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Comisia pentru petiții
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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 16 decembrie 2013, 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala ASP (A3G-3)

între 15.00 și 15.30 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor

* * *

la ora 15.30:

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)
FdR 1012803

_________________________
(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 membru poate solicita, înainte de sfârșitul 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 președintelui

4. Chestiuni diverse

5. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

În prezența Comisiei Europene

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

Imigrație

6. Petiția nr. 1596/2012, adresată de Lucie Haardt, de cetățenie 
germană, în numele Jugendliche ohne Grenzen, susținută de 
aproximativ 25 de organizații și de sute de cosemnatari, privind 
drepturile omului în relație cu refugiații în Europa

CM– PE 524,824
FdR 1012707

7. Petiția nr. 1714/2013, adresată de Elisabeth Schmock, de cetățenie 
germană, însoțită de 31 de semnături privind repartizarea 
echitabilă a sarcinilor în ceea ce privește refugiații care intră pe 
teritoriul UE prin Italia și Grecia

sir

8. Petiția nr. 1769/2013, adresată de Bernhard Sengen, de cetățenie 
germană, privind problema refugiaților și o posibilă soluție la
această problemă

sir

9. Petiția nr. 1909/2013, adresată de Renato Lelli, de cetățenie 
italiană, în numele Associazione Genitori Separati, privind 
reglementarea imigrației în Uniunea Europeană

sir

10. Petiția nr. 1946/2013, adresată de Pro Asyl - Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V, de cetățenie germană, 
însoțită de sute de semnături, privind detenția persoanelor aflate 
în căutare de protecție 

sir

11. Petiția nr. 1948/2013, adresată de Dorothee Matthias, de cetățenie 
germană, privind regimul solicitanților de azil

sir
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12. Petiția nr. 2056/2013, adresată de Cesare Rizzi, de cetățenie 
italiană, în numele Associazione amici della domenica, privind 
tragedia din Lampedusa (Italia) în care au fost implicați imigranți

sir

13. Petiția nr. 2091/2013, adresată de Emiliano Fratello, de cetățenie 
italiană, privind o strategie europeană comună de imigrare în zona 
mediteraneeană
(în prezența petiționarului)

sir

14. Petiția nr. 1690/2012, adresată de Regina Schlacht, de cetățenie 
austriacă, privind formarea profesională pentru solicitanții de azil
(posibil în prezența petiționarului)

CM– PE 524,825
FdR 1012708

Afaceri constituționale

15. Petiția nr. 1375/2013, adresată de Giuseppe Lamparelli, de 
cetățenie italiană, privind protejarea provinciilor italiene
(posibil în prezența petiționarului)

sir

Mediul

16. Petiția nr. 622/2010, adresată de A.I.C., de cetățenie română, în 
numele Asociației AD Astra a oamenilor de știință români, 
privind presupuse încălcări ale legislației europene de către 
proiectul exploatării de aur de la Roșia Montană (România)
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 628/2011, adresată de Sorin Jurca, de cetățenie română, 
în numele Fundației Culturale Roșia Montană, privind prejudiciile 
aduse mediului de către proiectul de exploatare a aurului de la 
Roșia Montană (România)
(posibil în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 891/2011, adresată de A.S., de cetățenie română, 
privind exploatarea minieră pe bază de cianuri de la Roșia 
Montană

CM– PE 458.701/REV
FdR 887589

sir

17. Petiția nr. 298/2012, adresată de Arivem, asociație franceză, 
privind construirea unei instalații pentru producerea gazului la 
Romainville (Franța)
(posibil în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1005/2012, adresată de A.C., de cetățenie franceză 

CM–
PE 500,682/REV. II
FdR 1012746
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privind un proiect de înființare a unei uzine de metanizare în 
Romainville, Franța

la ora 18.00

*** Votare ***

Vizită de informare

18. Raport privind vizita de informare în Galicia, Spania (11-13 
februarie 2013)
(termenul limită pentru AM: 27.11.2013, ora 12.00 / aprobare: 
16.12.2013)
- examinarea amendamentelor traduse
- aprobarea raportului aferent vizitei de informare

DT– PE 508.307
FdR 1008140

AM 1012709

*** Sfârșitul votării ***

* * *

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

19. Petiția nr. 0643/2007, adresată de Stefania Alessandrelli, de 
cetățenie italiană, în numele Comitetului locuitorilor din districtul 
Torrette, privind poluarea atmosferică urbană provocată de 
traficul intens

CM–
PE 407,961/REV. V
FdR 1010173

20. Petiția nr. 0940/2008, adresată de Arie Machiel Rijkenberg, de 
cetățenie austriacă, privind nerecunoașterea în Belgia a unui 
examen în limba olandeză care a avut loc în Țările de Jos

CM–
PE 423,674/REV. V
FdR 1010175

21. Petiția nr. 0302/2009, adresată de Eugenia Ioan, de cetățenie 
germană, privind pierderile la schimbul valutar în contextul plății 
pensiei sale în Germania de către statul român

CM–
PE 429,622/REV. III
FdR 1010177
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22. Petiția nr. 1334/2010, adresată de Samuel Martin-Sosa, de 
cetățenie spaniolă, în numele mișcării ecologiste „Ecologistas en 
Acción”, privind crearea unui amplasament de depozitare a 
deșeurilor în vecinătatea orașului spaniol Toledo și riscurile 
aferente pentru populațiile locale de acvile rare și protejate

CM–
PE 462,696/REV. III
FdR 1010182

23. Petiția nr. 0938/2011, adresată de Andrea Niemeyer-Otte, de 
cetățenie germană, privind nerecunoașterea de către serviciile 
sociale germane a perioadei de creștere a copilului

CM–
PE 500,668/REV. II
FdR 1010188

24. Petiția nr. 1385/2011, adresată de Antoni Bague Guerrero, de 
cetățenie spaniolă, privind practicile ilegale de gestionare a 
deșeurilor și de urbanizare din Gimenells i el Pla de la Font 
(Lleida)

CM– PE 494,739/REV
FdR 1010190

25. Petiția nr. 0552/2012, adresată de V. S, de cetățenie italiană, 
privind un proiect din domeniul energiei eoliene proiectat în 
largul coastei L’Atmetlla de Mar (Tarragona, Spania)

CM– PE 523,127
FdR 1010194

26. Petiția nr. 0876/2012, adresată de Pedro Barrionuevo Valero, de 
cetățenie spaniolă, privind gestionarea defectuoasă a deșeurilor și 
zgomotul excesiv produs de containerele subterane de eliminare a 
gunoiului, care pun în pericol sănătatea publică în La Unión 
(Murcia)

CM– PE 523,129
FdR 1010197

27. Petiția nr. 1367/2012, adresată de Alejandro Laguna Martín-
Meldaña, de cetățenie spaniolă, în numele Plataforma Sindical de 
Empleados Públicos de España (Sindicatul lucrătorilor din 
sectorul public din Spania), însoțită de 21 de semnături, privind 
măsurile de austeritate impuse funcționarilor publici în Spania
precum și
Petiția nr. 1929/2012, adresată de Marrahí Escribà Marrahí, de 
cetățenie spaniolă, privind măsurile de austeritate impuse 
funcționarilor publici în Spania

CM– PE 523,132
FdR 1010202

28. Petiția nr. 1391/2012, adresată de Christinel Farsch, de cetățenie 
germană, însoțită de 93 de semnături, privind racordarea unui sat 
din România la rețeaua de energie electrică

CM– PE 523,133
FdR 1010203

29. Petiția nr. 1401/2012, adresată de Donalda Saule Surplyte, de 
cetățenie lituaniană, în numele comunității satului Kisiniai, 
privind un proiect aprobat de exploatare minieră în carieră în satul 
Kisiniai (Klaipėda, Lituania)

CM– PE 523,134
FdR 1010204

30. Petiția nr. 1477/2012, adresată de Lasse Schuldt, de cetățenie 
germană, susținută de cinci cosemnatari, privind păstrarea 
orarului de vară pe tot parcursul anului

CM– PE 523,136
FdR 1010206
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31. Petiția nr. 1550/2012, adresată de dl Hammann, de cetățenie 
germană, în numele Euro Media Trade GmbH, privind refuzul 
autorităților germane de a recunoaște conturile PayPal

CM– PE 523,139
FdR 1010209

32. Petiția nr. 1566/2012, adresată de Szwagrun Janusz, de cetățenie 
poloneză, în numele Poly-Service S.A., privind restricțiile asupra 
importurilor de bunuri și procedurile administrative excesive

CM– PE 523,140
FdR 1010210

33. Petiția nr. 1574/2012, adresată de Marlies van Hoef, de cetățenie 
neerlandeză, privind inegalitatea în ceea ce privește acordarea de 
subvenții europene

CM– PE 523,141
FdR 1010211

34. Petiția nr. 1579/2012, adresată de Lago González, de cetățenie 
spaniolă, în numele Ferbal Agrícola SL, privind ruta feroviară de 
mare viteză proiectată între Murcia și Cartagena (Spania), care ar 
avea un impact negativ asupra unui sit Natura 2000

CM– PE 523,142
FdR 1010212

35. Petiția nr. 1614/2012, adresată de B.M., de cetățenie germană, 
privind propunerea de regulament privind restricțiile de operare 
referitoare la zgomot pe aeroporturile din UE

CM– PE 523,143
FdR 1010213

36. Petiția nr. 1614/2012, adresată de Alberto Puglia, de cetățenie 
italiană, privind probleme întâmpinate cu asigurarea de sănătate în 
Germania

CM– PE 523,144
FdR 1010214

37. Petiția nr. 1683/2012, adresată de Tobias Holzreiter, de cetățenie 
germană, privind protejarea frecvențelor pe unde scurte împotriva 
radiațiilor electromagnetice
precum și
Petiția nr. 1685/2012, adresată de Tobias Holzreiter, de cetățenie 
germană, privind protejarea frecvențelor pe unde scurte împotriva 
radiațiilor electromagnetice

CM– PE 523,145
FdR 1010215

38. Petiția nr. 1720/2012, adresată de Volker Utschick, de cetățenie 
germană, privind etichetarea produselor de îngrijire personală

CM– PE 523,147
FdR 1010217

39. Petiția nr. 1737/2012, adresată de G.B., de cetățenie germană, 
privind privatizarea alimentării cu apă pentru consumul casnic

CM– PE 523,148
FdR 1010218

40. Petiția nr. 1874/2012, adresată de Karla Kamp, de cetățenie 
germană, privind inițiativele antifumat ale Parlamentului 
European

CM– PE 523,153
FdR 1010224

41. Petiția nr. 1880/2012, adresată de Sebastian Wladarz, de cetățenie 
germană, privind sistemul educațional polonez și desfășurarea 
învățământului în limba germană

CM– PE 523,154
FdR 1010225
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42. Data și locul următoarei reuniuni
 20 ianuarie 2014, 15.00 – 18.30
 21 ianuarie 2014, 9.00 – 12.30


