
OJ\780360RO.doc PE423.775v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții
PETI_OJ(2009)172_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Joi, 16 aprilie 2009, 09.00 – 12.30

Bruxelles

Sala PHS P7C050  

09.00 – 09.30     (cu ușile închise)

1. Reuniunea coordonatorilor

***********

9.30

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi1 PE 423.775
FdR

3. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

                                               
1 În conformitate cu decizia comisiei din 30 septembrie 1997, pe baza documentului de lucru PE 
223.544, punctele din secțiunile B din proiectul ordinii de zi nu vor fi discutate în ședința curentă. 
Totuși, înainte de sfârșitul ședinței, orice membru poate solicita ca un punct din secțiunea B să fie 
transferat în secțiunea A; astfel, punctul respectiv va fi inclus automat în secțiunea A, pentru a fi 
discutat la o ședință ulterioară.
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4. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
 10 - 11  februarie  2009

PV– PE 420.189v02
FdR 779420

5. Comunicări ale președintelui

6. Chestiuni diverse

În prezența Comisiei Europene

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei

Mediu

7. Nr. 0598/2007, adresată de Cathal McCarthy, de naționalitate 
britanică, în numele Weston Gardens Residents Association 
(Asociația locuitorilor din Weston Gardens), privind lipsa unor 
măsuri adecvate pentru combaterea comportamentului antisocial 
și a activității infracționale îndreptate împotriva domeniului 
Weston Gardens din Limerick (Irlanda)

   CM– PE 402.634
   FdR 770875

8. Nr. 0842/2007 adresată de Charlie Weston, de naționalitate 
irlandeză, în numele Fairshare Campaign Group, privind 
presupuse nereguli în realizarea evaluării strategice de mediu în 
legătură cu construcția unei stații de epurare regionale în 
peninsula Donabate/Portrane (comitatul Dublin) 

   CM– PE 407.969
   FdR 777482

9. Nr. 0203/2007, adresată de Daniel Nestmann, de naționalitate 
germană, privind incinerarea în Germania de hexaclorbenzen 
provenind din Australia

   CM– PE 398.513
   FdR 698768

10. Nr. 0483/2007, adresată de Roberto Giurastante, de naționalitate 
italiană, în numele organizației „Friends of the Earth”, privind 
încălcările legislației comunitare în materie de mediu referitoare 
la procedura de evaluare a impactului asupra mediului și la 
instalațiile industriale periculoase (Directiva Seveso)
și
Nr. 1147/2008, adresată de Roberto Giurastante, de naționalitate 
italiană, în numele organizației Greenaction Transnational, 
privind posibilitatea construirii unei uzine de regazificare în 
apropierea orașului Trieste (Italia)

   CM– PE 404 437
   FdR 713884

   PETI20090416_sir
   1147-08_EN
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11. Nr. 0328/2004, adresată de  Patrizio La Pietrade naționalitate 
italiană, însoțită de 9 semnături, privind riscurile asupra sănătății 
lucrătorilor din uzine expuși contaminării cu azbest
(în prezența unui expert)

   PE 349.053/REV. V
   FdR 756125

12. Nr. 0553/2007, adresată de Krystyna Kowalska, de naționalitate 
poloneză, privind încălcarea de către autoritățile poloneze a 
Directivei 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea și gestionarea 
calității aerului înconjurător și a Directivei 99/30/CE a Consiliului 
din 22 aprilie 1999 privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și 
plumbul din aerul înconjurător

   CM– PE 404.447
   FdR 713943

13. Nr. 0669/2006, adresată de I. K, de naționalitate elenă, cu 2 
semnături, privind poluarea insulei Spetses din Grecia

   CM– PE 390.341/REV
    FdR 756025

14. Nr. 0212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de naționalitate 
belgiană, privind crearea de depozite de deșeuri

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

15. Nr. 0468/2007, adresată de Jan Terkel Nielsen, de naționalitate 
daneză, privind încălcarea normelor de mediu ale UE referitoare 
la un proiect de construcție a unor case de vacanță în Danemarca

   CM– PE 402.618
   FdR 708873

16. Nr. 0299/2007, adresată de Denis Dineen, de naționalitate 
irlandeză, în numele Asociației comunității din Watergrashill, 
privind schimbarea neautorizată a modului de folosire și a 
proprietății șoselei de centură N8 Watergrasshill, o infrastructură 
finanțată parțial prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

   CM– PE 400.340/REV
   FdR 729429

17. Nr. 1003/2005, prezentată de José Manuel García Agudo, de 
naționalitate spaniolă, în numele Comitetului de coordonare a 
rezidenților împotriva porțiunii de autostradă Penagos, însoțită de 5 
semnături, privind o porțiune a proiectului autostrăzii A8 care trece 
prin Cantabria

PE 380.947/REV.
FdR 687535

18. Nr. 1699/2008, adresată de către Antonio Vilela Fernández, de 
naționalitate spaniolă, în numele Asociației Victimelor Abuzurilor 
Administrative, însoțită de 15645 semnături, privind situația 
locuințelor victimelor, declarate ilegale de mai multe autorități 
municipale din Cantabria
(în prezența petiționarilor)

   PETI20090416_sir
   1699-08_EN
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19. Nr. 1391/2007, adresată de Miguel Angel Ortiz Lopez, de 
naționalitate spaniolă, în numele Plataforma para la defensa del 
Río Castril, privind impactul dăunător al lucrărilor prevăzute la 
Río Castril vizând alimentarea cu apă a localităților Baza, Caniles 
și Zújar 
și
Nr. 0748/2007, adresată de Juan Manuel Iruela Sánchez, de 
naționalitate spaniolă, privind presupusele încălcări ale legislației 
CE în domeniul mediului în legătură cu un proiect de transfer de 
apă pe Río Castril (Granada, Andalucia)

   CM– PE 414.064
   FdR 745799

   PE 411.965
   FdR 738821

20. Nr. 0631/2007, adresată de Juan Antonio Lopez de Uralde, de 
naționalitate spaniolă, în numele Greenpeace Spania, privind 
protecția și conservarea estuarului Huelva

Nr. 1458/2007, adresată de Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, de 
naționalitate spaniolă, în numele asociației Proyecto Inter/Sur 
para la Ecociudadania, privind contaminarea râului Tinto cu 
izotopul de cesiu-137 radioactiv și măsurile de supraveghere 
insuficiente după incidentul Acerinox din 1998 (Huelva, 
Andalucia) 

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421.496
    FdR 777562

Sănătate

21. Nr. 0873/2007 adresată de Cecilio Alonso de Miguel, de 
naționalitate spaniolă, privind presupusele încălcări de către 
administrația portului Dover ale Directivei 2003/24/CE privind 
normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

   CM– PE 415.035
   FdR 749982

Discriminarea

22. Nr. 0868/2006, adresată de István Kaszás, de naționalitate 
maghiară, însoțită de 12 semnături, în numele Asociației Fehérvér 
de protejare a cetățenilor, privind aderarea României la Uniunea 
Europeană și situația populației de etnie maghiară din 
Transilvania

   CM– PE 419.971
   FdR 766502

23. Nr. 0531/2006, adresată de M.W., de naționalitate italiană, care 
obiectează împotriva faptului că invitația pentru solicitarea de burse 
emisă de către Universitatea din Innsbruck vizează doar absolvenții 
care sunt de naționalitate austriacă sau care sunt copii ai muncitorilor 
migranți

PE 392.205
FdR 678076
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Afaceri sociale

24. Nr. 0776/2007, adresată de Mihail Dan Lazăr, de naționalitate 
germană, privind refuzul fondului de pensii din România de a-i 
plăti pensia în Germania

    CM– PE 406.079
    FdR 727717

Diverse

25. Examinarea proiectului documentului de lucru „Codul de bune 
practici” prezentat de PPE & PSE 

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

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

26. Nr. 0900/2000, înaintată de Maria Grazia Fiorini, de naționalitate 
franceză, privind nerecunoașterea diplomei sale și a experienței 
acumulate în Italia

   PE 306.367/REV. IX
   FdR 770846

27. Nr. 1086/2003, adresată de  Sabine Hancl, (de naționalitate 
germană), privind pacienții cu diabet și nevoia acestora de 
insulină de origine animală

   CM– PE 353.687/REV
   FdR 771264

28. Nr. 0951/2004, adresată de Jan Dolezal (de origine poloneză), în 
numele „Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu”, 
privind încălcarea dispozițiilor legislației comunitare de către 
noile dispoziții fiscale polone

   PE 369,906/REV. III
   FdR 770864

29. Nr. 0070/2006 adresată de A. I., de naționalitate spaniolă, în 
numele Asociației „Gremi de Rajolers de Catalunya”, însoțită de 
două semnături suplimentare, privind pretinsa transpunere 
incorectă în Spania a Directivei 2000/35/CE privind combaterea 
întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale 

   PE 380.616/REV. II
   FdR 770865

30. Nr. 0464/2006, adresată de Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, de 
naționalitate spaniolă, împotriva finanțării comunitare a unei 
infrastructuri rutiere și fluviale între Spania și Portugalia

   PE 390.691//REV.
   FdR 756009

31. Nr. 0553/2006, adresată de Andreas Riedl, de naționalitate 
germană, privind punerea în aplicare a Directivei 2002/15/CE 
privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care 
efectuează activități mobile de transport rutier

   PE 396.595/REV. III
   FdR 770869
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32. Nr. 0599/2006, adresată de Lazaros Vassiliadis, de naționalitate 
elenă, în numele grupului de coordonare „Lupta împotriva 
cisternelor de carburanți în laguna Vasova”, privind proiectul de 
instalare a cisternelor de carburanți în laguna Vasova, în apropiere 
de Kavala, în nordul Greciei 

   CM– PE 388.769/REV
   FdR 756012

33. Nr. 0460/2007, adresată de Pedro Torres Tortosa, de naționalitate 
spaniolă, privind presupusele abuzuri ale legislației privind 
exproprierea pe motive de interes public 

   CM– PE 421.141
   FdR 770873

34. Nr. 0591/2007, adresată de Lăcrămioara Slavnicu, de naționalitate 
belgiană, privind problemele întâmpinate în legătură cu ridicarea 
pensiei sale din România

   CM– PE 402.629/REV
   FdR 770874

35. Nr. 0644/2007, adresată de Zygmunt Kwolek, de naționalitate 
polonă, însoțită de două semnături, privind planurile de 
construcție a unei autostrăzi în Wroclaw, în vestul Poloniei

   CM– PE 404.453/REV
   FdR 770902

36. Nr. 0957/2007, adresată de Georgios Deskoulidis, de naționalitate 
greacă, privind excluderea din programele sociale europene

   CM– PE 421.143
   FdR 770907

37. Nr. 0989/2007, adresată de Albert Sastre Mauri, de naționalitate 
spaniolă, privind nemulțumirea sa față de traiectoria planificată a 
trenului de mare viteză Barcelona - Madrid la traversarea orașului 
Barcelona 

   CM– PE 421.489   
FdR 777512

38. Nr. 1297/2007, adresată de F.J.C., de naționalitate malteză, 
privind neaplicarea Directivei 2002/85/CE de către autoritățile din 
Malta

   CM– PE 421.144
   FdR 770908

39. Nr. 1321/2007, adresată de Jordi Miralles i Conte, de naționalitate 
spaniolă, în numele Esquerra Unida i Alternativa, privind criza 
infrastructurilor de transport public în Catalonia și problemele 
provocate de lucrările la linia ferată de mare viteză Madrid-
Barcelona (AVE)

    CM– PE 421.145
    FdR 770909

40. Nr. 1364/2007, adresată de Balakrishnan Muthukrishnan, aparent 
de naționalitate indiană, privind refuzul autorităților britanice de a 
recunoaște un permis de conducere eliberat în Germania 

    CM– PE 421.146
    FdR 770911

41. Nr. 1493/2007, adresată de António Araújo Jácome, de 
naționalitate portugheză, privind presupusele încălcări din partea 
autorităților portugheze de pensii ale dispozițiilor Regulamentului 
(CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de
securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care 
desfășoară activități independente și cu membrii familiilor 
acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și ale 

    PE 415.087/REV.
    FdR 770915
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Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de 
aplicare

42. Nr. 0007/2008, adresată de Celegrat Christopher, de naționalitate 
poloneză, privind discriminarea practicată în Regatul Unit față de 
dentiștii din alte state membre ale Uniunii Europene

   CM– PE 414.120
   FdR 746166

43. Nr. 0063/2008, adresată de Judith Hejda, de naționalitate 
austriacă, privind problemele care apar ca urmare a punerii în 
aplicare de către Franța a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

   CM– PE 421.148
   FdR 770913

44. ELIMINAT

45. Nr. 0476/2008, adresată de Cesar Antonio Munoz, de 
naționalitate spaniolă, în numele Agrupación de desarollo 
Programa Málaga Mas Accessible, privind rezultatele proiectului 
de reabilitare, cu fonduri europene, a parcului natural din Malaga 

   CM– PE 421.150
   FdR 770928

46. Nr. 0568/2008, adresată de U. S., de naționalitate germană, 
privind referirile făcute la adresa șomajului pe termen lung și la 
vârstă pe certificatele de participare la inițiativele UE de formare 
suplimentară 

   CM– PE 421.151
   FdR 770929

47. Nr. 0589/2008, adresată de Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, 
de naționalitate spaniolă, în numele „Intersindical Canaria”, 
privind pericolul prezentat de azbest într-o clădire din Las 
Palmas, pe insula spaniolă Gran Canaria

   CM– PE 421,.52
   FdR 770932

48. Nr. 0637/2008, adresată de Pawel Szczepanski, de naționalitate 
poloneză, împreună cu un cosemnatar, privind seringile de unică 
folosință

   CM– PE 421.153
   FdR 770933

49. Nr. 0680/2008, adresată de H. den Broeder, de naționalitate 
olandeză, privind presupusele discriminări pe criterii de 
naționalitate în acordarea de reduceri de preț de către Audi 
(Grupul Volkswagen)

   CM– PE 421.154
   FdR 770934

50. Nr. 0712/2008, adresată de Pier Luigi Bucchi, de naționalitate 
italiană, în numele „Comitato Spontaneo di Cittadini «Per Lo 
Scalo Passageri di Porto Corsini»”, privind statutul de rezervație 
naturală al Pineta Staggioni din Porto Corsini și Marina Romea, 
Italia 

   CM– PE 421.156
   FdR 770936
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51. Nr. 0769/2008, adresată de J.M., de naționalitate germană, privind 
discriminarea împotriva personalului Caritas

   CM– PE 421.161
   FdR 770941

52. Nr. 0799/2008, adresată de Dimitrios Kiriakopoulos, de 
naționalitate elenă, însoțită de o semnătură, privind neîndeplinirea 
prevederilor din directiva 1999/31/CE a Consiliului privind 
depozitele de deșeuri în legătură cu o rampă de deșeuri din 
districtul Thessaloniki (Salonic), Grecia

   CM– PE 421.165
   FdR 770945

53. Nr. 0841/2008, adresată de Angelo Vincenti, de naționalitate 
italiană, privind prelungirea permiselor de ședere

   CM– PE 421.168
   FdR 770966

54. Nr. 0847/2008, adresată de Owen O’Neill, de naționalitate 
irlandeză, însoțită de o semnătură, privind stabilirea pensiei sale și 
incompatibilitatea acesteia cu principiile Directivei Consiliului 
2001/23/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre 
referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau 
unități

   CM– PE 421.169
   FdR 770967

55. Nr. 0852/2008, adresată de I.Z., de naționalitate italiană, privind 
respectarea democrației, a mediului și a sănătății publice în Italia
și
Nr. 0861/2008, adresată de N.T., de naționalitate italiană, privind 
problema deșeurilor în Napoli și Campania în Italia
și
Nr. 0864/2008, adresată de T.G., de naționalitate italiană, în 
numele Demograssic, privind problema deșeurilor în Napoli și 
Campania în Italia

   CM– PE 421.170
   FdR 770968

56. Nr. 0855/2008, adresată de Marc Beke, de naționalitate olandeză, 
privind atitudinea inumană a autorităților olandeze

   CM– PE 421.171
   FdR 770969

57. Nr. 0875/2008, adresată de Per Gustav Åke Gustafsson, de 
naționalitate suedeză, privind asigurarea bărcilor de agrement în 
Spania

   CM– PE 421.172
   FdR 770970

58. Nr. 0886/2008, adresată de Ioannis Kounelakis, de naționalitate 
elenă, însoțită de 3 semnături, privind o carieră ilegală din 
districtul Lasithi de pe insula elenă Creta 

   CM– PE 421.173
  FdR 770971

59. Nr. 0901/2008, adresată de David Skinner, de naționalitate 
suedeză, în numele Asociației creștine pentru interesele 
proprietarilor de afaceri, privind dreptul fundamental la 
„libertatea de non-asociere”

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
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60. Nr. 0959/2008, adresată de Jose Maria Campos Daroca, de 
naționalitate spaniolă, în numele „Unión Sindical de Trabajadores 
y Trabajadoras de Andalucía (USTEA)”, privind nerespectarea de 
către Spania a Directivei 1999/70/CE a Consiliului privind 
acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat 
între CES, UNICE și CEEP

   CM– PE 421.177
   FdR 770976

61. Nr. 0969/2008, adresată de Ingeborg Merker, de naționalitate 
germană, privind o problemă cu asigurarea sa socială

   CM– PE 421.178
   FdR 770977

62. Nr. 0978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de naționalitate 
elenă, în numele consiliului municipal Megalopoli, privind 
nerespectarea de către autoritățile elene a criteriilor și 
procedurilor UE de eliminare a deșeurilor în legătură cu depozitul 
de deșeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea peloponeză a 
Greciei

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

63. Nr. 1039/2008, adresată de Stephan Nuding, de naționalitate 
germană, privind un regulament european pentru victimele din 
cazul Contergan

   CM– PE 421.181
   FdR 770980

64. Nr. 1084/2008, adresată de S.C., de naționalitate italiană, privind 
recunoașterea calificărilor unui dresor de cai

   CM– PE 421.183
   FdR 770982

65. Nr. 1085/2008, adresată de Werner Homann, de naționalitate 
germană, privind prețuri uniforme și rezonabile pentru 
medicamente și taxe mai mici pentru medicamente și dispozitive 
medicale 

   CM– PE 421.184
   FdR 770983

o O o

66. Data și locul următoarei reuniuni
 30  aprilie   2009,  15.00 – 18.30   în Bruxelles
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