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PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 19 marca 2014 r., w godz. 9.00–12.30 oraz 15.00–18.30
Czwartek 20 marca 2014 r., w godz. 9.00–12.30

Bruksela

Sala   

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (1) PE 530.077
FdR 1023108

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń w dniach:
 20–21 stycznia 2014 r.

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
+ załączniki

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Sprawy różne

_________________________
(1) Zgodnie z decyzją komisji z dnia 30 września 1997 r., na podstawie dokumentu roboczego PE 223.544, 
punkty sekcji B projektu porządku dziennego nie będą omawiane podczas obecnego posiedzenia. Każdy poseł 
może zwrócić się jednak przed końcem posiedzenia o przesunięcie dowolnego punktu sekcji B do sekcji A; w 
ten sposób zostanie on automatycznie włączony do sekcji A i poddany pod dyskusję w trakcie następnego 
posiedzenia.
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W obecności Komisji Europejskiej

A. Petycje podlegające dyskusji w komisji na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji 
Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Prawa podstawowe / ochrona dziecka

* Wielka Brytania

5. Petycja 1229/2013, którą złożył K.Z. (Niemcy), w sprawie 
wykonania orzeczenia sądowego zezwalającego mu na 
korzystanie z prawa do odwiedzin dziecka (Wlk. Brytania/Malta)
(w obecności składającego petycję)

   sir

6. Petycja 1655/2013, którą złożyła Laila Brice (Łotwa), w sprawie 
rzekomej dyskryminacji w Wielkiej Brytanii ze względu na
pochodzenie etniczne, religię i język
(w obecności składającej petycję)
oraz
Petycja 1852/2013, którą złożyła Maija Zargarjana (Łotwa), w 
sprawie rzekomej dyskryminacji w Wielkiej Brytanii ze względu 
na pochodzenie etniczne, religię i język
(w obecności składającej petycję)

   sir

7. Petycja 2287/2013, którą złożyła Ale Ambrasaite (Litwa), w 
sprawie rzekomej dyskryminacji przez władze brytyjskie ze 
względu na pochodzenie etniczne, religię i język oraz w sprawie 
pogwałcenia europejskiej konwencji praw człowieka
oraz
Petycja 2473/2013, którą złożyła Ale Ambrasaite (Litwa), w 
sprawie rzekomej dyskryminacji przez władze brytyjskie ze 
względu na pochodzenie etniczne, religię i język oraz w sprawie 
pogwałcenia europejskiej konwencji praw człowieka

   sir

8. Petycja 2531/2013, którą złożyła Emma Thomson (Wielka 
Brytania), w sprawie rzekomej dyskryminacji przez władze 
brytyjskie ze względu na dyskryminację matki

   sir

9. Petycja 1707/2013, którą złożyła Sabine Kurjo McNeill 
(Niemcy), w sprawie zniesienia adopcji bez zgody rodziców 
(Wlk. Brytania)
(w obecności składającej petycję)

   sir

* Holandia
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10. Petycja 0543/2009, którą złożył Kees van Beek (Holandia), 
w sprawie rzekomego nieprzestrzegania prawa UE przez 
holenderską Radę Ochrony Dzieci i Biuro ds. Dzieci i Młodzieży 
(Holandia)

   CM–
   PE 430.515/rev II
   FdR 824551

11. Petycja 0363/2011, którą złożyła Barbara Anna Blaszak (Polska) 
w sprawie rzekomych arbitralnych działań oraz dyskryminacji ze 
względu na obywatelstwo po stronie holenderskiej służby 
ds. opieki socjalnej nad dziećmi i dorosłymi (Holandia)
(w obecności składającej petycję)

   CM– PE 473.773/REV
   FdR 1003798

12.Petycja 0943/2012, którą złożyła Jelena Antonova (Łotwa), w 
sprawie dyskryminacji i rzekomego naruszenia swobodnego 
przepływu osób
(Holandia)
(prawdopodobnie w obecności składającej petycję)

   CM– PE 514,898
   FdR 942931
   LT NL

* Francja

13. Petycja 1390/2012, którą złożyła Krisztina Orosz (Węgry), w 
sprawie wykonania orzeczenia sądu dotyczącego transgranicznej 
władzy rodzicielskiej i rzekomego naruszenia przysługujących jej 
praw podstawowych
(Francja)
(prawdopodobnie w obecności składającej petycję)

   CM– PE 514.959
   FdR 943053

* Polska

14. Petycja 1920/2012, którą złożyła Anita Kamińska (Polska), w 
sprawie nieprzestrzegania przez Polskę rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego 
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej (Polska/Irlandia)

   sir 

* Grecja

15. Petycja 1200/2007, którą złożyła R. S. (Niemcy) w sprawie praw 
ojcowskich (Niemcy/Grecja)

   CM–
   PE PE441.313/V
   FdR 1021987

* Hiszpania

16. Petycja 1013/2012, którą złożył Eduardo Raya Retamero 
(Hiszpania), w sprawie uprowadzenia noworodka w hiszpańskim 
szpitalu oraz nieudolnego prowadzenia śledztwa przez władze
oraz
Petycja 1201/2012, którą złożyła Rosalía Gutiérrez Valdivia 

   CM– PE 519.616
   FdR 1004011



PE530.077v01-00 4/13 OJ\1023108PL.doc

PL

(Hiszpania), w sprawie uprowadzenia noworodka w hiszpańskim 
szpitalu oraz nieudolnego prowadzenia śledztwa przez władze
oraz
Petycja 1209/2012, którą złożyła Maria Angustias Rodriguez 
Fernandez (Hiszpania), wraz z 2 podpisami, w sprawie 
uprowadzenia noworodków w hiszpańskim szpitalu oraz 
nieudolnego prowadzenia śledztwa przez władze
oraz
Petycja 1323/2012, którą złożyła Encarnación Murillo López 
(Hiszpania), w sprawie uprowadzenia noworodka w hiszpańskim 
szpitalu oraz nieudolnego prowadzenia śledztwa przez władze
oraz
Petycja 1368/2012, którą złożyła Encarnación Moya Gómez 
(Hiszpania), w sprawie kradzieży noworodka ze szpitala w 
Hiszpanii i nieprzeprowadzenia przez władze odpowiedniego 
dochodzenia w tej sprawie
oraz
Petycja 1369/2012, którą złożyła Ma del Mar Guerrero Arjona 
(Hiszpania), w sprawie kradzieży noworodka ze szpitala w 
Hiszpanii i nieprzeprowadzenia przez władze odpowiedniego 
dochodzenia w tej sprawie
oraz
Petycja 1631/2012, którą złożyła Maria del Carmen Gómez 
Heredia (Hiszpania), w sprawie kradzieży noworodka ze szpitala 
w Hiszpanii i nieprzeprowadzenia przez władze odpowiedniego 
dochodzenia w tej sprawie
oraz
Petycja 1772/2012, którą złożyła Ana Peso Haro (Hiszpania), w 
sprawie uprowadzenia noworodka ze szpitala w Hiszpanii oraz 
nieudolnego prowadzenia śledztwa przez władze
oraz
Petycja 1790/2012, którą złożyła Ascensión Barbero Sánchez 
(Hiszpania), w sprawie uprowadzenia noworodka ze szpitala w 
Hiszpanii oraz nieudolnego prowadzenia śledztwa przez władze
(prawdopodobnie w obecności składających petycję)

   CM– PE 523.150
   FdR 1010220

Środowisko

17. Petycja 1353/2011, którą złożył D.D. (Bułgaria), w sprawie 
budowy wysypiska śmieci w obwodzie Jamboł w Bułgarii
(prawdopodobnie w obecności składającego petycję)

   CM– PE 498.098/REV
   FdR 938833

18. Petycji 0944/2004, którą złożyła Sheila Ellis (Wielka Brytania) 
w imieniu 'Residents Against Toxic Site' („Mieszkańcy Przeciw 
Składowiskom Odpadów Toksycznych”) z 7 podpisami, 
w sprawie prawdopodobnego zaniedbania Wielkiej Brytanii 
dotyczącego wdrożenia dyrektywy UE w sprawie składowania 
odpadów

   CM–
   PE 367.729/REV. X
   FdR 1010171
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(w obecności składającej petycję)

19. Petycja 1833/2013, którą złożyły Gisela Urban i Gabriele Menzel 
(Niemcy) w imieniu kilku towarzystw opieki nad zwierzętami, 
wraz z 7724 podpisami, przeciwko testom na zwierzętach oraz 
rozporządzeniu REACH
(prawdopodobnie w obecności składających petycję)

   sir

Ochrona danych

20. Petycja 1008/2011, którą złożył M. R.-W. (Litwa) w imieniu 
Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, w sprawie 
nieprzestrzegania przez władze litewskie dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 504.243
   FdR 925832

* * *

godz. 15.00

Konkurencja

21. Petycja 1633/2012, którą złożyli Mara Bizzotto, Gino Agerde 
i Rosario Boschieri w imieniu Comitato Libera informazione 
Radio Televisiva (Włochy), wraz z 11 432 podpisami, w sprawie 
niezgodności opłaty licencyjnej na rzecz RAI TV (Włochy) 
z prawem UE
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 519,770/REV
   FdR 1021515

Środowisko

22. Petycja 1845/2013, którą złożył Roland Egger (Austria) w 
imieniu „atomstopp_oberoesterreich”, wraz z 14 658 podpisami, 
w sprawie jednolitego unijnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w razie wypadku w elektrowniach 
jądrowych
(w obecności składającego petycję)

   sir

23. Petycja 1042/2011, którą złożył Reinhard Uhrig (Niemcy) w 
imieniu Przyjaciół Ziemi – Austria, z 98 500 podpisami, w 
sprawie natychmiastowego zainicjowania procesu stopniowego 
odchodzenia od energii jądrowej na całym świecie
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 487.868/REV
   FdR 922955
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24. Petycja 1403/2011, którą złożył H.W.F. (Niemcy) w sprawie 
rozbudowy elektrowni jądrowej w pobliżu miasta Temelin 
w Czechach

   CM– PE 494.746
   FdR 911584 

25. Petycja 2383/2013, która złożył Heinz Mutzek (Austria) w 
imieniu stowarzyszenia najemców w Hirschstetten (Mieterbeirat 
Siedlung Hirschstetten), w sprawie planowanej rozbudowy 
autostrady na przedmieściach Wiednia i jej skutków dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego
(w obecności składającego petycję)

   sir

26. Petycja 0559/2009, którą złożył José Vázquez Gómez (Hiszpania) 
w imieniu „Asociación Movida Pro Parque Tamarguillo”, w 
sprawie budowy odgałęzienia autostrady, która doprowadziłaby 
do zniszczenia parku w Sewilli
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE438.300/REV
   FdR 859599

27. Petycja 0971/2013, którą złożył Carlos Alonso Cidad (Hiszpania) 
w sprawie jakości wody pitnej w zbiorniku Oiola w Kraju 
Basków
(w obecności składającego petycję)

   sir

w godz. 17.30 – 18.30 (przy drzwiach zamkniętych)

28. Posiedzenie koordynatorów

* * *

Czwartek 20 marca godz. 9.00

29. Ogłoszenia przewodniczącego dotyczące decyzji 
koordynatorów

Dyskryminacja
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30. Petycja 1873/2012, którą złożył Rolf Weber (Niemcy), w sprawie 
wydzierżawienia gruntów we Francji rolnikowi niemieckiemu 
i dyskryminacji ze względu na wiek

   CM– PE 527.894
   FdR 1015884

Sprawy socjalne

31. Petycja 1273/2010, którą złożył Lorenzo Torto (Włochy), w 
sprawie prawa osób niepełnosprawnych do wykonywania pracy 
za wynagrodzeniem
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519 

32. Petycja 267/2012, którą złożył József Darányi (Węgry), w 
sprawie zniesienia systemu wczesnych emerytur na Węgrzech
oraz
Petycja 474/2012, którą złożył Karoly Katus (Węgry) w imieniu 
Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, wraz z 1860 
podpisami, w sprawie zlikwidowania systemów wczesnych 
emerytur na Węgrzech
(w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja 479/2012, którą złożył L.G.T. (Węgry), w sprawie 
zniesienia systemów wczesnych emerytur na Węgrzech
oraz
Petycja 483/2012, którą złożył Attila Fazekas (Węgry), w sprawie 
zniesienia systemów wczesnych emerytur na Węgrzech
oraz
Petycja 625/2012, którą złożył Csaba Nyakó (Węgry), w sprawie 
zniesienia systemów wczesnego przechodzenia na emeryturę na 
Węgrzech
oraz
Petycja 762/2012, którą złożył Florian Koczka (Węgry), w 
sprawie zniesienia systemów wczesnych emerytur na Węgrzech
oraz
Petycja 1144/2012, którą złożył István Balogh (Węgry), w 
sprawie zniesienia na Węgrzech przepisów dotyczących 
wcześniejszych emerytur
oraz
Petycja 1261/2012, którą złożył László Kuti (Węgry), w imieniu 
stowarzyszenia KNOE w sprawie zniesienia systemu wczesnych 
emerytur na Węgrzech
(w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja 477/2013, którą złożył E.S.F. (Węgry) w sprawie 
zniesienia systemów wczesnych emerytur na Węgrzech

   CM– PE 506.254
   FdR 929917

  
sir

Fundusze europejskie
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33. Petycja 2761/2013, którą złożyli Marek Suski i Wojciech 
Surkiewicz (Polska), wraz z ok. 10 000 podpisów, w sprawie 
podziału funduszy europejskich w województwie mazowieckim
(prawdopodobnie w obecności składającego petycję)

   sir

Sprawy gospodarcze i monetarne

34. Petycja 1480/2012, którą złożył O. K. H. K. (Niemcy), w sprawie 
obowiązkowego obniżenia wartości greckich obligacji będących 
w posiadaniu drobnych inwestorów
( !!! PRZEŁOŻONE NA posiedzenie w dniu 1 kwietnia !!! )

   sir

Środowisko

35. Petycja 0172/2013, którą złożył Eduard Rabal Vidal (Hiszpania), 
w sprawie sektora energii odnawialnej w Hiszpanii
oraz
Petycja 0430/2013, którą złożył Jorge Barredo (Hiszpania) w 
imieniu Unión Española Fotovoltaica, z 14 podpisami, w sprawie 
ram prawnych dotyczących źródeł energii odnawialnej w 
Hiszpanii
(w obecności składającego petycję)
oraz
Petycja 0709/2013, którą złożyli Miguel Ruperez Marco i Elena 
Caminero Muñoz (Hiszpania), w imieniu Dulcinea Solar 61 i 62, 
wraz z 2 podpisami, w sprawie ram w zakresie źródeł energii 
odnawialnej w Hiszpanii
oraz
Petycja 1481/2013, którą złożył Piet Holtrop (Hiszpania), w 
sprawie działań rządu hiszpańskiego sprzecznych z celami 
dyrektywy 2009/28/WE w dziedzinie energii odnawialnej
(w obecności składającego petycję)

   sir

   sir

  sir

   sir

36. Petycja 1331/2012, którą złożył Roberto Albanese (Włochy), 
w sprawie kryzysu w sektorze energii słonecznej we Włoszech
(w obecności składającego petycję)

   CM– PE 529.912
   FdR 1022157

37. Petycja 1160/2009, którą złożył Werner Sandig (Niemcy), 
w sprawie budowy dwóch elektrowni wiatrowych 
w przygranicznym czeskim regionie Uścia nad Łabą i ich 
szkodliwych skutków dla środowiska pobliskich niemieckich 
rezerwatów przyrody
oraz
Petycja 1246/2010, którą złożył Thomas Kirsten (Niemcy), w 
imieniu rady miasta Altenberg w południowo-wschodnich 
Niemczech, w sprawie naruszania prawodawstwa 
środowiskowego UE w związku z budową parku wiatrowego w 
pobliskim czeskim regionie przygranicznym

   CM–
   PE 441.094/REV. II
   FdR 1010178
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oraz
Petycja 1501/2010, którą złożył Frank Legler (Niemcy), w 
imieniu „Erzgebirgezweigverein Geising”, z około 350 
podpisami, w sprawie naruszania prawodawstwa środowiskowego 
UE w związku z budową farmy wiatrowej w pobliskim czeskim 
regionie przygranicznym

38. Petycja 1008/2010, którą złożył Peter Kranz (Niemcy), w sprawie 
protestu społecznego przeciwko farmie wiatrowej planowanej w 
Wolfhagen (Hesja)

   CM– PE462.668/REV
   FdR 887594

39. Petycja 1555/2012, którą złożył Helmut Wolfram (Niemcy), wraz 
z 1 sygnatariuszem, w imieniu mieszkańców dzielnicy Kleedorf w 
Bad Brambach, w sprawie instalacji turbin wiatrowych w pobliżu 
niemieckich terenów mieszkalnych znajdujących się przy granicy 
z Republiką Czeską

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874 

40. Petycja 0757/2010, którą złożył Hartmut Tannenberger (Niemcy) 
z ok. 11 000 podpisów, w sprawie zanieczyszczenia powietrza w 
regionie Rudaw na granicy pomiędzy Niemcami i Czechami

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137 

* * * * *
B. Petycje, które proponuje się zamknąć w świetle odpowiedzi pisemnej Komisji 
Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

41. Petycja 0385/2008, którą złożyła Anna Schnackers (Holandia), w 
sprawie uznawania dowodu tożsamości osoby niepełnosprawnej 
w całej Europie

   CM– PE 415,116/REV
   FdR 1017782

42. Petycja 0971/2009, którą złożyli Angela i William Flanagan 
(Wielka Brytania), w sprawie zagrożenia dla zdrowia 
powodowanego przez wadliwy system kanalizacji oraz odmowy 
podjęcia działań przez władze

   CM–
   PE 441,089/REV. III
   FdR 1017783

43. Petycja 0372/2011, którą złożyła S.M. (Niemcy), w sprawie 
różnic między Francją a Niemcami w odniesieniu do uznawania 
specjalistycznych kwalifikacji lekarskich

   CM– PE 475,884/REV
   FdR 1015815

44. Petycja 0567/2011, którą złożył Fabio Albanese (Włochy), w 
sprawie odmowy poświadczenia zgodności „Diploma di maturità 
magistrale” (świadectwa wykształcenia nauczyciela szkoły 
średniej) z dyrektywą 2005/36/WE przez włoskie Ministerstwo 
Edukacji

   CM– PE 519,572/REV
   FdR 1017788
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45. Petycja 0744/2011, którą złożyła Maria Antónia Busto Ortiz 
(Hiszpania), w sprawie metali rakotwórczych porzuconych na jej 
wiejskiej posesji

   CM– PE 508.083/REV
   FdR 1012842

46. Petycja 0075/2012, którą złożył B.H. (Węgry), w sprawie 
warunków odbywania studiów uniwersyteckich na Węgrzech

   CM– PE 523.126
   FdR 1010191

47. Petycja 0218/2012, którą złożyła Eva Bencze (Włochy), w 
sprawie uznania rumuńskich kwalifikacji zawodowych we 
Włoszech

   CM–
   PE 498,102/REV. II
   FdR 1017802

48. Petycja 0325/2012, którą złożył Wolfgang Semrad (Austria), w 
sprawie dyrektywy dotyczącej czasu pracy

   CM– PE 528,125
   FdR 1017831

49. Petycja 0624/2012, którą złożył Kumar Sreeram (Indie), w 
sprawie uznania kwalifikacji lekarza dentysty

   CM– PE 504.259/REV
   FdR 1010195

50. Petycja 0663/2012, którą złożył Beniamino Sandrini (Włochy), 
w sprawie dostępu do dokumentów w związku z utworzeniem 
składowiska odpadów w prowincji Werona

   CM–
   PE 504,261/REV. II
   FdR 1017803

51. Petycja 0755/2012, którą złożył L.M. (Węgry), w sprawie 
niedoskonałości węgierskiego systemu prawnego

   CM– PE 504,268/REV
   FdR 1017805

52. Petycja 0757/2012, którą złożył Andrzej Stepniewski (Polska), 
w sprawie zmiany procedury składania do Komisji skarg 
dotyczących nieprzestrzegania prawa UE

   CM– PE 528,126
   FdR 1017832

53. Petycja 0904/2012, którą złożył Guiso Gavino (Włochy), w 
sprawie budowy nowej spalarni na składowisku odpadów w 
Macomer/Tossilo, Sardynia (Włochy)

   CM–
   PE 506,289/REV. II
   FdR 1017806

54. Petycja 0962/2012, którą złożył Santo Grammatico (Włochy) w 
imieniu Legambiente, w sprawie działalności kamieniołomu 
Monte Parodi, w którym wydobywa się wapień, w miejscowości 
Riccò del Golfo (La Spezia, Liguria)

   CM–
   PE 506,299/REV. II
   FdR 1015822

55. Petycja 1008/2012, którą złożyła Cecilia Sanna (Włochy), w 
sprawie uznania zaświadczeń lekarskich

   CM– PE 528,127
   FdR 1017833

56. Petycja 1208/2012, którą złożył Mihai Jurcau (Rumunia), w 
sprawie funkcjonowania systemu prawnego w Rumunii

   CM– PE 528,128
   FdR 1017834
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57. Petycja 1251/2012, którą złożyło stowarzyszenie niekomercyjne 
„Occupy for Animals” (Luksemburg), w sprawie maltretowania 
bezpańskich zwierząt

   CM– PE 508,162/REV
   FdR 1017808

58. Petycja 1252/2012, którą złożył Gregory Barton (Wielka 
Brytania), w sprawie rzekomych trudności w uzyskaniu wizy dla 
żony narodowości tajlandzkiej w konsulacie francuskim w 
Bangkoku (Tajlandia)

   CM– PE 514,949/REV
   FdR 1015823

59. Petycja 1356/2012, którą złożył Matías Alonso Blasco 
(Hiszpania), w sprawie wielu niewyjaśnionych przypadków 
wymuszonych zaginięć w Hiszpanii

   CM– PE 527,878
   FdR 1015863

60. Petycja 1481/2012, którą złożyła Susanne Anzengruber (Niemcy), 
w sprawie walk psów w Europie

   CM– PE 519,651/REV
   FdR 1017809

61. Petycja 1533/2012, którą złożyła Monika Pape (Niemcy), 
w sprawie zalania jej domu w wyniku problemów z kanalizacją

   CM– PE 527,882
   FdR 1015868

62. Petycji 1696/2012, którą złożyła I.M. (Polska), w sprawie 
nieprawidłowych praktyk holenderskiej agencji pośrednictwa 
pracy

   CM– PE 527,886
   FdR 1015873

63. Petycja 1807/2012, którą złożyli Dino Guido Rinoldi i Bisio 
Alessandra, Fabrizio Baldizzone (Włochy), w imieniu 
stowarzyszenia LETA, w sprawie nadużywania znaków 
towarowych na rynku wewnętrznym

   CM– PE 527,890
   FdR 1015879

64. Petycja 1813/2012, którą złożył Krisztian Pifko (Węgry), 
z 2 857 podpisami internetowymi, w sprawie przywrócenia 
wolnego handlu płynami do papierosów elektronicznych na 
Węgrzech

   CM– PE 527,891
   FdR 1015881

65. Petycja 1825/2012, którą złożył João Paulo Gomes Baptista 
(Portugalia), w sprawie ostatnich zmian granic społeczności 
lokalnej w Portugalii

   CM– PE 527,892
   FdR 1015882

66. Petycja 1838/2012, którą złożyła Ramona Riscau (Rumunia), w 
sprawie finansowania projektów kwalifikujących się do 
EFRROW (działanie 141) w Rumunii

   CM– PE 524.854
   FdR 1012885

67. Petycja 1868/2012, którą złożył Cătălin Bizgan (Rumunia), 
w sprawie podatku od emisji zanieczyszczeń pochodzących 
z pojazdów w Rumunii

   CM– PE 524.855
   FdR 1012886
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68. Petycja 1896/2012, którą złożyła Calin Carmen Elena (Rumunia), 
w sprawie uznawania dyplomów w UE

   CM–
   PE 527,895
   FdR 1015885

69. Petycja 1936/2012, którą złożył L.S. (Irlandia), w sprawie 
rzekomego nieprzestrzegania przez Węgry prawodawstwa UE w 
dziedzinie wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie 
odpowiedzialności rodziców w kontekście transgranicznym

   CM– PE 527,896
   FdR 1015886

70. Petycja 1943/2012, którą złożyła Aferdita Hasandocaj (Włochy), 
w sprawie kryzysu gospodarczego we Włoszech

   CM– PE 528,123
   FdR 1017829

71. Petycja 1952/2012, którą złożył G.A. (Wielka Brytania), w 
sprawie wyznaczania przedstawicieli podatkowych w Portugalii

   CM– PE 527,899
   FdR 1015890

72. Petycja 0001/2013, którą złożył Lorenz H. Becker (Niemcy), w 
sprawie różnych przepisów dotyczących upadłości w UE

   CM– PE 528,124
   FdR 1017830

73. Petycja 0006/2013, którą złożył Mohamed Musa Gbondo Sama 
(Niemcy), w sprawie domniemanego nierównego traktowania 
przez niemieckie władze w odniesieniu do wniosku o wydanie 
wizy

   CM– PE 528,169
   FdR 1018328

74. Petycja 0018/2013, którą złożył Lodovico Pizzati (Włochy), z 
30 000 podpisów, w sprawie uznania przez Unię Europejską 
ewentualnego referendum w sprawie niepodległości regionu 
Wenecji Euganejskiej jako niezależnego państwa w Europie

   CM– PE 528,172
   FdR 1018331

75. Petycja 0020/2013, którą złożyła Lea Ruth Ziebold (Niemcy), w 
sprawie rozbiórki budynków chronionych w Segowii, Avili i 
Salamance w Hiszpanii

   CM– PE 527,901
   FdR 1015892

76. Petycja 0022/2013, którą złożył L.C. (Włochy), w sprawie 
zanieczyszczenia środowiska spowodowanego przez wytwórnię 
biogazu w Castiglion Fibocchi (Arezzo – Włochy)

   CM– PE 528,173
   FdR 1018333

77. Petycja 0041/2013, którą złożył Jos Eisberg (Niemcy), w sprawie 
zatwierdzenia stosowania stewii

   CM– PE 527,902
   FdR 1015893

78. Petycja 0048/2013, którą złożył Norbert Claus (Niemcy), w 
sprawie szkolenia kierowców

   CM– PE 527,903
   FdR 1015895
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79. Petycja 0068/2013, którą złożył Holger Bauermeister (Niemcy), 
w sprawie dyrektywy 78/660/EWG w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek

   CM– PE 527,904
  FdR 1015897

80. Petycja 0073/2013, którą złożyli Christos Vlachojannis i Jannis 
Leventakis (Grecja), wraz z 3400 podpisami, w sprawie sytuacji 
w zakresie zdrowia publicznego na greckich wyspach Paros i 
Antiparos

   CM– PE 527,905
   FdR 1015898

81. Petycja 0075/2013, którą złożył Nutan Sampat (Niemcy), w 
sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego produktów 
leczniczych

   CM– PE 524.864
   FdR 1012896

82. Petycja 0086/2013, którą złożył Petr Kohout (Czechy), w sprawie 
zapobiegania uzależnieniu od gier hazardowych i ich zakazu

   CM– PE 528,178
   FdR 1018338

83. Petycja 0095/2013, którą złożył Jürgen Engert (Niemcy), w 
sprawie uiszczania opłat za parkowanie w Amsterdamie i 
Rotterdamie

   CM– PE 528,179
   FdR 1018339

84. Petycja 0112/2013, którą złożyła Marta Mariani (Włochy), w 
sprawie katedry w Chartres

   CM– PE 528,181
   FdR 1018341

85. Petycja 0177/2013, którą złożył Andrea Dimitri (Włochy), w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w Hiszpanii

   CM– PE 528,184
   FdR 1018344

o O o

86. Termin i miejsce następnego posiedzenia
   1 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30


