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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Joi, 5 decembrie 2013, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala   PHS P4B001

9.00 - 9.30 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor

* * *

ora 9.30

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 524.625
FdR 1011335

_________________________
(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, 
orice membru poate solicita, înainte de încheierea reuniunii, transferarea unui punct de la secțiunea B la 
secțiunea A; în acest caz, punctul va fi mutat automat în secțiunea A, urmând să fie discutat în cadrul unei 
reuniuni ulterioare.
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3. Comunicări ale președintei

4. Chestiuni diverse

5. Comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor

Vizită de informare

6. Raport privind vizita de informare în Galicia, Spania (11-
13 februarie 2013)
(termen pentru depunerea AM: 27.11.2013, ora 12.00 / aprobare: 
16.12.2013)
- examinarea documentului de lucru
- examinarea amendamentelor

DT– PE 508.307
FdR 1008140

AM

În prezența Comisiei Europene

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

Sănătate - Cercetare

7. Petiția nr. 1358/2011, adresată de Annemarie Grosshans, de 
cetățenie germană, în numele unor profesori de biochimie, unii 
dintre aceștia laureați ai premiului Nobel, însoțită de 140 de 
semnături, privind exceptarea muștelor de oțet (Drosophila 
melanogaster) de la controalele veterinare efectuate la frontierele 
externe ale UE în conformitate cu Directiva 91/496/CEE și cu 
Decizia 2007/275/CE a Comisiei
( în prezența petiționarei)

CM– PE 492.753
FdR 907501

 aviz AGRI

Drepturile consumatorilor

8. Petiția nr. 1268/2010, adresată de Cristóbal Aguado Laza, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației agricultorilor din 
Valencia („Asociación Valenciana de Agricultores”) ASAJA, 
privind produsele de protecție a plantelor, molimele și bolile care 
afectează produsele vegetale
(în prezența petiționarului)

CM–
PE 469,901/REV.
FdR 1003782
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9. Petiția nr. 1236/2011, adresată de Michael Rolfe, de cetățenie 
britanică, însoțită de 4 semnături, privind legislația cipriotă în 
domeniul construcțiilor și presupusa incompatibilitate a acesteia 
cu reglementările Uniunii în domeniul protecției consumatorilor
(în prezența petiționarului)

CM–
PE 494.727/REV
FdR 920497

Discriminarea

10. Petiția nr. 1873/2012, adresată de Rolf Weber, de cetățenie 
germană, privind concesionarea unui teren din Franța unui fermier 
german și discriminarea pe criterii de vârstă

sir

Concurență

11. Petiția nr. 0338/2012, adresată de Georgios Floras, de cetățenie 
elenă, privind pretinsa nerespectare a legislației UE în materie de 
concurență de către Comisia elenă pentru concurență
(în prezența petiționarului)

CM– PE 502.168
FdR 922996

Raport

12. Raport anual privind activitățile Comisiei pentru petiții din anul 
2013
Raportor: WALESA (PPE)
- primul schimb de opinii

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

13. Petiția nr. 1278/2011 adresată de A.C.E., de cetățenie spaniolă, 
privind exproprierea forțată în scopul înființării unor turnuri de 
transmisie și a unui parc eolian în Villayón (Asturia)

CM– PE 502.134
FdR 922956

14. Petiția nr. 1196/2012, adresată de Helena Carvalho, de cetățenie 
portugheză, privind presupusa publicitate înșelătoare a 
companiilor aeriene low cost

CM– PE 521,561
FdR 1006096

15. Petiția nr. 1207/2012, adresată de José Gómez Mondría, de 
cetățenie spaniolă, în numele Consiliului Orășenesc Rotglà i 
Corberà (Valencia), privind instalațiile proiectate de gestionare a 
deșeurilor dintr-o localitate învecinată

CM– PE 513.218
FdR 939043

16. Petiția nr. 1210/2012, adresată de Matías Alonso Blasco, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Grupo para la Recuperación de la 
Memoria Histórica”, privind desemnarea zilei de 22 iulie ca Ziua 
europeană a comemorării victimelor actelor de ură

sir
LT Pres

17. Petiția nr. 1234/2012, adresată de Friedhelm Münter, de cetățenie 
germană, însoțită de 2 semnături, privind presupuse încălcări ale 
dreptului UE

CM– PE 521,562
FdR 1006097

18. Petiția nr. 1325/2012, adresată de M.C., de cetățenie franceză, 
privind pensia sa

CM– PE 521,563
FdR 1008676

19. Petiția nr. 1593/2012, adresată de Siegfried Teske, de cetățenie 
germană, în numele Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., 
privind colectarea taxei pentru drepturi de autor de către 
organizația germană GEMA

CM– PE 521,576
FdR 1006112

20. Petiția nr. 1594/2012, adresată de Heiner Schwab, de cetățenie 
germană, privind înființarea unei curți europene a brevetelor
precum și
Petiția nr. 1615/2012, adresată de Cäcilia Braun-Müller și Martina 
Braun, de cetățenie germană, în numele „KLB Diözesanverband 
Freiburg”, privind înființarea unei curți europene de brevete
precum și
Petiția nr. 1616/2012, adresată de Martina Schachtner, de 
cetățenie germană, privind înființarea unei curți europene a 
brevetelor

CM– PE 521,577
FdR 1006113
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precum și
Petiția nr. 1732/2012, adresată de Anton Habersetzer, de cetățenie 
germană, privind brevetul european

o O o

21. Data și locul următoarei reuniuni
  16.12.2013 , 15.00 - 18.30


