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Joi, 16 iunie 2022, 9.00-12.30 

Bruxelles

Sala ANTALL 4Q1

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 15 iunie 2022, 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.

1 În acord cu orientările comisiei din 2016, punctele prezentate în secțiunea B a proiectului de ordine de zi nu vor 
fi discutate la prezenta reuniune. Cu toate acestea, 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 sa la o reuniune ulterioară a 
coordonatorilor.
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2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   • 20-21 aprilie 2022

Procesele-verbale au fost aprobate.

3. Comunicări ale președinției

Președinta a informat că reuniunea are loc cu prezență fizică, inclusiv voturile, în conformitate 
cu decizia Conferinței președinților din 2 iunie 2022 privind metodele de lucru ale comisiilor 
începând cu 13 iunie 2022.

Numai petiționarii și experții au fost autorizați să participe de la distanță.  

*** Votare *** (electronică)

4. Aviz referitor la propunerea de directivă de modificare a Directivei (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile și 
de abrogare a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului
 (termen pentru amendamente 28.4.2022, ora 13.00)
- Adoptarea unui proiect de aviz

Avizul a fost respins (cu 0 voturi pentru, 19 împotrivă și 5 abțineri).

A intervenit: Angel Dzhambazki

În prezența Comisiei Europene

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

Relații externe 

5. Petiția nr. 0827/2021, adresată de Patricia Brunner, de cetățenie germană, în numele 
Asociației internaționale a lucrătorilor „au pair” (IAPA), privind instituirea unei scheme 
reciproce de mobilitate pentru tineret între Regatul Unit și UE
(în prezența petiționarei, conectată de la distanță)

Au intervenit: Patricia Brunner (petiționară), Emmanouil Dardoufas (CE-HOME), Loránt 
Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Ulrike Müller.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită Comisiei un răspuns scris; se transmite pentru 
informare Consiliului.
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6. Petiția nr. 0059/2021, adresată de Diane McGuinness, de cetățenie britanică, privind 
permisul de muncă pe termen scurt pentru cetățenii britanici care locuiesc în UE
(în prezența petiționarei, conectată de la distanță)

Au intervenit: Diane McGuinness (petiționară), Emmanouil Dardoufas (CE-HOME), Loránt 
Vincze, Domènec Ruiz Devesa.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită informații actualizate din partea Comisiei; se 
transmite pentru informare Comisiei AFET.

7. Petiția nr. 0804/2020, adresată de C.G., de cetățenie germană, privind interzicerea 
depozitării titlurilor de valoare din UE, deținute de cetățeni ai UE, în Regatul Unit

Au intervenit: Edyta Kniaziowska-Bryk (CE-FISMA), Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, 
Vlad Gheorghe.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită Comisiei clarificări cu privire la numărul de astfel 
de cazuri; se solicită avizul Comisiei ECON.

8. Petiția nr. 0095/2020, adresată de S. R., de cetățenie croată, privind nepotrivirea dintre 
regimul de călătorii fără viză pentru cetățenii americani în UE și obligația de deținere de 
viză impusă cetățenilor unor state membre ale UE în timpul călătoriilor în SUA

Au intervenit: Elettra Di Massa (CE-HOME), Loránt Vincze, Vlad Gheorghe, Sylvie 
Guillaume, Angel Dzhambazki, Tatjana Ždanoka.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită un răspuns scris actualizat din partea Comisiei; se 
transmite pentru aviz Comisiei LIBE.

Comerț-Ucraina

9. Petiția nr. 0279/2022, adresată de Paul Nemecek, de cetățenie austriacă, în numele NÖ 
Bauernbund, privind securitatea strategică a aprovizionării cu alimente și a producției 
agricole în UE
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Paul Nemecek (petiționar), Fabien Santini (CE-AGRI), Loránt Vincze, Vlad 
Gheorghe.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită Comisiei un răspuns scris, ținând seama în special 
de posibilele efecte ale războiului din Ucraina; se solicită avizul Comisiei AGRI; se transmite 
pentru informare Comisiei ENVI.

Profesii reglementate
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10. Petiția nr. 1167/2021, adresată de Fernando Jesús Santiago Ollero, de cetățenie spaniolă, 
în numele Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (Consiliul 
General al Agenților Administrativi din Spania) privind profesia de agent administrativ
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Fernando Jesús Santiago Ollero (petiționar), Olivier Lanoo (CE-GROW), Isabel 
Benjumea Benjumea, Domènec Ruiz Devesa, în numele lui Ibán García Del Blanco.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită un răspuns scris din partea Comisiei; se solicită 
Comisiei un studiu comparativ privind profesiile similare din Uniunea Europeană pentru a o 
recunoaște în continuare pe aceasta ca profesie reglementată.

Reuniunea a fost suspendată la ora 11.46.

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 14.38, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

la ora 14.30

11. Audiere publică a Comisiei PETI pe tema „Impactul social și de mediu al energiilor 
regenerabile în Europa”

Secțiunea întâi: Cadrul politic

Au intervenit: Alberto Matarán Ruiz (profesor de planificare urbană și regională la 
Universitatea din Granada), Margrete Auken, Peter Jahr, Anna Zalewska, Kostas Papadakis.

Reuniunea a fost prezidată de Yana Toom (vicepreședintă) începând cu ora 16.09.

Secțiunea a doua: Impactul social

Au intervenit: Veerle Dossche (coordonatoarea pentru politica energetică a UE în cadrul 
Rețelei de acțiune pentru schimbări climatice din Europa), Anna Zalewska, Peter Jahr, Margrete 
Auken, Yana Toom.

Secțiunea a treia: Impactul asupra mediului

Au intervenit: Christoph Pfemeter (director general al Asociației austriece pentru biomasă), 
Peter Jahr, Michal Wiezik, Margrete Auken, Martha Andres Vaquero (CE-ENER).

Reuniunea a fost prezidată de Dolors Montserrat (președintă) începând cu ora 16.37.

Energiile regenerabile
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12. Petiția nr. 0148/2021, adresată de Vasilis Eleftheriou, de cetățenie elenă, privind impactul 
asupra mediului al parcurilor eoliene din Agrafa, Grecia
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Au intervenit: Vasilis Eleftheriou (petiționar), Yannis Couniniotis (CE-ENV), Anna Zalewska, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrei Slabakov, Peter Jahr.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se trimite o scrisoare Ministerului Mediului și Energiei din 
Grecia.

13. Petiția nr. 0402/2019, adresată de Guillaume Boraud, de cetățenie franceză, în numele 
Défense Des Marais de l’Estuaire (DDME), privind proiectul de instalare a unor turbine 
eoliene de-a lungul estuarului Girondei (Natura 2000)

Au intervenit: Cristian Probst (CE-ENV), Peter Jahr, Anna Zalewska.

Decizie: petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare autorităților franceze prin care se 
notifică proiectul de instalare a unor turbine eoliene de-a lungul estuarului Girondei.

* * *

Reuniunea a fost închisă la ora 17.19.

* * *

între orele 17.30 și 18.30 (cu ușile închise)

14. Reuniune a coordonatorilor

Reuniunea a fost deschisă joi, 16 iunie 2022, la ora 9.06, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

Joi, 16 iunie 2022,

15. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de 
coordonatori

1. Adoptarea ordinii de zi
Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președinției
Președinta a anunțat rezultatul deciziei Conferinței președinților din 2 iunie 2022 privind 



PE734.090v01-00 6/16 PV\1258415RO.docx

RO

metodele de lucru ale comisiilor începând cu 13 iunie 2022.

3. Adoptarea proiectului de ordine de zi a reuniunii Comisiei PETI din 13-
14 iulie 2022

Coordonatorii au decis să elimine punctul 23, petiția nr. 0708/2021 din propunerea de proiect 
de ordine de zi din 13-14 iulie 2022. Coordonatorii au aprobat ordinea de zi revizuită.

4. Propuneri pentru reuniunile viitoare
Coordonatorii au convenit să aplice procedura de urgență pentru petiția nr. 0482/2022 și să o 
includă pe ordinea de zi a lunii iulie (la solicitarea ECR).

Coordonatorii au convenit să includă petițiile nr. 0004/2022, 0072/2022 (la solicitarea S&D), 
0029/2022 (la solicitarea Verts) pe ordinea de zi a lunii iulie.

Coordonatorii au convenit să includă petițiile nr. 1060/2021, 0884/2020 (la solicitarea PPE) și 
1355/2021 (la solicitarea The Left) pe ordinea de zi a lunii septembrie.

5. Rapoarte și avize
Coordonatorii au convenit să numească un raportor din partea The Left pentru raportul anual al 
Comisiei PETI privind „Activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2021”.

Coordonatorii au convenit să elaboreze un aviz referitor la raportul din proprie inițiativă al 
Comisiei AFCO privind „Propuneri ale Parlamentului European de modificare a tratatelor” și 
să îl aloce ECR.

6. Cereri de acțiuni specifice
Coordonatorii au convenit să elaboreze o propunere scurtă de rezoluție referitoare la 
„Îmbunătățirea reglementărilor UE privind animalele sălbatice și exotice deținute ca animale 
de companie în Uniunea Europeană printr-o listă pozitivă a UE” (la solicitarea Verts).

7. Bugetul pe 2023 - Amendamente bugetare ale Comisiei PETI
Coordonatorii au luat act de procedura de depunere a amendamentelor bugetare ale Comisiei 
PETI la Comisia BUDG. Coordonatorii au luat act de faptul că amendamentele bugetare trebuie 
depuse prin completarea formularului specific cel târziu până la 4 iulie, ora 12.00. 

8. Solicitări privind punctele din secțiunea B 
Coordonatorii au decis să închidă petițiile nr. 0895/2020 și 1295/2020. Coordonatorii au decis 
să mențină deschise și să includă petițiile nr. 989/2020 și 1484/2020 în programul unei reuniuni 
viitoare.

Coordonatorii au luat act de închiderea următoarelor petiții, pentru care petiționarul a avut la 
dispoziție două luni pentru a furniza informații suplimentare: petițiile nr. 0867/2019, 1254/2017 
și 2533/2014.

9. Discuție referitoare la misiunea principală a Comisiei PETI în ceea ce privește 
prelucrarea petițiilor

Coordonatorii au purtat o discuție referitoare la misiunea principală a Comisiei PETI în ceea ce 
privește prelucrarea petițiilor și au confirmat decizia luată în cadrul reuniunii coordonatorilor 
din luna mai de a solicita Secretariatului o listă de petiții deschise în perioada 1998-2012, în 
vederea unei eventuale închideri, ca exercițiu de probă pentru reuniunea coordonatorilor din 
iulie.



PV\1258415RO.docx 7/16 PE734.090v01-00

RO

10. Dezbatere privind respectarea normelor (Regulamentul de procedură al PE și 
normele Biroului PE) referitoare la vizitele de informare (la solicitarea Verts)

Coordonatorii au dezbătut respectarea normelor (Regulamentul de procedură al PE și normele 
Biroului PE) referitoare la vizitele de informare.

11. Audieri și misiuni ale Comisiei PETI - a doua jumătate a anului 2022
Coordonatorii au luat act de audierile și misiunile Comisiei PETI autorizate pentru a doua 
jumătate a anului 2022.

12. Scrisori 
Coordonatorii au luat act de răspunsurile primite.

13. Chestiuni diverse
Niciuna. 

În prezența Comisiei Europene

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

16. Petiția nr. 0699/2021, adresată de Alfons Barti Borrell, de cetățenie spaniolă, în numele 
asociației „Barcelona Comerç and the federation of associations Vitrines d’Europe”, 
privind crearea unei capitale europene a comerțului local
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: Josep Xurigué Camprubí (reprezentantul petiționarului), Géraldine Fages (CE-
GROW), Alexander Bernhuber, Cristina Maestre Martín De Almagro, Jordi Cañas, Ryszard 
Czarnecki, Dolors Montserrat.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită Comisiei să dea curs intenției de a reflecta în 
continuare asupra acestei propuneri, atât alături de Parlamentul European, cât și de petiționar.

Reuniunea a fost prezidată de Ryszard Czarnecki (vicepreședinte) începând cu ora 9.52.

Mediu

17. Petiția nr. 0095/2021, adresată de Lucille Richard, de cetățenie franceză, în numele 
Bassines Non Merci, însoțită de 45 de semnături, privind rezervele alternative pentru 
irigațiile agricole care încalcă Directiva-cadru privind apa
(în prezența petiționarei, conectată de la distanță)

Decizie: Petiția a fost amânată pentru reuniunea din iulie.



PE734.090v01-00 8/16 PV\1258415RO.docx

RO

18. Petiția nr. 0190/2021, adresată de Eskil Nielsen, de cetățenie daneză, privind impactul 
asupra mediului al insulei artificiale Lynetteholmen care urmează a fi construită în 
Copenhaga
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Petiția nr. 0511/2021, adresată de Ole Damsgaard, de cetățenie daneză, în numele Societății 
daneze pentru conservarea naturii, privind evaluarea impactului proiectului Lynetteholm 
în legătură cu Directiva 2011/92/UE 
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Au intervenit: Ole Damsgaard (petiția nr. 0511/2021), Pirjo Lumme (CE-ENV), Margrete 
Auken, Tatjana Ždanoka.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită un răspuns scris actualizat din partea Comisiei, 
după consultarea autorităților naționale daneze.

19. Petiția nr. 1120/2021, adresată de Lidija Šmačko, de cetățenie letonă, privind presupusele 
măsuri insuficiente de reducere a zgomotului ambiental în Riga, Letonia (în prezența 
petiționarei)

Au intervenit: Lidija Šmačko; Marco Paviotti (CE-ENV), Margrete Auken, Anna Zalewska, 
Tatjana Ždanoka.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se trimite o scrisoare ministerului competent și autorităților 
locale din Riga.

Dizabilități

20. Petiția nr. 0261/2022, adresată de Francesco Accardo, de cetățenie italiană, în numele Class 
Action Italia, semnată de alte două persoane, privind presupusa nepunere în aplicare a 
planurilor de eliminare a barierelor arhitecturale (PEBA) în Italia
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Au intervenit: Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Eleonora Evi, Estrella Durá Ferrandis, 
Francesca Donato.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită un răspuns scris actualizat din partea Comisiei; se 
trimite o scrisoare autorităților naționale italiene.

Reuniunea a fost prezidată de Dolors Montserrat (președintă) începând cu ora 11.20.

Fondurile UE
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21. Petiția nr. 0440/2022, adresată de R.S., de cetățenie poloneză, privind alocarea fondurilor 
UE în Polonia
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: R. S. (petiționar), Pawel Olechnowicz (CE-REGIO), Andrzej Halicki, Anna 
Zalewska.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se solicită Comisiei un răspuns scris.

Ocuparea forței de muncă

22.  Petiția nr. 1425/2020, adresată de Giovanni Esposito, de cetățenie italiană, în numele 
Consiliului Național Italian al Experților în Industrie (CNPI – Consiglio Nazionale dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), privind transpunerea incorectă de către 
guvernul Italiei a Directivei 2013/59/Euratom

Petiția nr. 1433/2020, adresată de Guerino Ferri, de cetățenie italiană, care susține că Italia 
nu ar fi aplicat integral Directiva 2013/59/Euratom 
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

Au intervenit: Guerino Ferri (petiția nr. 1433/2020, reprezentând și petiția nr. 1425/2020), 
Ioannis Zannas (CE-ENER), Eleonora Evi, Francesca Donato.

Decizie: petiția rămâne deschisă; se trimite o scrisoare ministerului național competent.

23. Chestiuni diverse

Recomandări contestate: 

– petițiile nr. 0050/2022, 0061/2022, 0064/2022, 0080/2022, 0085/2022, 0114/2022, 
0122/2022 și 0133/2022 au fost adoptate în forma propusă de președintă.

24. Data și locul următoarei reuniuni

 Miercuri, 13 iulie 2022, 9.00-12.30 și 14.30-18.30
 Joi, 14 iulie 2022, 9.00-12.30

Reuniunea a fost închisă la ora 12.10.

* * *

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

Următoarele petiții vor fi închise: 0008/2013, 0061/2013, 0197/2013, 0383/2013, 1387/2014, 
2543/2014, 2554/2014, 0012/2015, 0018/2015, 0689/2015, 1489/2016, 0119/2017, 0526/2017, 
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0112/2018, 0161/2018, 0357/2018, 0503/2018, 0525/2018, 0587/2018, 0784/2018, 1023/2018, 
0128/2019, 0194/2020, 0904/2020, 1026/2020, 1070/2020, 1359/2020, 1361/2020, 1381/2020, 
0355/2021, 0691/2021.

Următoarele petiții vor rămâne deschise: 0079/2013, 0796/2018, 0865/2018, 0930/2018, 
1091/2019, 1333/2019, 0178/2020, 0192/2020, 0455/2020, 0520/2020, 0543/2020, 1190/2020, 
1219/2020, 1275/2020, 1306/2020, 1396/2020.
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Results of roll-call votes

Contents

Opinion on Proposal for a Directive amending Directive (EU) 2018/2001 of the European 
Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of 
the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards 
the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 
2015/652

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMPMITTEE

Opinion on Proposal for a Directive amending Directive (EU) 2018/2001 of the European 
Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of 
the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards 
the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 
2015/652

0 +

19 -

ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

NI Tatjana Ždanoka

PPE Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Leopoldo López Gil, Dolors 
Montserrat, Emil Radev, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

S&D Estrella Durá Ferrandis, Cristina Maestre Martín De Almagro, Demetris 
Papadakis

The Left Marisa Matias

Verts/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi

5 0

Renew Vlad Gheorghe, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Michal Wiezik

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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