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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 2 decembrie 2019, 15.00 – 18.30
Marți, 3 decembrie 2019, 9.00 – 12.30 și 14.30 – 18.30

Bruxelles

Sala JAN 4Q1

La ora 15.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 643.016
FdR 1191533

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
  nu există

3. Comunicări ale președinției

_________________________
( ) 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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În prezența Comisiei Europene

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

Ocuparea forței de muncă

4. Petiția nr. 0759/2015, adresată de José Ramón Gil Bento, de 
cetățenie spaniolă, în numele CCOO, privind orele de program ale 
unităților comerciale.

 sir + EUROFOUND
 aviz (1.6.2016)
 +(15.7.2016)

5. 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
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 638,529
 FdR 1182925
 (15.4.2019)

Piața internă

6. Petiția nr. 0547/2018, adresată de M.L., de cetățenie germană, 
privind probleme legate de punerea în aplicare a Directivei privind 
detașarea lucrătorilor

 CM– PE 638,530/REV
 FdR 1187856
 (30.8.2019)

Mediu

7. Petiția nr. 0661/2018, adresată de Matias Eduardo Diaz Crescitelli, 
de cetățenie italiană, privind presupusa încălcare a legislației de 
mediu a UE de către un sector periculos pentru sănătate din Borgo 
Val di Taro (PR), Italia
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 638,536
 FdR 1182934
 (15.4.2019)

8. Petiția nr. 0527/2018, adresată de Dimitar Vasiliev, de cetățenie 
bulgară, privind impactul autostrăzii Struma asupra Kresna Gorge 
și a regiunii respective din Bulgaria
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 636,165
 FdR 1177925
 (22.2.2019)

9. Petiția nr. 0238/2019, adresată de J. L. P., de cetățenie daneză, 
privind presupusa încălcare a Directivei UE „Habitate”
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 641,059
 FdR 1187908
 (30.8.2019)

10. Petiția nr. 0255/2019, adresată de I. R. S., de cetățenie spaniolă, în 
numele federației United Left of Cantabria (Stânga Unită din 
Cantabria), privind posibilele nereguli în ceea ce privește acordarea 
unei licențe pentru prospecțiuni în vederea exploatării miniere în 
Cantabria

 CM– PE 642,900
 FdR 1190783
 (15.10.2019)
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(în prezența petiționarului)

11. Petiția nr. 0560/2019, adresată de Timothée Galvaire, de cetățenie 
franceză, în numele organizației Fairosene privind introducerea 
unei taxe pe carburantul de aviație (kerosen) pentru zborurile de pe 
teritoriul Uniunii
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 641,353
 FdR 1189741
 (30.9.2019)

Pescuit

12. Petiția nr. 0915/2015, adresată de Jose Ortega Ortega, de cetățenie 
spaniolă, în numele Federației Asociațiilor Pescarilor (Comisión 
inter federativa de la Cofradía de pescadores) din comunitatea 
Valencia, privind opoziția față de noua politică privind aruncarea 
capturilor înapoi în mare, care obligă pescarii să descarce întreaga 
captură

 CM– PE 587,586
 FdR 1102203
 (3.8.2016)
 Aviz PECH:
 (24.6.2016)

Drepturile fundamentale

13. Acțiuni întreprinse în urma vizitei de informare efectuate la 
Famagusta, Cipru (7-8.5.2018)
(Petiția nr. 0733/2004, adresată de Loizos Afxentiou, de cetățenie 
cipriotă, în numele Mișcării refugiaților din Famagusta, privind 
retrocedarea zonei închise din orașul ocupat Famagusta 
locuitorilor originari)
(în prezența petiționarului)

 Raport referitor la vizita 
de informare
 CR–PE 622.200
 FdR 1169798

 CM–PE 360,136
 FdR 1056111
 (30.3.2015)

* * *

Marți, 3 decembrie

De la ora 9.00 la ora 10.00 (cu ușile închise)

14. Reuniune a coordonatorilor  
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* * *

La ora 10.00 (PARTICIPAREA ESTE DESCHISĂ TUTUROR DEPUTAȚILOR DIN 
PARLAMENTUL EUROPEAN)

15. AUDIEREA CANDIDAȚILOR 
PENTRU POSTUL DE OMBUDSMAN 

EUROPEAN
(a se vedea ordinea de zi separată)

 OJ– PE 643.017
 FdR 1191534

* * *

De la ora 14.30 la ora 17.55

16. AUDIEREA CANDIDAȚILOR 
PENTRU POSTUL DE OMBUDSMAN 

EUROPEAN
(a se vedea ordinea de zi separată)

* * *

La ora 17.55

17. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de 
coordonatori

 

Politica regională

18. Petiția nr. 0506/2018, adresată de E. C. R., de cetățenie spaniolă, 
privind verificarea utilizării Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDR) pentru construirea unui nou spital în Cáceres

 CM– PE 636,215/REV
 FdR 1187855
 (30.8.2019)
 LT ES (28.6.2019)

19. Chestiuni diverse

20. Data și locul următoarei reuniuni
  20.1.2020 , 15.00 – 18.30
  21.1.2019 , 9.00 – 12.30 și 14.30 – 18.30
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B. Petiții a căror închidere este propusă pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

21. Petiția nr. 0429/2010, adresată de Robert Houliston, de cetățenie 
britanică, în numele „Partido para Orihuela Costa”, însoțită de 7 000 de 
semnături, privind proiectul de dezvoltare urbană Cala Mosca din 
Orihuela, Valencia

CM-PE 
456,745/REV.IV 
FdR 1189674

22. Petiția nr. 1125/2016, adresată de Giambattista Scivoletto, de cetățenie 
italiană, privind conceptul de „restaurant la domiciliu”, ca o nouă formă 
italiană de economie colaborativă

CM-PE 
608,116/REV 
FdR 1186719

23. Petiția nr. 0128/2018, adresată de Pierpaolo Volpe, de cetățenie italiană, 
privind eliminarea registrului privind accidentele la locul de muncă
și

CM-PE 
629,716/REV 
FdR 1190775

Petiția nr. 0129/2018, adresată de Pasqualino Ludovico, de cetățenie 
italiană, privind eliminarea registrului privind accidentele la locul de 
muncă
și
Petiția nr. 0130/2018, adresată de Michele Chimienti, de cetățenie 
italiană, privind eliminarea registrului privind accidentele la locul de 
muncă

24. Petiția nr. 0389/2018, adresată de K. K., de cetățenie estoniană, privind 
drepturile persoanelor cu „cetățenie nedeterminată” în Estonia

CM-PE 638,602 
FdR 1183594

25. Petiția nr. 0481/2018, adresată de S. D., de cetățenie lituaniană, în 
numele Uniunii lituaniano-ruse, privind interdicțiile impuse canalelor 
rusești în Lituania

CM-PE 634,676 
FdR 1175887

26. Petiția nr. 0492/2018, adresată de Francesco Orbitello, de cetățenie 
italiană, privind incompatibilitatea reformelor sistemului de pensii din 
Italia cu legislația UE

CM-PE 634,677 
FdR 1175888

27. Petiția nr. 0572/2018, adresată de F.K., de cetățenie germană, privind 
taxele pentru serviciile publice de televiziune și radiodifuziune în 
Germania

CM-PE 638,806 
FdR 1185172

28. Petiția nr. 0582/2018, adresată de Lugiman Susanto, de cetățenie 
indoneziană, privind permisul de ședere în Franța al unei cetățene 
neerlandeze și al soțului ei, de cetățenie indoneziană

CM-PE 640,659 
FdR 1187857

29. Petiția nr. 0594/2018, adresată de Hartmut Backhaus, de cetățenie 
germană, privind asigurările de sănătate în cazul pensiilor acordate în 
alte state membre

CM-PE 636,358 
FdR 1179280
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30. Petiția nr. 0615/2018, adresată de Wolfgang Gerber, de cetățenie 
germană, privind emiterea și verificarea certificatelor aferente 
Formularului A1

CM-PE 638,533 
FdR 1182931

31. Petiția nr. 0666/2018, adresată de Kai Herlemann, de cetățenie germană, 
privind introducerea prizelor standardizate pentru computere portabile

CM-PE 634,688 
FdR 1175899

32. Petiția nr. 0688/2018, adresată de J.B., de cetățenie neerlandeză, privind 
presupusele contribuții exagerate la asigurarea de sănătate pentru pensia 
unui cetățean neerlandez care trăiește în Belgia

CM-PE 638,606 
FdR 1183607

33. Petiția nr. 0797/2018, adresată de N.S., de cetățenie britanică, privind 
calitatea serviciilor medicale transfrontaliere

CM-PE 637,226 
FdR 1182102

34. Petiția nr. 0867/2018, adresată de Max Huhn, de cetățenie germană, 
privind verificarea standardelor de producție echitabilă în industria 
textilă din țările din afara UE

CM-PE 637,453 
FdR 1181346

35. Petiția nr. 0830/2018, adresată de Andrea Hegenbart, de cetățenie 
germană, privind adoptarea unei legislații UE mai stricte cu privire 
combaterea schimbărilor climatice și o mai bună asigurare a respectării 
legislației de către statele membre care nu își respectă obligațiile

CM-PE 636,368 
FdR 1179309

36. Petiția nr. 0948/2018, adresată de E. F., de cetățenie portugheză, privind 
finanțarea programului „Orizont Europa”

CM-PE 638,817 
FdR 1185183

37. Petiția nr. 1146/2018, adresată de Samuel Martin-Sosa, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Ecologistas en Acción”, privind zona industrială din 
Benaocaz, Grazalema

CM-PE 641,342 
FdR 1189729

38. Petiția nr. 0020/2019, adresată de Marco Bava, de cetățenie italiană, 
privind interzicerea în Europa a utilizării nămolurilor de epurare în 
agricultură

CM-PE 641,344 
FdR 1189731

39. Petiția nr. 0057/2019, adresată de I.W., de cetățenie germană, privind 
asigurarea răspunderii companiilor aeriene în temeiul Convenției de la 
Montreal

CM-PE 641,345 
FdR 1189733

40. Petiția nr. 0065/2019, adresată de Vasilis Hadjievangelou, de cetățenie 
cipriotă, în numele societății Nefyana Estates Limited, privind nereguli 
în cadrul procedurii de amplasare a unei instalații de tratare a apelor 
reziduale în apropierea orașului Limassol, Cipru

CM-PE 640,636 
FdR 1187640

41. Petiția nr. 0077/2019, adresată de V.B., de cetățenie slovenă, în numele 
„Alpe Adria Green”, privind problemele cauzate de poluarea generată de 
un combinat siderurgic situat în provincia Trieste (Italia)

CM-PE 641,347 
FdR 1189735
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42. Petiția nr. 0104/2019, adresată de Panagiotis Karapanagotis, de cetățenie 
elenă, privind intoxicarea cu substanța de contrast Dotarem în urma unui 
consult medical în Grecia

CM-PE 639,901 
FdR 1186760

43. Petiția nr. 0202/2019, adresată de W.D., de cetățenie germană, privind 
discriminarea cetățenilor germani în legătură cu Directiva 2004/38/CE 
privind libera circulație

CM-PE 641,349 
FdR 1189737

44. Petiția nr. 0216/2019, adresată de F.C.R., de cetățenie spaniolă, privind 
legăturile feroviare slabe din provincia Almeria

CM-PE 641,203 
FdR 1188854

45. Petiția nr. 0258/2019, adresată de S. D., de cetățenie britanică, privind 
instituirea unui nou comitet pentru imigrație în UE

CM-PE 643,047 
FdR 1191704

46. Petiția nr. 0310/2019, adresată de Belén Moreno Solano, de cetățenie 
spaniolă, privind tratamentul inegal aplicat de Serviciul de sănătate din 
Aragon unei părți a angajaților săi

CM-PE 643,048 
FdR 1191705

o O o


