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PARLAMENTUL EUROPEAN
PE/XVII/JO/07-147

COMISIA PENTRU PETIŢII

REUNIUNE

Miercuri, 11 aprilie 2007,  ora 9.00 şi
ora 15.00

ASP  A3G-2
rue Wiertz

BRUXELLES

PROIECT DE ORDINE DE ZI

ora 9.00 – ora 10.00

1. Reuniune a coordonatorilor

ora 10.00

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi1 PE 386.663
FdR 660565

3. Aprobarea procesului verbal
- 30  ianuarie 2007

PE 384.507
FdR 651437

4. Comunicări ale preşedintelui

5. Chestiuni diverse

6. Comunicare a preşedintelui privind deciziile adoptate de coordonatori

În prezenţa Comisiei Europene
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A.  Petiţii pentru dezbatere în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei

Drepturile consumatorilor

7. Nr. 45/2006 depusă de Chris Slade (de naţionalitate britanică), în 
numele House of Smocking, şi Stuart Johnston (de naţionalitate 
britanică), purtând peste 435 semnături, privind practici înşelătoare ale 
companiei spaniole European City Guide S.L. (ECG).

PE 380.955
FdR 639693

8. Nr. 245/2006 depusă de Waldemar Pape (de naţionalitate germană), 
privind creşterea preţului la energie şi efectul acesteia asupra serviciilor 
publice

PE 384.377
FdR 650301

Fiscalitate

9. Nr. 626/2000 depusă de Klaus Schuler (de naţionalitate germană), 
privind dubla impozitare a unei moşteniri

PE 331.802/REV.
FdR 650893

10. Nr. 255/2003  depusă de Gerard Keyser (de naţionalitate franceză) 
privind presupusa dublă impozitare

PE 376.464
FdR 623355

11. Nr. 1121/2003 depusă de Stéphan Bellegy (de naţionalitate franceză)
privind taxa pentru accesul la internet

PE 384.352
FdR 650244

12. Nr. 470/2001 depusă de Andrew Watson (de naţionalitate britanică),
privind călătoriile spre continent în interes comercial şi conduita 
autorităţilor britanice de vămuire şi de aplicare a accizelor

Nr. 813/2001, depusă de Michael Newton (de naţionalitate britanică), 
privind călătoriile spre continent în interes comercial şi conduita 
autorităţilor britanice de vămuire şi de aplicare a accizelor

Nr.  846/2001 depusă de Patricia Joyce Gray (de naţionalitate 
britanică), privind autorităţile vamale de control britanice 

Nr.  921/2001 depusă de Bill Kristofferson (de naţionalitate 
britanică), privind călătoriile spre continent în interes comercial şi 
conduita autorităţilor britanice de vămuire şi de aplicare a accizelor

Nr.  957/2001 depusă de David Williams (de naţionalitate britanică),
privind  călătoriile spre continent în interes comercial şi eliminarea 
vânzărilor în regim duty-free

Nr.  961/2001 depusă de Johnson Adedeji Ibitola (de naţionalitate 
britanică), privind  călătoriile spre continent în interes comercial

PE 329.201/REV. II
FdR 650922
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pentru achiziţionarea de alcool şi ţigarete, şi conduita autorităţilor 
britanice de vămuire şi de aplicare a accizelor

Nr. 139/2002 depusă de Brian Jones (de naţionalitate britanică), 
privind reglementările vamale şi de aplicare a accizelor la tutun şi 
alcool pentru transportare între statele membre

Nr.  577/2002, depusă de Phillips Cath, (de naţionalitate britanică),
privind confiscarea maşinii acesteia de către agenţii vamali din Dover, 
fiind bănuită a face contrabandă cu tutun

Nr. 915/2002 depusă de Graham Bathurst (de naţionalitate britanică), 
privind libera circulaţie a mărfurilor– Directiva UE 92/12/CEE

Nr.  1118/2002 depusă de Kelly Hughes (de naţionalitate britanică), 
privind sechestrarea bunurilor importate din Europa

şi
Nr. 497/2006 depusă de R. Chamberlain (de naţionalitate britanică), 
privind importul de tutun din Franţa spre Regatul Unit şi confiscarea în 
consecinţă a vehiculului acestuia

PE 384.405
FdR 650333

Libertatea de circulaţie

13. Nr. 716/2005 depusă de Thorsten Alt (de naţionalitate germană), privind 
încălcarea regulilor care guvernează libera circulaţie a persoanelor şi a 
serviciilor în Uniunea Europeană

PE 376.516
FdR 623406

14. Nr. 722/2005 depusă de Antonella Muscat (de naţionalitate malteză) 
privind probleme legate de planurile acesteia de a se muta din Malta în 
Regatul Unit împreună cu copilul său, care i-a fost încredinţat

PE 372.083
FdR 610644

Discriminare

15. Nr. 391/2005 depusă de Penelope Mountzourea-Panagiotou (de 
naţionalitate greacă), purtând 8 semnături, privind presupusa 
discriminare în ceea ce priveşte salariul acordat profesorilor greci 
detaşaţi în Germania şi prin care solicită modificarea legislaţiei greceşti 
relevante

PE 367.768/REV.
FdR 646402

16. Nr. 142/2006 depusă de Wasilios Katsoulis (de naţionalitate germană) 
privind discriminarea de către societăţile germane de asigurări faţă de 
persoanele cu abilităţi speciale

PE 384.366
FdR 650262



PE 4/8 JO\
Traducere externă

Mediu

17. Nr.  31/2006 depusă de Giampiero Angeli (de naţionalitate italiană), 
purtând 21 semnături, privind pericolele majore pentru sănătate cauzate 
de dioxinele rezultate în urma evacuării deşeurilor

PE 376.541/REV.
FdR 651044

18. Nr. 851/2005 depusă de Baroneasa Sarah Ludford (de naţionalitate 
britanică, MEP), purtând 237 semnături, privind calitatea apei din 
Tamisa

PE 369.940/REV. III
FdR 635113

19. Nr.  284/2004 depusă de Charles Winfield (de naţionalitate britanică)
privind calitatea apei potabile din Alicante, Spania

PE 362.432/REV.
FdR 646390

20. Nr.  484/2006 depusă de John de Zulueta Greenebaum (de naţionalitate 
spaniolă), în numele 'Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo', privind 
poluarea sonoră extremă cauzată de traficul aerian după înfiinţarea noilor 
culoare aeriene în aeroportul din Barajas-Madrid

PE 384.404
FdR 650332

21. Nr.  796/2005 depusă de Marisol Montes şi Pere Vallejo (de naţionalitate 
spaniolă), în numele Plataforma l'Ave Pel Litoral, privind traiectoria 
proiectată a unei linii de tren de mare viteză care traversează Barcelona

PE 380.931
FdR 639667

22. Nr. 328/2005 depusă de Juan Carlos Del Olmo Castillejos (de 
naţionalitate spaniolă), în numele WWF ADENA (Asociaţia de 
conservare a faunei sălbatice), privind cofinanţarea de către UE a unui 
proiect pentru îmbunătăţirea accesului maritim la Portul Seville, fără a 
aduce atingere directivelor de mediu

PE 380.920
FdR 639655

23. Nr.  71/2006 depusă de José Manuel Dolón García (de naţionalitate 
spaniolă), privind supoziţia de încălcare a mai multor directive de mediu 
prin construirea unui parc de agrement şi înot la 'Punta la Víbora', 
proiect iniţiat de autorităţile locale din Torrevieja

PE 380.892
FdR 639626

ora 15.00

Drepturi de proprietate şi mediu
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24. Nr.  261/2001 depusă de Stella Zacharia (de naţionalitate greacă),în 
numele ‘Asociaţiei Zakinthos pentru protecţia patrimoniului 
natural şi cultural’, privind protecţia broaştelor-ţestoase 
marine Caretta caretta şi a habitatului acestora din Golful 
Lagana (Zakinthos)

Nr. 404/2001 depusă de Maria Vitsou (de naţionalitate greacă), privind 
nerespectarea proprietăţii private în legătură cu măsurile de protecţie a
ţestoasei Caretta caretta

PE 311.540/REV. IV
FdR 595192

25. Nr. 582/2005 depusă de Kassiani-Annita Koutsouveli (de naţionalitate 
greacă), privind lipsa sprijinului public pentru restaurarea unui castel 
protejat din Mani, în regiunea de sud Peloponez

PE 372.016
FdR 610327

26. Nr. 371/2006 depusă de José Francisco Fernández Gatón (de 
naţionalitate spaniolă), în numele 'Plataforma Filón Verde', privind 
ameninţarea siturilor de interes comunitar de către noi proiecte miniere 
din Castilla y León

Nr. 388/2006 depusă de E.M.G.M. (de origine spaniolă), privind 
incompatibilitatea cu Directivele 92/43/CE şi 97/11/CE de exploatare 
minieră la suprafaţă în zona de interes comunitar ‘Alto Sil’

PE 386.452
FdR 656930

Sănătate

27. Nr.  631/2004 depusă de Ingeborg Vurgun-Kern (de naţionalitate 
germană), în numele "Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen 
e.V." (un grup voluntar pentru ajutorul femeile afectate de implanturile 
cu silicon), asupra unui moratoriu cu privire la implanturile cu silicon

PE 384.354
FdR 650246

28. Nr. 95/2005 depusă de C. Maria Della Croce di Dojola (de naţionalitate 
italiană), privind comercializarea în Uniunea Europeană a 
medicamentelor împotriva cancerului folosite în mod curent în Elveţia şi 
Statele Unite ale Americii.

PE 384.355
FdR 650247

29. Nr. 397/2006 depusă de Jean Tostain (de naţionalitate franceză), în 
numele Uniunii Europene a Nefumătorilor, privind o interzicere totală a 
fumatului în locurile de muncă publice sau private, închise sau acoperite 
din Europa

PE 384.395
FdR 650321

Afaceri sociale

30. Nr. 1113/2002 depusă de Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara (de PE 360.126
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naţionalitate finlandeză) privind discriminarea rezidenţilor finlandezi 
din străinătate în ceea ce priveşte pensiile acestora

FdR 572058

31. Nr. 960/2001 depusă de Patrick O'Brien (de naţionalitate britanică),
privind drepturile de pensie ale cetăţenilor britanici cu domiciliul într-un 
alt stat membru

PE 318.521/REV. III
FdR 639921

32. Nr. 586/2001 depusă de Manuel García Bado (de naţionalitate spaniolă), 
în numele ‘Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores 
de Gibraltar’, privind nerespectarea creşterii drepturilor de pensie a 
resortisanţilor spanioli care au lucrat anterior în Gibraltar

PE 313.942/REV. VII
FdR 650923

33. Nr. 1218/2003 depusă de John Benson (de naţionalitate britanică)
privind drepturile de pensie ale foştilor lucrători de la Allied Steep & 
Wire Company din Cardiff

PE 384.353
FdR 650245

34. Nr. 206/2006 depusă de John Kaufman (de naţionalitate britanică), 
privind compatibilitatea Actului privind pensiile din Regatul Unit din 
2004 cu articolul 8 din Directiva Consiliului 80/987/CEE

PE 382.496
FdR 645557

35. Nr. 23/2006 depusă de Luigina De Santis (de naţionalitate italiană) în 
numele Federaţiei europene a pensionarilor şi bătrânilor (FERPA), 
purtând peste 400 000 semnături, privind măsuri la nivel european 
pentru susţinerea drepturilor pensionarilor

PE 380.953
FdR 639691

36. Nr. 275/2006 depusă de Adrian Mifsud (de naţionalitate malteză), în 
numele Asociaţiei Secretarilor Executivi ai Consiliului Local (Malta), 
privind aplicarea incorectă a Directivei CE 1999/70 de către Guvernul 
Maltei

PE 384.383
FdR 650307

37. Nr.  852/2005 depusă de Nagy Gabór (de naţionalitate maghiară), 
privind reglementarea programului de lucru, introdusă în numele 
sindicatului pompierilor din Budapesta şi al altor organizaţii membre, 
purtând 276 semnături

PE 384.359
FdR 650252

38. Nr. 384/2006 depusă de Enza Sarcià Martorino (de naţionalitate 
italiană), privind un litigiu de muncă din Germania

PE 384.393
FdR 650319

Recunoaşterea hotărârilor

39. Nr.  247/2006 depusă de Gilbert Favero (presupusa naţionalitate
luxemburgheză), privind problema acestuia legată de recunoaşterea în 
Germania a unei hotărâri de divorţ din Luxemburg

PE 382.498
FdR 645559

Recunoaşterea calificărilor
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40. Nr. 230/2006 depusă de Michael Reichart (de naţionalitate austriacă) 
privind recunoaşterea studiilor medicale dovedite prin calificările
obţinute în două sau mai multe ţări ale UE sau ale SEE

PE 384.376
FdR 650300

Diverse

41. Aprobarea Raportului privind rezultatul vizitei constatatoare din Spania
(Andaluzia, Valencia, Madrid) privind aplicarea legislaţiei funciare şi a 
drepturilor proprietarilor de terenuri

PE 386.549
FdR DT/660551

B. Petiţii propuse spre finalizare, ca urmare a răspunsului scris al Comisiei

42. Nr. 319/2006 depusă de J.T. (de naţionalitate germană), privind 
nerespectarea directivelor UE referitor la promovarea producerii de 
energie din surse regenerabile şi la problemele cu autorităţile în ceea ce 
priveşte accesul pe piaţă şi cercetarea

PE 384.389
FdR 650315

43. Nr. 340/2006 depusă de James Croke (de naţionalitate irlandeză), în 
numele Irish Reverse Vending Association, privind introducerea 
dispozitivelor automate de recuperare a recipientelor în Irlanda

PE 384.390
FdR 650316

44. Nr. 392/2006 depusă de Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira (de 
naţionalitate portugheză), privind presupuse nereguli comise de banca 
portugheză Millennium bcp şi deficienţe ale administraţiei portugheze

PE 384.394
FdR 650320

45. Nr.  399/2006 depusă de Michel Berhocoirigoin (de naţionalitate 
franceză), în numele "Euskal Herriko Laborantza Ganbara”, privind 
presupuse nereguli comise în legătură cu alocarea de fonduri pentru un 
proiect în Aquitaine parţial finanţat de FEDR (Obiectivul 2)

PE 384.396
FdR 650322

46. Nr.  431/2006, depusă de Walter Pilz (de naţionalitate germană) privind 
obligativitatea apartenenţei la planurile de asigurare obligatorie în caz de 
accident din cadrul organismelor profesionale

PE 384.401
FdR 650329
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47. Nr.  458/2006 depusă de Nicolás Antonio Porras Gómez (de naţionalitate 
spaniolă), în numele ‘Los Chicharreros’, privind nerespectarea de către 
guvernul Insulelor Canare a legislaţiei UE privind cerinţele de mediu 
aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de casă 

PE 384.403
FdR 650331

o O o

48. Data şi locul următoarei reuniuni2

 
1. În conformitate cu decizia comisiei din 30 septembrie 1997, pe baza documentului de lucru PE 223.544, 
punctele din secţiunile B din proiectul de ordine de zi nu vor fi discutate în actuala şedinţă. Totuşi, înainte de 
sfârşitul şedinţei, orice membru poate solicita ca un punct din secţiunea B să fie transferat în secţiunea A; astfel, 
punctul respectiv va fi inclus automat în secţiunea A, pentru a fi discutat la o şedinţă ulterioară.

2. Următoarea şedinţă este programată pentru
 Miercuri,  2  mai  2007 ,
 ora  9.00 şi ora 15.00

în Bruxelles.
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