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PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 10 februarie 2014, 15.00 - 18.30
Marți, 11 februarie 2014, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
 16 decembrie 2013

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ anexa

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

Sănătate

5. Petiția nr. 0232/2013, adresată de Anna Kleszcz, de cetățenie 
poloneză, privind introducerea unor proceduri uniforme la nivel 
european pentru tratarea durerilor cronice în unitățile medicale
(în prezența petiționarului)

sir

Afaceri sociale

6. Petiția nr. 0807/2013, adresată de Heinrich Haller, de cetățenie 
germană, privind accidentele de muncă

CM– PE 524.865
FdR 1012898

Mediul înconjurător

7. Petiția nr. 1517/2012, adresată de G.S., de cetățenie italiană, 
privind excluderea concesiunilor maritime acordate de statul 
italian din Directiva 2006/123/CE
(în prezența petiționarului)

CM– PE 519.659
FdR 1004088

Pescuit

8. Petiția nr. 1938/2012, adresată de Danny Byrne, de cetățenie 
irlandeză, privind discriminarea de către autoritățile irlandeze în 
punerea în aplicare a programului „Lost at Sea” (bărci de pescari 
naufragiate)
(în prezența petiționarului)

CM– PE 527.897
FdR 1015887

Inițiativa cetățenilor europeni

9. Prezentare a studiului privind Inițiativa cetățenilor europeni:
„Inițiativa cetățenilor europeni - primele învățăminte de la 
intrarea în vigoare”
- prezentare a raportului intermediar pentru prima audiere 
privind ICE din 17.2.2014.
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de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor

* * *

Marți, 11 februarie 2014

ora 9.00

11. Comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor

*** Votare ***

12. Raport privind cetățenia UE – 2013. Cetățeni ai UE: drepturile 
dumneavoastră, viitorul dumneavoastră
(2013/ INI ) (COM(2013) 269 final
Raportor: SALAVRAKOS (EFD)
(în plen: 10.03.2014)
- adoptarea proiectului de raport

PR– PE 522.951
FdR 1010498

AM– PE 526.119
FdR 1013577

13. Raport anual privind activitățile Comisiei pentru petiții din anul 
2013
Raportor: WALESA (PPE)
(termen de depunere a amendamentelor în limba engleză: 
27.01.2014 la 12:00)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

PR– PE 526.099
FdR 1015159

AM– PE 528.021
FdR 1017554

Vizită de informare

14. Raport privind vizita de informare în Grecia (17-
20 septembrie 2013)
(termen de depunere a amendamentelor: 27.1.2014 la 12:00)
- examinarea amendamentelor
- aprobarea documentului de lucru

DT– PE 514.858
FdR 942577

*** Sfârșitul votării ***
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Imigrație

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

CM– PE 524,825
FdR 1012708

16. Petiția nr. 2727/2013, adresată de Izabella Pulpan, de cetățenie 
italiană, privind participarea la evenimente și competiții sportive 
pentru imigranții ce nu au cetățenia unei țări europene
(în prezența petiționarului)

sir

Drepturi fundamentale/Protecția copilului

17. Petiția nr. 965/2011, adresată de Tammy Nørgård, de cetățenie 
americană, privind presupusele încălcări ale drepturilor omului de 
către autoritățile daneze
(în prezența petiționarului)

CM– PE 502.133
FdR 922954

18. Petița nr. 954/2012, adresată de Vincenzo Antonuccio, de 
cetățenie italiană, privind presupusa încălcare a drepturilor omului 
de către autoritățile daneze
(în prezența petiționarului)

CM– PE 506.297
FdR 929993

19. Petiția nr. 963/2012, adresată de Marie Kathleen Denise Arce-
Aspelin, de cetățenie filipineză, privind situația sa insuportabilă în 
Danemarca

CM– PE 514.941
FdR 943034

20. Petiția nr. 964/2012, adresată de Fabrizio Infante, de cetățenie 
italiană, privind lipsa legăturii cu fiica sa care locuiește în 
Danemarca

CM– PE 513.206
FdR 939031

21. Petiția nr. 965/2012, adresată de Aleksandra Kawasnicka, de 
cetățenie poloneză, privind presupusa neglijență medicală în ceea 
ce privește tratamentul fiicei sale și problemele sale cu tatăl de 
cetățenie daneză al copilului

CM– PE 514.900
FdR 942933

22. Petiția nr. 966/2012, adresată de Kent Cooper, de cetățenie 
americană, privind presupusa discriminare de către autoritățile 
daneze
(eventual în prezența unui reprezentant al petiționarului)

CM– PE 514.900/REV
FdR 1004009

23. Petiția nr. 1078/2012, adresată de Marion Weilharter, de cetățenie 
austriacă, privind litigiul pentru răpirea copilului său și punerea în 
executare a Acordului de la Haga de către Danemarca
(în prezența petiționarului)

CM– PE 514.903
FdR 942936
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24. Petiția nr. 1420/2012, adresată de dna Yan Maria Li, din Hong 
Kong, privind accesul la justiție și lupta pentru drepturile omului 
în Danemarca

CM– PE 519.632
FdR 1004028

25. Petiția nr. 1891/2012, adresată de Oksana Jewell, de cetățenie 
rusă, privind încălcările drepturilor omului de către autoritățile 
daneze
(în prezența petiționarului)

sir

26. Petiția nr. 1945/2012, adresată de Anni Nielsen, de cetățenie 
daneză, privind o încălcare a drepturilor omului ce îi revin și ale 
copiilor ei
(în prezența petiționarului)

CM

27. Petiția nr. 0107/2013, adresată de Hjördis Svan Aðalheiðardóttir, 
de cetățenie islandeză, privind încălcarea drepturilor omului în 
cazul părinților de altă cetățenie decât cea daneză, în cazuri de 
custodie și răpire în Danemarca

sir

28. Petiția nr. 0108/2013, adresată de Sarah Charlotte West, de 
cetățenie daneză, privind încălcarea drepturilor omului în cazul 
părinților de altă cetățenie decât cea daneză, în cazuri de custodie 
și răpire în Danemarca
(eventual în prezența petiționarului)

sir

29. Petiția nr. 939/2013, adresată de Kema Mussolin, de cetățenie 
americană, privind un caz de custodie în Danemarca

sir

30. Petiția nr. 944/2013, adresată de Brigitte Thomsen, de cetățenie 
daneză, privind cazurile de custodie partajată în Austria și 
Danemarca

sir

31. ANULATĂ sir

32. Petiția nr. 1089/2013, adresată de M. G-N, de cetățenie germană, 
privind divorțul de soțul său, de cetățenie daneză

sir

33. Petiția nr. 1235/2013, adresată de Marlene Enggaard Løvbum, de 
cetățenie daneză, privind un caz de eroare judiciară în Danemarca

sir

34. Petiția nr. 1398/2013, adresată de Anne Rahima Tvede-Jensen, de 
cetățenie daneză, privind o presupusă încălcare a drepturilor 
omului în Danemarca

sir

35. Petiția nr. 1547/2013, adresată de Laila Egensberg, de cetățenie 
daneză, privind încălcarea drepturilor omului în cazul său și al 
copiilor săi în Danemarca
(eventual în prezența petiționarului)

sir
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36. Petiția nr. 1564/2013, adresată de B. S. W., de cetățenie daneză, 
privind încălcarea drepturilor copiilor, ale părinților, ale mamei și 
ale omului în Danemarca

sir

37. Petiția nr. 1630/2013, adresată de B. H., de cetățenie daneză, 
privind molestarea copilului său

sir

38. Petiția nr. 1656/2013, adresată de K. H., de cetățenie daneză, 
privind dreptul la replică și la protecție al copilului său, în temeiul 
Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului
(în prezența petiționarului)

sir

39. Petiția nr. 1797/2013, adresată de C. V., de cetățenie daneză, 
privind încălcarea Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile copilului și a altor convenții privind drepturile 
omului în Danemarca
(în prezența petiționarului)

sir

40. Petiția nr. 1802/2013, adresată de S. L., de cetățenie daneză, 
privind o situație similară

sir

41. Petiția nr. 1819/2013, adresată de Susanne Jørgensen, de cetățenie 
daneză, privind o situație similară

sir

42. Petiția nr. 1940/2013, adresată de T. D., de cetățenie daneză, 
privind modul în care autoritățile daneze tratează cazurile de 
custodie

sir

43. Petiția nr. 1955/2013, adresată de Lise Lotte Trab, de cetățenie 
daneză, privind instituționalizarea celor trei copii ai săi

sir

44. Petiția nr. 2166/2013, adresată de M. X., de cetățenie honduriană, 
privind un caz de presupusă discriminare și persecuție în 
Danemarca

sir

* * *

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

45. Petiția nr. 0573/2009, adresată de A. P., de cetățenie română, 
privind calitatea scăzută a apei potabile din Buzău (România)

CM–
PE 438.301/REV. III
FdR 931856
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46. Petiția nr. 1557/2009, adresată de Izabella Mészárosné Györvári, 
de cetățenie maghiară, în numele Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Uniunea pentru Protejarea Intereselor Companiilor), 
privind discriminarea întreprinderilor mici și mijlocii din Ungaria 
și neaplicarea standardelor UE

CM– PE 467.093/REV
FdR 1000233

47. Petiția nr. 0755/2010, adresată de Tony Lowes, de cetățenie 
irlandeză, în numele Asociației „Friends of the Irish 
Environment” („Prietenii Mediului din Irlanda”), privind 
neaplicarea de către Irlanda a legislației europene de mediu, în 
legătură cu extracția de turbă

CM–
PE 467.097/REV. II
FdR 1010181

48. Petiția nr. 1345/2010, adresată de Paul McColgan, de cetățenie 
irlandeză, în numele „Abolish VRT Campaign”, privind 
problemele legate de înmatricularea vehiculelor într-o situație 
transfrontalieră între Regatul Unit și Irlanda
precum și
Petiția nr. 1357/2010, adresată de Ryan Stewart, de cetățenie 
irlandeză, în numele „Abolish VRT Campaign”, privind dilema 
cu care se confruntă studenții irlandezi care studiază în Regatul 
Unit în ceea ce privește taxa de înmatriculare a autovehiculelor

CM– PE 464.880/REV
FdR 943020

49. Petiția nr. 0811/2011, adresată de Garbis Kehaiyan, de cetățenie 
română, în numele Asociației pentru prevenirea abuzurilor fiscale 
(APAF), privind deturnarea de fonduri europene în domeniul 
agriculturii de către guvernul român

CM– PE 513.137
FdR 938619

50. Petiția nr. 0828/2011, adresată de Patrick Anazonwu, de cetățenie 
germană, privind sistarea unor beneficii sociale în Irlanda

CM– PE 487.849/REV
FdR 931897

51. Petiția nr. 0216/2012, adresată de B. P. L. și F. B. S., de cetățenie 
spaniolă, purtând 76 de semnături, privind amplasamentul unei 
instalații de tratare a apelor reziduale în Cesuras (A Coruña, 
Galicia)

CM– PE 514.888
FdR 942899

52. Petiția nr. 529/2012, adresată de C.G., de cetățenie română, 
privind un program de instruire pentru persoanele cu handicap

CM– PE 508.097
FdR 931948

53. Petiția nr. 0865/2012, adresată de Nadia Borisova, de cetățenie 
bulgară, privind integrarea persoanelor cu handicap pe piața 
muncii din Bulgaria

CM– PE 508.114
FdR 931997

54. Petiția nr. 1014/2012, adresată de Volodya Vasilev, de cetățenie 
bulgară, în numele Asociației medicilor generaliști din Sofia 
(SAGMP), privind nerespectarea Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoașterea calificărilor profesionale

CM– PE 504.301
FdR 925936
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55. Petiția nr. 1052/2012, adresată de Loukia Stergiou, de cetățenie 
elenă, privind politicile UE de acordare a azilului în cazul 
resortisanților țărilor terțe

CM– PE 513.209
FdR 939034

o O o

56. Data și locul următoarei reuniuni
 19.3.2014 , 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30
 20.3.2014, 9.00 – 12.30 


