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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Miercuri, 2 octombrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30 
Joi, 3 octombrie 2019, 9.00-12.30 

Bruxelles

Sala ASP A3E-2

de la 9.00 la 10.00 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor  

* * *

La ora 10.00

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 641.304
FdR 1189501

3. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   4 - 5 septembrie 2019

PV– PE 1188173
FdR 641.087
+ anexe

_________________________
( ) 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

Raport

5. Raport referitor la raportul anual privind activitățile 
Ombudsmanului European în 2018
Raportor: JAHR (PPE)
(2019/xxxx(INI))
(termen pentru depunerea amendamentelor: 7.10.2019 / vot: 
12.11.2019 / plenară: decembrie 2019)
- examinarea proiectului de raport

    PR– PE 1186177
    FdR 639.781

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. 0672/2018, adresată de Dan Chitu, de cetățenie română, 
privind poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni 
din București, România
și
Petiția nr. 0673/2018, adresată de Cătălin Mateescu, de cetățenie 
română, în numele asociației STOP Poluării Provenite De La 
Groapa De Gunoi Iridex - Chiajna – Rudeni, privind poluarea 
aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni din București, 
România
și
Petiția nr. 0674/2018, adresată de A.P., de cetățenie română, 
privind poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni 
din București, România
și
Petiția nr. 1039/2018, adresată de Valentina Cucu, de cetățenie 
română, privind poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri 
Rudeni din București, România
și
Petiția nr. 0156/2019, adresată de A.U., de cetățenie română, 
privind poluarea gravă din nordul orașului București, România

   CM– PE 636,176
   FdR 1181276

   CM– PE 638,672
   FdR 1184070
   
   sir0156-19

7. Petiția nr. 0581/2016, adresată de C.M., de cetățenie română, 
privind presupuse nereguli legate de colectarea și incinerarea 
deșeurilor medicale periculoase pe teritoriul României

   CM–
   PE 599,546/REV.II
   FdR 1152762
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8. Petiția nr. 1078/2018, adresată de Velichka Velichkova, de 
cetățenie bulgară, însoțită de 182 de semnături, privind încălcarea 
legislației din domeniul mediului în cadrul unei instalații de biogaz 
din satul Tsarevets, comuna Mezdra, Bulgaria

Petiția nr. 1091/2018, adresată de Galina Tosheva, de cetățenie 
bulgară, însoțită de 595 de semnături, privind solicitarea de 
dezafectare a centralei de biomasă din Trud, Bulgaria

Petiția nr. 1105/2018, adresată de Kremena Petrova, de cetățenie 
bulgară, în numele asociației „Nova Zagora vrea să respire” („Нова 
Загора иска да диша”), însoțită de 1 176 de semnături, privind o 
uzină de producere a biogazului din Nova Zagora, Bulgaria
(în prezența petiționarului)

   sir1078-18

   sir1091-18

   sir1105-18
  

9. Petiția nr. 1099/2018, adresată de Józef Drzazgowski, de cetățenie 
poloneză, însoțită de 531 de semnături, privind dezastrul ecologic 
cauzat de exploatarea de suprafață a cărbunelui în estul regiunii 
Wielkopolska

   CM– PE 639,894
   FdR 1186752
   

10. Petiția nr. 0059/2017, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación ambiental y cultural 
Petón do Lobo”, privind mina de wolfram din Lousame, Galicia
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 615,341/REV
   FdR 1160362
   

* * *

la ora 14.30

11. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de 
coordonatori

 

Bunăstarea animalelor
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12. Petiția nr. 0545/2015, adresată de Dieter Soβna, de cetățenie 
germană, privind transportul animalelor destinate sacrificării

Petiția nr. 0629/2016, adresată de York Difturth, de cetățenie 
germană, în numele Animal Welfare Foundation (Fundația pentru 
bunăstarea animalelor) - e.V, privind presupusele cazuri de 
încălcare de către anumite state membre a Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului

Petiția nr. 1068/2017, adresată de A. B., de cetățenie italiană, 
privind transportul rutier de animale vii

Petiția nr. 1141/2017, adresată de Bernd Hefenbrock, de cetățenie 
germană, privind protecția animalelor în timpul transportului în 
țările din afara UE și aparenta neexecutare a unei decizii a CJUE 
cu privire la protecția animalelor în timpul transportului

Petiția nr. 1188/2017, adresată de P.S., de cetățenie germană, 
privind transportul animalelor vii

Petiția nr. 1231/2017 adresată de G. G., de cetățenie italiană, în 
numele Animal Welfare Foundation, însoțită de 4 semnături, 
privind exportul de animale vii din UE către țări terțe
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 0011/2018, adresată de Maren Bestmann-Auchter, de 
cetățenie germană, privind încălcarea legislației privind protecția 
animalelor la transportul efectivului de animale în vederea 
sacrificării în țări terțe

Petiția nr. 0149/2018, adresată de K.S., de cetățenie germană, 
privind transportul animalelor vii în UE și în afara UE

Petiția nr. 0412/2018, adresată de I.B., de cetățenie germană, 
privind transportul animalelor și comerțul cu animale pe teritoriul 
UE

Petiția nr. 1064/2018, adresată de U.P., de cetățenie germană, 
însoțită de trei semnături suplimentare, privind transportul și 
sacrificarea animalelor din UE în țări terțe

Petiția nr. 0256/2019, adresată de T. K., de cetățenie germană, 
privind interzicerea transportului de animale în statele membre ale 
UE și către țările terțe

   CM– PE 584,042
   FdR 1096627
   
   CM– PE 604,569
   FdR 1128339
   

   sir1068-17

   CM– PE 622,346/REV
   FdR 1179277
   

   sir1188-17

   CM– PE 625,288/REV
   FdR 1183525
   

   sir0011-18

   CM– PE 626,865/REV
   FdR 1175868
   
   CM– PE 632,705
   FdR 1177371
  
   CM– PE 638,824
   FdR 1185190
   

   sir0256-19
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13. Petiția nr. 1344/2012, adresată de Roberta Fornasari, de cetățenie 
italiană, privind abolirea vivisecției în UE
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 1581/2013, adresată de Daniele Beucler, de cetățenie 
franceză, privind interzicerea experimentelor pe animale

Petiția nr. 0947/2017, adresată de Julia Baines, de cetățenie 
britanică, în numele PETA, însoțită de 109 802 semnături, privind 
REFIT pentru REACH și interzicerea testării pe animale pentru 
REACH
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 535,892/REV
   FdR 1067562
   

   sir1581-13

   CM– PE 622,337
   FdR 1154925
   
Aviz ENVI
   

14. Petiția nr. 0439/2012, adresată de Andrea Rutigliano, de cetățenie 
italiană, în numele „Comisiei împotriva sacrificării păsărilor”, 
privind neaplicarea de către Republica Cipru a Directivei 
2009/147/CE privind protecția păsărilor sălbatice

   CM–
   PE 500,693/REV.VII
   FdR 1184678
   

Brexit - Drepturile cetățenilor

15. Schimb de opinii cu Grupul de coordonare pentru Brexit al 
Parlamentului European

16. Petiția nr. 0307/2017, adresată de Fiona Godfrey, de cetățenie 
britanică, în numele coaliției „British in Europe”, privind 
garantarea drepturilor resortisanților Regatului Unit în UE-27 și a 
drepturilor resortisanților UE-27 în Regatul Unit în perioada post-
Brexit
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 0470/2017, adresată de Ignacio Romero-Romero, în 
numele Españoles en Reino Unido - Surviving Brexit, de cetățenie 
spaniolă, însoțită de 6 139 de semnături, privind garantarea 
drepturilor tuturor rezidenților din UE în Regatul Unit și ale 
resortisanților britanici în UE după Brexit
și
Petiția nr. 0627/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie 
belgiană, în numele EU Rights Clinic, privind protecția drepturilor 
cetățenilor în contextul Brexitului
(în prezența petiționarului)
și

   sir0307-17

   sir0470-17

   sir0627-18

   CM– PE 640,661
   FdR 1187862
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Petiția nr. 0926/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie 
belgiană, în numele EU Rights Clinic și al Platformei pentru 
cooperarea internațională privind migranții fără forme legale 
(PICUM), privind compatibilitatea noului program de obținere a 
dreptului de ședere pentru cetățenii UE cu reședința în Regatul Unit 
cu dreptul UE

Petiția nr. 0097/2019, adresată de Ian Stock, de cetățenie britanică, 
privind recunoașterea drepturilor legate de cetățenia UE pentru 
cetățenii britanici după Brexit
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 826/2019, adresată de Lucy Nabijou, de cetățenie 
britanică, în numele lui Haringey Welcome Organisation, privind 
protejarea drepturilor fundamentale ale migranților și ale 
refugiaților după Brexit
(în prezența petiționarului)

   sir0097-19

   sir0826-19

17. Petiția nr. 1211/2017, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie 
belgiană, în numele EU Rights Clinic și Crossroads Göteborg, 
privind nerespectarea legislației UE de Suedia în privința emiterii 
codului personal de identificare (personnummer) pentru cetățenii 
UE și familiile acestora
și
Petiția nr. 0923/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie 
belgiană, în numele EU Rights Clinic, privind punerea în aplicare 
a Directivei 2004/38/CE în Suedia

Petiția nr. 0925/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie 
belgiană, în numele EU Rights Clinic, privind punerea în aplicare 
a Directivei 2004/38/CE în Franța

Petiția nr. 0927/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie 
belgiană, în numele EU Rights Clinic, privind punerea în aplicare 
a Directivei 2004/38/CE în Belgia
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 464,858/REV
   FdR 1179831
   

   CM– PE 608,119
   FdR 1179835
   

   sir0925-18

   CM– PE 638,815
   FdR 1185181
   

18. Petiția nr. 0801/2016, adresată de David Neville-Smith, de 
cetățenie britanică, privind consecințele referendumului organizat 
în Regatul Unit cu privire la ieșirea din Uniunea Europeană
(în prezența petiționarului)

   sir0801-16
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19. Petiția nr. 830/2019, adresată de V. B., de cetățenie britanică, 
privind retragerea anticipată a Regatului Unit din reuniunile la 
nivel înalt ale UE 

   sir0830-19

* * *

Joi, 3 octombrie 2019

la ora 9.00

Piața internă

20. Petiția nr. 0007/2018, adresată de Andre Kauper, de cetățenie 
germană, privind uzura planificată a becurilor electrice și a altor 
produse de uz casnic vândute în UE

   CM– PE 626,861
   FdR 1160755
   

21. Petiția nr. 1122/2018, adresată de F.C. , de cetățenie italiană, 
privind modificările aduse codului rutier italian în ceea ce privește 
utilizarea vehiculelor înmatriculate în străinătate
și  
Petiția nr. 1159/2018, adresată de Iulian Sergiu Gheorghe, de 
cetățenie română, privind recentele modificări aduse codului rutier 
italian în ceea ce privește utilizarea vehiculelor înmatriculate în 
străinătate

   CM– PE 639,729
   FdR 1185851
   
   CM– PE 638,726
   FdR 1184687
   

Industrie și întreprinderi

22. Petiția nr. 1256/2017, adresată de Ramón Marcos Fernández, de 
cetățenie spaniolă, în numele Federației spaniole a profesioniștilor 
în domeniul autovehiculelor (CONEPA), privind dreptul de acces 
la informațiile tehnice necesare pentru repararea și întreținerea 
vehiculelor

   CM– PE 622,350
   FdR 1154938
   (30.05.2018)

23. Petiția nr. 1155/2018, adresată de J.R., de cetățenie poloneză, 
privind absența controalelor asupra emisiilor generate de vehicule 
în Polonia

   CM– PE 640,634
   FdR 1187638
   

Afaceri sociale
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24. Petiția nr. 1116/2018, adresată de Antonio Escobar Flórez, de 
cetățenie spaniolă, în numele SITCPLA (Sindicato independiente 
de Tripulantes de Cabina de Pasajeros – Sindicatul independent al 
echipajelor de cabină), privind încălcarea legislației UE de către 
Ryanair
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 638,676
   FdR 1184074
   

Fiscalitate

25. Petiția nr. 0393/2013, adresată de F.T., de cetățenie britanică, 
însoțită de 750 de semnături, privind noua legislație spaniolă care 
impune obligația de a informa despre bunurile și drepturile deținute 
în străinătate

Petiția nr. 0478/2013, adresată de Patrick Le Cam, de cetățenie 
franceză, privind legislația fiscală spaniolă

Petiția nr. 0566/2013, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie 
belgiană, în numele EU Rights Clinic și al Abusos Urbanísticos 
NO, privind noua legislație spaniolă care impune obligația de a 
informa despre bunurile și drepturile deținute în străinătate
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 0738/2015, adresată de către M.L.M., de cetățenie 
spaniolă, privind obligația de a declara la autoritățile fiscale 
bunurile și pensiile deținute în străinătate

   CM–
   PE 528,224/REV.VII
   FdR 1187626
   

   CM– PE 584,061
   FdR 1096646
   

Cercetare și inovare

26. Petiția nr. 0869/2018, adresată de J. S., de cetățenie neerlandeză, 
privind ultimele evoluții ale cercetărilor legate de placentă

   CM– PE 636,370/REV
   FdR 1187860
   

27. Petiția nr. 0204/2019, adresată de Evelien Van Den Brink, de 
cetățenie neerlandeză, privind o cerere de finanțare a cercetării 
biomedicale a encefalomielitei mialgice
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 640,684
   FdR 1187903
   

Dizabilitatea

28. Petiția nr. 0371/2018, adresată de J.G., de cetățenie spaniolă, în 
numele APICO (Asociația spaniolă pentru integrarea copiilor cu 

   CM– PE 631,856
   FdR 1170991
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handicap în școli obișnuite), privind educația incluzivă a copiilor 
cu nevoi speciale

Petiția nr. 2582/2013, adresată de Albano De Alonso Paz, de 
cetățenie spaniolă, privind presupusa discriminare a copiilor cu 
handicap de către autoritățile spaniole

   CM– PE 551,835
   FdR 1053002
   

29. Chestiuni diverse

30. Data și locul următoarei reuniuni
    11.11.2019 ,  15.00 – 18.30
    12.11.2019 ,  9.00 – 12.30  și 14.30 – 18.30

* * *

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

31. Petiția nr. 0371/2006, adresată de José Francisco Fernández Gatón, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma Filón Verde”, privind 
amenințarea pe care o reprezintă noile proiecte de exploatare minieră 
pentru zonele de interes general din Castilla y León
și
Petiția nr. 0388/2006, adresată de E.M.G.M., de cetățenie spaniolă, 
privind neconformitatea cu Directivele 92/43/CE și 97/11/CE a unei 
exploatări de suprafață din zona de interes general „Alto Sil”
și

CM-PE 
386.452/REV.VI
II FdR 1185797

Petiția nr. 0175/2007, adresată de Manuel Rodríguez Barrero, de 
cetățenie spaniolă, împotriva exploatării miniere în carieră a societății 
miniere și siderurgice din Villablino (León)

32. Petiția nr. 1606/2010, adresată de Francisco Padrino Pérez, de cetățenie 
spaniolă, privind presupusele promisiuni nerespectate de către guvernul 
spaniol în ceea ce privește investițiile în energia fotovoltaică

CM-PE 
485,956/REV.III 
FdR 1184675

Petiția nr. 0454/2011, adresată de Guzzardo Baldassare, de cetățenie 
spaniolă, privind presupusa denaturare a pieței de energie electrică din 
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Spania

Petiția nr. 0172/2013, adresată de Eduard Rabal Vidal, de cetățenie 
spaniolă, privind sectorul energiilor din surse regenerabile din Spania

Petiția nr. 0430/2013, adresată de Jorge Barredo, de cetățenie spaniolă, în 
numele Unión Española Fotovoltaica, însoțită de 14 semnături, privind 
cadrul pentru sursele regenerabile de energie din Spania

Petiția nr. 0709/2013, adresată de Miguel Ruperez Marco și Elena 
Caminero Muñoz, de cetățenie spaniolă, în numele Dulcinea Solar 61 
și 62, însoțită de 2 semnături, privind cadrul pentru sursele regenerabile 
de energie în Spania

Petiția nr. 1264/2013, adresată de Alejandro Fernandes Lorenzo, de 
cetățenie spaniolă, în numele campaniei publice „Change.org”, privind 
impozitul pe energia din surse regenerabile

Petiția nr. 1481/2013, adresată de Piet Holtrop (Spania) privind acțiunile 
guvernului spaniol care contravin obiectivelor Directivei 2009/28/CE

Petiția nr. 1552/2013, adresată de O.S., de cetățenie spaniolă, privind 
utilizarea panourilor solare în Spania

Petiția nr. 2229/2013, adresată de Maria Jesus Caubilla Mallen, de 
cetățenie spaniolă, privind încercarea de a factura consumul de energie 
alternativă în Spania

Petiția nr. 2378/2013, adresată de John Parsons, de cetățenie britanică, 
privind impozitarea energiei solare

Petiția nr. 2617/2013, adresată de John Porro, de cetățenie britanică, 
privind aplicarea retroactivă în Spania a unei legi din domeniul energiei 
din surse regenerabile

Petiția nr. 1887/2014, adresată de A.M.J, de cetățenie spaniolă, împotriva 
impozitării energiei solare

Petiția nr. 2520/2014, adresată de Miguel Angel Martínez Aroca, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación Nacional de Productores e 
Inversores de Energías Renovables (ANPIER)” [Asociația națională a 
producătorilor și investitorilor în domeniul energiei din surse 
regenerabile], privind situația sectorului fotovoltaic și legalitatea 
modificărilor legislative efectuate de guvernul spaniol

Petiția nr. 0384/2015, adresată de F. A., de cetățenie spaniolă, privind 
reglementările fiscale care vizează producția de energie solară
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Petiția nr. 0395/2015, adresată de J.S., de cetățenie germană, privind 
reducerea tarifelor fixe stabilite prin lege pentru energia electrică produsă 
în Spania pe baza energiei solare

Petiția nr. 1228/2015, adresată de Yaiza Garcia Rodriguez, de cetățenie 
spaniolă, privind noua taxă pe autoconsumul de energie

33. Petiția nr. 0270/2016, adresată de Stoyan Kanev, de cetățenie bulgară, 
însoțită de 337 de semnături, privind necesitatea de a închide o carieră 
care dăunează mediului și sănătății în zona protejată Besaparski Ridove 
din Bulgaria

CM-PE 
595,545/REV 
FdR 1185168

34. Petiția nr. 1399/2016, adresată de Emil Stankov, de cetățenie bulgară, 
însoțită de 83 semnături, privind presupusele încălcări administrative și 
procedurale privind modernizarea secțiunii de cale ferată Elin Pelin — 
Septemvri, în Bulgaria

CM-PE 
608,128/REV.II 
FdR 1185799

35. Petiția nr. 1490/2016, adresată de G. D. L., de cetățenie italiană, privind 
timpul de lucru și cerința referitoare la repausul compensatoriu pentru 
comandanții de zbor

CM-PE 610,626 
FdR 1134102

36. Petiția nr. 1124/2017, adresată de Markus Michael Uetz, de cetățenie 
germană, privind evaluarea de către autoritățile regionale din Baden-
Württemberg a expunerii la benzen la locul de muncă

CM-PE 
626,851/REV 
FdR 1186722

37. Petiția nr. 0291/2018, adresată de A.N.M., de cetățenie spaniolă, însoțită 
de 3 semnături, privind discriminarea de gen prin intermediul prețurilor 

CM-PE 629,741 
FdR 1170762

38. Petiția nr. 0498/2018, adresată de Florian Bosse, de cetățenie germană, 
referitoare la un regulament al UE privind expedierile poștale la nivelul 
întregii UE

CM-PE 639,712 
FdR 1185818

39. Petiția nr. 0556/2018, adresată de Philippe Garcia, de cetățenie franceză, 
privind interzicerea traulării pe o distanță de trei mile de coasta de nord-
est a Oceanului Atlantic fără posibilitatea de derogare

CM-PE 638,805 
FdR 1185171

40. Petiția nr. 0589/2018, adresată de M.I.N.V, de cetățenie spaniolă, privind 
instalația de tratare a apelor urbane reziduale din Cabo Llanos, Tenerife

CM-PE 639,713 
FdR 1186011.0

41. Petiția nr. 0592/2018, adresată de M.K., de cetățenie austriacă, privind 
sumele restante pentru întreținerea copilului

CM-PE 639,886 
FdR 1186724

42. Petiția nr. 0600/2018, adresată de Nicolò De Bigontina, de cetățenie 
italiană, privind armonizarea situației prizelor electrice în Italia

CM-PE 638,808 
FdR 1185174

43. Petiția nr. 0608/2018, adresată de F.M.R., de cetățenie spaniolă, în 
numele Plataforma Ciudadana „Salvemos Meca y Sus Comarcas”, 

CM-PE 639,714 
FdR 1185820
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privind construirea unei exploatații porcine de mari dimensiuni și a unei 
instalații de biogazificare în localitatea spaniolă Ayora (Valencia) și în 
împrejurimi

44. Petiția nr. 0631/2018, adresată de Sreeram Kumar, de cetățenie indiană, 
privind punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE în Norvegia

CM-PE 638,809 
FdR 1185175

45. Petiția nr. 0690/2018, 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

CM-PE 639,715 
FdR 1185832

46. Petiția nr. 0737/2018, adresată de Boris Stein, de cetățenie germană, 
privind presupusa încălcare a acordului privind dubla impunere dintre 
Germania și Franța

CM-PE 638,810 
FdR 1185176

47. Petiția nr. 0752/2018, adresată de M. P., de cetățenie daneză, privind 
acordarea unei vize sau a unui permis de ședere umanitar în Danemarca 
pentru soția de cetățenie venezueleană a petiționarului

CM-PE 639,716 
FdR 1185833

48. Petiția nr. 0776/2018, adresată de W.Z., de cetățenie franceză, privind 
refuzul de a accepta documente de identitate ale UE ca dovadă a vârstei 
în localurile și barurile din Regatul Unit

CM-PE 639,717 
FdR 1185834

49. Petiția nr. 0778/2018, adresată de M.B., de cetățenie germană, privind 
dreptul fundamental la apă 

CM-PE 639,718 
FdR 1185837

50. Petiția nr. 0837/2018, adresată de Markus Baumgarth, de cetățenie 
germană, privind poluarea aerului de către aeronave

CM-PE 639,887 
FdR 1186725

51. Petiția nr. 0838/2018, adresată de Klaus Samer, de cetățenie germană, 
privind echiparea vehiculelor electrice astfel încât să poată fi alimentate 
de la rețeaua electrică

CM-PE 638,811 
FdR 1185177

52. Petiția nr. 0842/2018, adresată de Carmelo Potenza, de cetățenie italiană, 
privind legislația italiană referitoare la executarea silită

CM-PE 639,720 
FdR 1185842

53. Petiția nr. 0871/2018, adresată de R.M., de cetățenie germană, privind 
limba folosită în corespondența legată de întrebările referitoare la 
protecția datelor adresate destinatarilor din afara UE

CM-PE 639,721 
FdR 1185843

54. Petiția nr. 0899/2018, adresată de Elieen Collier, de cetățenie britanică, 
în numele Brampton A14 Campaign Group (BCG), privind o încălcare a 
principiilor dezvoltării durabile ale ONU/UE și a legislației UE privind 
mediul, sănătatea și transportul, în construirea drumului A14 (Regatul 
Unit)

CM-PE 638,814 
FdR 1185180

55. Petiția nr. 0930/2018, adresată de J. M. G. S., de cetățenie spaniolă, în CM-PE 638,816 
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numele Asociației prizonierilor din perioada regimului franchist, privind 
crimele comise de Antonio González Pacheco în timpul dictaturii lui 
Franco

FdR 1185182

56. Petiția nr. 0943/2018, adresată de M.J., de cetățenie germană, privind 
interpretarea și punerea în aplicare a măsurilor pentru combaterea 
poluării aerului în Germania și în alte state membre ale UE

CM-PE 639,723 
FdR 1185845

57. Petiția nr. 0945/2018, adresată de Tomt Lenz, de cetățenie germană, 
privind Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice (DEEE)

CM-PE 639,725 
FdR 1185847

58. Petiția nr. 0947/2018, adresată de J. S., de cetățenie portugheză, privind 
prestațiile speciale în numerar de tip necontributiv în UE

CM-PE 639,889 
FdR 1186746

59. Petiția nr. 0991/2018, adresată de G. K., de cetățenie britanică, privind 
investigarea finanțării de către Uniunea Europeană a proiectelor 
maghiare în cazul cărora există dovezi de corupție

CM-PE 638,819 
FdR 1185185

60. Petiția nr. 0992/2018, adresată de E.C., de cetățenie portugheză, privind 
refuzul societăților portugheze de asigurare de a asigura autoturismele de 
ocazie importate

CM-PE 639,726 
FdR 1185848

61. Petiția nr. 1024/2018, adresată de M. P., de cetățenie franceză, privind 
tarifele de zbor aplicate de Air Corsica

CM-PE 638,821 
FdR 1185187

62. Petiția nr. 1110/2018, adresată de Giulio Petrilli, de cetățenie italiană, 
privind dreptul la despăgubiri pentru detenție ilegală în Italia

CM-PE 638,826 
FdR 1185192

63. Petiția nr. 1132/2018, adresată de Mathias Ritchi, de cetățenie 
neerlandeză, privind obligația lucrătorilor frontalieri de a contracta 
asigurări de sănătate în două state membre

CM-PE 639,731 
FdR 1185853

64. Petiția nr. 1145/2018, adresată de Alfred Scheffelmann, de cetățenie 
germană, privind scutirea de taxe a producției de alcool în scopuri 
necomerciale

CM-PE 638,828 
FdR 1185194

65. Petiția nr. 1173/2018, adresată de Adolfo Pablo Lapi, de cetățenie 
italiană, privind necesitatea de a oferi sprijin psihologic adolescenților 
homosexuali

CM-PE 639,732 
FdR 1185854

66. Petiția nr. 1207/2018, adresată de M-M-M. C., de cetățenie italiană, 
privind situația profesorilor cu diplomă ITP („Insegnante Tecnico Pratico 
— instructor tehnic practic) din Italia

CM-PE 638,831 
FdR 1185197

67. Petiția nr. 0017/2019, adresată de Paolo Chirihella, de cetățenie italiană, 
privind noua legislație italiană referitoare la profesiile tehnice din 
domeniul sănătății

CM-PE 639,733 
FdR 1185873
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68. Petiția nr. 0026/2019, adresată de Ivan Hontoria Traveria, de cetățenie 
spaniolă, privind dreptul său de ședere în Germania

CM-PE 639,734 
FdR 1185874

69. Petiția nr. 0067/2019, adresată de Nuno Pereira, de cetățenie portugheză, 
privind asistența financiară acordată persoanelor afectate de incendiile 
din 2017 din Portugalia

CM-PE 639,898 
FdR 1186756

70. Petiția nr. o 0117/2019 , adresată de A.G.R., de cetățenie italiană, privind 
recunoașterea calificărilor profesionale ale inspectorilor de muncă în 
Italia

CM-PE 638,834 
FdR 1185200

71. Petiția nr. 0124/2019, adresată de R. L. P., de cetățenie spaniolă, în 
numele „Plataforma Non A Ampliación da Depuradora de Praceres” 
(Spunem nu extinderii stației de epurare a apei din Praceres), privind 
încălcarea directivelor europene în ceea ce privește noile proiecte de 
curățare a estuarului Pontevedra (Galicia, Spania)

CM-PE 639,903 
FdR 1186762

72. Petiția nr. 0136/2019, adresată de D.S., de cetățenie română, în numele 
T.S.I. SRL, privind presupusa nerespectare de către autoritățile române a 
legislației UE privind achizițiile publice

CM-PE 639,905 
FdR 1186764

73. Petiția nr. 0144/2019, adresată de J.M.M.A., de cetățenie spaniolă, în 
numele platformei online „SOS barrios canarios”, privind lipsa 
capacităților de asistență medicală și socială pentru persoanele în vârstă 
în Insulele Canare (Spania)

CM-PE 639,906 
FdR 1186765

74. Petiția nr. 0178/2019, adresată de E. d. l. C. M., de cetățenie spaniolă, 
privind discriminarea față de agenții temporari din cadrul administrației 
publice spaniole

CM-PE 639,907 
FdR 1186766

75. Petiția nr. 0245/2019, adresată de Bernd Fritz, de cetățenie germană, 
privind banda de rulare a pneurilor autovehiculelor

CM-PE 639,908 
FdR 1186767

*******


