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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Miercuri, 4 septembrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30
Joi, 5 septembrie 2019, 9.00-12.30

Bruxelles

Sala JAN 6Q2

de la 9.00 la 10.30 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor  

* * *

la ora 10.30

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 639.964
FdR 1187021

3. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
  10 iulie 2019

PV– PE 639.745
FdR 1185932

_________________________
( ) În conformitate cu orientările comisiei pentru 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 acestuia la 
o reuniune ulterioară a coordonatorilor.
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4. Comunicări ale președinției

În prezența Comisiei Europene

5. Comisia Europeană își prezintă cooperarea cu Comisia pentru 
petiții

6. Serviciul juridic își prezintă cooperarea cu Comisia pentru petiții

7. Departamentul tematic C își prezintă cooperarea cu Comisia 
pentru petiții

în jur de 11.25

8. Ombudsmanul European, dna Emily O'Reilly, își prezintă 
raportul anual pe 2018

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

Mediu - Cercetare și inovare

9. Petiția nr. 0596/2018, adresată de M.A.R.A., de cetățenie spaniolă, 
în numele „Asociación Española de Protección Civil para el Clima 
Espacial y el EMP” (AEPCCE), privind definirea unei strategii UE 
în ceea ce privește condițiile meteorologice spațiale și impulsurile 
electromagnetice (EMP)
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 638,807
 FdR 1185173
 (24.6.2019)

* * *

la ora 14.30

10. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de 
coordonatori
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Sănătate

11. Petiția nr. 0494/2017, adresată de Alessia Margheritini, de 
cetățenie italiană, privind o lege națională care impune 
obligativitatea vaccinării copiilor școlari 
și
Petiția nr. 0495/2017, adresată de Elena Manzoni Di Chiosca, de 
cetățenie italiană, privind o lege națională care impune 
obligativitatea vaccinării copiilor școlari
și
Petiția nr. 0496/2017, adresată de Remo Pulcini, de cetățenie 
italiană, privind incompatibilitatea legislației UE cu legea italiană 
privind vaccinările obligatorii
și
Petiția nr. 0558/2017, adresată A. B., de cetățenie italiană, privind 
vaccinările obligatorii în Italia 
și
Petiția nr. 0057/2018, adresată de R.I., de cetățenie italiană, însoțită 
de aproximativ 100 de semnături, privind vaccinările obligatorii în 
Italia
și
Petiția nr. 0250/2019, adresată de Renato Lelli, de cetățenie 
italiană, în numele asociației „Părinți cu putere egală”, obiectând 
împotriva vaccinării obligatorii fără efectuarea unor teste 
preventive de siguranță
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 619,061
 FdR 1147284
 (28.2.2018)

 sir0057-18

 sir0250-19

Mediu

12. Petiția nr. 0225/2018, adresată de B. M., de cetățenie poloneză, 
însoțită de 2 semnături, în numele Asociației Prawobrzeża, privind 
construirea unui terminal de containere într-o zonă Natura 2000 din 
Świnoujście, Polonia

 CM– PE 629,728
 FdR 1167964
 (31.10.2018)

Mediu - Materialele plastice

13. Petiția nr. 2553/2014, adresată de Ludwig Bühlmeier, de cetățenie 
germană, privind microplasticele și nanoparticulele
și
Petiția nr. 0663/2015, adresată de Oliver Steiner, de cetățenie 
germană, privind o procedură de introducere a unui sistem de 
purificare în toate instalațiile europene de tratare a apelor pentru 
filtrarea microplasticelor
(în prezența petiționarului)
și

 CM–PE 585,634
 FdR 1099696
 (29.6.2016)
 CM–PE 582,393/REV
 FdR 1160351
 (30.7.2018)
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Petiția nr. 0783/2015, adresată de E. D., de cetățenie germană, 
privind interzicerea produselor cosmetice care conțin 
microparticule de plastic
și
Petiția nr. 0793/2015, adresată de Oliver Steiner, de cetățenie 
germană, privind interzicerea utilizării microparticulelor de plastic 
în produsele cosmetice, articolele de toaletă și produsele de 
îmbrăcăminte
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 0695/2018, adresată de U.K., de cetățenie germană, 
privind microplasticele din biosolidele utilizate în îngrășămintele 
agricole și nămolul de epurare

 CM–PE 637,222
 FdR 1179842
 (15.3.2019)

14. Petiția nr. 0349/2018, adresată de K.H., de cetățenie germană, în 
numele Ideenschmiede Mainz, privind adoptarea legislației 
referitoare la utilizarea plasticului
și
Petiția nr. 0191/2018, adresată de O.J., de cetățenie germană, 
privind reducerea deșeurilor de materiale plastice
și
Petiția nr. 0758/2018, adresată de A.V., de cetățenie britanică, 
privind producția de plastic și îmbunătățirea economiei circulare

 CM–PE 628,351
 FdR 1163671
 (21.9.2018)
 sir0191-18

 sir0758-18

15. Petiția nr. 1013/2018, adresată de Alessandro Giovannetti, de 
cetățenie italiană, privind utilizarea unui singur material pentru 
ambalarea produselor din supermarketuri
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 0082/2019, adresată de Elena Mihaela Blejdea, de 
cetățenie română, privind o mai bună utilizare a ambalajelor din 
plastic

 CM– PE 638,733
 FdR 1184699
 (7.6.2019)

 sir0082-19

Agricultură - Bunăstarea animalelor

16. Petiția nr. 1124/2018, adresată de D. S., de cetățenie poloneză, 
însoțită de două semnături, privind bunăstarea albinelor melifere

 CM– PE 639,730
 FdR 1185852
 (9.7.2019)

Agricultură - Comerț

17. Petiția nr. 0611/2018, adresată de Ismael Sánchez Castillo, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Comité Provincial PCE Sevilla”, 
privind o taxă a Statelor Unite pentru măslinele coapte provenite 
din Spania

 CM– PE 634,685
 FdR 1175896
 (31.1.2019)
 LT INTA



OJ\1187021RO.docx 5/14 PE639.964v01-00

RO

(în prezența petiționarului)

Ajutoare de stat

18. Petiția nr. 0894/2017, adresată de M.M., de cetățenie italiană, 
privind aplicarea asimetrică a ajutorului de stat între Germania și 
restul Uniunii Europene, ceea ce modifică starea pieței comune

 CM– PE 622,057/REV
 FdR 1170938
 (30.11.2018)

* * *

Joi, 5 septembrie 2019

la ora 9.00

Drepturile consumatorilor - Serviciile financiare

19. Petiția nr. 0063/2017, adresată de Ivailo Iliev, de cetățenie bulgară, 
însoțită de 50 de semnături, privind presupusa încălcare a 
drepturilor consumatorilor în cadrul procedurii de somație de plată 
în Bulgaria
și
Petiția nr. 0408/2017, adresată de Desislava Filipova, de cetățenie 
bulgară, însoțită de 4 248 de semnături, privind legalitatea 
articolului 417 din Codul de procedură civilă din Bulgaria și 
presupusa încălcare a drepturilor consumatorilor în cadrul 
procedurii de somație de plată în Bulgaria
și
Petiția nr. 0838/2017, adresată de Violeta Gospodinova, de 
cetățenie bulgară, privind o procedură de somație de plată 
referitoare la un litigiu cu o bancă bulgară cu privire la un credit 
ipotecar 
și
Petiția nr. 0514/2018, adresată de Ivaylo Iliev, de cetățenie bulgară, 
privind presupusa corupție din instanțele bulgare și încălcarea 
dreptului la un proces echitabil
și
Petiția nr. 0606/2018, adresată de Milena Dimitrova, de cetățenie 
bulgară, privind presupusa încălcare a Directivei 93/13/CEE și un 
litigiu cu o bancă privind un împrumut pentru locuințe

 CM–
 PE 615,340/REV.IV
 FdR 1179836
 (15.3.2019)

 LT BG
 FdR 1173789
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și
Petiția nr. 0609/2018, adresată de Tsetska Khadzhigeorgieva, de 
cetățenie bulgară, privind o presupusă încălcare a dreptului la un 
proces echitabil și lipsa de acces la justiție
și
Petiția nr. 0720/2018, adresată de Violeta Gospodinova, de 
cetățenie bulgară, privind o presupusă fraudă și corupție în cazul 
înstrăinării ilegale a proprietății de către bănci și executori 
judecătorești privați în Bulgaria
și
Petiția nr. 0810/2018, adresată de P.A.V., de cetățenie bulgară, 
privind legalitatea articolului 417 din Codul de procedură civilă din 
Bulgaria și presupusa încălcare a drepturilor consumatorilor în 
cadrul procedurilor privind somațiile de plată în Bulgaria
și
Petiția nr. 1045/2018, adresată de Z.T.A., de cetățenie bulgară, 
însoțită de 180 de semnături, privind presupusa incompatibilitate a 
procedurilor privind mandatul de arestare, inițierea și apelul din 
Codul de procedură civilă din Bulgaria cu dreptul comunitar
și
Petiția nr. 1193/2018, adresată de A.M., de cetățenie bulgară, în 
numele Asociației victimelor executorilor judecătorești privați și 
ale sistemului judiciar „Solidaritatea”, privind solidaritatea cu 
victimele agenților privați însărcinați cu executarea și ale 
sistemului judiciar din Bulgaria
și
Petiția nr. 0036/2019, adresată de Dimitar Panayotov, de cetățenie 
bulgară, în numele „Asociației victimelor executorilor 
judecătorești privați și ale sistemului judiciar - solidaritate”, 
privind presupusa corupție în instanțele bulgare și încălcarea 
dreptului la un proces echitabil
și
Petiția nr. 0037/2019, adresată de Mariana Ilieva, de cetățenie 
bulgară, privind presupusa încălcare a dreptului UE de către 
Republica Bulgaria prin așa-numita procedură de somație de plată
și
Petiția nr. 0040/2019, adresată de A.M., de cetățenie bulgară, 
privind neconformitatea legislației bulgare cu prevederile 
Regulamentului nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri 
europene de somație de plată
și
Petiția nr. 0051/2019, adresată de Elitsa Vasileva, de cetățenie 
bulgară, privind presupusa
încălcare de către Bulgaria a Directivei 93/13/CEE privind clauzele 
abuzive în
contractele încheiate cu consumatorii
și

 sir

 sir
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Petiția nr. 0102/2019, adresată de H.Y., de cetățenie bulgară, 
privind un litigiu asupra unui credit ipotecar
(în prezența petiționarilor)

20. Petiția nr. 0928/2018, adresată de A.K., de cetățenie maghiară, 
însoțită de 10 000 de semnături, privind presupuse clauze abuzive 
în contractele de împrumut în valută din Ungaria

 CM– PE 638,666
 FdR 1184064
 (21.5.2019)

Drepturile consumatorilor - Transporturi

21. Petiția nr. 0692/2018, adresată de Catalina Cerdà Pons, de cetățenie 
spaniolă, privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de 
stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de 
asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a 
anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor
și
Petiția nr. 0727/2018, adresată de M. S., de cetățenie germană, 
privind stabilirea unor norme comune privind compensațiile pentru 
refuzul la îmbarcare, anularea zborurilor sau întârzieri prelungite

 CM– PE 637,333
 FdR 1180837
 (22.3.2019)

 CM– PE 637,224
 FdR 1179845
 (15.3.2019)

22. Petiția nr. 0165/2018, adresată de Mario Berger, de cetățenie 
germană, privind pasagerii care sunt excluși de la zborurile de 
întoarcere dacă nu au luat zborul de plecare

 CM– PE 628,337
 FdR 1163656
 (21.9.2018)

23. Petiția nr. 0202/2018, adresată de Alfonso Rodríguez Sanchez, de 
cetățenie spaniolă, privind politicile companiilor aeriene low-cost 
de alocare a locurilor, care separă grupurile și familiile care nu 
plătesc o taxă suplimentară pentru rezervarea locurilor

 CM– PE 629,721
 FdR 1167918
 (31.10.2018)

Migrația

24. Petiția nr. 0005/2019, adresată de Barbara Klinner, de cetățenie 
germană, privind aspecte legate de migrație în Grecia, în special pe 
insula Samos

 CM– PE
 FdR
 LT EL
 FdR 1179250
 (27.2.2019)

Drepturile fundamentale

25. Petiția nr. 0695/2017, adresată de F.M., de cetățenie italiană, 
privind recunoașterea cetățeniei europene și accesul la asistență 
medicală pentru cetățenii fără adăpost

 CM– PE 625,235
 FdR 1157982
 (29.6.2018)
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Dizabilitatea

26. Petiția nr. 0535/2017, adresată de Ludo Hermans, de cetățenie 
belgiană, privind mobilitatea persoanelor cu dizabilități în Uniunea 
Europeană
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 617,964
 FdR 1144919
 (31.1.2018)
 MS

27. Chestiuni diverse

* * *

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

28. Petiția nr. 2657/2013, adresată de Denis Dugré, de cetățenie franceză, 
privind perceperea de către statul francez a impozitelor asupra veniturilor 
imobiliare ale unei persoane care nu își are reședința fiscală în Franța
și

CM-PE 
574,990/REV.IV 
FdR 1185597

Petiția nr. 0443/2016, adresată de Jean Doignie, de cetățenie franceză, 
privind neexecutarea de către Franța a unei hotărâri pronunțate de către 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-o chestiune fiscală

29. Petiția nr. 1373/2014, adresată de J. F. Z. G., de cetățenie spaniolă, 
privind chestiunile de mediu legate de construirea metroului în Bilbao

CM-PE 
567,559/REV.IV 
FdR 1182921

30. Petiția nr. 2533/2014, adresată de Ana Martina Varela Velo, de cetățenie 
spaniolă, privind deversarea deșeurilor în râurile Tamega și Camba din 
Orense

CM-PE 585,632 
FdR 1099692

31. Petiția nr. 0175/2015, adresată de Pedro De La Torre Rodríguez, de 
cetățenie spaniolă, privind excluderea de către Spania a ingineriei IT din 
sistemul european de recunoaștere a calificărilor profesionale

CM-PE 
580,722/REV.III 
FdR 1181332

32. Petiția nr. 1408/2015, adresată de H.S., de cetățenie germană, privind 
nerecunoașterea, la calcularea pensiei în Germania, a anilor de activitate 
profesională pe care a desfășurat-o la Agenția austriacă pentru dezvoltare

CM-PE 587,548 
FdR 1102164
LT DE

33. Petiția nr. 0327/2017, adresată de Alberto Cirio, de cetățenie italiană, 
privind amplasarea unei instalații de eliminare a deșeurilor de azbest într-
o arie de conservare

CM-PE 620,732 
FdR 1150010



OJ\1187021RO.docx 9/14 PE639.964v01-00

RO

34. Petiția nr. 0362/2017, adresată de Alberto Cirio, de cetățenie italiană, 
privind denaturarea concurenței cauzată de o interdicție regională privind 
aparatele de joc în locații deosebit de sensibile

CM-PE 616,921 
FdR 1144885

35. Petiția nr. 0121/2018, adresată de Martin Gohlke, de cetățenie germană, 
privind introducerea sistemelor de asistență care nu pot fi dezactivate la 
camioane pentru a preveni accidentele mortale
și

CM-PE 628,330 
FdR 1163649

Petiția nr. 0135/2018, adresată de W. S., de cetățenie germană, privind 
reglementarea sistemelor de frânare și a sistemelor de avertizare sonoră 
pentru camioane

36. Petiția nr. 0364/2018, adresată de A.M.F., de cetățenie italiană, privind 
foștii angajați ai programelor de formare profesională siciliene care au 
rămas fără loc de muncă

CM-PE 638,529 
FdR 1182925

37. Petiția nr. 0362/2018, adresată de Sibylle Schroer, de cetățenie germană, 
privind posibila adoptare a legislației europene împotriva poluării 
luminoase

CM-PE 637,331 
FdR 1180835

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

CM-PE 637,444 
FdR 1181337

39. Petiția nr. 0420/2018, adresată de J. C. V., de cetățenie spaniolă, în 
numele platformei Clean Air din Alcantarilla (regiunea Murcia), privind 
poluarea generată de emisiile provenite de la uzina chimică din oraș

CM-PE 638,659 
FdR 1184057

40. Petiția nr. 0443/2018, adresată de Marco Giovannelli, de cetățenie 
italiană, însoțită de 80 000 de semnături, privind solicitarea adoptării 
unei legislații specifice pentru protecția și gestionarea animalelor de 
companie, a animalelor domestice și a animalelor fără stăpân din 
interiorul UE

CM-PE 631,839 
FdR 1170967

LT Andriukaitis

41. Petiția nr. 0457/2018, adresată de M. F., de cetățenie poloneză, însoțită 
de 11 semnături, privind necesitatea de a proteja mediul

CM-PE 637,445 
FdR 1181338

42. Petiția nr. 0493/2018, adresată de Aurelio Rosini, de cetățenie italiană, 
privind propunerea unei modificări a Codului Rutier din Italia

CM-PE 638.781 
FdR 1184977

43. Petiția nr. 0494/2018, adresată de R.K., de cetățenie poloneză, în numele 
asociației „Stowarzyszenie Federacja Zielonych”, privind presupusa 
nerespectare a condițiilor de examinare a cererilor de finanțare UE din 
partea organismelor administrației publice

CM-PE 638,603 
FdR 1183596

44. Petiția nr. 0504/2018, adresată de Pedro Del Cura Sánchez, de cetățenie 
spaniolă, privind construirea unei legături rutiere directe între municipiul 
Rivas Vaciamadrid și autostrada de centură M-50

CM-PE 638,745 
FdR 1184716
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45. Petiția nr. 0557/2018, adresată de Francesc Josep Casellas Van 
Brouwershaven, de cetățenie spaniolă, privind funcționarea unui 
restaurant într-o zonă care face parte din rețeaua Natura 2000, aparținând 
parcului natural Serra Gelada

CM-PE 638,531 
FdR 1182928

46. Petiția nr. 0560/2018, adresată de Alberto Cirio, de cetățenie italiană, 
împotriva înființării unui depozit de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase 
speciale

CM-PE 636,170 
FdR 1177932

47. Petiția nr. 0617/2018, adresată de Luis Rodríguez, de cetățenie spaniolă, 
privind discriminarea femeilor în domeniul sportului

CM-PE 638,746 
FdR 1184717

48. Petiția nr. 0649/2018, adresată de Manuel Parras Rosa, de cetățenie 
spaniolă, în numele Consiliului Economic și Social al provinciei Jaén, 
privind necesitatea de a furniza resursele necesare pentru construirea 
tronsonului intern al coridorului mediteranean de transport feroviar din 
provincia Jaén (Spania)

CM-PE 638,747 
FdR 1184718

49. Petiția nr. 0655/2018, adresată de Evangelos Tsiompanidis, de cetățenie 
elenă, privind asigurarea publică obligatorie plătită de fermierii greci

CM-PE 638,605 
FdR 1183606

50. Petiția nr. 0667/2018, adresată de Jonathan Tennant, de cetățenie 
britanică, privind un subcontractant unic pentru Monitorul UE pentru 
știința deschisă

CM-PE 638,662 
FdR 1184060

51. Petiția nr. 0668/2018, adresată de P. T., de cetățenie bulgară, privind 
presupusa încălcare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și a Directivei 
2009/28/CE de către Bulgaria

CM-PE 637,447 
FdR 1181340

52. Petiția nr. 0683/2018, adresată de Niko Haxhiu, de cetățenie albaneză, 
privind o presupusă discriminare din partea autorităților elene

CM-PE 638,663 
FdR 1184061

53. Petiția nr. 0691/2018, adresată de Milena Dimitrova, de cetățenie 
bulgară, privind presupusa disimulare a utilizării necorespunzătoare a 
fondurilor europene și sacrificare a efectivului de animale în Bulgaria

CM-PE 637,448 
FdR 1181341

54. Petiția nr. 0693/2018, adresată de M.P., de cetățenie belgiană, privind 
contribuțiile anuale de asigurări sociale pe care trebuie să le plătească 
întreprinderile din Belgia și care sunt rezervate persoanelor din categoria 
lucrători independenți 

CM-PE 637,449 
FdR 1181342

55. Petiția nr. 0725/2018, adresată de Konstantinos Stragkas, de cetățenie 
greacă, privind o propunere pentru rezolvarea problemei incendiilor în 
UE

CM-PE 638,537 
FdR 1182935

56. Petiția nr. 0733/2018, adresată de J.B., de cetățenie spaniolă, privind 
îmbunătățirea protecției datelor genetice referitoare la cetățenii Uniunii 
Europene

CM-PE 637,225 
FdR 1184156
LT DPO
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57. Petiția nr. 0740/2018, adresată de A.D.R., de cetățenie spaniolă, privind 
punerea în aplicare a unui cod de culori comune pentru acțiunea de 
reciclare în toate statele membre ale UE

CM-PE 638,538 
FdR 1182936

58. Petiția nr. 0741/2018, adresată de Marcel Van Duijvendijk, de cetățenie 
neerlandeză, privind stabilirea unei rate minime de umplere pentru 
ambalaje

CM-PE 637,450 
FdR 1181343

59. Petiția nr. 0780/2018, adresată de Hans-Dieter Thiele, de cetățenie 
germană, privind înregistrarea unui permis de conducere

CM-PE 636,365 
FdR 1179287

60. Petiția nr. 0783/2018, adresată de „Ecologiști în acțiune”, Guadalajara 
(Spania), privind distrugerea habitatelor din arii de protecție specială, din 
zona râului Henares din Guadalajara

CM-PE 638,539 
FdR 1182937

61. Petiția nr. 0798/2018, adresată de Matias Eduardo Diaz Crescitelli, de 
cetățenie italiană, privind o solicitare de redeschidere a trei maternități 
închise, în regiunea Emilia Romagna, Italia

CM-PE 638,609 
FdR 1183612

62. Petiția nr. 0803/2018, adresată de A. C., de cetățenie italiană, privind 
discriminarea șoferilor de autocar din Italia, în comparație cu șoferii de 
autocar din alte țări europene

CM-PE 638,610 
FdR 1184430

63. Petiția nr. 0827/2018, 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

CM-PE 636,367 
FdR 1179308

64. Petiția nr. 0834/2018, adresată de Sarah Fenwick, de cetățenie cipriotă, 
privind prețurile nejustificat de ridicate și suprataxarea de către 
Autoritatea pentru energie electrică din Cipru

CM-PE 637,229 
FdR 1179850

65. Petiția nr. 0854/2018, adresată de M.K., de cetățenie germană, în numele 
Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Asociația „Prietenii societății de căi 
ferate din Germania”), privind un amendament la legea care 
reglementează impozitul pe cifra de afaceri pentru diversele moduri de 
transport din traficul turistic

CM-PE 638,614 
FdR 1183617

66. Petiția nr. 0855/2018, adresată de Guido Brügmann, de cetățenie 
germană, privind perioada minimă a contractelor de telefonie mobilă din 
Germania

CM-PE 638,615 
FdR 1183618

67. Petiția nr. 0858/2018, adresată de J.L., de cetățenie britanică, privind 
presupusa încălcare de către Amazon a liberei circulații a bunurilor

CM-PE 637,451 
FdR 1181344

68. Petiția nr. 0873/2018, adresată de Roberto Monfredini, de cetățenie 
italiană, însoțită de trei semnături, privind construcția drumului regional 

CM-PE 638,616 
FdR 1183619
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„Pedemontana” în provincia Modena, regiunea Emilia Romagna

69. Petiția nr. 0888/2018, adresată de G.G., de cetățenie italiană, privind 
noua legislație din Italia referitoare la profesiile tehnice din domeniul 
sănătății

CM-PE 637,454 
FdR 1181347

70. Petiția nr. 0894/2018, adresată de N. I. N., de cetățenie elenă, în numele 
Xristiano Dimokratiko Komma Elados, privind finanțarea construirii 
tronsonului sudic al autostrăzii E65 și conformitatea acesteia cu articolul 
107 alineatul (1) din TFUE

CM-PE 638,617 
FdR 1183620

71. Petiția nr. 0898/2018, adresată de Friedrich Klinge, de cetățenie 
germană, privind încălcarea Directivei privind habitatele și a Directivei 
privind păsările de către orașul german Eckernförde

CM-PE 638.750 
FdR 1184771

72. Petiția nr. 0901/2018, adresată de Maarten Vergucht, de cetățenie 
belgiană, privind practicile comerciale înșelătoare utilizate de unii 
dezvoltatori de aplicații mobile

CM-PE 637,231 
FdR 1179853

73. Petiția nr. 0902/2018, adresată de Iolanda Mateo Creo, având cetățenie 
spaniolă, în numele „Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins”, 
privind construcția unui crematoriu în municipalitatea Lousame, Galicia 
(Spania)

CM-PE 638,543 
FdR 1182941

74. Petiția nr. 0939/2018, adresată de Andrzej Halicki, de cetățenie poloneză, 
privind Codul European al Bunei Conduite Administrative

CM-PE 638,667 
FdR 1184065

75. Petiția nr. 0944/2018, adresată de Detlev Winkelmann, de cetățenie 
germană, privind instructorii auto pentru șoferii profesioniști

CM-PE 638,544 
FdR 1182942

76. Petiția nr. 0963/2018, adresată de U.B-W., de cetățenie germană, însoțită 
de patru semnături, privind efectele adverse ale procesului anual de 
mulcire pe suprafețele de interes ecologic

CM-PE 638,545 
FdR 1182943

77. Petiția nr. 0969/2018, adresată de W.S., de cetățenie germană, privind 
introducerea asigurării private de sănătate suplimentare armonizate pe 
teritoriul UE

CM-PE 638,668 
FdR 1184066

78. Petiția nr. 0970/2018, adresată de W.S., de cetățenie germană, privind 
introducerea unui certificat de eliminare a deșeurilor pentru anvelopele 
uzate în UE

CM-PE 638,735 
FdR 1186114

79. Petiția nr. 0972/2018, adresată de Marta Donadei, de cetățenie italiană, 
privind refuzul Spaniei de a-i recunoaște diploma obținută în Italia

CM-PE 638,546 
FdR 1182944

80. Petiția nr. 0980/2018, adresată de P.T., de cetățenie germană, privind 
transportul articolelor în timpul călătoriilor în străinătate

CM-PE 638,669 
FdR 1184384.0
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81. Petiția nr. 0981/2018, adresată de Jakub Ditrich, de cetățenie cehă, 
privind limita de viteză pentru bicicletele electrice

CM-PE 638,547 
FdR 1182945

82. Petiția nr. 0982/2018, adresată de J. G. M., de cetățenie spaniolă, privind 
reînnoirea licențelor pentru liniile regulate de transport de călători cu 
autobuzul sau autocarul în Spania

CM-PE 638,548 
FdR 1182946

83. Petiția nr. 0983/2018, adresată de Pierangelo Raineri, de cetățenie 
italiană, în numele Federazione Italiana Sindacato Addetti Servizi 
Commerciali Affini e del Turismo (Federația Italiană a Sindicatelor din 
Serviciile Comerciale Conexe și Turism, FISASCAT), însoțită de 54 de 
semnături, privind drepturile lucrătorilor ce desfășoară activități cu 
fracțiune de normă, în baza unor contracte verticale și ciclice

CM-PE 638,734 
FdR 1184701

84. Petiția nr. 0984/2018, adresată de C. T., de cetățenie elenă, privind 
procedura de vânzare a centralelor pe lignit ale DEH SA (compania de 
energie electrică elenă) din Meliti și Megalopoli

CM-PE 638,549 
FdR 1182947

85. Petiția nr. 0994/2018, adresată de Diogo Faria, de cetățenie portugheză, 
privind modificarea Regulamentului UE privind portabilitatea 
transfrontalieră a serviciilor online

CM-PE 638,550 
FdR 1182948

86. Petiția nr. 1016/2018, adresată de K.O., de cetățenie suedeză, privind 
presupusul caracter discriminatoriu al reglementărilor UE referitoare la 
libera circulație

CM-PE 638,670 
FdR 1184068

87. Petiția nr. 1017/2018, adresată de A.T.N., de cetățenie spaniolă, privind 
presupusa încălcare a legislației de mediu în Vigo (Spania)

CM-PE 638,553 
FdR 1182957

88. Petiția nr. 1025/2018, adresată de P. H., de cetățenie germană, privind 
declararea băncii de gene pentru fructe din Müncheberg (Brandenburg) 
ca sit protejat pentru cultivarea fructelor în UE

CM-PE 638,554 
FdR 1182958

89. Petiția nr. 1052/2018, adresată de U.S., de cetățenie germană, semnată de 
încă o persoană, privind siguranța rutieră a vehiculelor comerciale în 
condiții de zăpadă și gheață

CM-PE 638,621 
FdR 1183624

90. Petiția nr. 1058/2018, adresată de Martin Jürgens, de cetățenie germană, 
privind limita superioară a taxelor de roaming în alte rețele de 
comunicații mobile decât cele terestre

CM-PE 638,673 
FdR 1184071

91. Petiția nr. 1074/2018, adresată de Alberto Cirio, de cetățenie italiană, 
însoțită de 2 semnături, privind recunoașterea calificărilor profesorilor 
între România și Italia

CM-PE 638,732 
FdR 1186018

92. Petiția nr. 1092/2018, adresată de M. B., de cetățenie germană, privind 
discriminarea persoanelor cu handicap în ceea ce privește încadrarea în 
muncă în Germania

CM-PE 638,731 
FdR 1184697
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93. Petiția nr. 1094/2018, adresată de M. K., de cetățenie poloneză, privind 
pretinsa discriminare de către băncile din Polonia a clienților în funcție 
de locul de reședință

CM-PE 638,674 
FdR 1184072

94. Petiția nr. 1114/2018, adresată de M. S., de cetățenie finlandeză, privind 
presupusul tratament crud aplicat câinilor din Cipru

CM-PE 638,675 
FdR 1184073

95. Petiția nr. 1147/2018, adresată de către M.S., de cetățenie germană, 
privind introducerea unei indicații obligatorii privind caracterul abraziv 
al pastei de dinți

CM-PE 638,728 
FdR 1184694

96. Petiția nr. 1160/2018, adresată de J. M. G. L., de cetățenie spaniolă, 
privind cotele impozitului reținut la sursă pentru dividendele 
întreprinderilor europene

CM-PE 638,623 
FdR 1183626

97. Petiția nr. 1168/2018, adresată de A. H., de cetățenie germană, privind 
etichetarea obligatorie a pastilelor

CM-PE 638,724 
FdR 1184686

98. Petiția nr. 1170/2018, adresată de Thomas Lange, de cetățenie germană, 
privind protecția consumatorilor din UE în ceea ce privește tarifele de 
date pe feriboturi și nave de croazieră

CM-PE 638,677 
FdR 1184075

o O o

99. Data și locul următoarei reuniuni
  2 octombrie 2019, 9.00-12.30 și 15.00-18.30
  3 octombrie 2019, 9.00-12.30


