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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Miercuri, 19 februarie 2020, 10.00-12.30 și 14.30-18.30
Joi, 20 februarie 2020, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-3

la ora 10.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 647.006
FdR 1198028

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
  20-21 ianuarie 2020

PV– PE 646.857
FdR 1196844
+ anexe

3. Comunicări ale președinției

Dizabilități

4. Raportul Comitetului Economic și Social European intitulat 
„Dreptul real al persoanelor cu handicap de a vota la alegerile 
pentru Parlamentul European” (raport de informare) 
- prezentare realizată de Krzysztof PATER, raportor - CESE

 EESC Report

_________________________
( ) 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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la 10.30

*** Votare *** (votare electronică)

5. 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)
- adoptarea proiectului de aviz

 PA– PE 644.960
 FdR 1194966

 AM– PE 646.941
 FdR 1197535

*** Sfârșitul votării ***

Aviz

6. Aviz privind Raportul din proprie inițiativă referitor la situația 
drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raportul anual 
pe anii 2018-2019 (2019/2199 (INI)) (LIBE)
Raportoare: TOOM (Renew)
(termen pentru depunerea amendamentelor: 25.2.2020 / vot: 
17.3.2020) (de confirmat)
- examinarea proiectului de aviz

 PR– PE 646.879
 FdR 1197124

În prezența Comisiei Europene

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

Educație

7. Petiția nr. 1106/2018, adresată de Alexander Edberg Thorén, de 
cetățenie suedeză, privind inițierea unui proces integrat de 
înregistrare și a unui document de identificare pentru studenții 
incluși în programul Erasmus în Europa

 CM– PE 640,631
 FdR 1187635
 (30.7.2019)

Drepturile fundamentale

8. Petiția nr. 0594/2019 adresată de B.E., de cetățenie germană, 
însoțită de 9 semnături, privind răpirea internațională de copii în 
Japonia
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 0841/2019, adresată de T.P., de cetățenie italiană, privind 
răpirea internațională de copii în Japonia

 sir0594-19

 sir0841-19

 sir0842-19
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Petiția nr. 0842/2019, adresată de V.F., de cetățenie franceză, 
privind răpirea internațională de copii în Japonia
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 0843/2019, adresată de M.B, de cetățenie italiană, 
privind răpirea internațională de copii în Japonia
(în prezența coordonatorului pentru drepturile copilului și, 
eventual, a președinției croate)

 sir0843-19

* * *

la ora 14.30

Agricultură - concurență

9. Petiția nr. 0280/2019, adresată de J.B., de cetățenie spaniolă, 
privind situația cultivatorilor de portocale din Valencia

 sir0280-19
 Aviz INTA

Mediu

10. Petiția nr. 0886/2016, adresată de T.M.M., de cetățenie spaniolă, 
privind declinul ecosistemului din laguna Mar Menor, Murcia

Petiția nr. 1168/2016, adresată de Isabel Rubio Perez, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației „Ecologistas en Acción de la Region 
Murciana” („Ecologiștii în acțiune din regiunea Murcia”) privind 
conservarea lagunei Mar Menor
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 1059/2019, adresată de Jose Luis Álvarez-Castellanos 
Rubio, de cetățenie spaniolă, în numele „Izquierda Unida los 
Verdes de la region de Murcia”, privind poluarea și deteriorarea 
condițiilor de mediu din Mar Menor
(în prezența petiționarului)

 CM–
 PE 602,879/REV.II
 FdR 1184719
 (7.6.2019)

 LT Murcia
 LT Hidro Segura

 sir1059-19

11. Petiția nr. 0956/2016, adresată de H. E., de cetățenie germană, în 
numele grupului de acțiune „DreiländerRegion gegen Tihange” 
(grupul de acțiune trinațional împotriva centralei nucleare Tihange) 
privind centrala nucleară Tihange 2
(în prezența petiționarului)

 CM–
 PE 610,611/REV.II
 FdR 1174141
 (30.11.2018)
 CM–
 PE 610,611/REV.III
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Petiția nr. 0156/2018, adresată de Christel Schlebusch, de cetățenie 
germană, privind siguranța centralei nucleare Tihange 2

 FdR 1198842
 (12.2.2020)

12. 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

Petiția nr. 0784/2019, adresată de P.P., de cetățenie bulgară, în 
numele unui grup de cetățeni bulgari și români și de ONG-uri, 
privind preocupările legate de siguranță asociate construirii unui 
depozit de deșeuri radioactive în Bulgaria
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 639,715
 FdR 1189640
 (9.7.2019)

 sir0784-19

13. 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
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 636,367
 FdR 1179308
 (8.3.2019)

Dizabilități

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

 CM– PE 637,444
 FdR 1181337
 (29.3.2019)

de la 17.30 (cu ușile închise)

15. Reuniune a coordonatorilor  

* * *

Joi, 20 februarie 2020

la ora 9.00

16. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de 
coordonatori
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Instituțiile europene

17. Petiția nr. 1156/2019, adresată de Nico Semsrott, de cetățenie 
germană, privind redenumirea hemiciclului Parlamentului 
European de la Bruxelles și stabilirea unui sediu unic al 
Parlamentului European la Bruxelles
(în prezența petiționarului)

 sir1156-19

Sănătate

18. Petiția nr. 1140/2018, adresată de Fernando Novella Asensio, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Jubilados Macosa-Alstom 
Afectados por el Amianto”, privind o Europă fără azbest

 CM– PE 642,897
 FdR 1190780
 (15.10.2019)

Protecția animalelor

19. Petiția nr. 0171/2019, adresată de B.K., de cetățenie germană, 
privind mortalitatea insectelor din cauza iluminatului public

 CM– PE 640,682
 FdR 1187901
 (30.8.2019)

Concurență

20. Petiția nr. 1694/2014, adresată de Joaquín Pérez Gómez, de 
cetățenie spaniolă, în numele Ecologistas en Acción en el marco de 
la Plataforma Aigua és Vida, privind procesul de licitație pentru 
gestionarea ciclului apei în zona metropolitană Barcelona
(în prezența petiționarului)

 CM–PE 593,907
 FdR 1109029
 (28.10.2016)

 LT ES (18.4.2016)

Afaceri sociale

21. Petiția nr. 0865/2018, adresată de Kapka Panayotova, de cetățenie 
bulgară, în numele Centrului pentru o viață independentă, privind 
utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene în Bulgaria
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 637,452
 FdR 1181345
 (29.3.2019)

Mediu

22. Petiția nr. 0811/2017, adresată de Giovanni Cortese, de cetățenie 
italiană, în numele Associazione Rinnovamento Democratico, 
privind proiectul pentru construirea a două bazine de deversare 
pentru râul Seveso
(în prezența petiționarului)

 CM– PE 626,849
 FdR 1160732
 (13.8.2018)

 LT IT (25.10.2018)
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23. Petiția nr. 0145/2019, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației de Mediu „Petón do 
Lobo”, prin care solicită informații cu privire la o revizuire a 
împrumutului acordat de BEI întreprinderii Greenalia Biomass 
Power Curtiz-Teixeiro (La Coruña, Galicia)

 CM– PE 641,199
 FdR 1188850
 (16.9.2019)

24. Petiția nr. 0143/2019, adresată de Alejandro Blasco Sánchez, de 
cetățenie spaniolă, în numele consiliului municipal din Real, 
privind sigilarea și reabilitarea ecologică a depozitelor de deșeuri 
dezafectate din localitatea Real, Valencia

 CM– PE 644,833
 FdR 1194011
 (25.11.2019)
 LT ES (22.10.2019)
 FdR 1191310

25. Chestiuni diverse

26. Data și locul următoarei reuniuni
  16.3.2020, 15.00 - 18.30
  17.3.2020, 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

27. Petiția nr. 1512/2010, adresată de Wolfgang Laaber, de cetățenie 
austriacă, în numele Wir Basisdemokraten, privind taxele de utilizare a 
apei, având în vedere Directiva-cadru privind apa

CM-PE 
469,910/REV.V 
FdR 1195835

28. Petiția nr. 0578/2017, adresată de Mads Nikolajsen, de cetățenie daneză, 
privind încălcarea legislației UE în domeniul mediului în Danemarca, 
pentru a permite extinderea acvaculturii

CM-PE 
613,283/REV.II 
FdR 1195841

29. Petiția nr. 0761/2017, adresată de B. A., de cetățenie franceză, privind 
etichetele obligatorii „produse obținute de la animale hrănite cu 
organisme modificate genetic”

CM-PE 620,760 
FdR 1150078

30. Petiția nr. 1063/2018, adresată de Andreas Zimmermann, de cetățenie 
germană, privind Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de 
răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei 
răspunderi

CM-PE 641,339 
FdR 1191132
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31. Petiția nr. 0099/2019, adresată de E.B.B., de cetățenie spaniolă, privind 
refuzul băncilor din Estonia de a accepta debite directe standard SEPA

CM-PE 644,830 
FdR 1194008

32. Petiția nr. 0135/2019, adresată de Matias Kiviniemi, de cetățenie 
finlandeză, privind extinderea garanțiilor pentru produse în UE

CM-PE 644,832 
FdR 1194010

33. Petiția nr. 0331/2019, adresată de Elena Blanco Fuente, de cetățenie 
spaniolă, cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 833/2004 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială din UE

CM-PE 645,067 
FdR 1195847

34. Petiția nr. 0370/2019, adresată de Lucas Estagnasié, de cetățenie 
franceză, privind obiecțiile față de practica agricolă a arderii miriștilor 
(écobuage)

CM-PE 645,070 
FdR 1195850

35. Petiția nr. 0427/2019, adresată de Patricio Oschlies Serrano, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Vida Silvestre”, privind promovarea măsurilor de 
protecție a mărilor și a biodiversității marine

CM-PE 645,073 
FdR 1195853

36. Petiția nr. 0436/2019, adresată de Giovanni Bonvento, de cetățenie 
italiană, privind apelurile internaționale în interiorul Uniunii Europene

CM-PE 645,074 
FdR 1195854

o O o


