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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2021)0526_1

PROCES-VERBAL
Miercuri, 26 mai 2021, 9.00-12.00, 13.45-15.45, 16.45-18.45

și joi, 27 mai, 9.00-11.00, 11.30-12.30 și 13.45-15.45

Bruxelles

prin conectare de la distanță (cu transmisie din sala ALTIERO SPINELLI 3G3)

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 26 mai 2021, la ora 9.02, fiind prezidată de 
Dolors Montserrat (președintă).

la ora 9.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi1 

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

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:

- 22-23 martie 2021
- 12-13 aprilie 2021

1 Conform orientărilor comisiei din 2016, punctele prezentate în secțiunea B a proiectului de ordine de zi nu vor 
fi discutate la prezenta reuniune. Totuși, orice membru al Comisiei PETI poate solicita, înainte de încheierea 
reuniunii, ca un punct din secțiunea B să rămână deschis; în acest caz, el va fi inclus automat pe ordinea de zi a 
reuniunii coordonatorilor, urmând să se ia o decizie cu privire la discutarea acestuia la o reuniune ulterioară a 
coordonatorilor.
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3. Comunicări ale președinției

Nu au existat.

*** Prima sesiune de votare de la distanță ***      (în paralel cu lucrările comisiei)
     (prin EPVote)

4. Aviz referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept - COM(2020)0580-
2021/2025(INI)
Raportoare: Margrete AUKEN (Verts)
(termen de depunere a amendamentelor: 19.4.2021 / vot: 26-27.5.2021)
- Vot asupra amendamentelor
*** Sfârșitul votării *** la ora 10.30

A intervenit: Margrete Auken

Rezultatele votului asupra amendamentelor au fost anunțate în scris.

5. Audiere publică pe tema „Relațiile interinstituționale în tratarea petițiilor: rolul 
Comisiei”
organizată de Comisia pentru petiții (PETI)

Introducere 

Au intervenit: Marta Ballesteros (jurist cu calificări superioare și manager, Milieu Consulting 
SRL), Maxime Moulac (jurist cu calificări superioare și manager, Milieu Consulting SRL), 
Margrete Auken, Tatjana Ždanoka 

Perspectiva Ombudsmanului, prezidată de Yana Toom (vicepreședintă)

Au intervenit: Emily O’Reilly (Ombudsmanul European), Loránt Vincze, Yana Toom, 
Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

Sesiunea 1

Au intervenit: Alberto Alemanno (profesor de drept european și politici europene, titular al 
catedrei „Jean Monnet” la HEC Paris), David Lowe (consultant în domeniul guvernanței și fost 
șef de unitate al Comisiei pentru petiții), Loránt Vincze, Yana Toom, Margrete Auken, Tatjana 
Ždanoka, Eleonora Evi, Mario Furore

Sesiunea 2 
Au intervenit: Raquel Cortes-Herrera (șefa Unității pentru relațiile cu Parlamentul European 
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și comitetele consultative a Secretariatului General al Comisiei Europene), René Slootjes (șeful 
Unității pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării dreptului european a Secretariatului 
General al Comisiei Europene), Loránt Vincze, Yana Toom, Margrete Auken, Eleonora Evi, 
Tatjana Ždanoka

Reuniunea a fost suspendată la ora 11.59.

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 13.47, fiind prezidată de Yana Toom (vicepreședintă).

între orele 13.45 și 15.45

În prezența Comisiei Europene

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

Mediu

6. Petiția nr. 0110/2021, adresată de P.P., de cetățenie italiană, privind nerespectarea 
Directivei 92/43/CEE de către municipalitatea Veneția, Italia
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Alberto Roselli (petiționar), P.P. (petiționar), Sarah Ziane (CE-ENV), 
Alexander Bernhuber, Eleonora Evi

Decizie: petiția rămâne deschisă; se cere Comisiei să ofere un răspuns scris și informații 
actualizate referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 2015/2163 și 
se trimite o scrisoare autorităților naționale și/sau regionale.

7. Petiția nr. 0760/2007, adresată de Cosimo Fracasso, privind o alertă de dioxină în 
Taranto

Petiția nr. 2207/2013, adresată de Violante Sion, privind poluarea mediului cauzată de 
combinatul siderurgic ILVA din Taranto
(în prezența petiționarului/petiționarei)

Au intervenit: Violante Sion (petiționară, petiția nr. 2207/2013), Alexander Bernhuber, Pina 
Picierno, Marco Gasparinetti (CE-ENV), Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Mario Furore

Decizie: petiția rămâne deschisă; se cere Comisiei să ofere un răspuns scris și să monitorizeze 
atent procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 2013/2177 și consecințele aferente, 
pe baza deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului din 24 ianuarie 2019 în cauza Cordella 
et al./ Italia.

Reuniunea a fost prezidată de Dolors Montserrat (președintă) la ora 14.57
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8. Petiția nr. 1150/2019, adresată de P.S., de cetățenie italiană, însoțită de 7 semnături, 
împotriva construirii unei instalații de digestie anaerobă pentru tratarea deșeurilor
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: P.S. (reprezentat al petiționarului), Laura Tabellini (CE-ENV), Radan Kanev, 
Brando Benifei, Eleonora Evi

Decizie: petiția rămâne deschisă; se cere Comisiei să ofere un răspuns scris și actualizat pe baza 
informațiilor suplimentare oferite de petiționar.

Reuniunea a fost suspendată la ora 15.14

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 16.45, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă)

* * *

între orele 16.45 și 18.45

În prezența Comisiei Europene

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

Mediu

9. Petiția nr. 0544/2019, adresată de J.G., de cetățenie spaniolă, în numele Plataforma Aire 
Limpio en la Hoya de Buñol, privind calitatea aerului în comuna La Hoya de Buñol-
Chiva, Comunitatea Valenciană, Spania
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: José Luis Conejero Antorán (reprezentant al petiționarului), Inma Rodríguez-
Piñero, Rosa Estaràs Ferragut, Anita Matic (CE-ENV)

Decizie: petiția rămâne deschisă; se cere Comisiei să prezinte mai multe informații, precum și 
guvernului spaniol să prezinte informații actualizate referitoare la situația privind autorizațiile 
de construcție a uzinei CEMEX.

10. Petiția nr. 1346/2019, adresată de A.R., de cetățenie italiană, în numele Asociației 
Palmaria-APS, însoțită de 4 semnături, împotriva adoptării planului de acțiune pentru 
reamenajarea insulei Palmaria
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: A.R. (petiționar), Brando Benifei, Stelios Kympouropoulos, Clelia Antico (CE-
ENV)
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Decizie: petiția rămâne deschisă, se cere Comisiei să furnizeze o evaluare actualizată pe baza 
informațiilor suplimentare oferite de petiționar și se trimite o scrisoare autorităților regionale.

Cultură

11. Petiția nr. 1342/2020, adresată de Pilar Sierra, de cetățenie spaniolă, în numele Federației 
distribuitorilor cinematografici și al Gremi de Cinemes de Catalunya, referitoare la legea 
privind cinematografia din Catalonia 
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: Estela Artacho García-Moreno (petiționară), Camilo Tarrazón Rodón 
(petiționar), Giuseppe Abbamonte (CE-CNECT), Agnès Evren, Jordi Cañas, Diana Riba i 
Giner, Mazaly Aguilar, Isabel Benjumea Benjumea, Maite Pagazaurtundúa, Dolors Montserrat

Decizie: petiția rămâne deschisă; se cere guvernului catalan să prezinte informații actualizate 
despre situația LCC (Ley catalana del cine) și despre acordul încheiat cu distribuitorii referitor 
la acest aspect; se cere Comisiei să analizeze redeschiderea procedurii de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și să monitorizeze îndeaproape situația.

Reuniunea a fost închisă la ora 18.21

* * *
Reuniunea a fost deschisă joi, 27 mai 2021, la ora 9.01, fiind prezidată de Dolors Montserrat 

(președintă).

Joi, 27 mai 2021, 9.00-11.00

la ora 9.00

*** A doua sesiune de votare de la distanță ***  (în paralel cu lucrările comisiei)
     (prin EPVote)

12. Aviz referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept - COM(2020)0580-
2021/2025(INI)
Raportoare: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
(termen de depunere a amendamentelor: 19.4.2021 / vot: 26-27.5.2021)
- Vot final
*** Sfârșitul votării *** la ora 10.00

Avizul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru, 7 împotrivă și 0 abțineri.



PE693.648v01-00 6/20 PV\1232752RO.docx

RO

13. Raport referitor la protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții 
învățate, 2020/2209(INI)
Raportor: Alex Agius Saliba
Examinarea amendamentelor

Au intervenit: Alex Agius Saliba, Yana Toom, Tatjana Ždanoka (în numele Grupului 
Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier

Tatjana Ždanoka (vicepreședintă) a prezidat reuniunea începând cu ora 9.16.

* * *

În prezența Comisiei Europene

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

Migrație

14. Petiția nr. 0782/2019, adresată de Niccolò Grasso, de cetățenie italiană, privind 
redistribuirea migranților între statele membre

Au intervenit: Cecilia Verkleij (CE-HOME), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, Margrete 
Auken, Sira Rego

Decizie: petiția rămâne deschisă; se cere Comisiei să ofere un răspuns scris.

15. Petiția nr. 1254/2019, adresată de U.G., de cetățenie germană, privind sprijinirea și 
finanțarea de către UE a operațiunilor de salvare a refugiaților în Marea Mediterană

Petiția nr. 1268/2020, adresată de Gabriel Bao Moreno, de cetățenie spaniolă, privind 
necesitatea unei acțiuni comune a Uniunii Europene privind migrația în Marea 
Mediterană
Petiția nr. 1413/2020, adresată de Alberto Maritati, de cetățenie italiană, în numele 
„Movimento Europeo Italia”, însoțită de 623 de semnături, privind o solicitare de a se 
pune capăt masacrării ființelor umane în Marea Mediterană
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Alberto Maritati (petiționar, petiția nr. 1413/2020), Simona Ardovino (CE-
HOME), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, Margrete Auken, Sira Rego, Mario Furore, 
Maurice Fult (CE-HOME)

Decizie: petiția rămâne deschisă; se cere Comisiei să ofere un răspuns scris cu privire la petițiile 
nr. 1268/2020 și 1413/2020, în care va trebui să explice detaliat cum abordează noul pact 
privind migrația și azilul operațiunile de căutare și salvare (SAR).

Reuniunea a fost suspendată la ora 10.43.
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* * *

între orele 11.30 și 12.30 (cu ușile închise)

16. Reuniunea coordonatorilor  

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 13.49, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

* * *

între orele 13.45 și 15.45

17. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de 
coordonatori

 

1. Adoptarea ordinii de zi

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președinției

Nu au existat.

3. Adoptarea proiectului de ordine de zi a reuniunii Comisiei PETI din 16-17 iunie 
2021 

Coordonatorii au aprobat proiectul de ordine de zi.

4. Propuneri pentru reuniunile viitoare

 Coordonatorii au convenit să nu aplice procedura de urgență pentru petiția nr. 0353/2021.

 Coordonatorii au convenit să aplice procedura de urgență pentru petițiile nr. 0419/2021 
(la solicitarea Grupului PPE) și nr. 0306/2021 (la solicitarea Grupului Verts/ALE) și să 
le includă pe ordinea de zi a lunii iunie.

 Coordonatorii au convenit să includă petițiile nr. 1260/2019 și nr. 1460/2020 pe ordinea 
de zi a lunii iunie (la solicitarea Grupului S&D).

 Coordonatorii au convenit să includă petițiile nr. 0389/2018, nr. 0884/2020 și nr. 
1508/2020 pe ordinea de zi a lunii iunie (la solicitarea Grupului Renew).

 Petiția nr. 0011/2021 nu a putut fi inclusă pe ordinea de zi a lunii iunie, fiind contestată.

 Coordonatorii au convenit să includă petiția nr. 0179/2021 pe ordinea de zi a lunii iunie 
(la solicitarea Grupului ECR).
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 Coordonatorii au convenit să includă petiția nr. 1176/2019 pe ordinea de zi a lunii iunie 
(la solicitarea dlui Furore).

5. Rapoartele și avizele

5.1 Coordonatorii au convenit ca Comisia PETI să elaboreze un raport din proprie inițiativă 
intitulat „Raport privind cetățenia UE în anul 2020 – Capacitarea cetățenilor și protejarea 
drepturilor lor” și au decis ca Grupul Renew să numească un raportor.

5.2 Coordonatorii au convenit ca Comisia PETI să elaboreze un aviz la raportul Comisiei 
JURI referitor la protecția drepturilor copilului în procedurile civile, administrative și de 
dreptul familiei și au decis ca Grupul Verts/ALE să numească un raportor.

6. Numirea unui membru pentru cadrul  și rețeaua de punere în aplicare a Convenției 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD)

Coordonatorii au convenit să îl numească pe dl Duda ca noul reprezentant al Comisiei PETI în 
cadrul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).

7. Audiere comună a comisiilor AGRI și PETI pe tema „Cum să-i tratăm corect și 
echitabil pe fermierii din toată Uniunea Europeană”

Coordonatorii au aprobat proiectul de program și experții.

8. Audiere comună a comisiilor TRAN și PETI pe tema „Cum să îmbunătățim 
drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian în timpul crizei provocate 
de pandemia de COVID-19?”

Coordonatorii au aprobat proiectul de program și experții.

9. Audiere a Comisiei AFCO pe tema „Funcționarea și rezultatele Inițiativei cetățenești 
europene”

Coordonatorii au decis să ceară ca Comisia PETI să se implice împreună cu Comisia AFCO în 
audierea pe tema „Funcționarea și rezultatele Inițiativei cetățenești europene” care urmează să 
aibă loc în septembrie 2021.

10. Cereri de acțiuni specifice

Coordonatorii au convenit să trimită Comisiei petiția nr. 0353/2020 pentru aviz.

11. Solicitări privind punctele din secțiunea B 

Petiția nr. 0542/2020: Coordonatorii au convenit să-i ceară petiționarului mai multe informații 
și să le adauge pe ordinea de zi a unei reuniuni viitoare. 

12. Înregistrarea a două noi ICE

Coordonatorii au fost informați cu privire la înregistrarea a două noi ICE: 

 „Programme d’échange européen de fonctionnaires - Civil Servant Exchange Program 
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(CSEP)” (Programul european de schimb pentru funcționarii publici)

 „Green Garden Roof Tops” (Acoperișuri transformate în grădini)

13. Petiții retrase

Coordonatorii au luat act de petițiile retrase.

14. Scrisori 

Coordonatorii au luat act de scrisorile primite.

15. Chestiuni diverse

 La cererea Grupului PPE, președinta îi va trimite o scrisoare vicepreședintei Jourová, 
insistând asupra importanței prezenței acesteia la o reuniune a comisiei.

 Coordonatorul Grupului S&D a transmis cererea cadrului CRPD de a primi petițiile 
referitoare la persoanele cu handicap.  Coordonatorii au convenit că raportorul permanent 
pentru cadrul CRPD îl va informa pe acesta din urmă despre petițiile primite.   

 La cererea coordonatorului Grupului Verts/ALE, se va include un punct pe ordinea de zi 
a următoarei reuniuni a coordonatorilor referitor la crearea unui grup de lucru privind 
relațiile cu Comisia. În acest scop, s-a convenit că grupurile își vor trimite contribuțiile 
scrise secretariatului.

Au intervenit: Jordi Cañas (Renew) a cerut includerea petiției nr. 0353/2021 pe umătoarea 
ordine de zi a coordonatorilor.  Președintele a explicat că aceste cereri trebuie să vină de la 
coordonatori.

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

Agenții – conflicte de interese

18. Petiția nr. 0742/2018, adresată de Jürgen Kirchner, de cetățenie germană, privind 
presupusa încălcare de către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a normelor 
împotriva conflictelor de interese pentru experții consultați 
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Jürgen Kirchner (petiționar), Olga Solomon (CE-SANTE), Juan García Burgos 
(EMA), Marc Angel, Kosma Złotowski.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se transmite pentru informare Comisiei ENVI.

Sănătatea
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19. Petiția nr. 1034/2019, adresată de Isabel Giralt, de cetățenie spaniolă, în numele Societății 
spaniole pentru sănătate și medicină integrativă, Adunarea națională pentru homeopatie, 
privind medicina integrativă
(în prezența petiționarei) 

Au intervenit: Isabel Giralt (petiționară), Omar Ennaji (CE-GROW), Rosa Estaràs Ferragut, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Jordi Cañas, Kosma Złotowski.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se transmite Comisiei ENVI pentru aviz (privind crearea unui 
cadru european pentru medicina integrativă).

Piața internă

20. Petiția nr. 0483/2018, adresată de Agnieszka Paszkowski, de cetățenie franceză, privind 
societățile din UE din afara zonei euro care plătesc impozite în Franța și interpretarea 
Regulamentului (UE) nr. 260/2012
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: Agnieszka Paszkowski (petiționară), Roxane Romme (CE-FISMA), Alex Agius 
Saliba, Kosma Złotowski.

Decizie: petiția rămâne deschisă, se cere Comisiei să monitorizeze situația și se informează 
Comisia pentru petiții despre acțiunile subsecvente. 

21. Chestiuni diverse

Nu au existat.

22. Data și locul următoarelor reuniuni

Miercuri, 16.6.2021, 9.00-12.00, 13.45-15.45 și 16.45-18.45; 
Joi, 17.6.2021, 9.00-11.00, 11.30-12.30 și 13.45-15.45.

Reuniunea a fost închisă la ora 14.53

* * *
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B. Petiții propuse să fie închise pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

Următoarele petiții vor fi închise: nr. 0026/2017, 0703/2017, 1124/2017, 0805/2018, 
0462/2019, 0636/2019, 0199/2020, 0316/2020, 0479/2020, 0527/2020, 0637/2020, 0651/2020, 
0671/2020, 0733/2020, 0745/2020, 0760/2020, 0781/2020, 0954/2020, 1146/2020

Următoarele petiții vor rămâne deschise: nr. 0691/2019, 0455/2020, 0751/2020.

o O o
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Decizii aprobate prin procedură scrisă

Anunțurile președintei privind deciziile luate de coordonatori prin procedură scrisă:

* de pe ordinea de zi din 3 decembrie 2020

a)  punctele din secțiunea B rămase deschise:
petițiile nr. 0363/2019, 0875/2019, 1034/2019, 1254/2019, 1286/2019, 0377/2019, 
1082/2019, 1318/2019 vor fi aduse în dezbatere într-o reuniune viitoare;
petiția nr. 0008/2020 va fi închisă;
în legătură cu petiția nr. 0485/2019 se va trimite o scrisoare guvernului elen.

b) Recomandări contestate: procedură de urgență pentru petițiile nr. 1313/2022 și nr. 0751-
0900/2020: 

- au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de președinție pentru petițiile: 
nr. 1313/2020 (cu adăugirea cerută de Grupul ECR), nr. 0840/2020, nr. 0846/2020, nr. 
0849/2020, nr. 0895/2020;
- au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de deputatul în PE Furore, 
susținut de Grupul Verts/ALE pentru petiția:
nr. 0787/2020;
- au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de Grupul S&D pentru petiția:
nr. 0839/2020.

* de pe ordinea de zi din 26 ianuarie:

a) Punctul 11 din nota coordonatorilor din 26 ianuarie – Cereri de acțiune specifice:
Petiția nr. 0261-17 va rămâne închisă.

b) Punctul 12 din nota coordonatorilor din 26 ianuarie – Punctele din secțiunea B rămase 
deschise de la reuniunea Comisiei PETI din 2-3 decembrie 2020:
petițiile nr. 1005/2019, 0052/2020, 0159/2020, 0221/2020 vor fi închise;
petițiile nr. 0111/2020, 0410/2020 vor fi trimise pentru informare Intergrupului pentru 
calitatea vieții și conservarea animalelor și vor fi închise.

c) Recomandări contestate: petițiile nr. 0901-1050/2020:
- au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de președinție pentru 

petițiile: 
nr. 0902/2020, 0909/2020, 0915/2020, 0918/2020, 0936/2020, 0973/2020, 0986/2020, 
0996/2020, 1012/2020, 1021/2020, 1046/2020.

* de pe ordinea de zi din 24 februarie:

a) Punctul 8 din nota coordonatorilor din 24 februarie 2021 – Punctele din secțiunea B 
rămase deschise de la reuniunea Comisiei PETI din 26 ianuarie 2021:
petițiile nr. 0260/1999, 0462/2006, 0026/2020 vor fi închise.
petițiile nr. 1152/2018, 0504/2020, 0644/2020 vor fi programate pentru dezbatere într-
o reuniune viitoare.

b) Recomandări contestate: procedură de urgență pentru petițiile nr. 1397/2020 – 
0046/2021:
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- au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de președinție pentru 
petițiile: 

nr. 1397/2020, 1399/2020, 1401/2020, 1438/2020, 1469/2020, 1501/2020 și 
0046/2021.

Recomandări contestate: procedură de urgență pentru petițiile nr. 1420/2020 - 
0103/2021:

- au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de președinție pentru 
petițiile: 

nr. 1420/2020, 1424/2020, 0076/2021 și 0103/2021.

c) Recomandări contestate: petițiile nr. 1050/2020 - 1200/2020:
Au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de președinție pentru 

petițiile: 
nr. 1051/2020, 1063/2020, 1069/2020, 1083/2020, 1106/2020 (închisă la propunerea 
S&D), 1119/2020, 1120/2020, 1168/2020, 1180/2020, 1182/2020;
a fost adoptată recomandarea contestată pentru petiția nr. 1139/2020 în forma propusă 
de grupurile Verts/ALE și Renew;
au fost adoptate recomandările contestate pentru petițiile nr. 1154/2020 și nr. 1170/2020 
în forma propusă de Grupul The Left.

* de pe ordinea de zi din 23 martie:

a) Punctul 11 din nota coordonatorilor din 23 martie 2021 - Punctele din secțiunea B 
rămase deschise de la reuniunea Comisiei PETI din 24-25 februarie 2021:
petiția nr. 0722/2020 va rămâne închisă.
Pentru petițiile 2679/2014 și nr. 0004/2018 i se va solicita Comisiei un răspuns 
actualizat.

b) Recomandări contestate: petițiile nr. 1050/2020 - 1200/2020:
- au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de președinție pentru 

petițiile: 
nr. 1051/2020, 1063/2020, 1069/2020, 1083/2020, 1106/2020 (închisă la propunerea 
Grupului S&D), 1119/2020, 1120/2020, 1168/2020, 1180/2020, 1182/2020;
- a fost adoptată recomandarea contestată la petiția nr. 1139/2020 în forma propusă de 
grupurile Verts/ALE și Renew;
- au fost adoptate recomandările contestate pentru petițiile nr. 1154/2020 și nr. 
1170/2020 în forma propusă de Grupul The Left.

* de pe ordinea de zi din 12 aprilie:

a) Puncul 6 din nota coordonatorilor din 12 aprilie 2021 
- Punctele din secțiunea B rămase deschise de la reuniunea Comisiei PETI din 22-23 
martie 2021:

petițiile nr. 0280/2019, 0405/2020, 0690/2020, 0820/2020, 0862/2020 și 0883/2020 vor 
fi închise.

CE va fi rugată să intervină în legătură cu petiția nr. 0884/2020.
Petiția nr. 1176/2019 va fi programată pentru dezbatere într-o reuniune viitoare.

b) -Recomandări contestate: petițiile nr. 1201 - 1350/2020:
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Au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de președinție pentru 
petițiile: 
nr. 1202/2020, 1214/2020, 1216/2020, 1221/2020, 1257/2020, 1259/2020, 1264/2020, 
1273/2020, 1279/2020, 1282/2020, 1289/2020, 1302/2020, 1309/2020, 1310/2020,  
1311/2020, 1312/2020, 1318/2020, 1321/2020, 1326/2020;
au fost adoptate recomandările contestate pentru petițiile 1217/2020 și 1223/2020 în 
forma propusă de grupurile S&D și The Left;
a fost adoptată recomandarea contestată pentru petiția nr. 1250/2020 în forma propusă 
de grupurile Verts/ALE și The Left;
au fost adoptate recomandările contestate pentru petițiile nr. 1270/2020 și 1280/2020 în 
forma propusă de Grupul The Left;
a fost adoptată recomandarea contestată pentru petiția nr. 1283/2020 în forma propusă 
de Grupul Verzilor;
a fost adoptată recomandarea contestată pentru petiția nr. 1335/2020 în forma propusă 
de Grupul S&D.

- Recomandări contestate: petițiile nr. 1351-1573/2020:

au fost adoptate recomandările contestate în forma propusă de președinție pentru 
petițiile: 
nr. 1354/2020, 1356/2020, 1358/2020, 1359/2020, 1367/2020, 1368/2020, 1372/2020, 
1385/2020, 1410/2020, 1461/2020, 1489/2020, 1535/2020, 1542/2020, 1544/2020 și 
1561/2020;
a fost adoptată recomandarea contestată pentru petiția nr. 1465/2020 în forma propusă 
de Grupul The Left.
În prezența Comisiei
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE

Opinion on The Commission’s 2020 Rule of law report - COM(2020)0580-
2021/2025(INI)

24 +

EPP Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dolors 
Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze, Rainer Wieland
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