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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Ședința

Joi, 30 aprilie 2009, 15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G -3

15.00:

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi1 PE 423 884
FdR 782212

2. Comunicări ale președintelui

3. Chestiuni diverse

Diverse

4. Examinarea proiectului documentului de lucru „Codul de bune 
practici” prezentat de PPE-DE și PSE 

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

                                               
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 la secțiunea A; astfel, punctul respectiv va fi inclus automat în secțiunea A, pentru a fi 
discutat în cadrul unei ședințe ulterioare.
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În prezența Comisiei Europene

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

Mediu

5. Vizita la Gateshead și Newcastle (Regatul Unit) din 28 ianuarie 
2009, referitoare la petiția nr. 727/2005, adresată de Valerie 
Gardner, de naționalitate britanică, în numele Rezidenților 
împotriva gunoului, privind proiectul depozitului de deșeuri de la 
cariera Path Head din Blaydon, comitatul Tyne and Wear 

- examinare și posibilă aprobare

   PE 423.735
   FdR DT / 778722

Concurență

6. Petiția nr. 686/2006 adresată de E.S. de naționalitate elenă, în 
numele „Hellenic Association of Automobile Merchants & 
Importers”, privind presupusa neaplicare a legislației europene în 
domeniul concurenței în Grecia

   CM– PE 394.260
   FdR 687592

7. Petiția nr. 0130/2007, adresată de Georgios Floras, de 
naționalitate elenă, în numele librăriei „Floras Kosmos” privind 
Comisia elenă pentru concurență și piața elenă a cărților de limbă 
străină
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 396.378/REV
   FdR 749964

8. Petiția nr. 0096/2008, adresată de Stavros Sarris, de naționalitate 
elenă, privind Comisia elenă pentru concurență și piața elenă a 
automobilelor marca Fiat și a componentelor pentru acestea
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 416.467
   FdR 756460

9. Petiția nr. 0103/2008, adresată de Georgios Dritsas, de 
naționalitate elenă, privind Comisia elenă pentru concurență și 
piața cafelei din Republica Elenă, precum și neintervenția 
Comisiei într-o serie de chestiuni dubioase

   CM– PE 423.630
   FdR 777564

10. Petiția nr. 1003/2008, adresată de Theodoros Tenezos, de 
naționalitate elenă, în numele întreprinderii IRON TENCO A.E., 
privind Comisia elenă pentru concurență și piața oțelului din 
Republica Elenă
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 423.691
   FdR 777664
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11. Petiția nr. 471/2006, adresată de Matti Niemelä, de naționalitate 
finlandeză, în numele Centrului de coordonare a terapiei dinamice 
Oy, privind distorsionarea concurenței ca urmare a conflictului de 
interese financiare naționale

   CM– PE 388.755/REV
   FdR 749772

Mediu

12. Petiția nr. 0267/2007, adresată de Seija Pahl, de naționalitate 
finlandeză, sprijinită de asociațiile locale, împotriva unui proiect 
de dezvoltare urbană a unei zone umede în cadrul programului 
Natura 2000

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

13. Petiția nr. 0551/2008 adresată de Olivier Pereon, de naționalitate 
franceză, în numele Sindicatului muncitorilor din mlaștinile 
sărate, privind presupuse încălcări ale Directivei 92/43/CEE ca 
urmare a acordării unui permis de construcție în vecinătatea zonei 
protejate NATURA 2000 din Guerande

    CM– PE 423.646
    FdR 777584

14. Coasta bulgară a Mării Negre (Natura 2000)

Petiția nr. 0745/2007, adresată de Andrey Kovatchev, de 
naționalitate bulgară, în numele Balkani Wildlife Society, privind 
nepunerea în aplicare a rețelei Natura 2000 în Bulgaria
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 0997/2007, adresată de Ivailo Ivanov, de naționalitate 
bulgară, în numele Societății bulgare pentru Protecția Păsărilor, 
însoțită de 6 semnături, privind transpunerea necorespunzătoare a 
rețelei Natura 2000 în Bulgaria ca rezultat al încălcării 
Directivelor Păsări și Habitate
precum și
Petiția nr. 1299/2007, adresată de Marianna Perianova, de 
naționalitate bulgară, privind ancheta și acțiunile cu privire la 
rezervațiile Natura 2000 și stoparea lucrărilor de construcții 
ilegale din Bulgaria și lucrările de construcții autorizate din cauza 
corupției
precum și
Petiția nr. 1494/2007, adresată de Plamena Naydenova, de 
naționalitate bulgară, având ca obiect proiectele de construcții în 
rezervațiile naturale protejate (Natura 2000)
precum și
Petiția nr. 0526/2008, adresată de Vera Pentkantchin, de 
naționalitate bulgară, având ca obiect neimplementarea, de către 

    CM– PE 404 456
    FdR 713963

    CM– PE 407.997
    FdR 729667

    CM– PE 413.998
    FdR 744878

    CM– PE 420.004
    FdR 766620
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guvernul bulgar, a legislației comunitare referitoare la rețeaua 
Natura 2000
(în prezența petiționarei)
precum și
Petiția nr. 1336/2008, adresată de Andrey Kovatchev, de 
naționalitate bulgară, însoțită de o semnătură, având ca obiect 
nepunerea în aplicare a rețelei Natura 2000 în Bulgaria și tratarea 
într-un mod nesatisfăcător a unei plângeri conexe de către 
Comisie
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1518/2008, adresată de Irina Mateeva, de naționalitate 
bulgară, în numele Societății bulgare pentru protecția păsărilor, 
având ca obiect neimplementarea, de către autoritățile bulgare, a 
dispozițiilor referitoare la zonele de protecție specială, conform 
prevederilor Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind 
conservarea păsărilor sălbatice 
precum și
Petiția nr. 1675/2008, adresată de Alexander Karakachanov, de 
naționalitate bulgară, în numele Partidului Verzilor din 
Bulgaria/Verzii din Bulgaria, având ca obiect schimburile de 
terenuri și corupția din Bulgaria
precum și
Petiția nr. 1790/2008, adresată de Georgi Atanasov, de 
naționalitate bulgară, având ca obiect planificarea urbanistică în 
orașul Varna de pe coasta bulgară a Mării Negre

  PETI20090430_sir
   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PETI20090430_sir
   1790-08_EN

15. Petiția nr. 0192/2006, adresată de Rosemaire Hennecke 
Gramatzki, de naționalitate germană, având ca obiect oprirea 
proiectului de construcție a drumului A-48 de la Vejer la 
Algeciras

   CM– PE 386.619/REV
   FdR 756006

16. Petiția 1394/2007, adresată de Miguel Angel Gea Rifá, de 
naționalitate spaniolă, având ca obiect impactul negativ al 
facilităților pentru practicarea sporturilor de apă planificate de a 
fi construite la Cano de la Barreta, în apropierea localității El 
Rompido (Cartaya, Andaluzia) 
ANULATĂ!!

17. Petiția nr. 0185/2009, adresată de Migel Ángel Gea Rifá, de 
naționalitate spaniolă, în numele grupului Izquierda Unida Los 
Verdes - Andaluzia, având ca obiect frauda presupusă și proasta 
gestionare a fondurilor UE de către ADRICOH (Asociación para 
el Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)
ANULATĂ!!
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18. Petiția nr. 0301/2008, adresată de Rosa Maria Fernandez Jiménez, 
de naționalitate spaniolă, în numele Plataforma para la defensa del 
agua del valle de Lecrin en Sierra Nevada de Durcal (Granada), 
însoțită de 4 semnături, privind presupuse încălcări ale Directivei-
Cadru privind Apa a CE în legătură cu construirea și funcționarea 
fabricii de îmbuteliere a apei „Aguas Minerales de Sierra Nevada 
S.L.”
(în prezența petiționarei)

    CM– PE 416.483
    FdR 756647

19. Petiția nr. 0274/2006, adresată de Geoffrey Kealty, de 
naționalitate britanică, privind de naționalitate britanică, privind 
anumite presupuse încălcări ale Directivei 91/271/CEE de către 
autoritățile locale din Corbera de Llobregat (Catalonia, Spania)

   PE 384 382/REV. III
   FdR 729340
   + PETI20090430_

20. Petiția nr. 0808/2006, adresată de Pedro Domínguez Gento, de 
naționalitate spaniolă, privind poluarea râului Júcar

   CM– PE 405.796
   FdR 720409

21. Petiția nr. 1448/2007, adresată de Henryk Demps, de naționalitate 
poloneză, privind un pod istoric din orașul polonez Tczew
(în prezența petiționarului)

    CM– PE 414.073
    FdR 745808

Discriminarea

22. Petiția nr. 1737/2008, adresată de lordul Richard Inglewood DL, 
de naționalitate britanică, privind caracterul discriminatoriu al 
Regulamentului Parlamentului European din 2008 referitor la 
Camera Lorzilor, cu privire la descalificare, având ca obiect 
statutul lorzilor aleși deputați în Parlamentul European

    PETI20090430_sir
    1737-08_EN

23. Petiția nr. 567/2008, adresată de Heidrun Denis, de naționalitate 
belgiană, privind refuzul de a de a emite un raport medical în 
limba franceză 

   CM– PE 420.006
   FdR 766622

Libera circulație

24. Petiția nr. 0995/2002, adresată de  Stylianos Zambetakis, de 
naționalitate greacă, în numele Asociației de proprietari ai vaselor 
de pasageri din Grecia, referitoare la punerea în aplicare în Grecia 
a Regulamentului (CEE) Nr. 3577/92 al Consiliului privind 

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744
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cabotajul maritim

Recunoașterea calificărilor

25. Nr. 166/2005 depusă de Vasilios Christoforidis (de naționalitate 
greacă), în numele PEIPP (Pan Hellenic Association of Rescue 
Doctors) (Asociația Proelenică a medicilor specialiști în medicină 
de urgență), privind eșecul autorităților elene de a pune în aplicare 
dispozițiile Directivei 93/16/CEE privind facilitarea liberei 
circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor și a altor titluri de calificare

   PE 374.282/REV. III
   FdR 759725

26. Nr. 930/2005 depusă de Marc Stahl (de naționalitate germană) 
privind recunoașterea în Germania a diplomelor în fizioterapie 
obținute în Olanda.

   PE 376.533/REV. V
   FdR 756004

***

de la 18.15 la 18.30 (cu ușile închise)

27. Reuniunea coordonatorilor

***

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

28. Petițiile nr. 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004,  
363/2005, 442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 
135/2006, 972/2006, 76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007,  
38/2008 și 944/2008 privind monopolul coșarilor germani

    PE 421,465/REV. III
    FdR 777271

29. Petiția nr. 0621/2004, adresată de Aandras Lukács, de 
naționalitate ungară, în numele Clean Air Group, privind 
fondurile ISPA pentru programul de reabilitare a drumurilor din 
Ungaria

   PE 362,541/REV. II
   FdR 777278

30. Petiția nr. 0890/2004, adresată de Ingrid Mantzouridis, de 
naționalitate germană elenă, privind problemele referitoare la 
achitarea pensiei

   PE 370,040/REV. II
   FdR 777279
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31. Petiția 0137/2005, adresată de Michael Keating, de naționalitate 
irlandeză, în numele „Crumlin Against Asbestos”, privind 
dezvoltarea unui spațiu de depozitare a azbestului în apropierea 
orașului Crumlin

   PE 367,753/REV. IV
   FdR 777281

32. Petiția nr. 0091/2006, adresată de Heinz Mende, de naționalitate 
germană, privind presupusa nerespectare a normelor europene 
privind protecția consumatorilor de către instanțele judecătorești 
germane, în legătură cu litigii legate de dreptul de proprietate 
imobiliară
precum și
Petiția nr. 0092/2006, adresată de Karl-Heinz Betzer, de 
naționalitate germană, privind presupusa nerespectare a normelor 
europene de protecție a consumatorilor de către instanțele 
germane, în legătură cu litigii legate de dreptul de proprietate 
imobiliară

   CM– PE 380.618/REV
   FdR 777367

33. Petiția nr. 0633/2006, adresată de Christiane Becker, de 
naționalitate germană, privind solicitarea acesteia pentru o plată 
adecvată pentru munca echivalentă din Germania, ulterior 
obținerii diplomei franceze de predare CAPLP

   CM– PE 396.597/REV
   FdR 777369

34. Petiția nr. 0770/2006, adresată de José Domingos Sousa, de 
naționalitate portugheză, privind presupusa neaplicare în 
Portugalia a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, 
lucrătorii independenți și membrii familiilor acestora care se 
deplasează în interiorul Comunității și Regulamentul (CEE) nr. 
574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1408/71, în vederea extinderii aplicării acestora la 
regimurile speciale ale funcționarilor

   PE 392,214/REV. II
   FdR 777370

35. Petiția nr. 857/2006, adresată de Francisco Murcia Puchades, de 
naționalitate spaniolă, privind abuzul de poziție dominantă și 
încălcarea normelor privind libera concurență în sectorul spaniol 
de distribuție a electricității în detrimentul dezvoltatorilor 
imobiliari și a consumatorilor

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

36. Petiția nr. 0863/2006, adresată de Alida Massa Savarino, de 
naționalitate italiană, privind un incident care implică o presupusă 
discriminare pe baza naționalității, care a avut loc la granița dintre 
Elveția și Germania

   PE 396.601/REV. II
   FdR 777450

37. Nr. 891/2006, depusă de Karina Adamik, de naționalitate 
poloneză, privind expunerea lucrătorilor la câmpurile 
electromagnetice

    PE 392 323/REV.
    FdR 777452
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38. Nr. 1001/2006 adresată de Alexandru Ciobotar (de naționalitate 
română), însoțită de peste 23 de semnături, privind 
incompatibilitatea dintre taxa românească de înmatriculare a 
automobilelor uzate și principiul CE cu privire la libera circulație 
a bunurilor

    PE 392,231/REV.
    FdR 777459

39. Petiția nr. 0331/2007, adresată de Ioan Păun Cojocariu, de 
naționalitate română, privind problemele întâmpinate la 
înmatricularea în România a unui vehicul achiziționat în 
Germania

    PE 398,550/REV.
    FdR 777460

40. Petiția nr. 0723007, adresată de Mihai Cristel Bocseru, de 
naționalitate română, privind impozitarea autovehiculelor uzate 
importate în România

   PE 414,096/REV.
   FdR 777461

41. Petiția nr. 1237/2007, adresată de Elena Caraba, de naționalitate 
română, privind impozitarea autovehiculelor uzate importate în 
România

   PE 414,096/REV.
   FdR 777462

42. Petiția nr. 265/2008 adresată de Horațiu Margoi, de naționalitate 
română, în numele Automobil Club Român, însoțită de 120 000 
de semnături, privind taxa de primă înmatriculare în România a 
autovehiculelor achiziționate din alte state membre 

   PE 414,141/REV.
   FdR 777463

43. Petiția nr. 0262/2007, adresată de Dalia Zagnoj, de naționalitate 
lituaniană, împotriva unui proiect de infrastructură cu finanțare în 
cadrul programului Phare 2002 dintr-o zonă protejată în cadrul 
programului Natura 2000

    PE 407,951/REV.
   FdR 777472

44. Petiția nr. 0442/2007, adresată de George E. Karlos, de 
naționalitate elenă, privind piscicultura și poluarea marină în 
Grecia

   PE 405,809/REV.
   FdR 777473

45. Petiția nr. 0481/2007, adresată de William McLorn, de 
naționalitate britanică, privind neglijența gravă și întârzierile 
autorităților de imigrare britanice referitor la eliberarea unui 
permis de ședere

   CM– PE 421,486
   FdR 777509

46. Petiția nr. 0761/2007, adresată de Wojciech Szymalski, de 
naționalitate poloneză, în numele asociațiilor de mediu „Zielone 
Mazowsze” și „Centrum Zrownowazonego Transportu”, privind 
modernizarea căilor ferate poloneze  

   CM– PE 416.410
   FdR 756144

47. Petiția nr. 0795/2007, adresată de Latchezar Popov, de 
naționalitate bulgară, în numele Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Bulgare, privind presupusele încălcări ale Convenției 
europene a drepturilor omului referitoare la libertatea de religie, 
proprietatea privată, dreptul la un proces echitabil și drepturile 

   CM– PE 405.844
   FdR 720704

+ scrisori



OJ\782212RO.doc 9/14 PE423.884v01-00

RO

sociale

48. Petiția 0816/2007, adresată de Constantinos Koutsogiannis, de 
naționalitate elenă, privind procedurile de plată a subvențiilor 
comunitare pentru agricultură

   CM– PE 407,967/REV
   FdR 777481

49. Petiția nr. 0822/2007, adresată de Karsten Beutner, de 
naționalitate germană, însoțită de trei semnături, privind mutarea 
obligatorie a locuințelor mobile private din campingurile regiunii 
Valencia

   CM– PE 421,487
   FdR 777510

50. Petiția 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/REV
   FdR 777482

51. Petiția nr. 0858/2007, adresată de Paul Stierum, de naționalitate 
olandeză, privind probleme în legătură cu importul de vehicule 
din Germania în Țările de Jos 

   CM– PE 411,968/REV
   FdR 777484

52. Petiția nr. 0901/2007, adresată de Marina Apers, de naționalitate 
belgiană, însoțită de 19 semnături, privind situația din Doel 
(partea de est a Flandrei) în urma lucrărilor de extindere portuară 
din Antwerp

   CM– PE 411 969
   FdR 738825

53. Petiția nr. 1014/2007, adresată de Josiane Grunenberger, de 
naționalitate franceză, privind hărțuirea psihologică a 
funcționarilor publici 

   CM– PE 407,999/REV
   FdR 777486

54. Petiția nr. 1032/2007, adresată de Saul Barry, de naționalitate 
irlandeză, în legătură cu presupusa încălcare a legislației 
comunitare privind evaluarea impactului asupra mediului în cazul 
aprobării Planului de dezvoltare a Comitatului Dun Laoghaire 
Rathdown (Irlanda)

   CM– PE 416,425/REV
   FdR 777487

55. Petiția nr. 1041/2007, adresată de Gabriela Sierck, de naționalitate 
germană, în legătură cu faptul că publicul nu are acces la o anexă 
la un regulament privind siguranța aerului 

   CM– PE 421,490
   FdR 781734

56. Petiția nr. 1181/2007, adresată de Frank Doyle, de naționalitate 
irlandeză, însoțită de 12 semnături, privind indicații asupra limitei 
de viteză

   CM– PE 421,492
   FdR 777516
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57. Petiția nr. 1225/2007, adresată de Henrik Ladefoged, de 
naționalitate daneză, privind nerecunoașterea de către autoritățile 
britanice a unui permis de conducere eliberat în Danemarca

   CM– PE 421,493
   FdR 777517

58. Petiția nr. 1313/2007, adresată de David Cavill, de naționalitate 
britanică, privind presupusa discriminare în British Kennel Club

   CM– PE 421,495
   FdR 777561

59. Petiția nr. 0008/2008, adresată de Jennifer Harvey, de 
naționalitate britanică, privind probleme cu proprietatea pe care o 
deține în Spania

   CM– PE 423,629
   FdR 777563

60. Petiția nr. 0188/2008, adresată de Stefania Corrias, de 
naționalitate italiană, privind anularea datoriilor Lumii a Treia

   CM– PE 423,632
   FdR 777568

61. Petiția nr. 0273/2008, adresată de Marco Rastetter, de 
naționalitate germană, privind punctele slabe ale Regulamentului 
(CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a 
standardelor comune de bază privind siguranța aeriană

   CM– PE 416.481
   FdR 756641

62. Petiția nr. 0318/2008, adresată de Janusz Lewandowski, de 
naționalitate poloneză, împreună cu 4 cosemnatari, privind 
neaplicarea Convenției de la Aarhus cu privire la desemnarea 
localității Piasnickie Laki de pe coasta poloneză a Mării Baltice 
drept zonă de protecție specială

   CM– PE 416.490
   FdR 756734

63. Petiția nr. 0351/2008, adresată de Gheorghe Piperea, de 
naționalitate română, în numele SCA Piperea si Asociații, privind 
presupusa încălcare a legislației comunitare în legătură cu 
lichidarea companiei Tractorul Brașov (România)

   CM– PE 423,635
   FdR 777571

64. Petiția nr. 0419/2008, adresată de Rolf Jürgens, de naționalitate 
germană (sau austriacă?), privind modificările majore aduse 
fluviului Dunărea

   CM– PE 423,638
   FdR 777574

65. Petiția nr. 0432/2008, adresată de Dorothea Daniel, de 
naționalitate germană, privind situația medicilor asistenți germani 
în Franța 
precum și
Petiția nr. 1416/2008, adresată de T.P., de naționalitate germană, 
privind încălcarea dreptului la liberă circulație de către instituțiile 
de învățământ franceze

   CM– PE 423,639
   FdR 777576

66. Petiția nr. 0468/2008, adresată de Eduard Payer, de naționalitate 
austriacă, privind cerințele de aprobare pentru accesoriile 
opționale pentru autoturisme

   CM– PE 423,641
   FdR 777578
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67. Petiția nr. 550/2008, adresată de Stewart Dalton, de naționalitate 
britanică, de protest împotriva planurilor de închidere a 
aeroportului din orașul Sheffield

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

68. Petiția nr. 0554/2008, adresată de Werner Kalnins, de 
naționalitate germană, în numele Asociației germane de hemofilie 
și disfuncții hemoragice, privind infecțiile virale cu hepatita C în 
urma transfuziilor de sânge

   CM– PE 423,647
   FdR 777585

69. Petiția nr. 563/08 adresată de Andrew Grossman, de naționalitate 
elvețiană, privind un impediment în calea exercitării libere a 
drepturilor prevăzute de tratat de a călători în scopuri comerciale 
sau diverse între UE și Elveția

   CM– PE 423,648
   FdR 777586

70. Petiția nr. 0611/2008, adresată de Paul Vergeiner, de naționalitate 
austriacă, privind problemele cu care se confruntă medicii 
austrieci care încearcă să obțină calificare medicală de specialitate 
în alt stat membru 

   CM– PE 416.513
   FdR 756784

71. Petiția nr. 0638/2008, adresată de Martin Romein, de naționalitate 
olandeză, privind obținerea certificatului internațional de 
competență în Olanda

   CM– PE 423,650
   FdR 777589

72. Petiția nr. 0639/2008, adresată de Luigi Giovanni Solinas, de 
naționalitate italiană, privind nepunerea în aplicare a unei hotărâri 
a Curții de Justiție

   CM– PE 423,651
   FdR 777590

73. Petiția nr. 0644/2008, adresată de Alessandro Esposito, de 
naționalitate italiană, privind politica de relații cu clienții a 
întreprinderilor europene de telecomunicații

   CM– PE 423,652
   FdR 777591

74. Petiția nr. 0647/2008, adresată de F.K., de naționalitate germană, 
referitoare la Deutsche Post

   CM– PE 423,654
   FdR 777593

75. Petiția 0658/2008, adresată de Manfred Habermann, de 
naționalitate germană, privind extinderea unei căi ferate prin 
Lilienthal, în apropiere de Bremen 

  CM– PE 423,655
   FdR 777598

76. Petiția nr. 0669/2008, adresată de Dietmar Zimmermann, de 
naționalitate germană, privind modul în care a fost tratat de 
ofițerii de poliție olandezi
precum și
Petiția nr. 0974/2008, adresată de D.W., de naționalitate germană, 
privind o amendă pentru depășirea limitei de viteză în Țările de 
Jos

   CM– PE 423,656
   FdR 777600
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77. Petiția nr. 0694/2008, adresată de Luca Mori, de naționalitate 
italiană, privind discriminarea pe criterii de vârstă pe piața forței 
de muncă din Italia
precum și
Petiția nr. 1072/2008, adresată de I.M., de naționalitate italiană, 
privind discriminarea pe criterii de vârstă în Italia

   CM– PE 423,659
   FdR 778561

78. Petiția nr. 0700/2008, adresată de Bernd Speth, de naționalitate 
germană, privind discriminarea în legătură cu recunoașterea 
calificărilor comerciale

   CM– PE 423,722
   FdR 778290

79. Petiția nr. 0737/2008, adresată de Janis Vaisla, de naționalitate 
letonă, privind discriminarea pe motive de naționalitate în 
legătură cu cumpărarea unui bilet de avion 

   CM– PE 423,660
   FdR 777605

80. Petiția nr. 0753/2008, adresată de J S, de naționalitate finlandeză, 
privind presupusa încălcare a normelor de concurență UE în 
legătură cu activități ale întreprinderii finlandeze de stat de 
transport aerian Finavia 

   CM– PE 423,662
   FdR 777621

81. Petiția nr. 0783/2008, adresată de James Harris, de naționalitate 
britanică, privind măsurile improprii de apărare împotriva 
inundațiilor pentru sudul Monmouthshire-ului (Sudul Wales-ului)

   CM– PE 423,664
   FdR 777623

82. Petiția nr. 0813/2008, adresată de John Brian, de naționalitate 
britanică, privind presupusele încălcări ale principiilor generale ce 
reglementează activitatea Agenției Europene pentru siguranță 
alimentară (AESA) în legătură cu examinarea cererilor privind 
alimentele modificate genetic

   CM– PE 423,665
   FdR 777624

83. Petiția nr. 0820/2008, adresată de Georgios Apostolidis, de 
naționalitate elenă, însoțită de 4 semnături, privind neaplicarea în 
Grecia a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind piețele instrumentelor financiare 

   CM– PE 423,666
   FdR 777625

84. Petiția nr. 873/2008, adresată de Fritz Wissler, de naționalitate 
germană, privind refuzul unei întreprinderi franceze de a furniza 
produse în Germania

   CM– PE 423,668
   FdR 777627

85. Petiția nr. 0894/2008, adresată de Sebastián Losada Figueiras, de 
naționalitate spaniolă, în numele „Greenpeace Spania”, privind 
autorizația acordată de autoritățile spaniole pentru pescuitul 
tonului roșu sub dimensiunea minimă

   CM– PE 423,670
   FdR 777630

86. Petiția nr. 0933/2008, adresată de Graham Taylor, de naționalitate 
britanică, în numele Pryor și Rickett Silviculture, privind 
problemele rezultate din schimbările în legislația Marii Britanii de 
punere în aplicare a Directivei 92/43/CE privind habitatele, astfel 

   CM– PE 423,672
   FdR 777632
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87. Petiția nr. 0956/2008, adresată de Maria Sulkowska-Kneier, de 
naționalitate poloneză, privind decesul în masă al populațiilor de 
albine

   CM– PE 423,683
   FdR 777649

88. Petiția nr. 0975/2008, adresată de Killian McLoughlin, de 
naționalitate irlandeză, în numele Campaniei privind serviciile 
pentru cancer în Sligo, privind menținerea serviciilor de îngrijire a 
bolnavilor de cancer în Sligo

   CM– PE 423,686
   FdR 777654

89. Petiția nr. 0977/2008, adresată de Christos Vlachopoulos, de 
naționalitate elenă, însoțită de 6 semnături, privind noua legătură 
feroviară dintre Atena și Patras

   CM– PE 423,689
   FdR 777662

90. Petiția nr. 1028/2008, adresată de Rita Pocsai, de naționalitate 
olandeză, privind filtrele pentru particule și consumul de 
combustibil pentru autoturisme 

   CM– PE 423,692
   FdR 777665

91. Petiția nr. 1033/2008, adresată de N. G., de naționalitate bulgară, 
privind tratamentul inechitabil al studenților din România și 
Bulgaria pe piața muncii din UK comparativ cu studenții din afara 
UE

   CM– PE 423,693
   FdR 777666

92. Petiția 1073/2008, adresată de Ralf Arera, de naționalitate 
germană, privind un card internațional de handicap

   CM– PE 423,695
   FdR 777668

93. Petiția nr. 1131/2008, adresată de Michael O'Sullivan, de 
naționalitate irlandeză, privind impactul pe care îl are politica 
comună în domeniul pescuitului asupra pescarilor irlandezi

   CM– PE 423,698
   FdR 777672

94. Petiția nr. 1150/2008,adresată de A. Cleveringa, de naționalitate 
olandeză, privind modificarea normelor europene referitoare la 
capacitatea de vedere a șoferilor

   CM– PE 423,699
   FdR 777673

95. Petiția nr. 1172/2008, adresată de Christine Joyce Williams, de 
naționalitate britanică, privind o alocație de întreținere pentru 
copilul său 

   CM– PE 423.700
   FdR 777674

96. Petiția nr. 1182/2008, adresată de M.E., de naționalitate italiană, 
în numele „La rosa dei venti din Chiaiano”, privind opoziția sa 
față de amenajarea unui loc de depozitare a deșeurilor în Chiaiano 
(Napoli)

   CM– PE 423,701
   FdR 777675



PE423.884v01-00 14/14 OJ\782212RO.doc

RO

97. Petiția nr. 1282/2008, adresată de Istvan Richard Patyi, de 
naționalitate maghiară, privind frauda financiară la scară largă din 
Ungaria

   CM– PE 423,702
   FdR 777676

98. Petiția nr. 1522/2008, adresată de Patricia Moyersoen, de 
naționalitate franceză, în numele Federației franceze de parapantă 
(Fédération Française de Vol à Voile), referitor la solicitarea 
acesteia de revizuire a prevederilor referitoare la parapante și la 
parapante înzestrate cu motorizare ușoară, conform anexei II la 
Regulamentul CE nr. 216/2008 

   PETI20090430_sir
   1522-08_EN

   + scrisoare

o O o

99. Data și locul următoarei reuniuni
 1 septembrie 2009, 15.00 - 18.30 și
 2 septembrie 2009, 9.00 - 12.30 


