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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 20 ianuarie 2014, 15.00 - 18.30
Marți, 21 ianuarie 2014, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 526.340
FdR 1015250

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunilor din:
 25-26 noiembrie 2013
 5 decembrie 2013

PV– PE 524.676
FdR 1011637
PV– PE 526.191
FdR 1014133
+ anexele

3. Comunicări ale președintei

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, 
orice membru poate solicita, înainte de încheierea 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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În prezența Comisiei Europene

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

Drepturi de vot

5. Petiția 446/2007, adresată de Harry Shindler, de naționalitate 
britanică, privind dreptul de vot în alegerile parlamentare 
naționale al cetățenilor britanici care locuiesc în străinătate.
(posibil în prezența petiționarului)

CM– PE 400.359
FdR 702270
LT Pres

Transporturi

6. Petiția nr. 1138/2012, adresată de Vasileios Antonopoulos, de 
cetățenie elenă, în numele operatorilor de linii de transport cu 
autocarul din partea centrală și de nord a Greciei, privind 
dereglementarea transportului rutier de călători

CM– PE 508.143
FdR 932031

7. Petiția nr. 711/2012, adresată de Mariysz Miasko, de cetățenie 
poloneză, în numele firmei de avocatură Kancelaria Prawne 
Viggen, privind interpretarea anumitor dispoziții ale 
Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condițiile 
care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de 
transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

CM– PE 502.170
FdR 922998

Ajutoare de stat - Concurență

8. Petiția nr. 0021/2013, adresată de John Savage, de cetățenie 
britanică, privind costurile excesive aplicate de Parcul Allerton 
pentru recuperarea deșeurilor
(posibil în prezența petiționarului)

sir

Mediul înconjurător

9. Petiția nr. 0768/2012, adresată de Ana Martina Varela Velo, de 
cetățenie spaniolă, cu privire la activitățile de minerit aurifer cu 
exploatare în carieră prevăzute în orașul Cabana (La Coruña, 
Galicia)
(în prezența petiționarei)

CM–
PE 508.107
FdR 931990

10. Petiția nr. 0095/2012, adresată de Julio Martín De Eugenio 
Manglano, de cetățenie spaniolă, în numele Asociación Colectivo 
Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro, cu privire la un 

CM– PE 496.605/REV
FdR 1003946
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proiect de stație de epurare a apei din Valdemoro și Cimpozuelos 
(Madrid), care ar avea un impact asupra rețelei Natura 2000 și ar 
încălca Directiva privind habitatele și Directiva privind păsările
precum și
Petiția nr. 0282/2012, adresată de Javier Carrillo Castaño, de 
cetățenie spaniolă, în numele EQUO, privind infrastructura de 
epurare a apei din Valdemoro și Cimpozuelos (Madrid), care 
afectează rețeaua Natura 2000 și încalcă Directiva EIM, Directiva 
privind habitatele și Directiva privind pasările
(în prezența petiționarului)

Drepturi fundamentale

11. Petiția nr. 0838/2012, adresată de Vasilis Hadjievangelou, de 
cetățenie cipriotă, privind presupusele încălcări ale drepturilor 
omului în Cipru

CM– PE 506.281/REV
FdR 1004006

12. Petiția nr. 1653/2010, adresată de Markella Isaia-Tsiakka, de 
cetățenie cipriotă, în numele Mișcării din Cipru a refugiaților și 
mamelor strămutate, privind discriminarea împotriva copiilor 
femeilor refugiate

CM–
PE 448.711/REV. II
FdR 887585

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

13. Reuniune a coordonatorilor

* * *

marți, 21 ianuarie 2014

la ora 9.00
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14. Comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor

Rapoarte

15. Raportul privind cetățenia UE – 2013. Cetățeni ai UE: drepturile 
dumneavoastră, viitorul dumneavoastră
(2013/ INI ) (COM(2013)0269
Raportor: SALAVRAKOS (EFD)
(termen limita pentru AM: 16.12.2013 / adoptare: 10-11.2.2014)
- examinarea amendamentelor

PR– PE 522.951
FdR 1010498

AM– PE 526.119
FdR 1013577

16. Raport anual privind activitățile Comisiei pentru petiții în 2013
Raportor: WALESA (PPE)
(termen limita pentru AM: ? / adoptare: 10-11.2.2014 de 
confirmat) 
- examinarea proiectului de raport

PR– PE 526.099
FdR 1015159

Vizită de informare

17. Raport privind vizita de informare în Grecia (17-20.9.2013)
- examinarea documentului de lucru

DT– PE 514.858
FdR 942577

Mediul înconjurător

18. Petiția nr. 1175/2012, adresată de Tania Jackson, de cetățenie 
britanică, privind construcția planificată a două reactoare nucleare 
în Hinkley Point, Regatul Unit

CM– PE 508.152
FdR 932040

19. Petiția nr. 413/2012, adresată de Petar Troyanski, de cetățenie 
bulgară, în numele Asociației pentru libertatea de expresie „Anna 
Politkovskaya” privind presupusele neregularități legate de 
centralele nucleare din Bulgaria
(posibil în prezența petiționarului)

CM– PE 500,690
FdR 920528

20. Petiția nr. 1666/2013, adresată de P.T., de cetățenie română, în 
numele Asociației „Salvați cartierele Dămăroaia și Bucureștii 
Noi” privind presupusa încălcare a legislației europene cu privire 
la construirea unui număr mare de clădiri în zona istorică 
„Parcelarea Bazilescu” (București, România)
(posibil în prezența petiționarului)

sir
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21. Petiția nr. 359/2012, adresată de Maria Elena Solís Yánez, de 
cetățenie spaniolă, privind autorizarea prospectării petrolului în 
Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare) și presupusa 
încălcare a Directivei privind evaluarea impactului asupra 
mediului și a Directivei privind habitatele
precum și
Petiția nr. 559/2012, adresată de Pedro Hernández Camacho, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 164 de semnături, privind 
autorizarea prospectării petrolului în Fuerteventura și Lanzarote 
(Insulele Canare), și presupusa încălcare a Directivei privind 
evaluarea impactului asupra mediului și a Directivei privind 
habitatele
precum și
Petiția nr. 683/2012, adresată de dna Carmen Cabrera González, 
de cetățenie spaniolă, cu privire la autorizarea prospectării 
petrolului în Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare) și 
presupusa încălcare a Directivei-cadru privind apa
precum și
Petiția nr. 1826/2012 adresată de Daniel Pérez Creus, de cetățenie 
spaniolă, privind autorizarea prospectării petrolului în 
Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare)
precum și
Petiția nr. 801/2013 adresată de María Mercedes Gómez Sande, 
de cetățenie spaniolă, privind autorizarea activităților de 
prospectare a petrolului în Fuerteventura și Lanzarote (Insulele 
Canare)
(în prezența petiționarilor)

CM– PE 500.687
FdR 920525

sir

* * *

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

22. Petiția nr. 0181/2011, adresată de Rosa Burgos Rérez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Verdes de Aragón”, privind un 
proiect referitor la sporturile de iarnă în Montanuy din regiunea 
autonomă Aragón situată în nordul Spaniei și daunele provocate 
de acest proiect asupra mediului

CM–
PE 476,020/REV. II
FdR

23. Petiția nr. 1386/2011, adresată de Antonio Javier Rodriguez 
Castillo, de cetățenie spaniolă, privind sistemul obligatoriu de 
taxe pe autostrada „Via do Infante”, din Algarve, Portugalia

CM– PE 492,754/REV
FdR 1012843
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24. Petiția nr. 0079/2012, adresată de Asociația „Victoria Revoluției 
din decembrie '89” și alte opt asociații, privind situația actuală din 
România
precum și
Petiția nr. 0109/2012, adresată de G.P., de cetățenie română, 
privind presupusa corupție din sistemul judiciar
precum și
Petiția nr. 0244/2012, adresată de A.V., de cetățenie română, 
privind monitorizarea sistemului judiciar din România
precum și
Petiția nr. 0637/2012 adresată de I.D., de cetățenie română, în 
numele Partidului Românilor din Diaspora, privind situația din 
România
precum și
Petiția nr. 1814/2012, adresată de Y.D., de cetățenie bulgară, în 
numele Uniunii pentru Întreprinderi Economice Private, privind 
corupția și criminalitatea organizată din Bulgaria

CM– PE 524,839
FdR 1012857

25. Petiția nr. 0134/2012, adresată de Anaïs Berthier și Natacha 
Cingotti, de cetățenie franceză, în numele organizațiilor 
„ClientEarth” și „Friends of the Earth Europe” („Prietenii 
Pământului – Europa”), însoțită de 14 semnături, privind accesul 
la documentele UE și la informațiile referitoare la mediu

CM– PE 496,610/REV
FdR 1012828

26. Petiția nr. 0353/2012, adresată de R. A., de cetățenie italiană, 
privind problemele referitoare la acordarea de vize turistice unor 
rude algeriene de către autoritățile diplomatice italiene

CM– PE 502,139/REV
FdR 1010193

27. Petiția nr. 0570/2012, adresată de Maria Teresa Magnifico, de 
cetățenie italiană, privind recunoașterea în Italia a statutului său 
profesional obținut în Germania

CM–
PE 500,706/REV. II
FdR 1012832

28. Petiția nr. 0594/2012, adresată de R.R., de cetățenie germană, 
privind dificultățile întâmpinate în recunoașterea statutului de 
expert acreditat

CM– PE 506,265/REV
FdR 1012833

29. Petiția nr. 1038/2012, adresată de Luciano Iannuccelli, de 
cetățenie italiană, privind funcționarea cardului european de 
asigurări sociale de sănătate în Republica Cehă

CM– PE 514,902/REV
FdR 1012834

30. Petiția nr. 1041/2012, adresată de Sabrina D'Amanti, de cetățenie 
italiană, privind prejudiciile cauzate mediului de baza militară
americană de la Niscemi (Caltanisetta)

CM– PE 508,128/REV
FdR 1012837

31. Petiția nr. 1321/2012 adresată de Oisin Jones-Dillon, de cetățenie 
irlandeză, privind discriminarea pe criterii de cetățenie practicată 
de băncile malteze

CM– PE 523,131
FdR 1010201
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32. Petiția nr. 1450/2012, adresată de Walter Serpagli, de cetățenie 
italiană, privind vânzarea de benzină pentru autovehicule

CM– PE 524,844
FdR 1012870

33. Petiția nr. 1555/2012, adresată de Helmut Wolfram, de cetățenie 
germană, susținută de un cosemnatar, în numele locuitorilor din 
districtul Kleedorf din Bad Brambach, privind construcția de 
turbine eoliene în aproprierea unei zone rezidențiale situate la 
frontiera cu Republica Cehă

CM– PE 524,845
FdR 1012874

34. Petiția nr. 1657/2012, adresată de Stanislav Gulbinovic, de 
cetățenie lituaniană, privind sistemul de justiție din Lituania

CM– PE 524,847
FdR 1012876

35. Petiția nr 1704/2012, adresată de Englund Lennart, de cetățenie 
suedeză, privind solicitarea unui tratament egal în ceea ce privește 
taxele de congestionare

CM– PE 523,146
FdR 1010216

36. Petiția nr. 1773/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie 
italiană, privind utilizarea limbii italiene la redactarea 
documentelor pentru consultările publice la nivelul UE

CM– PE 524,849
FdR 1012879

37. Petiția nr. 1778/2012, adresată de Gianluca Sciacchitano, de 
cetățenie italiană, privind transparența contractelor de telefonie

CM– PE 524,850
FdR 1012881

38. Petiția nr. 1798/2012, adresată de Kevin Scardifield, de cetățenie 
britanică, privind o campanie de sensibilizare la nivel mondial cu 
privire la DSF/SCDR

CM– PE 524,851
FdR 1012882

39. Petiția nr. 1799/2012, adresată de James Bainbridge, de cetățenie 
britanică, privind impozitul pe proprietate

CM– PE 523,151
FdR 1010222

40. Petiția nr. 1802/2012, adresată de Pierangelo Saba, de cetățenie 
italiană, privind salvgardarea programului Erasmus

CM– PE 524,852
FdR 1012883

41. Petiția nr. 1812/2012, adresată de H.M., de cetățenie britanică, 
privind îmbunătățirea farmacovigilenței la realizarea studiilor 
clinice

CM– PE 523,152
FdR 1010223

42. Petiția nr. 1877/2012, adresată de R.F., de cetățenie austriacă, 
privind o presupusă discriminare a altor state membre care rezultă 
din cerința ca funcționarii UE să primească salariile într-un cont 
bancar din Belgia

CM– PE 524,856
FdR 1012887
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43. Petiția nr. 1905/2012, adresată de M.R.A., de cetățenie britanică, 
privind cetățenia UE ca urmare a independenței Scoției

CM– PE 523,155
FdR 1010227

44. Petiția nr. 1939/2012, adresată de Milen Iliev, de cetățenie 
bulgară, privind sprijinirea țigărilor aromate în UE

CM– PE 524,857
FdR 1012888

45. Petiția nr. 0034/2013, adresată de Andreas Mai, de cetățenie 
germană, privind propunerea de a trata țigareta electronică ca 
produs din tutun 
precum și
Petiția nr. 0035/2013, adresată de Janine și Michael Leven, de 
cetățenie germană, privind propunerea de a trata țigareta 
electronică ca produs din tutun
precum și
Petiția nr. 0067/2013, adresată de Joachim Kromm, de cetățenie 
germană, privind Directiva europeană privind produsele din tutun

CM– PE 524,861
FdR 1012892

46. Petiția nr. 0042/2013, adresată de Jonas Dieckmann, de cetățenie 
germană, privind suprasubvenționarea produselor agricole

CM– PE 524,863
FdR 1012895

o O o

47. Data și locul următoarei reuniuni
 10 februarie 2014, 15.00 – 18.30
 11 februarie 2014, 9.00 – 12.30


