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Reuniunea de miercuri, 19 februarie 2020, 10.00-12.30 și 14.30-18.30

și joi, 20 februarie 2020, 9.00-12.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 19 februarie 2020, la ora 10.06, fiind prezidată de Yana 
Toom (al doilea vicepreședinte).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi OJ– PE 647.006

           FdR 1198028
Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din: 

• 20-21 ianuarie 2020 PV- PE 646.857
FdR 1196844  

+ anexe

Procesele-verbale au fost aprobate.

3. Comunicări ale președinției

Nu au existat.
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Dizabilități

4. Raportul Comitetului Economic și Social European intitulat 
„Dreptul real al persoanelor cu handicap de a vota la alegerile pentru Parlamentul European” 
(raport de informare) 
- prezentare realizată de Krzysztof PATER, raportor - CESE

Au intervenit: Krzysztof Pater, Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Ádám Kósa, Mario 
Furore, Tatjana Ždanoka.

la 10.30

*** Votare ***  
(vot electronic)

5. Aviz referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2017 și 2018 
(2019/2132(INI))
Raportor: RUIZ DEVESA  (S&D)

- adoptarea proiectului de aviz

Avizul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru, 0 împotrivă și 2 abțineri.

*** Sfârșitul votării ***

Aviz

6. Aviz privind Raportul din proprie inițiativă referitor la situația drepturilor 
fundamentale în Uniunea Europeană - Raportul anual pe anii 2018-2019 (2019/2199 (INI)) 
(LIBE)
Raportoare: TOOM  (Renew)

- examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: Yana Toom, Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

În prezența Comisiei Europene

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

7. Petiția nr. 1106/2018, adresată de Alexander Edberg Thorén, de cetățenie suedeză, 
privind inițierea unui proces integrat de înregistrare și a unui document de identificare 
pentru studenții incluși în programul Erasmus în Europa

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

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se monitorizează măsurile pe care le va lua în viitor CE cu 
privire la legitimația europeană de student.

Drepturile fundamentale

8. Petiția nr. 0594/2019, adresată de B.E., de cetățenie germană, însoțită de 6 
semnături, privind răpirea internațională de copii în Japonia

Petiția nr. 0841/2019, adresată de T.P., de cetățenie italiană, privind răpirea 
internațională de copii în Japonia

Petiția nr. 0842/2019, adresată de Vincent Fichot, de cetățenie franceză, privind 
răpirea internațională de copii în Japonia

Petiția nr. 0843/2019, adresată de M.B., de cetățenie italiană, privind răpirea 
internațională de copii în Japonia
(în prezența coordonatoarei pentru drepturile copilului și a Președinției croate)

Au intervenit: B.E. (autorul petiției nr. 594/2019), Paul-George Touja (coautorul petiției nr. 
594/2019), Vincent Fichot (autorul petiției nr. 842/2019), T.P (autorul petiției nr. 841/2019), 
Patrizia De Luca (CE -JUST), Ewa Kopacz (coordonatoarea pentru drepturile copiilor), Yana 
Toom, Ignazio Corrao , Loránt Vincze, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana 
Ždanoka, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba, Ryszard Czarnecki.

Reuniunea a continuat la ora 11.56, fiind prezidată de Ryszard Czarnecki (al treilea 
vicepreședinte).

Decizie:   petițiile rămân deschise și se monitorizează măsurile pe care le va lua în viitor CE 
cu privire la acest aspect, se trimite o scrisoare dlui Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, se trimite o scrisoare delegației 
japoneze, se solicită autorizația de a redacta o scurtă propunere de rezoluție.
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Reuniunea a fost suspendată la ora 12.16.

***
Reuniunea a fost reluată la ora 14.33, fiind prezidată de Tatjana Ždanoka (primul 

vicepreședinte).

Agricultură - concurență

9. Petiția nr. 0280/2019, adresată de J.B., de cetățenie spaniolă, privind situația 
cultivatorilor de portocale din Valencia

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

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se trimite o scrisoare de atenționare Comisiei AGRI, se 
solicită Comisiei o monitorizare.

Reuniunea a fost reluată la ora 16.16, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

Mediu

10. Petiția nr. 0886/2016, adresată de T.M.M., de cetățenie spaniolă, privind declinul 
ecosistemului din laguna Mar Menor, Murcia

Petiția nr. 1168/2016, adresată de Isabel Rubio Perez, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației „Ecologistas en Acción de la Region Murciana” („Ecologiștii în 
acțiune din regiunea Murcia”) privind conservarea lagunei Mar Menor

Petiția nr. 1059/2019, adresată de Jose Luis Álvarez-Castellanos Rubio, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Izquierda Unida los Verdes de la region de Murcia”, privind 
poluarea și deteriorarea condițiilor de mediu din Mar Menor

Au intervenit:  Eduardo Salazar Ortuño (avocatul autoarei petiției nr. 1168/2016), Jose Luis 
Álvarez-Castellanos Rubio (autorul petiției nr. 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.   

Decizie: petițiile rămân deschise, se solicită Comisiei o actualizare scrisă, se trimite o scrisoare 
direcției generale pentru laguna Mar Menor din cadrul departamentului regional pentru mediu 
al regiunii Murcia, se trimite o scrisoare către Ministerio de Transición Ecológica, se transmite 
petiția Comisiei ENVI pentru informare.
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11.  Petiția nr. 956/2016, adresată de H. E., de cetățenie germană, în numele grupului 
de acțiune „DreiländerRegion gegen Tihange” (grupul de acțiune trinațional 
împotriva centralei nucleare Tihange) privind centrala nucleară Tihange 2

Petiția nr. 156/2018, adresată de Christel Schlebusch, de cetățenie germană, 
privind siguranța centralei nucleare Tihange 2

 
Au intervenit:  Dr. Tim Grüttemeier (reprezentantul  autorului petiție nr. 956/2016), Walter 
Schumacher (reprezentantul autorului petiției nr. 156/2018), Aneta Siejka (CE-ENER), Pascal 
Arimont, Daniel Freund.

Decizie:  petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații suplimentare, în special pentru 
a furniza o listă de documente primite de la autoritățile belgiene cu privire la problemele legate 
de siguranță pe care le prezintă centrala electrică, se transmite din nou o scrisoare autorităților 
belgiene prin care se solicită furnizarea de informații cu privire la siguranța centralei electrice.

12. Petiția nr. 690/2018, adresată de Lucian Sauleanu, de cetățenie română, în numele 
Asociației „Acțiunea pentru Renașterea Craiovei” (ARC), privind extinderea 
planificată a funcționării centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria

Petiția nr. 784/2019, adresată de P.P., de cetățenie bulgară, în numele unui grup de 
cetățeni bulgari și români și de ONG-uri, privind preocupările legate de siguranță 
asociate construirii unui depozit de deșeuri radioactive în Bulgaria

Au intervenit:  P.P. (autorul petiției nr. 784/2019), Antoaneta Rizova-Kalapish (CE-ENV), 
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Petar Vitanov, Emil Radev, Margrete Auken.

Decizie: se închide.

13. Petiția nr. 827/2018, adresată de Olga Daskali, de cetățenie elenă, privind 
presupuse încălcări grave ale legislației UE în procedura de autorizare a patru 
centrale electrice într-o zonă naturală protejată situată în municipalitatea 
Missolonghi, Grecia

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

Reuniunea a fost reluată la ora 17.26, fiind prezidată de Tatjana Ždanoka (primul 
vicepreședinte).
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Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei să investigheze acuzațiile petiționarilor 
și să furnizeze ulterior informații cu privire la conformitatea proiectului cu legislația UE și cu 
convențiile internaționale.

Dizabilități

14. Petiția nr. 0367/2018, adresată de Arianna Colonello, de cetățenie italiană, privind 
dreptul la muncă al persoanelor cu handicap

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

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se trimite o scrisoare autorităților naționale în cauză, 
solicitându-le să asigure aplicarea pe teritoriul lor a Directivei privind egalitatea de tratament, 
se solicită Comisiei informații suplimentare cu privire la transpunerea corespunzătoare a 
directivei.

Reuniunea a fost suspendată la ora 17.51. 

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 17.52, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

15. Reuniunea coordonatorilor (cu ușile închise) 

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.59.

* * *

Joi, 20 februarie 2020

Reuniunea a fost reluată joi, 20 februarie 2020, la ora 9.03, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

16. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

1. Adoptarea ordinii de zi

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat.



PV\1198119RO.docx 7/21 PE647.029v01-00

RO

2. Comunicări ale președinției 

Președinta a informat coordonatorii în legătură cu reuniunea sa cu președinții Comisiilor 
EMPL și LIBE în cadrul căreia au discutat despre posibila asumare de către Parlament 
a președinției cadrului Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități. Ea îi va ține la curent cu noile evoluții.

Președinta îi informează pe coordonatori că, în ceea ce privește raportul de punere în 
aplicare solicitat privind protecția cetățenilor UE în temeiul Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, astfel cum reiese din diverse petiții, Comisia 
EMPL a solicitat suspendarea autorizației până când se clarifică domeniul de aplicare 
al raportului INI, precum și că a fost contestată competența Comisiei PETI de către 
Comisia LIBE.

Coordonatorii au luat act de decizia adoptată în comisie de a redacta o scurtă propunere 
de rezoluție privind cazurile din Japonia de răpire internațională și națională a copiilor 
provenind din UE.

3. Adoptarea proiectului de ordine de zi a reuniunii Comisiei PETI din 16-17 martie 2020

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat după cum urmează. 

Petițiile privind situația contaminării cu lindan în Țara Bascilor și Galicia vor fi 
transferate pe ordinea de zi a lunii aprilie din cauza alegerilor regionale care vor avea 
loc pe 5 aprilie în aceste regiuni.

Coordonatorii au însărcinat grupurile cu coordonarea unei serii de întrebări pentru 
reuniunea cu vicepreședintele Maroš Šefčovič pentru o utilizare mai eficientă a 
timpului.

4. Solicitări ale grupurilor politice

a) În ceea ce privește solicitările Grupului PPE:

S-a decis să se aplice procedura de urgență în cazul petiției nr. 0087/2020 privind 
posibila încălcare de către Spania a Deciziei 2017/2074 a Consiliului privind măsuri 
restrictive referitoare la situația din Venezuela și să fie înscrisă pe ordinea de zi din 
martie.

Petiția nr. 0477/2017, adresată de un cetățean polonez, privind discriminarea împotriva 
jurnaliștilor și restricțiile privind libertatea de exprimare în mass-media publică din 
Polonia, petiția nr. 0671/2018 privind punerea în aplicare a unor măsuri disuasive 
pentru conducerea sub influența alcoolului și a drogurilor, petiția nr. 0352/2019, 
adresată de D.V, de cetățenie română, privind presupusa încălcare a drepturilor 
lucrătorilor în Islanda și petiția nr. 0423/2019, adresată de V.M.P., de cetățenie română, 
însoțită de 3 de semnături, privind o presupusă încălcare a drepturilor lucrătorilor din 
UE în Islanda vor fi incluse pe ordinea de zi din martie.
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Petiția nr. 0954/2019 privind măsurile de prevenire a discriminării împotriva 
persoanelor cu surditate sau cu deficiențe de auz se va afla pe ordinea de zi din aprilie.

b) În ceea ce privește solicitările Grupului Renew:

S-a decis să se aplice procedura de urgență în cazul petiției nr. 1236/2019 privind 
extinderea mineritului de suprafață în Turów (Polonia), în apropierea frontierelor 
germane și cehe, și să se includă pe ordinea de zi din martie. Aceasta a fost, de asemenea, 
o solicitare a Grupului Verts.

Petiția nr. 0858/2017, adresată în numele Adunării pentru educația bilingvă, privind 
impactul imersiunii depline în limba catalană la școală pentru familiile care se mută în 
regiune și petiția nr. 0548/2019 privind impactul utilizării fungicidelor SDHI asupra 
sănătății umane și asupra ecosistemelor vor fi incluse pe ordinea de zi din martie.

c) În ceea ce privește solicitările Grupului Verts:

Solicitarea de aplicare a procedurii de urgență în cazul petiției nr. 1241/2019 privind 
situația precară în care se află asistenții medicali a fost respinsă.

 A fost respinsă solicitarea de includere pe ordinea de zi din aprilie a petiției nr. 
0930/2018 privind crimele lui Antonio Gonzalez Pacheco în timpul dictaturii lui Franco.

Petiția nr. 0930/2018 privind crimele lui Antonio Gonzalez Pacheco în timpul dictaturii 
lui Franco nu va face obiectul dezbaterii în comisie.

Petiția nr. 0058/2019 privind educația preșcolară a copiilor din comunitatea turcă din 
Grecia și petiția nr. 0938/2012 privind bazinul hidrografic al fluviului Ebru vor fi 
incluse pe ordinea de zi din aprilie.

Petițiile nr. 0197/2016 privind conservarea diferitelor zone umede din strâmtoarea 
Gibraltar și petiția nr. 1721/2013 a aceluiași petiționar vor fi incluse pe ordinile de zi 
din mai sau iunie.

Petiția nr. 38/2020 privind limbile minoritare în școlile letone va fi inclusă pe o agendă 
atunci când va fi disponibil răspunsul Comisiei.

d) În ceea ce privește solicitarea dnei Evi (NI):

S-a decis să se includă petiția nr. 0336/2012, adresată de C.R., de cetățenie daneză, 
privind practica curentă de tăiere a cozii la purcei în Danemarca, petiția nr. 0721/2014, 
adresată de Joanna Swabe, de cetățenie britanică, în numele Human Society 
International, și de alți doi semnatari, privind practica curentă de tăiere a cozii la porci, 
și petiția nr. 1141/2014, adresată de Fredrick Federley, de cetățenie suedeză, privind 
tăierea cozilor la porci pe ordinea de zi din aprilie.

5. Avize

a) Coordonatorii au decis că Comisia PETI nu ar trebui să elaboreze un aviz privind 
raportul anual al Comisiei AFET privind exportul de arme.
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b) Coordonatorii Comisiei PETI ar trebui să elaboreze un aviz privind raportul Comisiei 
EMPL referitor la „Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei 
persoanelor încadrate în muncă”.

c) Coordonatorii au decis să aloce Grupului CRE (dl Fragos) avizul privind raportul 
Comisiei AFET referitor la Turcia - Raportul anual privind progresele înregistrate 
pentru 2019. 

6. Vizite de informare

Coordonatorii au decis să amâne vizita de informare în Polonia pentru cel de-al doilea 
semestru și să o înlocuiască cu o vizită de informare la Oficiul german de asistență 
socială pentru copii și tineret (Jugendamt).

În plus, coordonatorii au decis ca Comisia PETI să solicite să se alăture delegației 
Comisiei EMPL la COSP (Conferința statelor părți la Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități). 

7. Audieri și expertiză din partea Departamentului tematic

Coordonatorii au decis să organizeze două audieri în al doilea semestru: „Impactul 
social și de mediu al activităților miniere în UE” și „Relațiile interinstituționale privind 
tratarea petițiilor: rolul Comisiei”. 

Coordonatorii au convenit să solicite Departamentului tematic un atelier pe tema 
„Drepturile persoanelor LGBTI în Europa”.

8, 9 și 10.

Coordonatorii au decis să urmeze o procedură scrisă.

11. Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”

Coordonatorii au luat act de program și de faptul că, în conformitate cu articolul 230 din 
Regulamentul de procedură al PE referitor la inițiativa cetățenească, președintele va 
informa petiționarii care au trimis petiții cu privire la subiectele privind această inițiativă 
că inițiativa cetățenească europeană a fost prezentată Comisiei Europene și că audierea 
menționată la articolul 14 din Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană 
este programată pentru 23 martie 2020. 

12. Solicitările Grupului Verts/ALE - organizarea reuniunilor
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Se amână pentru o viitoare ordine de zi.  

13. Puncte pentru informare

Coordonatorii au luat act de răspunsul Comisiei AFCO la solicitarea Comisiei PETI de 
a participa la negocierile privind Statutul Ombudsmanului. Coordonatorii i-au solicitat 
președintei să insiste în menținerea competenței Comisiei PETI și, în ultimă instanță, să 
îl invite pe dl Rangel să informeze Comisia PETI cu privire la negocieri.

Coordonatorii au luat act și de următoarele puncte pentru informare:  

a) La 11 februarie 2020, toți deputații au primit lista cu petițiile înregistrate și considerate 
de către DG Președinție ca fiind potențial neconforme cu dispozițiile articolului 227 
din TFUE.

Lista 3 privind petițiile de la nr. 1266/2019 la nr. 1357/2019 și de la nr. 0001/2020 la 
nr. 0061/2020.

1 Subiecte care nu par să se încadreze în domeniile de activitate ale Uniunii
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. 0023/2020, 0024/2020,

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

1274/2019

3. Argumentație incoerentă, fără legătură clară cu domeniile de activitate ale Uniunii
              1291/2019, 1327/2019, 1339/2019, 1355/2019, 0035/2020.
              

Petițiile nr. 1293/2019, 1322/2019, 1276/2019 și 1321/2019 au fost eliminate de pe 
lista 3.

b) Petiții retrase

Următoarea petiție a fost retrasă de la ultima reuniune a coordonatorilor:

petiția nr. 0628/2019, adresată de P.C.P., de cetățenie spaniolă, privind presupusa 
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utilizare necorespunzătoare a finanțării acordate de FEDR pentru cercetare în 
Spania
- a fost retrasă de petiționar la 28.12.2019.

c) Scrisori primite:

- răspunsul din partea Ministerului pentru schimbările climatice din Polonia referitor la petiția 
nr. 1099/2018 PL,
- răspunsul din partea Ministerului pentru schimbările climatice din Polonia referitor la petiția 
nr. 1099/2018 EN,
- scrisoare din partea reprezentanței permanente din Malta referitor la petiția nr. 0566/2018 
privind facturarea utilităților,
- răspunsul din partea autorităților din Provincia di Como referitor la petiția nr. 1144/2017 
privind depozitarea deșeurilor, 
- răspunsul din partea autorităților din regiunea Lombardia referitor la petiția nr. 1144/2017 
privind depozitarea deșeurilor,
- răspunsul din partea Xunta de Galicia referitor la petițiile nr. 1194/2017, nr. 0174/2018 și nr. 
0386/2018 privind mineritul,
- răspunsul din partea Ministrului mediului din Danemarca referitor la petiția nr. 0238/2019 

privind Directiva UE privind habitatele,
- răspunsul din partea Comisie EMPL referitor la petiția nr. 0189/2018 privind diferența de 
remunerare între femei și bărbați,
- răspunsul din partea Comisiei FEMM referitor la petiția nr. 0189/2018 privind diferența de 
remunerare între femei și bărbați,
- răspunsul din partea Comisiei EMPL referitor la petiția nr. 1116/2018 privind Ryanair,
- răspunsul din partea Comisiei FEMM referitor la petiția nr. 1126/2018 privind Directiva 
privind abuzul și violența domestică,
- răspunsul din partea Comisiei JURI referitor la petiția nr. 0193/2019 privind clauzele 

contractuale utilizate de organizațiile de gestionare colectivă a drepturilor de autor,
- Comisia LIBE: confirmarea petițiilor care trebuie să facă obiectul unui aviz și a unei 

monitorizări și a petițiilor pentru informare - nicio monitorizare,
- Comisia TRAN nu emite niciun aviz referitor la petiția nr. 0547/2019 privind atribuirea 
locurilor de către companiile aeriene,
- Comisia ITRE nu va monitoriza petiția nr. 0486/2019 privind practicile discriminatorii 
utilizate de Netflix.

Instituțiile europene

17. Petiția nr. 1156/2019, adresată de Nico Semsrott, de cetățenie germană, privind 
redenumirea hemiciclului Parlamentului European de la Bruxelles și stabilirea unui 
sediu unic al Parlamentului European la Bruxelles

Au intervenit: Nico Semsrott (petiționar), Dorthe Christensen (CE-SG.G4), Asim Ademov, 
Frédérique Ries, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken.
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Decizie:   petiția rămâne deschisă, se așteaptă avizul Comisiei AFCO.

Sănătate

18. Petiția nr. 1140/2018, adresată de Fernando Novella Asensio, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto”, privind o Europă 
fără azbest

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

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se monitorizează măsurile pe care le va lua în viitor CE cu 
privire la acest aspect.

Protecția animalelor

19. Petiția nr. 0171/2019, adresată de B.K., de cetățenie germană, privind mortalitatea 
insectelor din cauza iluminatului public

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

Decizie:  petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei un răspuns scris actualizat, mai ales 
privind eventualele orientări pentru autoritățile locale. 

Concurență

20. Petiția nr. 1694/2014, adresată de Joaquín Pérez Gómez, de cetățenie spaniolă, 
privind procesul de licitație pentru gestionarea ciclului apei în zona metropolitană 
Barcelona

Au intervenit: Miriam Planas Martin (cosemnatară a petiției), Joaquín Pérez Gomez 
(petiționar), Dita Collinsová (CE-GROW), Ernest Urtasun, Alex Agius Saliba, Diana Riba I 
Giner, Sira Rego, Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat.

Decizie:   se închide.

Afaceri sociale
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21. Petiția nr. 0865/2018, adresată de Kapka Panayotova, de cetățenie bulgară, în 
numele Centrului pentru o viață independentă, privind utilizarea fondurilor 
structurale și de investiții europene în Bulgaria

Au intervenit: Aneta Genova Mircheva (reprezentanta petiționarei), Natasa Kokic 
(reprezentanta petiționarei), Frank Sioen (reprezentantul petiționarei), Cendrine De Buggenoms 
(CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radan 
Kanev, Peter Vitanov.

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se trimite guvernului bulgar o scrisoare prin care se solicită 
informații despre abordarea Bulgariei privind „dezinstituționalizarea”, bunele practici în ceea 
ce privește o viață independentă și o incluziune socială reale, disponibilitatea unor locuințe 
accesibile și rentabile pentru persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă, se solicită 
Comisiei să monitorizeze modul în care autoritățile bulgare asigură și promovează exercitarea 
deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu 
dizabilități.

Mediu

22. Petiția nr. 0811/2017, adresată de Giovanni Cortese, de cetățenie italiană, privind 
proiectul pentru construirea a două bazine de deversare pentru râul Seveso

Au intervenit: Giovanni Cortese (petiționar), Laura Tabellini (CE-ENV), Alex Agius Saliba, 
Eleonora Evi.

Decizie:   petiția rămâne deschisă, se trimite o nouă scrisoare autorităților regiunii Lombardia 
și primarului orașului Milano și se transmite petiția Comisiei ENVI pentru informare.

Reuniunea a fost reluată la ora 11.16, fiind prezidată de Ryszard Czarnecki  
(al treilea vicepreședinte) .

23. Petiția nr. 0145/2019, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației de Mediu „Petón do Lobo”, prin care solicită 
informații cu privire la o revizuire a împrumutului acordat de BEI întreprinderii 
Greenalia Biomass Power Curtiz-Teixeiro (La Coruña, Galicia)

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

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se monitorizează măsurile pe care le va lua în viitor CE 
cu privire la acest aspect.

24. Petiția nr. 0143/2019, adresată de Alejandro Blasco Sánchez, de cetățenie spaniolă, 
în numele consiliului municipal din Real, privind sigilarea și reabilitarea ecologică 
a depozitelor de deșeuri dezafectate din localitatea Real, Valencia
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Au intervenit: José J. Diaz Del Castillo (CE-ENV), Inmaculada Rodríguez-Piñero, Radan 
Kanev.

Decizie:   petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare Generalitat Valenciana, prin care li 
se solicită să monitorizeze situația și să trimită Comisiei PETI informații despre procesul de 
reabilitare și curățarea depozitelor de deșeuri.

25. Chestiuni diverse

Niciuna.

26. Data și locul următoarei reuniuni
    16.3.2020, 15.00-18.30
    17.3.2020, 9.00-12.30 și 14.30-18.30

Reuniunea a fost închisă la ora 11.35.

***

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

Următoarele petiții vor fi închise:

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

Următoarele petiții vor rămâne deschise:

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

o O o
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Rezultatele voturilor prin apel nominal

Cuprins

1. XXX...................................................................................................................................16
1.1. Votul final...............................................................................................................16

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abținere
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1. XXX

1.1. Votul 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 simbolurilor utilizate:
+27 : pentru
- 2: împotrivă
0 0: abstention
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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 (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (1), Ryszard Czarnecki (VP) (1,2), Cristina Maestre Martín 
De Almagro (VP) (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 (1), Alex Agius Saliba (1,2), Andris Ameriks (1), Margrete Auken (1,2), Alexander Bernhuber (1), 
Eleonora Evi (1,2), Agnès Evren (1), Mario Furore (1), Gianna Gancia (1), Radan Kanev (1,2), Emil Radev (1), Sira Rego (1,2), 
Frédérique Ries (1,2), Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio (1), Loránt Vincze (1), Thomas Waitz (1).

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

Asim Ademov (1,2), Isabel Benjumea Benjumea (1), Jordi Cañas (1), Jarosław Duda (1), Angel Dzhambazki (1), Sylvie Guillaume (1), 
Ádám Kósa (1,2), Lefteris Nikolaou-Alavanos 1), Maite Pagazaurtundúa (1), Anne-Sophie Pelletier (1), Diana Riba i Giner (2), Andrey 
Slabakov (1,2), Ramona Strugariu (1), Rainer Wieland (1).

209 (7)

Clara Aguilera (1), Estrella Durá Ferrandis (1), Mounir Satouri (1,2)

216 (3)

Mazaly Aguilar (1), Alexander Alexandrov Yordanov (1), Pablo Arias Echeverría (2), Pascal Arimont (1), José Ramón Bauzá Díaz (1), 
Ignazio Corrao (1), Daniel Freund (1), José Manuel García-Margallo y Marfil (1), Chiara Gemma (1), Petros Kokkalis (1), Ewa Kopacz 
(1), Katrin Langensiepen (2), Francisco José Millán Mon (2), Inma Rodríguez-Piñero (2), Marcos Ros Sempere (1), Nico Semsrott (2), 
Ernest Urtasun (1,2), Petar Vitanov (1,2), Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Adrián Vázquez Lázara (1)

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) 19.02.2020
(2) 20.02.2020
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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

B.E (petitioner), Paul-George Touja (petitioner), Vincent Fichot (petitioner), T.P (petitioner), Eduardo Salazar Ortuno (lawyer of the 
petitioner), Jose Luis Alvarez-Castellanos Rubio (petitioner), Dr. Tim Grüttemeier (representing petitioner), Walter Schumacher                   
( representing petitioner), P.P (petitioner), Olga Daskali (petitioner), Nico Semsrott (petitioner), Joaquin Pérez Gomez (petitioner), 
Miriam Planas Martin (representing petitioner), Aneta Genova Mircheva (representing petitioner), Natasa Kokic (representing 
petitioner), Frank Sioen (representing petitioner), Giovanni Cortese (petitioner), Bjorn Echternach, Perrina Tommano, Margaritza 
Guerrero Calderón, Cyros, Clermont, Linus Jonathan Momohdu Edward, Sebastian Schick, Detlef Funken, Eduardo Salazar, Isabel 
Rubio Pérez, Pedro Garcia Moreno, Rafael Seiz, Pedro Wengo, Edurne Navarro Varona, Maria Salvatrice Interdonato, Massimo 
Gobbato, Eugenio Galetti, Claudio Enrico Piva, Simone Turillo, Vasilica Nadia, Angelo Rega.

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

Gabriel Blaj, Bérénice Lemoine , Petra Sapina 

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

Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer- Palalic (EC-SG), Ewa Biernat (EC-JUST.C.2), Lara Zangoni (EC- EAC.DG.01), Monika 
Mosshammer (EC- JUST.D.3), Harpa Sif Arnarsdottir (EC-EAC), Graeme  Robertson- Liersch (EC- EAC.B.1), Angele Sears-Debono 
(EC- JUST.A.1), Patrizia De Luca (EC- JUST.A.1), Luc Berlottier (EC- AGRI.DDG3.G.2), Ewa Matys (EC- AGRI.DDG3.G.2), Aneta 
Siejka (EC-ENER.D.1.001), Olive Mc Morrow (EC- ENER.A.2), Milena Novakova (EC-ENV), Antoaneta Rizova- Kalapisch(EC- 
ENV), Dorthe Chritstensen (EC-SG.G4), Thomas Fich (EC- SG.G.4), William Tailler (EC-EMPL), Vujadin Kovacevic (EC-ENV), 
Cendrine De Buggenoms (EC-EMPL), Andrej Pavesic (EC-EMPL), Laura Tabellini (EC-ENV), Rachel Lancry-Beaumont (EC-
REGIO)

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

EESC

Generalitat 
Valenciana

Spanish Permanent 
Representation to 
the UE

Krzysztof Pater, Valeria Atzori

María Jose Marza Bataller

Sergio Álvarez Sánchez
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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

Anette Siloia (WDR TV)
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