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PARLAMENTUL EUROPEAN
PE/XVII/JO/07-149

COMISIA PENTRU PETIŢII

REUNIUNE

Joi,  7 iunie 2007,  15.00

ASP  A1G-2
Strada Wiertz
BRUSSELS

PROIECT DE ORDINE DE ZI

15.00 - 15.30

1. Reuniune a coordonatorilor

***

15.30

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi1 PE 390.446
FdR 669427

3. Aprobarea procesului-verbal
- 27 martie 2007

- 11 aprilie 2007

PE 388.398
FdR 662812

PE 388.464
FdR 663540

4. Comunicări ale preşedintelui
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5. Chestiuni diverse

6. Comunicare a preşedintelui privind deciziile adoptate de coordonatori

În prezenţa Comisiei Europene

A. Petiţii spre dezbatere în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei

Asistenţa socială pentru copii şi tineret

7a. Petiţia nr. 38/2006 prezentată de Wojciech Pomorski, de naţionalitate 
poloneză şi germană, privind discriminarea referitoare la drepturile de 
vizitare pe criterii lingvistice

Petiţia nr. 712/2006 prezentată de Lidia Jochimsen, de naţionalitate 
poloneză, privind o presupusă discriminare de către autorităţile
serviciului de asistenţă socială pentru copii şi tineret din Germania
contra oratorilor polonezi

Petiţia nr. 713/2006 prezentată de Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, 
de naţionalitate poloneză, privind o presupusă discriminare de către 
autorităţile serviciului de asistenţă socială pentru copii şi tineret din 
Germania contra oratorilor polonezi

Petiţia nr. 848/2006 prezentată de Miroslaw Kraszewski, de naţionalitate 
poloneză, şi petiţia nr. 849/2006 prezentată de Brygida Pokrzeptowicz, 
de naţionalitate poloneză, privind o presupusă discriminare de către
autorităţile serviciului de asistenţă socială pentru copii şi tineret din 
Germania contra oratorilor polonezi

Petiţia nr. 1008/2006  prezentată de Iwona Laube, de naţionalitate 
poloneză, privind o presupusă discriminare contra oratorilor polonezi de 
către autorităţile serviciului de asistenţă socială pentru copii şi tineret 
din Germania (Jugendamt)

Petiţia nr. 77/2007 prezentată de André Bamberski, de naţionalitate 
franceză şi poloneză, însoţită de 13 de semnături, contra puterilor de 
constrângere a autorităţilor  serviciului de asistenţă socială pentru copii 
şi tineret din Germania (‘Jugendamt’) cu privire la drepturile şi 
responsabilităţile părinţilor separaţi în legătură cu copiii acestora în 
cazurile în care unul dintre părinţi este de naţionalitate germană

PE 388.684
FdR 667043

FdR LT/ 647024
FdR   DV/ 668349

PETI20070130_sir712-06_en

PETI20070130_sir713-06_en

PETI20070607_sir848-849-
06_en

PETI20070607_sir1008-06-
77-07_en

7.b. Petiţia nr. 81/2007 prezentată Barbara Fischer, de naţionalitate germană
(German), privind restricţia impusă de către autorităţile serviciului de 

PETI20070607_sir81-127-
128-151-07_en
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asistenţă socială pentru copii şi tineret (Jugendamt) cu privire la accesul 
la fiica acesteia

Petiţia nr. 127/2007 prezentată de Erhard Wick, de naţionalitate 
germană, privind măsurile arbitrare luate de autorităţile serviciului de 
asistenţă socială pentru copii şi tineret (Jugendamt)

Petiţia nr. 128/2007 prezentată de Thomas Porombka, de naţionalitate 
germană, privind măsurile arbitrare luate de către autorităţile serviciului 
de asistenţă socială pentru copii şi tineret (Jugendamt)

Petiţia nr. 151/2007 prezentată de Petra Heller, de naţionalitate germană. 
Privind măsurile arbitrare de către autorităţile serviciului de asistenţă 
socială pentru copii şi tineret (Jugendamt)

8. Petiţia nr. 450/2006 prezentată de François Chevalier, de naţionalitate 
franceză, privind refuzul autorităţilor germane de a-şi recunoaşte statutul 
de paternitate francez

PE 386.627
FdR 660023

Fiscalitate

9. Petiţia nr. 418/2006 prezentată de Danuta Wilinska, de naţionalitate 
poloneză, privind incompatibilitatea legii fiscale poloneze cu prevederile 
Primei directive a Consiliului 67/227/CEE privind armonizarea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri 
şi ale celei de-a Şasea directive a Consiliului 77/388/CEE privind 
armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe 
cifra de afaceri – sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza 
unitară de evaluare

PE 386.457
FdR 656935

Concurenţă

10. Petiţia nr. 406/2006 prezentată de Marek Stepien, de naţionalitate 
poloneză, privind pretinsele încălcări ale principiilor de bază ale 
francizei în legătură cu un contract între firma "Cyrus" din Szczecin şi 
firma franceză “Groupe Casino”

PE 386.455
FdR 656933

11. Petiţia nr. 992/2005 prezentată de Willi Roerig, de naţionalitate 
germană, în numele Comitetului de întreprindere a German Lufthansa 
AG, privind prevederile de securitate UE pentru transportul aerian

PE 386.437
FdR 656837
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Mediu

12. Petiţia nr. 612/2004 prezentată de Adam Bedkowski, de naţionalitate 
poloneză privind protecţia de biodiversitate în Polonia

PE 357.721/REV. III
FdR 646392

13. Petiţia nr. 360/2006 prezentată de Radoslaw Szymczuk, de naţionalitate 
poloneză, în numele “Workshop for All Beings”, privind o presupusă 
încălcare a legislaţiei UE în legătură cu modernizarea şi reamenajarea 
funicularului de la Kuznice la Kasprowy Wierch în aria protejată Natura 
2000 din Munţii Tatra

PE 384.391
FdR 650317

14. Petiţia nr. 920/2005 prezentată de Evangelos Alexos, de naţionalitate 
greacă, în numele Grupului de manifestare de cetăţeni Domokos, şi3 co-
semnături privind descărcarea deşeurilor ilegale în Domokos Ftiotidas 
din Grecia

PE 374.217
FdR 639495

15. Petiţia nr. 74/2006 prezentată de Ms. Djamila Saidi Rebbadj, de 
naţionalitate franceză, privind un proiect al administraţiei locale din 
Marseille (Franţa) de construire a unui complex pentru incinerarea 
gunoiului domestic în Fos sur Mer

PE 382.492
FdR 645553

16. Petiţia nr. 972/2004 prezentată de Gaetano Montefusco, de naţionalitate 
italiană,, în numele asociaţiei 'Avvocato del mare' privind poluarea 
maritimă cauzată de apa reziduală costală

PE 367.731/REV.
FdR 635105

17. Petiţia nr. 163/2006, prezentată de Rosa Dolores Valles Martinez, de 
naţionalitate spaniolă, în numele ‘Foro Social contra el Travase 
Fuensanta-Taibilla’, însoţită de 7500 de semnături, privind încălcarea 
dispoziţiilor de mediu ale UE referitoare la proiectul de alimentare cu 
apă ‘Conexión Fuensanta-Taibilla’

PE 384.367
FdR 650277

18. Petiţia nr. 284/2004, prezentată de Charles Winfield, de naţionalitate 
britanică privind calitatea apei potabile în Alicante, Spania

PE 362.432/REV. II
FdR 657022

19. Petiţia nr. 570/2005 prezentată de Heinz Brünglinhaus (de naţionalitate 
germană), referitoare la calitatea apei potabile în provincia Alicante
(Spania)

PE 374.202/REV.
FdR 657097

20. Petiţia nr. 381/2006 prezentată de Giuseppe Brau (de naţionalitate PE 386.453
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italiană), privind desfiinţarea taxei pe ambalajele biodegradabile FdR 656931

Discriminare

21. Petiţia nr. 396/2004, prezentată de Dr Andrea Raccanelli (de 
naţionalitate italiană), privind o presupusă discriminare pe considerente 
de naţionalitate împotriva studenţilor de doctorat UE în Societatea Max 
Planck din Germania

PE 365.078/REV.
FdR 640301

22. Petiţia nr. 781/2003, prezentată de Marie-Thérèse Fauré de naţionalitate 
franceză privind o presupusă discriminare pe considerente de 
naţionalitate

PE 370.060/REV.
FdR 651046

23. Petiţia nr. 105/2005, adresată de David Brenner, de naţionalitate 
austriacă, în numele asociaţiei Salzburg SPÖ, privind aplicarea 
transfrontalieră a sancţiunilor pentru depăşirea vitezei în Europa

PE 372.038/REV.
FdR 657093

Libertatea de circulaţie

24. Petiţia nr. 7/2005, prezentată de Frank Semmig, de naţionalitate germană
privind procedurile complicate de călătorie în Irlanda a cetăţenilor 
statelor membre ale UE, posesori de permise de şedere în Marea Britanie 
şi Germania

PE 369.930/REV.
FdR 657078

25. Petiţia nr. 277/2006, prezentată de Vitor Chatinho, de naţionalitate 
portugheză, privind presupusa nerespectare a autorităţilor portugheze 
pentru conformitatea cu principiile UE referitoare la libertatea de 
circulaţie

PE 380.628
FdR 634934

26. Petiţia nr. 1087/2002, prezentată de Panagiotis Hatzis, de naţionalitate 
greacă, în numele Federaţiei Jocurilor Electronice din Grecia, privind
legislaţia de aplicare a jocurilor de calculator pe internet

PE 337.323/REV. IV
FdR 656998

27. Petiţia nr. 488/2006, prezentată de Nikolaos Maliakkas, de naţionalitate 
greacă, privind restricţia Greciei asupra utilizării jocurilor electronice în 
cafenelele de internet

PE 386.461
FdR 656940

Recunoaşterea calificărilor
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28. Petiţia nr.  930/2005, prezentată de Marc Stahl, de naţionalitate germană, 
privind recunoaşterea în Germania a diplomelor de fizioterapie obţinute 
în Ţările de Jos

PE 376.533/REV.
FdR 646405

Afaceri sociale

29. Petiţia nr. 88/2006, prezentată de Claus Dieter Most, de naţionalitate 
germană, privind problemele referitoare la renumeraţia costurilor 
realizate în cadrul formării profesionale

PE 380.617
FdR 634921

30. Petiţia nr. 656/2001, prezentată de Vítor Martins Correia, de 
naţionalitate portugheză, privind pensiile pentru limită de vârstă

PE 317.247/REV. IV
FdR 646447

31. Petiţia nr. 177/2006, prezentată de Claude Karsenti, de naţionalitate 
franceză, în numele dlui Fabrice Keller, privind drepturile care i se cuvin 
acestuia în urma schimbării de rezidenţă din Franţa în Austria

PE 380.625
FdR 634931

32. Petiţia nr. 358/2003, prezentată de Nelson Nunes, de naţionalitate 
portugheză, privind dreptul acestuia la securitate socială

PE 341.483/REV. II
FdR 646450

33. Petiţia nr. 236/2005, prezentată de Pasquale Galluccio, de naţionalitate 
italiană, privind nerespectarea de către Italia a deciziei Gottardo în 
privinţa extinderii teritoriale a regimului de securitate socială comunitară

PE 374.196/REV.
FdR 657094

B. Petiţii propuse pentru a închide în lumina răspunsului scris al Comisiei

34. Petiţia nr. 793/1999, prezentată de Mr Harris Synodinos, de naţionalitate 
greacă, în numele dlui D Markatos, privind refuzul autorităţilor 
competente din Grecia să acorde autorizaţii de practică opticienilor  care 
au studiat în Italia

PE 290.566/REV. XIII
FdR 656994
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35. Petiţia nr. 555/2003, prezentată de Alfonso Serafim Gonçalves, de 
naţionalitate portugheză, privind pensia de boală a acestuia

PE 343.944/REV. II
FdR 556493

36. Petiţia nr. 489/2005, prezentată de Günther Weber, de naţionalitate 
germană, privind refuzul unei case de asigurări medicale de a autoriza 
efectuarea unui tratament în alt stat membru al UE

PE 376.501/REV.
FdR 661026

37. Petiţia nr. 825/2005, prezentată de Panagiotis Georgiadis, de 
naţionalitate greacă, privind problemele de pensie care îl afectează pe 
tatăl său 

PE 374.299/REV.
FdR 661030

38. Petiţia nr. 923/2005, prezentată de Antonio Aranda Dato şi Dolores 
Rodrighuez Martinez , de naţionalitate spaniolă, privind neincluderea de 
către Philips în fondul de pensii

PE 386.616
FdR 660012

39. Petiţia nr. 978/2005, prezentată de Dietmar Bieber, de naţionalitate 
germană, privind presupusa nerespectare de către Germania a 
dispoziţiilor Directivei 90/396/CEE a Consiliului în legătură cu 
apropierea legilor statelor membre privind aparatele care ard 
combustibili gazoşi

PE 378.479/REV.
FdR 661031

40. Petiţia nr. 280/2006, prezentată de dl Aboulgasm Omar Younes Said, de 
naţionalitate libaneză, privind revocarea libertăţii de mişcare în Malta în 
urma divorţului acestuia de o cetăţeană malteză

PE 386.622
FdR 660018

41. Petiţia nr. 338/2006, prezentată de Daniel Gyoere (German), privind 
nevoia de insulina animală a bolnavilor de diabet 

PE 386.624
FdR 660020

42. Petiţia nr. 434/2006, prezentată de Marco Neves da Silva, de 
naţionalitate portugheză, privind standardele de siguranţă care sunt 
presupuse ca fiind inadecvate în aeroportul din Porto

PE 386.626
FdR 660022

43. Petiţia nr. 620/2006, prezentată de Marc Russmeier, de naţionalitate 
franceză(?), privind o pretinsă atingere a liberei concurenţe în sectorul 
pompelor funebre în Toulouse

PE 386.633
FdR 660029

o O o

44. Data şi locul următoarei reuniuni2
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1. Conform deciziei emise de comisie la data de 30 septembrie 1997, pe baza documentului de lucru PE 
223.544, punctele din secţiunile B ale proiectului de ordine de zi nu vor fi dezbătute pe durata prezentei reuniuni. 
Însă orice membru poate solicita înainte de sfârşitul reuniunii trecerea unui punct din secţiunea B în secţiunea A; 
atunci acesta va fi inclus în mod automat în secţiunea A pentru dezbatere în cursul unei reuniuni ulterioare.

2. Următoarea reuniune este programată pentru
 Luni,  25  iunie  2007 , ora 3 p.m. şi
 Marţi,  26 iunie  2007, ora 9 a.m.
 la Bruxelles. 


