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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 20 ianuarie 2020, 15.00 – 18.30
Marți, 21 ianuarie 2020, 9.00 – 12.30 și 14.30 – 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-3

La ora 15.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 646.807
FdR 1196475

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   11-12 noiembrie 2019
   2-3 decembrie 2019

PV– PE 643.238 
FdR 1196519
PV– PE 644.850 
FdR 1194172
+ anexe

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

Concurență

4. Petiția nr. 984/2018, 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
   (15.4.2019)

Mediu

5. Petiția nr. 0620/2018, adresată de T. K., de cetățenie elenă, însoțită 
de 43 de semnături, privind protecția mediului în zona minieră 
Halkidiki din Grecia
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 0917/2013, adresată de Sotirios Adamopoulos, de 
cetățenie elenă, privind exploatarea minei de aur din Skouries 
(Halkidiki) și poluarea mediului care rezultă în urma exploatării
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 0001/2016, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de 
cetățenie spaniolă, în numele asociației independente de protecție 
a mediului Petón Do Lobo, privind defrișările cauzate de mina 
Skouries din Halkidiki, Grecia

   CM– PE 636.172 
   FdR 1177934
   (22.2.2019)

   CM– PE 532.572 
   FdR 1028737
   (31.3.2014)
   LT EL  (3.4.2017)

   CM– PE 587.774 
   FdR 1103255
   (31.8.2016)

Energie

6. 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
   (29.3.2019)

7. 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
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 638.811 
   FdR 1185177
   (24.6.2019)

Transporturi - taxe
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8. Petiția nr. 0854/2018, adresată de M. K., de cetățenie germană, în 
numele Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Asociația „Prietenii 
trenului” din Germania), privind modificarea legii privind 
impozitul pe cifra de afaceri pentru diferite moduri de transport în 
traficul turistic

   CM– PE 638.614 
   FdR 1183617
   (6.5.2019)

9. Petiția nr. 0274/2019, adresată de T. H., de cetățenie finlandeză, 
privind taxa pe alimentarea mașinilor electrice în Finlanda

   CM– PE 641.352 
   FdR 1191023
   (30.9.2019)

10. AMÂNAT

Curtea de Conturi Europeană  

11. Raport special al Curții de Conturi Europene, Nr. 14/2019: 
„Spuneți-vă părerea!” Consultările publice ale Comisiei îi implică 
pe cetățeni, stau prost la capitolul campanii de informare
- Prezentare susținută de raportoarea Annemie Turtelboom

   Raportul CCE

Mediu – calitatea aerului

12. Petiția nr. 0096/2019, adresată de Arnau Domènech Romero, de 
cetățenie spaniolă, privind crearea unei vignete standard la nivelul 
UE privind poluarea aerului și clasificarea vehiculelor pentru 
restricțiile de circulație

   CM–PE 643.045 
   FdR 1191702
   (28.10.2019)

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

   CM– PE 639.887 
   FdR 1186725
   (24.7.2019)

14. Petiția nr. 0080/2019, adresată de I. T. G., de cetățenie spaniolă, în 
numele „Plataforma frenem la Contaminació”, privind calitatea 
aerului în zona Grau din Castellón, Valencia
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 640.671 
   FdR 1187874
   (30.8.2019)

15. 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
   (9.7.2019)
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* * *

Marți, 21 ianuarie 2020

De la 9.00 la 10.30 (cu ușile închise)

16. Reuniune a coordonatorilor  

* * *

La 10.30

*** Votare *** (electronică)

17. Aviz privind decizia Consiliului referitoare la încheierea 
Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice  
(2018/0427(NLE))
Raportor: MONTSERRAT  (PPE)
- Adoptarea  unui proiect de aviz sub formă de scrisoare

    PA– PE 643.213 
    FdR 1192662
 

*** Sfârșitul votării ***

Societatea informațională

18. Petiția nr. 0038/2019, adresată de L.B., de cetățenie română, 
privind discriminarea practicată de eBay față de cumpărătorii din 
România

   CM– PE 639.735 
   FdR 1185875
   (9.7.2019)

19. Petiția nr. 1167/2018, adresată de Demitrios Paicopolos, de 
cetățenie greacă, privind comercializarea produselor Huawei în 
Grecia și în UE și o verificare a tuturor echipamentelor de 
telecomunicații din UE pentru a garanta securitatea și a elimina 
toate rețelele de spionaj

   CM–PE 638.829 
   FdR 1185195
   (24.6.2019)

Sănătate
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20. Petiția nr. 1151/2018, adresată de Holger Wagner, de cetățenie 
germană, privind o analiză științifică independentă a riscurilor 
documentate pentru sănătate ale câmpurilor electromagnetice și o 
cerere de amânare a lansării 5G

   CM– PE 640.633 
   FdR 1187637
   (30.7.2019)

21. Petiția nr. 0477/2019, adresată de Gustavo Adolfo Serrano 
Hidalgo, de cetățenie spaniolă, în numele Asociației Proiectul 
Național „Nemesis”, privind reglementarea utilizării canabisului
(în prezența petiționarului)

   sir

Impozitare - egalitatea de gen

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

Petiția nr. 1124/2015, adresată de D.S., de cetățenie britanică, 
privind reducerea până la 0 % a taxei pe valoarea adăugată (TVA) 
la produsele de igienă pentru femei

Petiția nr. 0018/2019, adresată de Eleonora Stancato, de cetățenie 
italiană, privind eliminarea TVA-ului de 22 % la scutece și produse 
sanitare

Petiția nr. 0435/2019, adresată de Arianna Campagnuolo, de 
cetățenie italiană, privind taxele la produsele pentru femei

   CM– PE 629.741 
   FdR 1170762
   (31.10.2018)

   CM– PE 587.603 
   FdR 1102220
   (3.8.2016)

   CM–PE 638.832 
   FdR 1185198
   (24.6.2019)
   sir

Aviz:

23. Aviz referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2017 și 
2018 
(2019/2132(INI))
Raportor: RUIZ DEVESA  (S-D)
(termen pentru depunerea amendamentelor: 28.1.2020, ora 
15.00/vot: 19.2.2020) (de confirmat)
- examinarea proiectului de aviz

   PE 644.960
   FdR 1194966

* * *

La ora 14.30
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24. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de 
coordonatori

 

Calitatea vieții animalelor

25. Petiția nr. 1114/2018, adresată de M. S., de cetățenie finlandeză, 
privind acuzațiile de tratare cu cruzime a câinilor din Cipru

   CM–PE 638.675 
   FdR 1184073
   (21.5.2019)

26. Petiția nr. 1868/2014, adresată de Wolfgang Arnold, de cetățenie 
germană, privind stoparea uciderii câinilor fără stăpân în România 

Petiția nr. 1484/2016, adresată de Mircea Șerbănoiu, de cetățenie 
română, privind maltratarea animalelor fără stăpân din România
(în prezența petiționarului)

   sir

   sir

27. Petiția nr. 0475/2016, adresată de Gabriela Papadopova, de 
cetățenie bulgară, în numele mai multor organizații de protecție a 
animalelor, însoțită de 464 de semnături, privind neglijarea câinilor 
fără stăpân în Bulgaria
(în prezența petiționarei)

   CM– PE 595.515 
   FdR 1111721
   (30.11.2016)
   LT BFSA (6.07.2017)
   LT Andriukaitis
   (6.8.2018)

28. Petiția nr. 0082/2018, adresată de A.D., de cetățenie lituaniană, 
privind presupusa atitudine pasivă a autorităților municipale din 
Klaipėda (Lituania) față de tratarea cu cruzime a animalelor

   sir
   LT LT (11.7.2018)
   LT LT Agri (3.8.2018)
   LT Andriukaitis
   (6.8.2018)

29. Petiția nr. 0823/2013 adresată de Thorsten Schägger, de cetățenie 
germană, privind prevederea legislativă care permite uciderea 
câinilor în Danemarca

   sir

30. Petiția nr. 0443/2018, adresată de Marco Giovannelli, de cetățenie 
italiană, însoțită de 80 000 de semnături, în numele asociației 
„Future 4 Wildlife” privind apelul de a adopta o legislație specifică 
pentru protecția și tratarea animalelor de companie, domestice și 
fără stăpân din UE
(în prezența petiționarului/(ei)

Petiția nr. 0167/2017, adresată de K.G., de cetățenie cipriotă, 
privind crearea fără întârziere a unei autorități europene pentru 
calitatea animalelor

   CM– PE 631.839 
   FdR 1170967
   (30.11.2018)
   LT Andriukaitis
   (17.6.2019)

   sir
   Studiu despre calitatea 
vieții animalelor
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31. Petiția nr. 0061/2019, adresată de Isabella Cavalletti, de cetățenie 
italiană, privind interzicerea pescuitului de rechini și a vânzării de 
produse provenind de la rechini

   CM– PE 643.043 
   FdR 1191700
   (28.10.2019)

Mediu

32. Petiția nr. 0354/2019, adresată de Joan Simonet Pons, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației Baleare a Tinerilor Fermieri, privind 
extinderea ariilor de protecție specială pentru păsări (SPA) în 
Insulele Baleare, Spania
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 645.069 
   FdR 1195849
   (19.12.2019)

Afaceri economice și monetare

33. Petiția nr. 0231/2019, adresată de Rafael Sánchez Boyero, de 
cetățenie spaniolă, în numele ANVIFA, privind compensațiile și 
despăgubirile pentru victimele cazurilor de escrocherie Forum 
Filatelico și Afinsa
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 643.153 
   FdR 1192420
   (11.11.2019)

Instituțiile europene

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

   CM– PE 638.667 
   FdR 1184065
   (21.5.2019)

35. Petiția nr. 0186/2018, adresată de Pier Paolo Volpe, de cetățenie 
italiană, conținând trei semnături, privind puterile discreționare în 
materie de supraveghere ale Comisiei cu privire la aplicarea 
legislației UE de către statele membre (articolele 17 și 258 din 
TFUE)
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 628.338 
   FdR 1163657
   (21.9.2018)
   Aviz JURI 
   (7.3.2019)

36. Chestiuni diverse

37. Data și locul următoarei reuniuni
    19.2.2020,  9.00 – 12.30   și   15.00 – 18.30
    20.2.2020,  9.00 – 12.30
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* * *

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

37. Petiția nr. 0707/2018 adresată de E. O., de cetățenie poloneză, privind 
poluarea aerului de către o uzină din apropierea comunei sale

CM-PE 640.629 
FdR 1187633

38. Petiția nr. 1136/2018, adresată de Giampiero Tola, de cetățenie italiană, 
privind lipsa concurenței în cadrul sectorului de gestionare a apei din 
Sardinia

CM-PE 640.664 
FdR 1187866

39. Petiția nr. 0006/2019, adresată de Fernando Mínguez, de cetățenie 
spaniolă, în numele Platformei Salvați Agaete, privind extinderea 
portului Las Nieves (Agaete) din Gran Canaria

CM-PE 644.828 
FdR 1194005

Petiția nr. 0049/2019, adresată de Borja Monreal Gainza, de cetățenie 
spaniolă, în numele asociației Agaete Sin MacroMuelle, privind 
extinderea portului Las Nieves (Agaete) din Gran Canaria

Petiția nr. 0078/2019, adresată de F.S.A, de cetățenie spaniolă, în numele 
Platformei Salvați Agaete, privind extinderea portului din Agaete, Gran 
Canaria

40. Petiția nr. 0035/2019, adresată de Evangelos Tsiompanidis, de cetățenie 
elenă, privind un presupus plan de „pensionare” pentru ovine și caprine 
din Grecia în schimbul unei subvenții considerabile

CM-PE 641.196 
FdR 1188847

41. Petiția nr. 0149/2019, adresată de D. P., de cetățenie elenă, privind 
interzicerea încarcerării datornicilor în SUA

CM-PE 644.834 
FdR 1194012

42. Petiția nr. 0236/2019, adresată de Rui Martins, de cetățenie portugheză, 
privind o cerere de interzicere a publicității adaptate la televizoarele 
inteligente

CM-PE 644.836 
FdR 1194014

43. Petiția nr. 0240/2019, adresată de Marios Achelleos, de cetățenie 
cipriotă, privind finanțarea UE pentru bisericile creștine din partea de 
nord a Ciprului

CM-PE 641.351 
FdR 1189739

44. Petiția nr. 0265/2019, adresată de M. A., de cetățenie română, privind 
presupusa utilizare abuzivă a fondurilor europene de către autoritățile 
locale din Mihăești, România

CM-PE 643.154 
FdR 1192421

45. Petiția nr. 0287/2019, adresată de V.J.M.F., de cetățenie portugheză, 
privind o presupusă încălcare a drepturilor fundamentale de către Banca 
Centrală a Portugaliei

CM-PE 644.838 
FdR 1194016
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46. Petiția nr. 0302/2019, adresată de F.G., de cetățenie română, privind 
presupusa imposibilitate de a înmatricula ambarcațiunile de agrement 
construite înainte de adoptarea Directivei 94/25/CE

CM-PE 643.155 
FdR 1192422

47. Petiția nr. 0378/2019, adresată de J.H., de cetățenie britanică, privind 
echiparea noilor vehicule cu cutii negre de înregistrare a datelor începând 
cu 2022

CM-PE 643.156 
FdR 1192423

o O o


