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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 25 noiembrie 2013, 15.00 - 18.30
Marți, 26 noiembrie 2013, 9.00 - 12.30    

Bruxelles

Sala   ASP A1G-3

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 523.156
FdR 1010287

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
 17 octombrie 2013

PV– PE 522.910
FdR 1008790
+ anexa

3. Comunicări ale președintelui

4. Chestiuni diverse
_________________________
(1) În conformitate cu decizia comisiei din 30 septembrie 1997 și în temeiul documentului de lucru PE 223.544, 
punctele prezentate în secțiunea B a proiectului de ordine de zi nu vor fi discutate în prezenta reuniune. Totuși, 
fiecare deputat poate solicita, înainte de sfârșitul reuniunii, transferarea unui punct de la secțiunea B la secțiunea 
A; în acest caz, acesta va fi mutat automat în secțiunea A, urmând să fie discutat în cadrul unei reuniuni 
ulterioare.
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*** Votare ***

5. Aviz referitor la al 29-lea raport anual privind monitorizarea 
aplicării dreptului UE (2011)
pentru JURI (2013/2119(INI))
Raportoare:    PAKSAS   (EFD)
(termen pentru depunerea AM: 30 octombrie 2013 ora 17.00 )
- examinarea amendamentelor
- adoptarea unui proiect de aviz

    PA– PE 513.298
    FdR 1007189

    AM– PE 522.775
    FdR 1007693

*** Sfârșitul votării ***

În prezența Comisiei Europene

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

Transport - Libertăți civile

6. Petiția nr. 749/2012, adresată de M. B., de cetățenie britanică, 
privind prelungirea testărilor referitoare la scanerul corporal cu 
raze X din aeroportul din Manchester
și 
Petiția nr. 1636/2012, adresată de B.M., de cetățenie britanică, 
privind scanerele corporale din aeroporturile Regatului Unit

   CM– PE 502.164
   FdR 922990

   CM– PE 519.676
   FdR 1004108

Recunoașterea calificărilor

7. Petiția nr. 689/1998, adresată de David Petrie, de cetățenie 
britanică, în numele „Associazione di Lingua Straniera in Italia”, 
privind situația conferențiarilor de limbi străine din Italia
(în prezența petiționarului)
și
Petițiile 508 și 509/2007 adresată de Simon Lander  și Cheryl 
Wolley, de cetățenie britanică, privind tratamentul discriminatoriu 
al asistenților de limbi străine din universitatea din Cagliari și din 
alte universități italiene

   CM–
   PE 472.170/REV. X
   FdR 892831

   sir

8. Petiția 1954/2012, adresată de Fazakas Palma, de cetățenie 
maghiară, însoțită de două semnături, în numele „Birth House 
Association”, privind presupusa încălcare de către Ungaria a 
Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale
(în prezența petiționarului)

   sir
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Mediul înconjurător

9. Petiția nr. 1380/2011, adresată de Ferenc Tibor Zsák, de cetățenie 
maghiară, în numele Societății ecologiștilor din Ungaria de Est 
(Society of Conservationists of Eastern Hungary), privind avizul 
C (2011) 351 formulat de Comisia Europeană privind protecția 
faunei și a florei în cadrul modificării planului de dezvoltare a 
orașului Györ, din Ungaria
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 496.598
   FdR 914318

10. Petiția nr. 1342/2011, adresată de Rosmarie Hennecke-Gramatzki, 
de cetățenie germană, în numele Colectivului Ornitologic Barza 
Neagră (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), privind 
încălcările Directivei-cadru privind apa, a Directivei privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător și a Convenției de la 
Aarhus în San Bernabé, Algeciras (Cádiz)
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 492.751/REV
   FdR 1003930

Vizită de informare

11. Raport privind vizita de informare în Grecia (17-
20 septembrie 2013)
- examinarea documentului de lucru
(în prezența petiționarilor)

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Afaceri sociale

12. Petiția nr. 847/2011, adresată de Mohammad Reza Fardoom, de 
cetățenie britanică, în numele asociației „Solidaritate, 
independență și democrație” (SID) (Solidarity, Independence and 
Democracy), privind reducerile de posturi din cadrul serviciilor 
publice europene
(în prezența petiționarului)

   sir
   Avizul BUDG:

între 17.30 - 18.30 (cu ușile închise)

13. Reuniune a coordonatorilor
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* * *

Marți, 26 noiembrie 2013, 9.00 - 12.30

14. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

Raport

15. Raportul privind cetățenia UE - 2013. Cetățeni ai UE: drepturile 
dumneavoastră, viitorul dumneavoastră
(2013/  INI )  (COM(2013)0269
Raportoare:   SALAVRAKOS  (EFD)
(termen pentru depunerea AM: 16 decembrie 2013 / examinarea 
AM : 20-21 ianuarie 2014   / adoptare: 10-11 februarie 2014  )
- examinarea proiectului de raport

    PR– PE 522.951
    FdR 1008997

Vizită de informare

16. Raport privind vizita de informare în Galicia, Spania (11-
13 februarie 2013)
(termen pentru depunerea AM: 27 noiembrie 2013 ora 12.00  / 
aprobare:  16 decembrie 2013)
- examinarea documentului de lucru

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

Mediul înconjurător

17. Petiția nr. 1441/2012, adresată de Didier Malé, de cetățenie 
franceză, privind un depozit de deșeuri din Bois du Roi (Franța)
(în prezența petiționarului)

    sir

18. Petiția nr. 1194/2013, adresată de Lidia Panetto, de cetățenie 
italiană, privind alegerea unui amplasament de tratare a deșeurilor 
pentru orașul Roma (loc. Falcognana) pentru a înlocui Malagrotta
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 1574/2013, adresată de Pasquale Calzetta, de cetățenie 
italiană, privind tratarea deșeurilor la Falcognana 
și
Petiția nr. 1713/2013 adresată de Alfredo Pallone, deputat în PE, 
de cetățenie italiană, precum și de alți patru deputați în PE privind 
același subiect
(în prezența petiționarului)

    sir
   
+ raportul FFV IT

    sir

    sir
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și
Petiția nr. 1856/2013, adresată de Laura Pasetti, de cetățenie 
italiană, privind același subiect
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 1968/2013, adresată de Luigino Bucchi, de cetățenie 
italiană, privind același subiect
(în prezența petiționarului)

    sir

    sir

19. Petiția nr. 51/2013, adresată de Pedro Jimenez San José, de 
cetățenie spaniolă, privind aprobarea de proiecte care implică 
extracția, depozitarea și transportul gazelor naturale în Doñana 
(Huelva), o zonă inclusă în rețeaua Natura 2000
(în prezența petiționarului)

    sir

20. Declarația președintelui Comisiei irlandeze pentru petiții 

Ombudsmanul European

21. Prezentarea de către Ombudsmanul European, dna Emily 
O'Reilly, al raportului său special privind o plângere în legătură 
cu Frontex

   LT– PE 523.094
   FdR 1009850

* * *

B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

22. Petiția nr. 1216/2008 adresată de Paolo Brundu, de cetățenie 
italiană, privind politica energetică în Italia

   CM–
   PE 424,013/REV. II
   FdR 1006089

23. Petiția nr. 1472/2008, adresată de Alexandros Triantafillis, de 
cetățenie elenă, însoțită de 2 semnături, privind nerespectarea de 
către autoritățile elene a legislației comunitare și a dispozițiilor 
din Carta drepturilor fundamentale în legătură cu funcționarea 
pieței centrale din Atena (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

   CM–
   PE 428,051/REV. VI
   FdR 1003762
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24. Petiția nr. 0820/2009, adresată de Samia Mesbah, de cetățenie 
franceză, privind recunoașterea diplomelor sale franceze în 
Spania

   CM– PE 431.104
   FdR 800242

25. Petiția nr. 1102/2009, adresată de Gerard Cussinet, de cetățenie 
franceză, în numele „Association de Défense pour le Droit au 
Logement et à la Consommation”, privind poluarea cauzată de 
exploatarea neadecvată a depozitului de deșeuri de la Cusset 
(Vichy Val d'Allier, Franța)

   CM–
   PE 438.354/REV. II
   FdR 851663

26. Petiția nr. 1595/2009, adresată de Alex Lesbros, de cetățenie 
franceză, în numele primăriei din Vendeuil, privind tratarea 
deșeurilor periculoase și a mineralelor contaminate în aproprierea 
râului Oise, într-o zonă protejată din Vendeuil

   CM– PE 450.778/REV
   FdR 882121

27. Petiția nr. 1737/2009, adresată de Antonio Gaspari, de cetățenie 
italiană, în numele „Movimento per la vita Italia”, însoțită de 
aproximativ 500 000 de semnături, privind dreptul la viață și la 
demnitate umană

   CM– PE 454.588
   FdR 851675

28. Petiția nr. 1770/2009 adresată de Carlo Crotti, de cetățenie 
italiană, în numele asociației „Salvaguardia idraulica del territorio 
padovano e veneziano”, privind posibila încălcare a Directivei 
2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de 
inundații prin construirea unei autostrăzi care leagă Veneția de 
Padova

   CM– PE 448.706
   FdR 829517

29. Petiția 1384/2010 , adresată de Dieter Schlemann, de cetățenie 
germană, în numele societății „LTB Schlemann GmbH”, privind 
lipsa de acțiune din partea Agenției Europene de Siguranță a 
Aviației în ceea ce privește încălcarea Regulamentului (CE) 
nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare 
privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și 
a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea 
întreprinderilor de proiectare și producție

   CM–
   PE 483,558/REV. II
   FdR 1003784

30. Petiția nr. 1104/2011, adresată de C.E.M, de cetățenie română, 
privind dreptul său la ședere permanentă în Suedia

   CM– PE 521,560
   FdR 1006093

31. Petiția nr. 1028/2012, adresată de P. W.,  de cetățenie poloneză, 
privind modificarea Directivei 2008/104/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca 
prin agent de muncă temporară

   CM– PE 519,617
   FdR 1004012

32. Petiția nr. 1217/2012, adresată de dl Andy Buchan, de cetățenie 
britanică, privind accesul la justiție pentru supraviețuitorii scoțieni 
ai abuzurilor instituționale asupra copiilor

   CM– PE 514.904
   FdR 942937
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și
Petiția nr. 1341/2012 adresată de Buchan Andrew, de cetățenie 
britanică, privind dreptul la justiție pentru victimele abuzurilor 
sexuale și ale testelor toxicologice desfășurate la nivel 
instituțional în Scoția

   LT Scoția

33. Petiția 1475/2012, adresată de H.H., de cetățenie germană, privind 
o presupusă discriminare la adresa pensionarilor în Germania

   CM– PE 521,565
   FdR 1006101

34. Petiția nr. 1485/2012, adresată de Vera Artz, de cetățenie 
germană, privind refuzul unei universități franceze de a-i 
recunoaște calificările

   CM– PE 519,653
   FdR 1004083

35. Petiția nr. 1489/2012, adresată de M.R., de cetățenie neerlandeză, 
privind traducerea diplomei sale într-o altă limbă decât germana 
în vederea recunoașterii acesteia

   CM– PE 519,654
   FdR 1004084

36. Petiția nr. 1500/2012, adresată de Monika Kavecka, Jozefina 
Sukenikova, Peter Blasko, de cetățenie slovacă, în numele 
„Zakladna odborova organizacia sestier a porodnych asistentiek 
pri FNsP Zilina”, Zakladna Odborova organizacia FNsP Zilina a 
Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina”, însoțită de 3 
semnături, privind programul de lucru și organizarea internă a 
activității în cadrul FNsP Zilina

   CM– PE 519,655
   FdR 1004085

37. Petiția nr. 1501/2012, adresată de Paula Pereira, de cetățenie 
portugheză, privind refuzul îmbarcării din partea companiei 
aeriene portugheze TAP

   CM– PE 521,567
   FdR 1006103

38. Petiția nr. 1504/2012 adresată de Chantal Maynard, de cetățenie 
franceză, privind dubla impozitare a pensiei sale germane

   CM– PE 521,568
   FdR 1006104

39. Petiția nr. 1507/2012, adresată de Rosella Lucente, de cetățenie 
italiană, privind nerecunoașterea calificărilor profesionale în 
Spania

   CM– PE 519,656
   FdR 1004086

40. Petiția nr. 1509/2012, adresată de Chimica Italiana, o 
întreprindere italiană, privind punerea în aplicare a 
Regulamentului REACH

   CM– PE 521,569
   FdR 1006105

41. Petiția nr. 1514/2012, adresată de José Félix Del Río Rosendi, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de două semnături, privind dreptul 
copiilor cu handicap de a beneficia de tratament corespunzător

   CM– PE 519,657
   FdR 1004087

42. Petiția nr. 1518/2012, adresată de V.M., de cetățenie elenă, 
privind scoaterea în afara legii a partidului neonazist Hrysi Avgi 
din Grecia

   CM– PE 519,659
   FdR 1004089
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43. Petiția nr. 1528/2012, adresată de Graham Smith, de cetățenie 
britanică, privind excluderea datelor societăților de la protecția 
datelor

   CM– PE 521,570
   FdR 1006106

44. Petiția nr. 1530/2012, adresată de Trudy Carroll, de cetățenie 
irlandeză, privind crearea unei baze de date centrale europene 
pentru persoanele date dispărute și neidentificate

   CM– PE 519,660
   FdR 1004090

45. Petiția 1541/2012 adresată de Nicholas Crossin, de cetățenie 
irlandeză și britanică, privind presupusa încălcare de către 
autoritățile franceze 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 521,572
   FdR 1006108

46. Petiția nr. 1557/2012, adresată de Vasile Capra, de cetățenie 
română, privind un litigiu de moștenire în România

   CM– PE 521,573
   FdR 1006109

47. Petiția nr. 1576/2012, adresată de Rolf Juschkewitz, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea pe teritoriul UE a formării ca 
asistent medical și ca îngrijitor pentru persoanele în vârstă

   CM– PE 521,574
   FdR 1006110

48. Petiția nr. 1588/2012, adresată de Eusebio de Blas Rivero, de 
cetățenie spaniolă, privind criteriile discriminatorii utilizate pentru 
a calcula indemnizațiile de pensie în Spania

   CM– PE 519,668
   FdR 1004098

49. Petiția nr. 1658/2012, adresată de Tsvetan Vetsov, de cetățenie 
bulgară, însoțită de 3 semnături, privind administrarea 
defectuoasă a unui proiect din Bulgaria finanțat din fonduri UE

   CM– PE 521,578
   FdR 1006115

50. Petiția nr. 1676/2012, adresată de C.M., de cetățenie română, 
privind portabilitatea numerelor de telefon în România

   CM– PE 521,579
   FdR 1006117

51. Petiția nr. 1687/2012, adresată de Uwe Krüger, de cetățenie 
germană, privind timpul de lucru al navigatorilor de pe vasele UE

   CM– PE 521,580
   FdR 1006118

52. Petiția nr. 1719/2012, adresată de Myriam Plein, de cetățenie 
germană, privind carnea provenită de la animale sacrificate 
ritualic din produsele alimentare

   CM– PE 521,581
   FdR 1006119

53. Petiția nr. 1733/2012, adresată de K.S., de cetățenie germană, 
privind legislația europeană de prevenire a consumului excesiv de 
alcool

   CM– PE 521,582
   FdR 1006120
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54. Petiția nr. 1736/2012, adresată de Therese Misch, de cetățenie 
germană, privind protecția împotriva consecințelor fumatului

   CM– PE 521,583
   FdR 1006121

55. Petiția nr. 1738/2012, adresată de Lara Sabel, de cetățenie 
germană, privind interzicerea țigaretelor subțiri și a celor cu 
aromă de mentol

   CM– PE 521,584
   FdR 1006122

o O o

56. Data și locul următoarei reuniuni
    5 decembrie  2013,  9.00 – 12.30  


