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PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 19 martie 2014, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30
Joi, 20 martie 2014, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 530.077
FdR 1023108

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
 20-21 ianuarie 2014

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
și 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 fundamentale/Protecția copilului

* Regatul Unit

5. Petiția nr. 1229/2013, adresată de K.Z., de cetățenie germană, 
privind executarea unei hotărâri judecătorești pentru a îi permite 
acestuia să își exercite dreptul de a-și vizita copilul (Regatul 
Unit/Malta)
(în prezența petiționarului)

sir

6. Petiția nr. 1655/2013, adresată de Laila Brice, de cetățenie letonă, 
privind presupusa discriminare pe motiv de etnie, religie și limbă 
din Regatul Unit
(în prezența petiționarei)
și
Petiția nr. 1852/2013, adresată de Maija Zargarjana, de cetățenie 
letonă, privind presupusa discriminare pe motiv de etnie, religie și 
limbă din Regatul Unit 
(în prezența petiționarei)

sir

7. Petiția nr. 2287/2013, adresată de Ale Ambrasaite, de cetățenie 
lituaniană, privind presupusa discriminare pe motiv de etnie, 
religie și limbă, precum și presupusa încălcare a Convenției 
europene a drepturilor omului de către autoritățile din Regatul 
Unit
și
Petiția nr. 2473/2013, adresată de Ale Ambrasaite, de cetățenie 
lituaniană, privind presupusa discriminare pe motiv de etnie, 
religie și limbă, precum și presupusa încălcare a Convenției 
europene a drepturilor omului de către autoritățile din Regatul 
Unit

sir

8. Petiția nr. 2531/2013, adresată de Emma Thomson, de cetățenie 
britanică, privind presupusa discriminare pe motiv de handicap al 
mamei de către autoritățile din Regatul Unit

sir

9. Petiția nr. 1707/2013, adresată de Sabine Kurjo McNeill, de 
cetățenie germană, privind solicitarea abolirii adopțiilor fără 
consimțământul parental (Regatul Unit)
(în prezența petiționarei)

sir
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* Țările de Jos

10. Petiția nr. 0543/2009, adresată de Kees van Beek, de cetățenie 
olandeză, privind presupusa nerespectare a legislației UE de către 
Child Protection Council (Consiliul pentru protecția copilului) și 
Youth Welfare Office (Oficiul pentru Tineret) din Olanda

CM–
PE 430.515/rev II
FdR 824551

11. Petiția nr. 0363/2011, adresată de Barbara Anna Blaszak, de 
cetățenie poloneză, privind presupusele măsuri arbitrare și 
discriminarea pe motiv de naționalitate de către oficiul olandez de 
asistență socială pentru minori și tineret
(în prezența petiționarei)

CM– PE 473.773/REV
FdR 1003798

12.Petiția nr. 0943/2012, adresată de Jelena Antonova, de cetățenie 
letonă, privind discriminarea și presupusa încălcare a dreptului 
persoanelor la liberă circulație
(Țările de Jos)
(posibil în prezența petiționarei)

CM– PE 514,898
FdR 942931
LT NL

* Franța

13. Petiția nr. 1390/2012, adresată de Krisztina Orosz, de cetățenie 
maghiară, privind aplicarea hotărârilor judecătorești cu privire la 
răspunderea părintească transfrontalieră și presupusa încălcare a 
drepturilor fundamentale ale acesteia
(Franța)
(posibil în prezența petiționarei)

CM– PE 514.959
FdR 943053

* Polonia

14. Petiția nr. 1920/2012, adresată de Anita Kaminska, de cetățenie 
poloneză, privind nerespectarea de către Polonia a 
Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 
27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în 
materia răspunderii părintești (Polonia/Irlanda)

sir

* Grecia

15. Petiția nr. 1200/2007, adresată de R.S., de cetățenie germană, 
privind drepturile de paternitate (Germania/Grecia)

CM–
PE 441.313/REV
FdR 1021987

* Spania

16. Petiția nr. 1013/2012, adresată de Eduardo Raya Retamero, de 
cetățenie spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital 
din Spania și eșecul autorităților de a investiga în mod adecvat 

CM– PE 519.616
FdR 1004011
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acest caz
și
Petiția nr. 1201/2012, adresată de Rosalía Gutiérrez Valdivia, de 
cetățenie spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital 
din Spania și eșecul autorităților de a investiga în mod adecvat 
acest caz
și
Petiția nr. 1209/2012, adresată de Maria Angustias Rodriguez 
Fernandez, de cetățenie spaniolă, însoțită de 2 semnături, privind 
furtul nou-născuților dintr-un spital din Spania și eșecul 
autorităților de a investiga în mod adecvat cazurile
și
Petiția nr. 1323/2012, adresată de Encarnación Murillo López, de 
cetățenie spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital 
din Spania și eșecul autorităților de a investiga în mod adecvat 
acest caz
și
Petiția nr. 1368/2012, adresată de Encarnación Moya Gómez, de 
cetățenie spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital 
din Spania și eșecul autorităților de a investiga în mod adecvat 
acest caz
și
Petiția nr. 1369/2012, adresată de Maria del Mar Guerrero Arjona, 
de cetățenie spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un 
spital din Spania și eșecul autorităților de a investiga în mod 
adecvat acest caz
și
Petiția nr. 1631/2012, adresată de Maria del Carmen Gómez 
Heredia, de cetățenie spaniolă, privind furtul unui nou-născut 
dintr-un spital din Spania și eșecul autorităților de a investiga în 
mod adecvat acest caz
și
Petiția nr. 1772/2012, adresată de Ana Peso Haro, de cetățenie 
spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital din Spania 
și eșecul autorităților de a investiga în mod adecvat acest caz
și
Petiția nr. 1790/2012, adresată de Ascensión Barbero Sánchez, de 
cetățenie spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital 
din Spania și eșecul autorităților de a investiga în mod adecvat 
acest caz
(posibil în prezența petiționarilor)

CM– PE 523.150
FdR 1010220

Mediul înconjurător

17. Petiția nr. 1353/2011, adresată de D.D., de cetățenie bulgară, 
privind construirea unui depozit de deșeuri în regiunea Yambol, 
Bulgaria
(posibil în prezența petiționarului)

CM– PE 498.098/REV
FdR 938833



OJ\1023108RO.doc 5/13 PE530.077v01-00

RO

18. Petiția nr. 0944/2004, adresată de Sheila Ellis, de cetățenie 
britanică, în numele „Residents Against Toxic Site”, însoțită de 7 
semnături, privind presupusa neaplicare de către Regatul Unit a 
Directivei UE privind depozitele de deșeuri
(în prezența petiționarei)

CM–
PE 367.729/REV. X
FdR 1010171

19. Petiția nr. 1833/2013, adresată de Gisela Urban și Gabriele 
Menzel, de cetățenie germană, în numele mai multor asociații de 
protecție a animalelor, însoțită de 7 724 de semnături, împotriva 
testării pe animale și a Regulamentului REACH
(posibil în prezența petiționarelor)

sir

Protecția datelor

20. Petiția nr. 1008/2011, adresată de M. R-W., de cetățenie 
lituaniană, în numele „Europejska Fundacja Praw Człowieka”,
privind nerespectarea de către autoritățile lituaniene a 
Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
(în prezența petiționarului)

CM– PE 504.243
FdR 925832

* * *

15.00

Concurența

21. Petiția nr. 1633/2012, adresată de Mara Bizzotto, Gino Agerde și 
Rosario Boschieri, în numele „Comitato Libera informazione 
Radio Televisiva” (Italia), însoțită de 11 432 de semnături, 
privind conflictul taxei pe licență RAI TV (Italia) cu legislația UE
(în prezența petiționarilor)

CM– PE 519,770/REV
FdR 1021515

Mediul înconjurător

22. Petiția nr. 1845/2013, adresată de Roland Egger, de cetățenie 
austriacă, în numele Atomstopp_oberoesterreich, însoțită de 
14 658 de semnături, privind o asigurare unică la nivelul întregii 
UE referitoare la responsabilitatea civilă în caz de accident la o 
centrală nucleară
(în prezența petiționarului)

sir

23. Petiția nr. 1042/2011, adresată de Reinhard Uhrig, de cetățenie 
germană, în numele „Friends of the Earth Austria”, însoțită de 
aproximativ 98 500 de semnături, privind eliminarea graduală a 
energiei nucleare până la dispariția completă a acesteia

CM– PE 487.868/REV
FdR 922955
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(în prezența petiționarului)

24. Petiția nr. 1403/2011, adresată de H .W. F., de cetățenie germană, 
privind extinderea centralei nucleare situate în apropiere de 
Temelin, în Republica Cehă

CM– PE 494.746
FdR 911584

25. Petiția nr. 2383/2013, adresată de Heinz Mutzek, de cetățenie 
austriacă, în numele Asociației de locatari din Hirschstetten 
(Mieterbeirat Siedlung Hirschstetten), privind proiectul de 
construire a unui nou tronson de autostradă în suburbiile Vienei și 
impactul acestuia asupra mediului și a sănătății umane
(în prezența petiționarului)

sir

26. Petiția nr. 0559/2009, adresată de José Vázquez Gómez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación movida Pro Parque 
Tamarguillo”, privind construirea unei autostrăzi de legătură care 
ar afecta un parc din Sevilla
(în prezența petiționarului)

CM– PE438.300/REV
FdR 859599

27. Petiția nr. 0971/2013, adresată de Carlos Alonso Cidad, de 
cetățenie spaniolă, privind calitatea apei potabile la rezervorul 
Oiola din Țara Bascilor
(în prezența petiționarului)

sir

17.30 - 18.30 (cu ușile închise)

28. Reuniune a coordonatorilor

* * *

Joi, 20 martie 2014, 9.00

29. Comunicări ale președintei privind deciziile coordonatorilor
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Discriminarea

30. Petiția nr. 1873/2012, adresată de Rolf Weber, de cetățenie 
germană, privind leasingul obținut de un fermier german pentru 
un teren în Franța și discriminarea pe criterii de vârstă

CM– PE 527.894
FdR 1015884

Afaceri sociale

31. Petiția nr. 1273/2010, adresată de Lorenzo Torto, de cetățenie 
italiană, privind dreptul persoanelor cu dizabilități de a desfășura 
o activitate lucrativă
(în prezența petiționarului)

CM– PE 464869/REV
FdR 911519

32. Petiția nr. 267/2012, adresată de József Darányi, de cetățenie 
maghiară, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
și
Petiția nr. 0474/2012, adresată de Katus Karoly, de cetățenie 
maghiară, în numele „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom”, însoțită de 1 860 de semnături, privind desființarea 
sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 479/2012, adresată de L. G. T, de cetățenie maghiară, 
privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria
și
Petiția nr. 483/2012, adresată de Attila Fazekas, de cetățenie 
maghiară, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
și
Petiția nr. 625/2012, adresată de Csaba Nyakó, de cetățenie 
maghiară, privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
și
Petiția nr. 762/2012, adresată de Florian Koczka, de cetățenie 
maghiară, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
și
Petiția nr. 1144/2012, adresată de István Balogh, de cetățenie 
maghiară, privind eliminarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
și
Petiția nr. 1261/2012, adresată de László Kuti, de cetățenie 
maghiară, în numele „KNOE”, privind desființarea sistemelor de 
pensionare anticipată în Ungaria
(în prezența petiționarului)
și

CM– PE 506.254
FdR 929917

sir
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Petiția nr. 0477/2013, adresată de E.S.F., de cetățenie maghiară, 
privind eliminarea regimului de pensionare anticipată în Ungaria

Fonduri europene

33. Petiția nr. 2761/2013, adresată de Marek Suski și Wojciech 
Surkiewicz, de cetățenie poloneză, însoțită de aproximativ 10 000 
de semnături, privind alocarea fondurilor europene în Voievodatul 
Mazovia (o regiune a Poloniei)
(posibil în prezența petiționarilor)

sir

Afaceri economice și monetare

34. Petiția nr. 1480/2012, adresată de O. K. H. K., de cetățenie 
germană, privind reducerea obligatorie a valorii acțiunilor 
împrumutate ale guvernului elen deținute de mici investitori
( !!! AMÂNATĂ pentru reuniunea din 1 aprilie !!! )

sir

Mediul înconjurător

35. Petiția nr. 0172/2013, adresată de Eduard Rabal Vidal, de 
cetățenie spaniolă, privind sectorul energiilor regenerabile din 
Spania
și
Petiția nr. 0430/2013, adresată de Jorge Barredo, de cetățenie 
spaniolă, în numele Unión Española Fotovoltaica, însoțită de 14 
semnături, privind cadrul pentru sursele de energie regenerabilă 
din Spania
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 0709/2013, adresată de Miguel Ruperez Marco și Elena 
Caminero Muñoz, de cetățenie spaniolă, în numele Dulcinea 
Solar 61 și 62, însoțită de 2 semnături, privind cadrul pentru 
sursele regenerabile de energie în Spania
și
Petiția nr. 1481/2013, adresată de Piet Holtrop, de cetățenie 
spaniolă, privind acțiunile guvernului spaniol în domeniul 
energiei regenerabile care contravin obiectivelor Directivei 
2009/28/CE
(în prezența petiționarului)

sir

sir

sir

sir

36. Petiția nr. 1331/2012, adresată de Roberto Albanese, de cetățenie 
italiană, privind criza din sectorul energiei solare din Italia
(în prezența petiționarului)

CM– PE 529.912
FdR 1022157
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37. Petiția nr. 1160/2009, adresată de Werner Sandig, de cetățenie 
germană, privind construirea a două parcuri eoliene în zona de 
frontieră cehă Ústí nad Labem și efectele negative asociate asupra 
zonelor naturale germane din apropiere
și
Petiția nr. 1246/2010, adresată de Thomas Kirsten, de cetățenie 
germană, în numele consiliului local al orașului Altenberg, din 
sud-estul Germaniei, privind încălcarea legislației comunitare în 
domeniul mediului în ceea ce privește construirea unui parc eolian 
în apropiere de granița cehă
și
Petiția nr 1501/2010, adresată de Frank Legler, de cetățenie 
germană, în numele „Erzgebirgezweigverein Geising”, însoțită de 
350 de semnături, privind încălcarea legislației UE în domeniul 
mediului în legătură cu construirea unui parc eolian în regiunea 
din vecinătatea graniței cehești

CM–
PE 441.094/REV. II
FdR 1010178

38. Petiția nr. 1008/2010, adresată de Peter Kranz, de cetățenie 
germană, privind un protest public împotriva unui parc eolian 
planificat în Wolfhagen/Hessen

CM– PE462.668/REV
FdR 887594

39. 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

40. Petiția nr. 0757/2010, adresată de Hartmut Tanneberger, de 
cetățenie germană, însoțită de aproximativ 11 000 de semnături, 
privind poluarea aerului din regiunea Erzgebirge, în zona de 
graniță dintre Germania și Republica Cehă 

CM– PE 462.653/REV
FdR 882137

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

41. Petiția nr. 0385/2008, adresată de Anna Schnackers, de 
naționalitate neerlandeză, privind recunoașterea pe plan european 
a cărții de identitate a persoanelor cu handicap

CM– PE 415,116/REV
FdR 1017782

42. Petiția nr. 0971/2009, adresată de Angela și William Flanagan, de 
cetățenie britanică, privind pericolele pentru sănătate cauzate de 
un sistem de canalizare defect și refuzul autorităților de a remedia 
situația

CM–
PE 441,089/REV. III
FdR 1017783
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43. Petiția nr. 0372/2011, adresată de S.M., de cetățenie germană, 
privind diferențele dintre Franța și Germania în ceea ce privește 
recunoașterea calificărilor medicale de specialitate

CM– PE 475,884/REV
FdR 1015815

44. Petiția nr. 0567/2011, adresată de Fabio Albanese, de cetățenie 
italiană, privind refuzul Ministerului Educației din Italia de a 
certifica conformitatea „Diploma di maturità Magistrale” 
(diplomă de bacalaureat, profil pedagogic) cu Directiva 
2005/36/CE 

CM– PE 519,572/REV
FdR 1017788

45. Petiția nr. 0744/2011, adresată de Maria Antónia Busto Ortiz, de 
cetățenie spaniolă, privind deversarea de metale cancerigene pe 
proprietatea sa din mediul rural

CM– PE 508.083/REV
FdR 1012842

46. Petiția nr. 0075/2012, adresată de B.H., de cetățenie maghiară, 
privind condițiile impuse pentru a urma studii universitare în 
Ungaria

CM– PE 523.126
FdR 1010191

47. Petiția nr. 0218/2012, adresată de Eva Bencze, de cetățenie 
italiană, privind recunoașterea în Italia a calificărilor profesionale 
obținute în România

CM–
PE 498,102/REV. II
FdR 1017802

48. Petiția nr. 0325/2012, adresată de Wolfgang Semrad, de cetățenie 
austriacă, privind Directiva referitoare la timpul de lucru 

CM– PE 528,125
FdR 1017831

49. Petiția nr. 0624/2012, adresată de Kumar Sreeram, de cetățenie 
indiană, privind recunoașterea calificărilor profesionale de medic 
stomatolog

CM– PE 504.259/REV
FdR 1010195

50. Petiția nr. 0663/2012, adresată de Beniamino Sandrini, de 
cetățenie italiană, privind accesul la documente în contextul 
amplasării unui depozit de deșeuri în provincia Verona

CM–
PE 504,261/REV. II
FdR 1017803

51. Petiția nr. 0755/2012, adresată de L.M., de cetățenie maghiară, cu 
privire la deficiențele sistemului juridic din Ungaria

CM– PE 504,268/REV
FdR 1017805

52. Petiția nr. 0757/2012 adresată de Andrzej Stepniewski, de 
cetățenie poloneză, cu privire la modificarea procedurii prin care 
se pot depune plângeri la Comisie cu privire la nerespectarea 
legislației UE

CM– PE 528,126
FdR 1017832

53. Petiția nr. 0904/2012, adresată de Guiso Gavino, de cetățenie 
italiană, privind construirea unui nou incinerator în cadrul 
amplasamentului de tratare a deșeurilor din Macomer/Tossilo, 
Sardinia (Italia)

CM–
PE 506,289/REV. II
FdR 1017806
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54. Petiția nr. 0962/2012, adresată de Santo Grammatico, de cetățenie 
italiană, în numele Legambiente, privind mineritul în cariera de 
calcar Monte Parodi din municipalitatea Riccò del Golfo (La 
Spezia - Liguria)

CM–
PE 506,299/REV. II
FdR 1015822

55. Petiția nr. 1008/2012, adresată de Cecilia Sanna, de cetățenie 
italiană, privind recunoașterea certificatelor medicale

CM– PE 528,127
FdR 1017833

56. Petiția nr. 1208/2012, adresată de Mihai Jurcau, de cetățenie 
română, privind funcționarea sistemului juridic din România

CM– PE 528,128
FdR 1017834

57. Petiția nr. 1251/2012, adresată de asociația nonprofit „Occupy for 
Animals” (Luxemburg), privind maltratarea animalelor fără 
stăpân

CM– PE 508,162/REV
FdR 1017808

58. Petiția nr. 1252/2012, adresată de Gregory Barton, de cetățenie 
britanică, privind presupusele dificultăți în obținerea unei vize 
pentru soția sa, care are cetățenie thailandeză, la Consulatul 
Franței din Bangkok (Thailanda)

CM– PE 514,949/REV
FdR 1015823

59. Petiția nr. 1356/2012, adresată de Matías Alonso Blasco, de 
cetățenie spaniolă, privind numeroasele cazuri de dispariții forțate 
care au rămas nesoluționate în Spania

CM– PE 527,878
FdR 1015863

60. Petiția nr. 1481/2012, adresată de Susanne Anzengruber, de 
cetățenie germană, privind luptele de câini din Europa

CM– PE 519,651/REV
FdR 1017809

61. Petiția nr. 1533/2012, adresată de Monika Pape, de cetățenie 
germană, privind inundarea locuinței sale ca urmare a 
problemelor de canalizare

CM– PE 527,882
FdR 1015868

62. Petiția nr. 1696/2012 adresată de I.M., de cetățenie poloneză, 
privind practicile incorecte ale agenției de ocupare a forței de 
muncă neerlandeze

CM– PE 527,886
FdR 1015873

63. Petiția nr. 1807/2012, adresată de Dino Guido Rinoldi, Bisio 
Alessandra și Fabrizio Baldizzone, de cetățenie italiană, în 
numele Asociației LETA, privind abuzurile în domeniul mărcilor 
comerciale pe piața internă

CM– PE 527,890
FdR 1015879

64. Petiția nr. 1813/2012, adresată de Krisztian Pifko, de cetățenie 
maghiară, însoțită de 2 857 de semnături online, privind 
reintroducerea comerțului liber cu lichide pentru țigările 
electronice în Ungaria

CM– PE 527,891
FdR 1015881
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65. Petiția nr. 1825/2012, adresată de João Paulo Gomes Baptista, de 
cetățenie portugheză, referitoare la schimbările recente privind 
limitele teritoriale locale în Portugalia

CM– PE 527,892
FdR 1015882

66. Petiția nr. 1838/2012 adresată de Ramona Riscau, de cetățenie 
română, privind finanțarea proiectelor eligibile în baza FEADR 
(măsura 141) în România

CM– PE 524.854
FdR 1012885

67. Petiția nr. 1868/2012, adresată de Cătălin Bizgan, de cetățenie 
română, privind taxa pentru emisiile poluante ale vehiculelor din 
România

CM– PE 524.855
FdR 1012886

68. Petiția nr. 1896/2012, adresată de Calin Carmen Elena, de 
cetățenie română, privind recunoașterea diplomelor în UE

CM–
PE 527,895
FdR 1015885

69. Petiția nr. 1936/2012, adresată de L.S., de cetățenie irlandeză, 
privind presupusa nerespectare de către Ungaria a legislației UE 
privind executarea hotărârilor judecătorești în domeniul 
responsabilității parentale, într-un context transfrontalier

CM– PE 527,896
FdR 1015886

70. Petiția nr. 1943/2012, adresată de Aferdita Hasandocaj, de 
cetățenie italiană, privind criza economică din Italia

CM– PE 528,123
FdR 1017829

71. Petiția nr. 1952/2012, adresată de G.A., de cetățenie britanică, 
privind numirea unui reprezentant fiscal în Portugalia

CM– PE 527,899
FdR 1015890

72. Petiția nr. 0001/2013, adresată de Lorenz H. Becker, de cetățenie 
germană, privind diferitele reglementări juridice referitoare la 
faliment din UE

CM– PE 528,124
FdR 1017830

73. Petiția nr. 0006/2013, adresată de Mohamed Musa Gbondo Sama, 
de cetățenie germană, privind un presupus tratament inegal aplicat 
de autoritățile germane în legătură cu o cerere de viză

CM– PE 528,169
FdR 1018328

74. Petiția nr. 0018/2013, adresată de Lodovico Pizzati, de cetățenie 
italiană, însoțită de 30 000 de semnături, privind recunoașterea de 
către Uniunea Europeană a unui posibil referendum referitor la 
independența regiunii Veneto ca stat independent în Europa

CM– PE 528,172
FdR 1018331

75. Petiția nr. 0020/2013, adresată de Lea Ruth Ziebold, de cetățenie 
germană, privind demolarea unor clădiri protejate în orașele 
Segovia, Avila și Salamanca din Spania

CM– PE 527,901
FdR 1015892
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76. Petiția nr. 0022/2013, adresată de L.C., de cetățenie italiană, 
privind poluarea mediului generată de fabrica de biogaz din 
Castiglion Fibocchi (Arezzo – Italia)

CM– PE 528,173
FdR 1018333

77. Petiția nr. 0041/2013, adresată de Jos Eisberg, de cetățenie 
germană, privind aprobarea plantei stevia

CM– PE 527,902
FdR 1015893

78. Petiția nr. 0048/2013, adresată de Norbert Claus, de cetățenie 
germană, privind formarea conducătorilor auto

CM– PE 527,903
FdR 1015895

79. Petiția nr. 0068/2013, adresată de Holger Bauermeister, de 
cetățenie germană, referitoare la Directiva 78/660/CEE privind 
conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale

CM– PE 527,904
FdR 1015897

80. Petiția nr. 0073/2013, adresată de Christos Vlachojannis și Jannis 
Leventakis, de cetățenie greacă, însoțită de 3 400 de semnături, 
privind situația sănătății publice pe insulele grecești Paros și 
Antiparos 

CM– PE 527,905
FdR 1015898

81. Petiția nr. 0075/2013, adresată de Nutan Sampat, de cetățenie 
germană, privind noul regulament privind medicamentele

CM– PE 524.864
FdR 1012896

82. Petiția nr. 0086/2013, adresată de Petr Kohout, de cetățenie cehă, 
privind programul Stop dependenței, stop jocurilor de noroc

CM– PE 528,178
FdR 1018338

83. Petiția nr. 0095/2013, adresată de Jürgen Engert, de cetățenie 
germană, privind plata taxelor de parcare în Amsterdam și 
Rotterdam

CM– PE 528,179
FdR 1018339

84. Petiția nr. 0112/2013 adresată de Marta Mariani, de cetățenie 
italiană, privind Catedrala din Chartres

CM– PE 528,181
FdR 1018341

85. Petiția nr. 0177/2013, adresată de Andrea Dimitri, de cetățenie 
italiană, privind recunoașterea calificărilor profesionale în Spania

CM– PE 528,184
FdR 1018344

o O o

86. Data și locul următoarei reuniuni
 1 aprilie 2014, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


