolors 
Montserrat (presidente).

16. Comunicações da presidente sobre as decisões dos coordenadores

1. Aprovação da ordem do dia

O projeto de ordem do dia é aprovado.
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2. Comunicações da presidência 

A presidente informa os coordenadores sobre a reunião com os presidentes das 
comissões EMPL e LIBE no que diz respeito à eventualidade de o Parlamento assumir 
a presidência da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. A presidente anuncia que manterá os membros a par de futuras evoluções.

A presidente informa os coordenadores de que, no que se refere ao relatório de execução 
solicitado em matéria de proteção dos cidadãos da UE ao abrigo da CNUDPD, tal como 
demonstrado através de petições, a Comissão EMPL solicitou a suspensão da 
autorização até que o âmbito do relatório INI seja clarificado e que a Comissão LIBE 
tenha contestado a competência da Comissão PETI.

Os coordenadores tomam conhecimento da decisão adotada em comissão no sentido de 
elaborar uma breve proposta de resolução sobre o rapto internacional e nacional de 
crianças da UE no Japão.

3. Aprovação do projeto de ordem do dia da reunião da Comissão PETI de 16-17 de março 
de 2020

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

As petições sobre o lindano respeitantes ao País Basco e à Galiza serão transferidas para 
a ordem do dia de abril, devido às eleições regionais realizadas nestas regiões em 5 de 
abril.

Os coordenadores encarregam os grupos de coordenar a elaboração de perguntas para a 
reunião com o vice-presidente Maroš Šefčovič, a fim de permitir uma utilização mais 
eficiente do tempo.

4. Pedidos dos grupos políticos

a) No que diz respeito aos pedidos do Grupo PPE:

É decidido aplicar o procedimento de urgência à petição n.º 0087/2020 sobre a possível 
violação por Espanha da Decisão 2017/2074 do Conselho, que impõe medidas 
restritivas relacionadas com a situação na Venezuela, e incluir o assunto na ordem do 
dia do mês de março.

A petição n.º 0477/2017, apresentada por um cidadão polaco, sobre a discriminação 
contra jornalistas e restrições à liberdade de expressão nos meios de comunicação social 
públicos na Polónia, a petição n.º 0671/2018, sobre a aplicação de medidas dissuasivas 
contra a condução sob o efeito do álcool e da droga, a petição n.º 0352/2019, 
apresentada por D. V, de nacionalidade romena, sobre uma alegada violação dos direitos 
laborais na Islândia e a petição n.º 0423/2019, apresentada por V. M. P., de 
nacionalidade romena, subscrita por 3 signatários, sobre uma alegada violação dos 
direitos dos trabalhadores na Islândia, serão incluídas na ordem do dia de março.
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A petição n.º 0954/2019, sobre medidas destinadas a prevenir a discriminação contra 
as pessoas surdas e com dificuldades auditivas, constará da ordem do dia de abril.

b) No que diz respeito aos pedidos do Grupo Renew:

É decidido aplicar o procedimento de urgência à petição n.º 1236/2019, sobre a 
expansão da exploração mineira a céu aberto de Turów (Polónia) nas proximidades das 
fronteiras com a Alemanha e a República Checa, e incluir a questão na ordem do dia de 
março. Este pedido também foi apresentado pelo Grupo Verts/ALE.

Serão incluídas na ordem do dia de março a petição n.º 0858/2017, apresentada em 
nome da Assembleia para a Educação Bilingue, sobre o impacto da imersão total na 
língua catalã na escola para as famílias que se deslocam para a região, e a petição 
n.º 0548/2019, sobre o impacto da utilização de fungicidas SDHI na saúde humana e 
nos ecossistemas.

c) No que diz respeito aos pedidos do Grupo Verts/ALE:

O pedido de aplicação do procedimento de urgência à petição n.º 1241/2019 sobre a 
situação precária dos enfermeiros é rejeitado.

O pedido de inclusão na ordem do dia de março da petição n.º 0930/2018, sobre os 
crimes de Antonio Gonzalez Pacheco durante a ditadura de Franco, é rejeitado.

A petição n.º 0930/2018, sobre os crimes de Antonio Gonzalez Pacheco durante a 
ditadura de Franco, não será debatida em comissão.

Serão incluídas na ordem do dia de abril a petição n.º 0058/2019, sobre o ensino pré-
escolar para crianças da comunidade turca na Grécia, e a petição n.º 0938/2012, sobre 
a bacia hidrográfica do rio Ebro.

A petição n.º 0197/2016, sobre a conservação das zonas húmidas no estreito de 
Gibraltar, e a petição n.º 1721/2013, apresentada pela mesma peticionária, serão 
incluídas nas ordens do dia de maio ou junho.

A petição n.º 38/2020, sobre as línguas minoritárias nas escolas da Letónia, será 
incluída numa ordem do dia quando a resposta da Comissão estiver disponível.

d) No que diz respeito ao pedido apresentado por Eleonora Evi (NI):

É decidido incluir na ordem do dia da reunião de abril a petição n.º 0336/2012, 
apresentada por C.R., de nacionalidade dinamarquesa, sobre o corte sistemático da 
cauda dos leitões na Dinamarca, a petição n.º 0721/2014, apresentada por Joanna 
Swabe, de nacionalidade britânica, em nome da Human Society International e subscrita 
por dois signatários, sobre o corte sistemático da cauda dos suínos, assim como a 
petição n.º 1141/2014, apresentada por Fredrick Federley, de nacionalidade sueca, 
sobre o corte da cauda dos suínos.

5. Pareceres

a) Os coordenadores decidem que a Comissão PETI não deve elaborar um parecer sobre 
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o relatório anual da Comissão AFET relativo à exportação de armas.

b) Os coordenadores decidem que a Comissão PETI deve elaborar um parecer sobre o 
relatório da Comissão EMPL sobre «Reduzir as desigualdades, com especial destaque 
para a pobreza no trabalho».

c) Os coordenadores decidem atribuir ao Grupo ECR (Deputado Fragos) o parecer sobre 
o relatório da Comissão AFET sobre a Turquia – relatório de progresso anual de 2019. 

6. Missões de recolha de informações

Os coordenadores decidem adiar a missão de recolha de informações à Polónia para o 
segundo semestre e substituí-la por uma missão de mesmo tipo a um serviço alemão de 
proteção da juventude («Jugendamt»).

Além disso, os coordenadores decidem que a Comissão PETI deve solicitar o 
aditamento à delegação da Comissão EMPL à COSP (Conferência dos Estados Partes 
na CNUDPD). 

7. Audições e conhecimentos especializados do Departamento Temático

Os coordenadores decidem realizar duas audições durante o segundo semestre: 
«Impacto ambiental e social da atividade mineira na UE» e «Relações interinstitucionais 
no tratamento das petições: o papel da Comissão». 

Os coordenadores decidem solicitar ao Departamento Temático que organize um 
seminário sobre os «Direitos LGBTI na Europa».

8, 9 e 10.

Os coordenadores optam pelo procedimento escrito.

11. Iniciativa de Cidadania Europeia «Minority SafePack»

Os coordenadores tomam conhecimento do programa. São também notificados de que 
o presidente comunicará aos peticionários na origem de petições sobre assuntos 
relacionados com esta iniciativa (nos termos do artigo 230.º do Regimento do PE sobre 
a iniciativa de cidadania, ou ICE) que esta ICE foi apresentada à Comissão Europeia e 
que está agendada, para 23 de março de 2020, a audição referida no artigo 14.º do 
Regulamento relativo à ICE. 
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12. Pedidos apresentados pelo Grupo Verts/ALE – organização de reuniões

Adiado para uma futura ordem do dia. 

13. Pontos para informação

Os coordenadores tomam conhecimento da resposta da Comissão AFCO ao pedido da 
Comissão PETI para participar nas negociações sobre o Estatuto do Provedor de Justiça. 
Os coordenadores solicitam ao presidente que insista em preservar a competência da 
Comissão PETI e, eventualmente, convidar o Deputado Rangel a informar a Comissão 
PETI acerca das negociações.

Os coordenadores tomam também conhecimento dos pontos para informação: 

a) Em 11 de fevereiro de 2020, 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.

Lista 3 relativa às petições n.os 1266/2019 a 1357/2019 e 0001/2020 a 0061/2020.

1 Assuntos que não se enquadram no âmbito de atividades da União
1272/2019, 1278/2019, 1280/2019, 1292/2019, 1294/2019, 1304/2019,1307/2019, 
1309/2019, 1317/2019, 1326/2019, 1337/2019, 1338/2019, 1342/2019, 1343/2019, 
1344/2019, 1347/2019, 0002/2020, 0022/2020. 0023/20 e 0024/2020,

2. Ausência de elementos substanciais que permitam o enquadramento do assunto no 
âmbito de atividades da União
1274/2019.

3. Argumentação incoerente e sem ligação clara ao âmbito de atividades da União
 1291/2019, 1327/2019, 1339/2019, 1355/2019, 0035/2020.
 

As petições n.os 1293/2019, 1322/2019, 1276/2019 e 1321/2019 são retiradas da 
Lista 3.

b) Petições retiradas

A seguinte petição foi retirada desde a última reunião de coordenadores:
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Petição n.º 0628/2019, apresentada por P. C. P., de nacionalidade espanhola, sobre a alegada 
utilização indevida de financiamento do FEDER para investigação em 
Espanha.
- retirada pelo peticionário em 28 de dezembro de 2019

c) Cartas recebidas

- Resposta do Ministério do Clima da Polónia, PL (Petição n.º 1099/2018)
- Resposta do Ministério do Clima da Polónia, EN (Petição n.º 1099/2018)
- Carta da representação permanente de Malta relativa à faturação dos serviços de utilidade 
pública (Petição n.º 0566/2018)
- Resposta da Província de Como sobre a deposição de resíduos (Petição n.º 1144/2017)
- Resposta da Região da Lombardia sobre a deposição de resíduos (Petição n.º 1144/2017)
- Resposta da Xunta de Galicia sobre atividades mineiras (Petições n.º 1194/2017, 0174/2018 
e 0386/2018)
Resposta do Ministro do Ambiente na Dinamarca relativa à Diretiva «Habitats» da UE 

(Petição n.º 0238/2019)
- Resposta da Comissão EMPL em matéria de disparidades salariais entre homens e mulheres 
(Petição n.º 0189/2018)
- Resposta da Comissão FEMM em matéria de disparidades salariais entre homens e mulheres 
(Petição n.º 0189/2018)
- Resposta da Comissão EMPL sobre a Ryanair (Petição n.º 1116/2018)
- Resposta da Comissão FEMM sobre o abuso e a violência domésticos (Petição 
n.º 1126/2018)
- Resposta da Comissão JURI sobre as cláusulas contratuais utilizadas por entidades de gestão 

coletiva de direitos de autor (Petição n.º 0193/2019)
- Comissão LIBE – confirmação das petições que devem ser objeto de parecer ou de 

seguimento e das petições para informação – sem seguimento
- Parecer da Comissão TRAN sobre a atribuição de lugares sentados pelas companhias aéreas 
(Petição n.º 0547/2019)
- Comissão ITRE – não é dado seguimento à análise das práticas discriminatórias da Netflix 
(Petição n.º 0486/2019)

Instituições europeias

17. Petição n.º 1156/2019, apresentada por Nico Semsrott, de nacionalidade alemã, 
sobre a mudança de nome do hemiciclo do Parlamento Europeu em Bruxelas e a 
criação da sede única do Parlamento Europeu em Bruxelas

Intervenções: Nico Semsrott (peticionário), Dorthe Christensen (CE-SG.G4), Asim Ademov, 
Frédérique Ries, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken.

Decisão: manter o exame da petição em aberto, aguardar o parecer da Comissão AFCO.
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Saúde

18. Petição n.º 1140/2018, apresentada por Fernando Novella Asensio, de nacionalidade 
espanhola, em nome dos «Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto», 
sobre uma Europa livre de amianto

Intervenções: William Tailler (CE-EMPL), Alex Agius Saliba.

Decisão: manter o exame da petição em aberto e acompanhar os progressos futuros da CE no 
que respeita a esta questão.

Bem-estar dos animais

19. Petição n.º 0171/2019, apresentada por B. K., de nacionalidade alemã, sobre a 
mortalidade dos insetos provocada pela iluminação pública

Intervenções: Vujadin Kovacevic (CE-ENV), Alex Agius Saliba.

Decisão: manter a petição em aberto e solicitar informações por escrito à Comissão, em especial 
no que se refere a eventuais orientações para as autoridades locais. 

Concorrência

20. Petição n.º 1694/2014, apresentada por Joaquín Pérez Gómez, de nacionalidade 
espanhola, sobre o concurso público para a gestão do ciclo da água na Área Metropolitana 
de Barcelona

Intervenções: Miriam Planas Martin (copeticionário), Joaquín Pérez Gomez (peticionário), 
Dita Collinsová (CE-GROW), Ernest Urtasun, Alex Agius Saliba, Diana Riba I Giner, Sira 
Rego, Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat.

Decisão: dar por concluído o exame da petição.

Assuntos Sociais

21. Petição n.º 0865/2018, apresentada por Kapka Panayotova, de nacionalidade 
búlgara, em nome do Centro para a Vida Independente, sobre a utilização dos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento na Bulgária
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Intervenções: Aneta Genova Mircheva (representante da peticionária), Natasa Kokic 
(representante da peticionária), Frank Sioen (representante da peticionária), Cendrine De 
Buggenoms (CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Ádám 
Kósa, Radan Kanev, Peter Vitanov.

Decisão: manter a petição em aberto, enviar uma carta ao governo búlgaro solicitando 
informações sobre a abordagem da Bulgária às questões da «desinstitucionalização», das boas 
práticas para uma vida verdadeiramente autónoma e a inclusão social, assim como da 
disponibilidade de opções de habitação acessíveis e a preços acessíveis para deficientes e 
idosos. Solicitar à Comissão que acompanhe a forma como as autoridades búlgaras asseguram 
e promovem a plena defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todas as 
pessoas com deficiência.

Ambiente

22. Petição n.º 0811/2017, apresentada por Giovanni Cortese, de nacionalidade italiana, 
sobre o projeto de construção de duas bacias de retenção no rio Seveso

Intervenções: Giovanni Cortese (peticionário), Laura Tabellini (CE-ENV), Alex Agius Saliba, 
Eleonora Evi.

Decisão: manter a petição em aberto, enviar uma carta à Região da Lombardia e ao presidente 
da Câmara de Milão, e transmitir, para conhecimento, à Comissão ENVI.

A reunião prossegue às 11.16, sob a presidência de Ryszard Czarnecki 
(terceiro vice-presidente).

23. Petição n.º 0145/2019, apresentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidade espanhola, (em nome da associação ambiental «Petón do Lobo»), 
solicitando informações sobre uma reavaliação do empréstimo concedido pelo BEI 
à empresa Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Galiza)

Intervenções: Giulio Volpi (CE-ENER), Radan Kanev.

Decisão: manter o exame da petição em aberto e acompanhar os progressos futuros da CE 
nesta matéria.

24. Petição n.º 0143/2019, apresentada por Alejandro Blasco Sánchez, de nacionalidade 
espanhola (em nome do concelho municipal de Real), sobre o encerramento e a 
reabilitação ambiental de aterros não utilizados no município de Real, Valência

Intervenções: José J. Diaz Del Castillo (CE-ENV), Inmaculada Rodríguez-Piñero, Radan 
Kanev.
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Decisão: manter o exame da petição em aberto e enviar uma carta à Generalitat Valenciana, 
instando-a a acompanhar a situação e a informar a Comissão PETI sobre o processo de 
reabilitação e a limpeza dos aterros.

25. Diversos

Nada a assinalar.

26. Data e local da próxima reunião
  16 de março de 2020, das 15.00 às 18.30
  17 de março de 2020, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30

A reunião é encerrada às 11:35.

***

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:

1512/2010, 1063/2018, 0099/2019, 0135/2019, 0331/2019, 0436/2019, 

São mantidas em aberto as seguintes petições:

0578/2017, 0761/2019, 0370/2019, 0427/2019

o O o



PV\1198119PT.docx 15/21 PE647.029v01-00

PT

Resultados das votações nominais finais

Índice

1. XXX...................................................................................................................................16
1.1. Votação final...........................................................................................................16

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : a favor
- : contra
0 : abstenções
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1. XXX

1.1. Votação final

27 +
ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès 
Evren, Radan Kanev, Ádám Kósa, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andris Ameriks, Estrella Durá Ferrandis, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio

VERTS/ALE Mounir Satouri, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

2 0
GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

ID Gianna Gancia

Legenda dos símbolos utilizados:
+27 : a favor
- 2: contra
0 0: abstenções
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