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PARLAMENTUL EUROPEAN
PE/XVII/OJ/07-151

Comisia pentru petiţii

Reuniune

Luni, 16 iulie 2007, 15.00
şi marţi, 17 iulie 2007, 9.00

PHS  P7C050
strada Wiertz
BRUXELLES

PROIECT DE ORDINE DE ZI

1. Adoptarea ordinii de zi1
FdR 676403

2. Aprobarea procesului-verbal din:
2 mai 2007

PE 388.662
FdR 671550

3. Comunicări ale preşedintelui

4. Chestiuni diverse

În prezenţa Comisiei Europene

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

Mediu

5. Petiţia 0856/2005, prezentată de Sagrario Heres Sedeño, de naţionalitate 
spaniolă, în numele grupului de acţiune al cetăţenilor „Pro Santamaría de 
Grado”, privind construirea unei staţii de transformare pe o suprafaţă de 
40 000 m² şi dirijarea cablurilor de înaltă tensiune prin municipalitatea 
Grado din Asturias

PE 374.218/REV.
FdR 667479
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6. Petiţia nr. 628/2006, prezentată de Krzysztof Kuklinski, de naţionalitate 
poloneză, privind riscul pentru sănătatea publică cauzat de radiaţiile 
emise de o linie electrică aeriană de înaltă tensiune din Kamioniki, în 
vestul Poloniei

PE 390.329
FdR 667810

7. Petiţia nr. 744/2006, prezentată de Robert Krzak, de naţionalitate 
poloneză, în numele asociaţiei „Zieloni 2004”, privind efectele nocive 
asupra mediului ale unei linii electrice aeriene de înaltă tensiune din 
Poznan

PE 390.349
FdR 667831

8. Petiţia nr. 0391/2006, prezentată de Yolanda Espinosa Vecino, de 
naţionalitate spaniolă, în numele „Asociación Bodón”, însoţită de 10 000 
semnături, privind linia de energie electrică planificată dintre Lada 
(Asturia) şi Velilla del Río Carrión (Palencia)

PE 388.750
FdR 667758

9. Petiţia nr. 653/2006, prezentată de asociaţia spaniolă Gent del Ter  privind 
iregularităţile legate de aprobarea unui proiect destinat canalizării părţii 
inferioare a râului Ter („Baix Ter”, Catalonia, Spania)

PE 390.336
FdR 667818

10. Petiţia nr. 191/2006, prezentată de Margot şi Manfred Zippel, de 
naţionalitate germană, privind presupusa evacuare ilegală de substanţe 
periculoase de către autorităţile districtuale din Weißenburg în bazinele 
pentru stingerea incendiilor situate pe terenurile Schloss Syburg

PE 388.742
FdR 667750

11. Petiţia 0354/2006, prezentată de Rodney Maile, de naţionalitate 
britanică, privind posibila poluare de-a lungul estuarului Cleddau în 
urma activităţilor desfăşurate de societăţile Exxon şi Quater

PE 388.747
FdR 667755

12. Petiţia nr. 599/2006, prezentată de Lazaros Vassiliadis, de naţionalitate 
elenă, în numele grupului de coordonare „Lupta împotriva cisternelor de 
carburanţi în laguna Vasova”, privind proiectul de instalare a cisternelor 
de carburanţi în laguna Vasova, în apropiere de Kavala, în nordul 
Greciei

PE 388.769
FdR 667803

13. Petiţia nr. 727/2006, prezentată de dr. István Farkas, de naţionalitate 
maghiară, în numele „Magyar Természetvédők Szövetsége” (Societatea 
Naţională Maghiară a Conservatorilor), privind un credit acordat contrar 
principiilor comunitare de către Banca Europeană de Investiţii pentru 
construirea unui centru comercial

PE 390.346
FdR 667828

Asigurări

14. Petiţia 303/2006, prezentată de dl Graham Senior Milne, de naţionalitate PE 384.387
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britanică, cu privire la Autoritatea Serviciilor Financiare (FSA), pentru 
că nu a asigurat protecţia deţinătorilor de poliţe de asigurare în cazul 
demutualizării „Scottish Widows”

FdR 650313

15. Petiţia nr. 508/2006, prezentată de Rüdiger Krege, de naţionalitate 
germană, în numele Poly-Markt GmbH, privind pretinsele încălcări ale 
legislaţiei CE de către societatea britanică de asigurări „Clerical Medical 
Investment Group Limited”

PE 386.628
FdR 660024

16. Petiţia nr. 934/2004, prezentată de D. A. Williams, de naţionalitate 
britanică, în numele foştilor asociaţi ai parteneriatului  D. A. Williams, 
M. M. Chidley şi L. Smith privind reglementarea şi monitorizarea 
serviciilor financiare britanice, în special Autoritatea Serviciilor 
Financiare (FSA) şi Serviciul Financiar al Ombudsmanului (SFO)

PE 370.034/REV.
FdR 651012

17. Petiţia nr. 495/2005, prezentată de Liam Noonan, de naţionalitate 
irlandeză, privind vânzarea abuzivă a unui titlu „Equitable Life” şi 
despăgubirea financiară inechitabilă 

PE 378.471
FdR 628505

Drepturi fundamentale

18. Petiţia nr. 159/2006, prezentată de Ashley Binamungu, de naţionalitate 
britanică, în numele organizaţiei „Mirese fără Frontiere”, privind dreptul 
de reşedinţă al soţiilor străine în Regatul Unit

PE 386.617
FdR 660013

Discriminare

19. Petiţia nr. 481/1998, prezentată de Heinz Huber, de naţionalitate 
austriacă, privind stocarea datelor referitoare la cetăţenii UE de către 
autorităţile germane responsabile de înregistrarea străinilor

PE 230.467/REV. VIII
FdR 666602

20. Petiţia nr. 979/2003, prezentată de Reiner Thomas, de naţionalitate 
germană, împreună cu un cosemnatar, privind pretinsul tratament 
discriminatoriu al studenţilor străini în Grecia

PE 388.650
FdR 666844

21. Petiţia nr. 689/98, prezentată de David Petrie, de naţionalitate 
britanică, privind dificultăţile întâmpinate de asistenţii 
de limbi străine (letorii) din universităţile italiene

PE 230.117/REV. VII
FdR 517985
PETI20070716_EClettori_EN

Recunoaşterea calificărilor
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22. Petiţia nr. 82/2003,  prezentată de Petros-Constantinos Evangelatos , de 
naţionalitate elenă, privind recunoaşterea diplomelor în Grecia 

PE 339.408/REV. II
FdR 657014

Libera circulaţie

23. Petiţia nr. 375/2006, prezentată de Efthimia Dilpizoglou, de naţionalitate 
olandeză, privind neacordarea permisiunii de a face un stagiu în Franţa

PE 384.392
FdR 650318

24. Petiţia 412/2006, prezentată de către Jan Lutera, de naţionalitate slovacă, 
privind problemele sale cu înmatricularea în Slovacia a maşinii 
achiziţionate la mâna a doua  în Germania. 

PE 386.456
FdR 656934

25. Raport privind deliberările Comisiei pentru petiţii din cursul anului 
parlamentar 2006 (2007/2132(INI))
Raportor:  ITURGAIZ  (PPE-DE)
- examinarea proiectului de raport

PE 390.591
FdR 671283
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Marţi, 17 iulie 2007

de la ora 9 la ora 10

26. Reuniune a coordonatorilor

*****

la ora 10.

27. Comunicări ale preşedintelui privind deciziile adoptate de coordonatori

28. Raport privind raportul anual referitor la activităţile Ombudsmanului 
European în 2006
[2007/2131(INI)]
Raportor:  SBARBATI  (ALDE)
Examinarea amendamentelor
- adoptarea amendamentelor

PE 390.565
FdR  PR/ 670935

PE 392.056
FdR  AM/ 675354

29. Aviz privind bugetul pentru exerciţiul financiar 2008 - Ombudsmanul 
european (2007/2019 (BUD))
Raportor:  SBARBATI  (ALDE)
- examinarea proiectului de aviz

PE 391.974
FdR  PA/ 674220

30. Aviz privind revizuirea Regulamentului de procedură al Comisiei pentru 
petiţii (AFCO)
Raportor:  ATKINS
- primul schimb de opinii

PE 

31. Raport privind misiunea de anchetă în Polonia (11 - 14 iunie 2007)
privind „Via Baltica“ 
- examinarea proiectului de raport

PE 
FdR 

Afaceri sociale

32. Petiţia nr. 80/2006, prezentată de José Camacho, de naţionalitate 
portugheză, în numele „Federatie van de Portuguese Gemeenschap in 

PE 388.740
FdR 667748
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Nederland”, privind presupusele încălcări ale drepturilor lucrătorilor 
din Olanda

33. Petiţia nr. 0930/2002, prezentată de Maria Hortatou, de naţionalitate 
elenă, în numele Asociaţiei Agenţilor Contractuali OPAP AE, privind 
netransformarea contractelor de muncă pe durată determinată în 
contracte pe durată nedeterminată

Petiţia nr. 233/2003, prezentată de Christos Polyzogopoulos, de 
naţionalitate elenă, în numele Confederaţiei Generale a Muncitorilor 
Greci (GSEE),  şi un co-semnatar privind nerespectarea de către Grecia 
a Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind 
Acordul-cadru referitor la munca pe durată determinată, încheiat între 
CES, UCIPE şi CEIP

Petiţia nr. 336/2003, prezentată de Spyros Provotas, de naţionalitate 
elenă, privind Directiva Consiliului 1999/70/CE referitoare la Acordul-
cadru  privind munca pe durată determinată  

Petiţia 669/2003, prezentată de Dimitrios Gousidis, de naţionalitate 
elenă, în numele Sindicatului ziariştilor din Macedonia şi a cotidianelor  
Thrace şi un co-semnatar, privind condiţiile de recrutare a jurnaliştilor 
ERT (post grec de radio şi televiziune)

Petiţia nr. 296/2004, prezentată de Irini Savvidou, de naţionalitate elenă,
în numele Asociaţiei municipale din Veria a persoanelor angajate pe 
bază de contracte locale („Somatio Ergazomenon sta Topika Simfona 
Apascholisis Dimou Verias”) şi un co-semnatar, privind abuzul presupus 
al sistemului de recrutare pe bază de contracte temporare

Petiţia nr. 356/2004, prezentată de Dimitrios Papadinas, de naţionalitate 
elenă, privind abuzul presupus de contracte de recrutare pe durată 
determinată

Petiţia 455/2005 prezentată de Magdalini Tsipra, în numele P.O.E.I.D.D. 
(Panhellenic Federation of Public Servants Employed under Private 
Law), privind nerespectarea de către Grecia a Directivei 99/70/CE a 
Consiliului privind Acordul-cadru cu privire la munca pe perioadă 
determinată încheiat între CES, UCIPE şi CEIP

Petiţia nr. 460/2005, prezentată de Eleni Dimakopoulou, de naţionalitate 
greacă, însoţită de două semnături, privind nerespectarea  de către Grecia 
a Directivei 1999/70/CE a Consiliului privind Acordul-cadru cu privire 
la munca pe durată determinată încheiat între CES, UCIPE şi CEIP

Petiţia nr. 665/2005, prezentată de Anastasia Petala, de naţionalitate 

PE 337.307/REV. II
FdR 657298

PE 339.418/REV. III
FdR 657305

PE 341.522/REV. III
FdR 657350

PE 346.821/REV. III
FdR 657352

PE 355.655/REV. II
FdR 657354

PE 355.657/REV. II
FdR 657355

PE 369.955/REV.
FdR 651036

PE 372.054/REV.
FdR 657357
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elenă, privind punerea inadecvată în aplicare de către Grecia a Directivei 
1999/70/CE a Consiliului privind Acordul-cadru cu privire la munca pe 
durată determinată încheiat între CES, UCIPE şi CEIP.

Petiţia nr. 598/2006, prezentată de Christos Chatzianastasiou, de 
naţionalitate elenă, privind netranspunerea de către Grecia a Directivei 
1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind Acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UCIPE şi 
CEIP

şi petiţia nr. 300/2007  privind acelaşi subiect

PE 372.079/REV.
FdR 657362

PE 388.768
FdR 667802

34. Petiţia nr. 0778/2005, prezentată de Michel Guillet, de naţionalitate 
franceză, privind tratamentul inegal acordat femeilor şi bărbaţilor de 
către societăţile de asigurări sociale franceze, în cadrul sistemului de 
pensii

PE 374.208/REV.
FdR 657103

PAC

35. Petiţia nr. 1007/2005, prezentată de José Vicente Ferrer Remón, de 
naţionalitate spaniolă, privind presupusa plată ilegală a subvenţiilor 
acordate fermelor

PE 376.538/REV.
FdR 657106

Competiţie

36. Petiţia nr. 471/2006, prezentată de Matti Niemelä, de naţionalitate 
finlandeză, în numele Centrului de Coordonare a Terapiei Dinamice 
Oy, privind distorsionarea concurenţei ca urmare a conflictului de 
interese financiare naţionale

PE 388.755
FdR 667788

37. Petiţia nr. 644/2006, prezentată de Melas Ianniotis, de naţionalitate 
elenă, în numele „Air Intersalonika”, privind presupusa încălcare de 
către societatea franceză „Eurocopter” a normelor UE privind 
concurenţa

PE 390.334
FdR 667816

Fiscalitate

38. Petiţia 0958/2005, adresată de Dimitris Tsipidis, de naţionalitate elenă, 
privind plata taxelor de licenţă TV şi radio incluse în facturile de 
electricitate

PE 374.222/REV.
FdR 667481
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39. Petiţia nr. 722/2006, prezentată de Anja Neumann, de naţionalitate 
germană, privind confiscarea în Grecia a autoturismelor înmatriculate în 
străinătate

PE 390.345
FdR 667827

Drepturile consumatorilor

40. Petiţia nr. 572/2006, prezentată de dl Randolph Cabban, de naţionalitate 
britanică, în numele partidului politic Neuva Jávea, privind livrarea 
necorespunzătoare a corespondenţei de către oficiul poştal din Javea 
(Spania)
Petiţia nr. 759/2006,  prezentată de dl Dennis Davis, de naţionalitate 
britanică privind livrarea necorespunzătoare a corespondenţei de către 
oficiul poştal din Javea (Spania)

PE 388.765
FdR 667798

PE 390.350
FdR 667833

B. Petiţii a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei

41.
Petiţia nr. 0149/2003, prezentată de  Frank Harvey, de naţionalitate 
britanică, privind riscul apariţiei trombozei venoase profunde datorate 
călătoriilor cu avionul

Petiţia nr. 433/2003, prezentată de Brenda Wilson , de naţionalitate 
britanică, în numele Asociaţiei victimelor care suferă de tromboze 
venoase profunde datorate călătoriilor cu avionul („Victims of Air 
Related DVT Association”- VARDA), privind tromboza venoasă 
profundă (TVP) şi care are un cosemnatar 

PE 339.347/REV. II
FdR 566277

42. Petiţia nr. 458/2003,  prezentată de Gerald Moloney, de naţionalitate 
irlandeză, în numele G.J. Moloney Solicitors,  privind presupusa 
neîndeplinire de către Comisie a obligaţiilor stipulate în Directiva 
2001/1049/CE privind accesul publicului la documentele elaborate de 
Parlamentul European, Consiliul European şi Comisia Europeană

PE 386.610
FdR 660006

43. Petiţia nr. 0847/2004, prezentată de Matthew Ball, de naţionalitate 
britanică, în numele „Tobacco Workers' Alliance” (TWA), privind 
repercusiunile negative ale prevederilor articolului 3 din Directiva 
2001/37/CE  asupra angajaţilor din industria comunitară a tutunului 

PE 371.965/REV. II
FdR 635103

44. Petiţia nr. 0074/2005, prezentată de Ramón Román Gálvez, de 
naţionalitate spaniolă, în numele „Plataforma Nacional de Asociaciones 
de Profesores de Informática” (PNAPI), privind publicarea de către 
Uniunea Europeană a unor informaţii privind sistemul de învăţământ din 

PE 372.036/REV.
FdR 667443
PETI20070716_annex74-
05_EN



___________________________
6.07 2007    FINAL   /   SP
OJ\676403EN 9/11 PE 392.114

Spania în domeniul informaticii

45. Petiţia nr. 0199/2005, prezentată de António Marinho Teixeira, de 
naţionalitate portugheză, în numele «Associação dos Habitantes de 
Chamosinhos», privind efectele dăunătoare asupra mediului ale unu 
proiect din São Pedro da Torre (Portugalia)

PE 369.996/REV.
FdR 663688

46. Petiţia nr. 366/2005, prezentată de Olaf Quasdorff, de naţionalitate 
germană, privind libera circulaţie a membrilor familiei cetăţenilor 
Uniunii care provin din ţări terţe (Directiva 2004/38/CE)  

PE 386.614
FdR 660010

47. Petiţia nr. 416/2005, prezentată de Grzegorz Halubek, de naţionalitate 
poloneză, în numele „Związek Rybaków Polskich” (Uniunea Pescarilor 
Polonezi), însoţită de 3 semnături, privind situaţia pescarilor polonezi  
determinată de Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de
stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în 
activităţile de pescuit şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
88/98

PE 369.961/REV.
FdR 667456

48. Petiţia 637/2005, prezentată de Sylvie Sobral, de naţionalitate franceză, 
privind presupusa limitare a liberei circulaţii în cadrul Uniunii Europene 
din cauza birocraţiei greoaie implicate în obţinerea scutirii de la plata  
taxei portugheze de înmatriculare pentru un vehicul importat

PE 374.293/REV.
FdR 661029

49. Petiţia nr. 924/2005, prezentată de Luis Herrero-Tejedor, de naţionalitate 
spaniolă, în numele a opt ziarişti spanioli, însoţită de 700 000 de 
semnături, privind refuzul autorităţilor regionale catalane de a reînnoi 
licenţele de emisie ale postului de radio COPE, din Catalonia

Petiţia nr. 1004/2005, prezentată de Miguel Bernad Remon, în numele 
Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, privind 
nerespectarea dreptului la libertatea de exprimare şi opinie de către 
autorităţile spaniole, rezultând din decizia de închidere a postului de 
radio COPE din Catalonia

PE 386.435
FdR 656835

50. Petiţia nr. 171/2006, prezentată de Miguel Garciá Cacho, de naţionalitate 
spaniolă, privind  discriminarea bărbaţilor, rezultat al tratamentului 
diferit aplicat pensiilor de urmaş şi pensiile pentru persoanele de vârstă 
înaintată în temeiul legislaţiei spaniole privind asigurarea de pensii 
obligatorii pentru vârstă şi handicap

PE 386.618
FdR 660014

51. Petiţia 264/2006, prezentată de Javier Juarez Camacho, de naţionalitate 
spaniolă, în numele Comité de Empresa - Tele Madrid, privind 
încălcarea articolului 11 (libertatea de exprimare) din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, de către directorul Radio-

PE 386.396
FdR 656564
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Televiziunii Madrid S.A

52. Petiţia 315/2006, prezentată de Antonia Millmann, de naţionalitate 
germană, privind reţinerea „Zorgverzekering” din pensia sa olandeză

PE 382.501/REV.
FdR 661035

53. Petiţia nr. 416/2006, prezentată de Krzysztof Andruszkiewicz, de 
naţionalitate poloneză, în numele British American Tobacco Polska SA, 
privind consecinţele negative ale articolului 3 din Directiva 2001/37/CE 
asupra industriei poloneze de tutun 

PE 384.399
FdR 650326

54. Petiţia 0564/2006, adresată de Sandro Adriani, de naţionalitate italiană, 
privind TVA redusă pe articole audiovizuale

PE 388.763
FdR 667796

55. Petiţia 0594/2006, prezentată de Mechthild Prester,de naţionalitate 
germană, din partea „Ältester Verband der Tierheilpraktiker 
Deutschlands” (Prima Asociaţie a Medicilor Veterinari din Germania), 
privind faptul că medicamentele homeopatice trebuie să fie scutite de 
obligativitatea eliberării pe bază de reţetă conform Regulamentului 
(CEE) nr. 2377/90

PE 386.631
FdR 660027

56. Petiţia nr. 610/2006, prezentată de Manuel Hernández Barrios, de 
naţionalitate spaniolă, privind neregulile referitoare la procedurile de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru un canal colector în Xagó, 
Asturias

PE 390.327
FdR 667808

57. Petiţia nr. 619/2006, prezentată de María José Sota Cueto, de 
naţionalitate spaniolă, privind o carieră de calcar proiectată în zona 
naturală protejată Monte Llusa (Cantabria)

PE 390.328
FdR 667809

58. Petiţia nr. 638/2006, prezentată de Ioannis Kiriakidis, de naţionalitate 
cipriotă, în numele societăţii de ciment „Leonik”, privind presupusele 
nereguli ale autorităţilor cipriote referitoare la transpunerea standardelor 
UE în legislaţia cipriotă

PE 390.331
FdR 667813

59. Petiţia nr. 640/2006, prezentată de Ioannis Kiriakidis, de naţionalitate 
cipriotă, în numele societăţii de ciment „Leonik”, privind presupusele 
omisiuni ale autorităţilor cipriote legate de utilizarea laboratoarelor 
acreditate

PE 390.332
FdR 667814

o O o

60. Data şi locul următoarei reuniuni2

 
1. În conformitate cu decizia comisiei din 30 septembrie 1997 şi în temeiul documentului de lucru PE 223.544, 
elementele prezentate în secţiunea B a proiectului de ordine de zi nu vor fi discutate în prezenta reuniune. Totuşi, fiecare 
membru poate solicita, înainte de sfârşitul reuniunii, transferarea unui element al secţiunii B în secţiunea A; acesta va fi 



___________________________
6.07 2007    FINAL   /   SP
OJ\676403EN 11/11 PE 392.114

  
atunci inclus automat în secţiunea A, urmând să fie discutat în cadrul unei reuniuni ulterioare.

2. Următoarea reuniune este programată pentru
 Marţi, 13 septembrie 2007, 9.00 a.m. şi 3.00 p.m
 la Bruxelles


