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PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 1 aprilie 2014, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 532.336
FdR 1024686

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
 10-11 februarie 2014

PV– PE 529.858
FdR 1020933
și anexele

3. Comunicări ale președintelui

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

Afaceri economice și monetare

5. Petiția nr. 2843/2013, adresată de Ioannis Marinopoulos și alții, în 
numele Uniunii persoanelor fizice care dețin obligațiuni emise de 
statul elen (Syllogos Fysikon Prosopon Omologiouchon Ellinikou 
Dimosiou), privind pierderea economiilor lor în urma reducerii 
datoriilor (haircut) statului elen
(în prezența petiționarului)

sir

6. Petiția nr. 1480/2012, adresată de O. K. H. K., de cetățenie 
germană, privind reducerea obligatorie a valorii titlurilor de stat 
ale guvernului elen deținute de mici investitori
(posibil în prezența petiționarului)

CM– PE 529.915
FdR 1022160

Ocuparea forței de muncă

7. 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 din Spania
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

Transporturi

8. Petiția nr. 0053/2013, adresată de Rafał Dąbrowski, de cetățenie 
polonă, însoțită de 31 de semnături, privind construcția drumului 
„Via Carpathia”
(în prezența petiționarului)

CM– PE 529.939
FdR 1022359

Mediul înconjurător

9. Petiția nr. 0298/2012, adresată de Arivem, asociație franceză, 
privind construirea unei instalații pentru producerea gazului la 
Romainville (Franța)
și
Petiția nr. 1005/2012, adresată de A.C., de cetățenie franceză, 
privind un proiect de înființare a unei uzine de metanizare în 
Romainville, Franța

CM–
PE 500,682/REV. II
FdR 1012746
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10. Petiția nr. 0633/2013, adresată de Alain Bidat, de cetățenie 
franceză, în numele Asociației „Le peuple des dunes en Tregor”, 
privind extragerea planificată de nisip cochilifer în „Baie de 
Lannion” din Bretania (Franța)

sir

11. Petiția nr. 555/2012, adresată de Juan Lopez de Uralde, de 
cetățenie spaniolă, în numele EQUO, privind lipsa transparenței 
în cadrul negocierilor cu privire la proiectul Eurovegas din Spania

CM– PE 513.191
FdR 939007

12. Petiția nr. 0429/2010, adresată de Robert Houliston, de cetățenie 
britanică, în numele „Partido para Orihuela Costa”, însoțită de 
7 000 de semnături, privind proiectul de dezvoltare urbană Cala 
Mosca din Orihuela, Valencia
(în prezența petiționarului)

CM–
PE 456.745/REV.II
FdR 917138

13. Petiția nr. 0336/2012, adresată de C.R., de cetățenie daneză, în 
numele Dyrenes Beskyttelse (Asociația daneză de protecție a 
animalelor), privind practica obișnuită de tăiere a cozii la purcei, 
în Danemarca
(posibil în prezența petiționarului)

CM– PE 496.627/REV
FdR 1010192

14. 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
(în prezența petiționarului)

sir

* * *

15.00 - 15.45 (cu ușile închise)

15. Reuniune a coordonatorilor

***
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15.45

16. Comunicări ale președintelui privind deciziile coordonatorilor

Sănătate

17. Petiția nr. 0874/2013, adresată de Rossella Ciacci, de cetățenie 
italiană, însoțită de 33 de semnături, privind închiderea spitalului 
Chidichimo din Trebisacce (regiunea Calabria în Italia)
(în prezența petiționarei)

CM– PE 530.023
FdR 1022468

Justiție

18. Petiția nr. 0319/2013, adresată de Alessandro Ciambrone, de 
cetățenie italiană, în numele Rețelei de asociații din Castel 
Volturno, privind infracționalitatea din regiunea Castel Volturno 
(Campania – Italia)
(posibil în prezența petiționarului)

sir

19. Petiția nr. 0304/2013, adresată de Lorenzo Fontana, de cetățenie 
italiană, privind executarea pedepselor cu închisoarea în țara de 
origine, atât pentru cetățenii UE, cât și pentru cetățenii statelor 
terțe
(posibil în prezența petiționarului)

sir

Mediul înconjurător

20. Petiția nr. 0357/2012, adresată de Yann Flory, de cetățenie 
franceză, în numele „Nappe phréatique en danger –
Destocamine”, privind amenințarea rezervelor de apă subterană 
din Wittelsheim (Haut Rhin)
(posibil în prezența petiționarului)

CM– PE 498.114
FdR 917175

Diverse

21. Metodele de lucru ale Comisiei pentru petiții

22. Petiția nr. 1210/2012, adresată de Matías Alonso Blasco, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Grupo para la Recuperación de la 
Memoria Histórica”, privind desemnarea zilei de 22 iulie ca Ziua 
europeană a comemorării victimelor actelor de ură 

sir
LT Pres

* * *



OJ\1024686RO.doc 5/11 PE532.336v02-00

RO

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

23. Petiția nr. 0710/2008, adresată de Peter Downes, de cetățenie 
irlandeză, referitoare la standardul de siguranță pentru căștile de 
protecție pentru sporturile hipice
și
Petiția nr. 0326/2013, adresată de Ulf Olsson, de cetățenie 
suedeză, privind siguranța căștilor de protecție pentru sporturile 
hipice

CM–
PE 418,081/REV. V
FdR 1021988

24. Petiția nr. 1132/2009, adresată de H.M., de cetățenie portugheză, 
în numele asociației portugheze de activități turistice „AETP”, 
privind lipsa de transparență în ceea ce privește cererea de 
finanțare în cadrul programelor operaționale din UE

CM–
PE 441,092/REV. II
FdR 1022018

LT EC
25. Petiția nr. 1706/2009, adresată de Bente Zuschlag Jensen, de 

cetățenie daneză, însoțită de 1 semnătură, privind ilegalitățile în 
ceea ce privește construirea unui hotel în Estepona, lângă Malaga, 
în partea de sud a Spaniei

CM–
PE 452.717/REV.II
FdR 942837

26. Petiția nr. 1268/2010, adresată de Cristóbal Aguado Laza, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației agricultorilor din 
Valencia („Asociación Valenciana de Agricultores”) ASAJA, 
privind produsele fitosanitare, molimele și bolile care afectează 
produsele vegetale

CM–
PE 469,901/REV. II
FdR 1022145

27. Petiția nr. 1333/2010, adresată de Christine Pace, de cetățenie 
malteză, privind aparenta discriminare între cetățenii Regatului 
Unit și alți cetățeni europeni

CM–
PE 464,878/REV. II
FdR 1022147

28. Petiția nr. 0256/2011, adresată de Harry Nduka, de cetățenie 
nigeriană, privind dreptul său de a rămâne în Regatul Unit

CM–
PE 472,155/REV. III
FdR 1017786

29. Petiția nr. 0580/2011, adresată de Gérard Latteux, de cetățenie 
franceză, privind secarea intenționată a unei zone mlăștinoase din 
rețeaua Natura 2000

CM–
PE 478,585/REV. II
FdR 1022149

30. Petiția nr. 0054/2012, adresată de P.G.R., de cetățenie română, 
privind taxa de poluare aplicată mașinilor achiziționate la mâna a 
doua în străinătate

CM–
PE 494.757/REV
FdR 1012827

31. Petiția nr. 0072/2012, adresată de George Arvanitis, de cetățenie 
greacă, în numele „The Hellenic Alumni of the Telematic 
University” (UNINETTUNO), însoțită de două semnături, privind 
chestiuni legate de „DOATAP” (Centrul național grec de 
informare și recunoaștere academică)

CM– PE 529,909
FdR 1022153
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32. Petiția nr. 0715/2012 adresată de Lázló Göbölös, de cetățenie 
maghiară, privind includerea specializării „chirurgie cardiacă” în 
anexa 5.1.2 la Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale

CM– PE 500,712/REV
FdR 1017804

33. Petiția nr. 1354/2012, adresată de A.M.A, de cetățenie spaniolă, 
privind infrastructura de la grădina zoologică din Barcelona

CM– PE 527,877
FdR 1015851

34. Petiția nr. 1383/2012, adresată de Johannes Maaz, de cetățenie 
germană, privind rambursarea contravalorii biletelor de avion în 
eventualitatea unei urgențe medicale

CM– PE 529,913
FdR 1022158

35. Petiția nr. 1402/2012, adresată de Petur Stoyanov, de cetățenie 
bulgară, privind presupusele deficiențe referitoare la inspectarea 
condițiilor de lucru din Cipru

CM– PE 527,879
FdR 1015864

36. Petiția nr 1629/2012, adresată de Csaba Gal, de cetățenie 
maghiară, privind presupusa încălcare a legislației UE prin 
Legea LVIII din 2012 privind funcționarii publici

CM– PE 524.846
FdR 1012875

37. Petiția nr. 1677/2012, adresată de Gheorghe Crăciun, de cetățenie 
română, privind presupusa neaplicare de către autoritățile bulgare 
a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 
28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre 
în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

CM– PE 527,884
FdR 1015871

38. Petiția nr. 1706/2012, adresată de Flora Hansen, de cetățenie 
germană, privind punerea în aplicare necorespunzătoare a 
Directivei 2004/38/CE de către Suedia

CM– PE 529,926
FdR 1022280

39. Petiția nr. 1844/2012, adresată de Marin Vasilescu, de cetățenie 
română, privind presupusele încălcări ale normelor europene care 
guvernează mandatul european de arestare și procedurile de 
predare între statele membre de către autoritățile române și 
belgiene

CM– PE 527,893
FdR 1015883

40. Petiția nr. 1870/2012, adresată de Andreas Ebert, de cetățenie 
germană, privind exodul de creiere

CM– PE 529,928
FdR 1022347

41. Petiția nr. 1902/2012, adresată de Felipe Ureta, de cetățenie 
spaniolă, privind ajutorul pentru dezvoltare al UE acordat 
Insulelor Capul Verde

CM– PE 528,167
FdR 1018326

42. Petiția nr. 1946/2012, adresată de Carsten Braatz, de cetățenie 
germană, privind liste de blocare pe site-urile de chat

CM– PE 529,931
FdR 1022350
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43. Petiția nr. 1986/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie 
italiană, privind considerarea torturii drept infracțiune în Uniunea 
Europeană

CM– PE 524.860
FdR 1012891

44. Petiția nr. 0005/2013, adresată de Hans-Werner Sperber, de 
cetățenie germană, privind vânătoarea de cormorani

CM– PE 529,932
FdR 1022351

45. Petiția nr. 0014/2013, adresată de Istvan Erdelyi, de cetățenie 
maghiară, privind poluarea fonică generată de cursele de 
automobile și motociclete de pe un stadion aflat în apropierea 
orașului Debrețin (Ungaria)

CM– PE 529,933
FdR 1022352

46. Petiția nr. 0028/2013, adresată de Singh Chumber Ravinder, de 
cetățenie britanică, privind asistența financiară acordată 
persoanelor care înființează noi întreprinderi

CM– PE 528,174
FdR 1018334

47. Petiția nr. 0039/2013, adresată de Carolin Janker, de cetățenie 
germană, privind importul de pește viu în Europa

CM– PE 529,937
FdR 1022357

48. Petiția nr. 0045/2013, adresată de Bernard Ducosson, de cetățenie 
franceză, privind libera circulație a bunurilor - COSTA Fortuna

CM– PE 529,938
FdR 1022358

49. Petiția nr. 0060/2013, adresată de Cyrille Gbemanse, de cetățenie 
necunoscută, privind dreptul său la un permis de ședere în 
Germania

CM– PE 529,940
FdR 1022360

50. Petiția nr. 0096/2013, adresată de N.S., de cetățenie britanică, în 
numele „Training for Women Network”, privind „Training for 
Women Network”

CM– PE 528,180
FdR 1018340

51. Petiția nr. 0104/2013, adresată de Geert Claes, de cetățenie 
belgiană, privind discriminarea cetățenilor UE în Malta

CM– PE 529,944
FdR 1022366

52. Petiția 0110/2013 adresată de Paul Haran, de cetățenie irlandeză, 
privind libertatea de cumpărare în Uniunea Europeană

CM– PE 529,946
FdR 1022368

53. Petiția nr. 0117/2013, adresată de Cristinel Corobana, de cetățenie 
română, în numele asociației Freedom Smile, privind presupusa 
discriminare a studenților români în Regatul Unit

CM– PE 529,948
FdR 1022370

54. Petiția nr. 0126/2013, adresată de Martin Turi, de cetățenie 
română, privind cererea de rambursare a cheltuielilor medicale 
suportate în urma unui transplant de rinichi efectuat în Ungaria

CM– PE 529,949
FdR 1022371

55. Petiția nr. 0140/2013, adresată de Martin Johansson și Viveca 
Fallenius, de cetățenie suedeză, în numele Maribo AB, privind 
nerespectarea principiilor care reglementează libera circulație a 
serviciilor în cadrul pieței interne de către Suedia și absența 

CM– PE 529,950
FdR 1022372
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măsurilor Comisiei Europene în această privință

56. Petiția nr. 0153/2013, adresată de G.B., de cetățenie italiană, 
privind problemele administrative asociate cardului de asigurări 
de sănătate în regiunea Emilia-Romagna

CM– PE 529,953
FdR 1022376

57. Petiția nr. 0155/2013 adresată de Clive Bates, de cetățenie 
britanică, privind ridicarea interdicției asupra tutunului snus 
(tutun pentru uz oral) în afara Suediei

CM– PE 528,182
FdR 1018342

58. Petiția nr. 0168/2013, adresată de Adriano Álvarez Callejo, de 
cetățenie spaniolă, privind frauda legată de subvențiile acordate în 
cadrul politicii agricole comune

CM– PE 529,956
FdR 1022385

59. Petiția nr. 0190/2013, adresată de A.G.S., de cetățenie spaniolă, 
privind amenințarea la adresa vulturului bărbos (Gypaetus 
barbatus) din Pirineii Aragonezi, Spania

CM– PE 529.958
FdR 1022398

60. Petiția nr. 0202/2013, adresată de E.J., de cetățenie germană, 
privind perceperea dublă a impozitului pe cifra de afaceri la 
achiziționarea unui autoturism nou

CM– PE 528,185
FdR 1018345

61. Petiția nr. 0205/2013, adresată de Florian Bosse, de cetățenie 
germană, privind serviciile de poștă rapidă la prețuri rezonabile în 
UE

CM– PE 528,186
FdR 1018346

62. Petiția nr. 0215/2013, adresată de Melanie Hilkemeier, de 
cetățenie germană, în numele campaniei agricole a Uniunii pentru 
Conservarea Naturii și a Biodiversității (NABU) din Germania, 
privind o agricultură a viitorului în Europa

CM– PE 528,187
FdR 1018348

63. Petiția nr. 0241/2013, adresată de Jürgen Weidemann, de 
cetățenie germană, în numele Mirei Micic, de cetățenie croată, 
privind pierderea depozitelor de economii în urma închiderii 
băncii sârbe Investbanka

CM– PE 528,188
FdR 1018349

64. Petiția nr. 0248/2013, adresată de Rodney Enderby, de cetățenie 
britanică, privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Malta

CM– PE 528,189
FdR 1018350

65. Petiția nr. 0279/2013, adresată de H.H., de cetățenie germană, 
privind modalitatea de calculare neclară și inechitabilă a 
costurilor pentru comercianții care efectuează vânzări online

CM– PE 528,191
FdR 1018353

66. Petiția nr. 0291/2013, adresată de Marjan Rupnik, de cetățenie 
slovenă, privind Codex Alimentarius

CM– PE 528,192
FdR 1020805



OJ\1024686RO.doc 9/11 PE532.336v02-00

RO

67. Petiția nr. 0299/2013, adresată de M.K., de cetățenie poloneză, 
însoțită de nouă semnături, privind recunoașterea în Germania a 
calificării de „tehnician economic”, obținută în Polonia

CM– PE 528,193
FdR 1018355

68. Petiția nr. 0343/2013, adresată de Lavarello Rosa de cetățenie 
italiană privind recunoașterea calificărilor profesionale

CM– PE 528,220
FdR 1018618

69. Petiția nr. 0367/2013, adresată de M.S., de cetățenie neerlandeză, 
privind utilizarea „modelului semaforului” pentru etichetarea 
produselor alimentare

CM– PE 528,221
FdR 1018619

70. Petiția nr. 0369/2013, adresată de Caracausi Luigi, de cetățenie 
italiană, privind introducerea unei zile oficiale Comenius în 
calendar

CM– PE 528,222
FdR 1018620

71. Petiția nr. 0386/2013, adresată de M. Dünn, de cetățenie germană, 
în numele lui Gut Clarenhof GbR, privind organizarea pieței 
zahărului

CM– PE 528,223
FdR 1018621

72. Petiția nr. 0422/2013, adresată de Martin Rother, de cetățenie 
germană, privind protecția câinelui-de-mare

CM– PE 529,988
FdR 1022432

73. Petiția nr. 0428/2013, adresată de Michael Bauschke, de cetățenie 
germană, privind standarde mai stricte pentru înlocuitorii 
zahărului

CM– PE 529,989
FdR 1022433

74. Petiția nr. 0429/2013, adresată de Felicitas Hoster, de cetățenie 
germană, privind etichetarea alimentelor

CM– PE 529,990
FdR 1022434

75. Petiția nr. 0486/2013, adresată de Matthias Pochmann, de 
cetățenie germană, privind o platformă educațională UE cu acces 
deschis

CM– PE 529,992
FdR 1022436

76. Petiția nr. 0496/2013, adresată de W.J. Z., de cetățenie germană, 
privind exproprierea parțială a unei investiții de către o bancă 
spaniolă naționalizată

CM– PE 529,993
FdR 1022437

77. Petiția nr. 0500/2013, adresată de Wolfgang Diesel, de cetățenie 
germană, privind construcția obligatorie a unei instalații biologice 
pentru apele uzate și plata pentru aceasta

CM– PE 529,994
FdR 1022438

78. Petiția nr. 0503/2013, adresată de A.G., de cetățenie lituaniană, 
privind fondurile de asistență a PAC
și
Petiția nr. 0800/2013, adresată de A.A., de cetățenie lituaniană, 
privind asistența PAC

CM– PE 529,995
FdR 1022439
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79. Petiția nr. 0594/2013, adresată de Reinhold Leckert, de cetățenie 
germană, privind presupusa punere în aplicare incorectă a 
Directivei 2006/126/CE în Germania

CM– PE 530,002
FdR 1022446

80. Petiția nr. 0600/2013, adresată de Horst Izykowski, de cetățenie 
germană, privind pensionarii germani care locuiesc în străinătate

CM– PE 530,003
FdR 1022448

81. Petiția nr. 0604/2013, adresată de Roland Brauer, de cetățenie 
germană, privind facilitățile de creditare între țările din zona euro

CM– PE 530,004
FdR 1022449

82. Petiția nr. 0607/2013, adresată de J.G., de cetățenie germană, 
privind dubla impozitare a pensiilor cetățenilor germani cu 
domiciliul în Franța

CM– PE 530,005
FdR 1022450

83. Petiția nr. 0629/2013, adresată de Munday Richard Henry, de 
cetățenie britanică, privind dubla impunere în cazul vehiculelor

CM– PE 530,009
FdR 1022454

84. Petiția nr. 0640/2013, adresată de Matthias Ludwig, de cetățenie 
germană, privind presupusa discriminare a locuitorilor din zonele 
rurale în ceea ce privește accesul la știri și informații prin 
intermediul internetului

CM– PE 528,225
FdR 1018623

85. Petiția nr. 0641/2013, adresată de Hans-Joachim Kirschenbauer, 
de cetățenie germană, privind stabilirea unor norme rutiere 
uniforme

CM– PE 530,010
FdR 1022455

86. Petiția nr. 0686/2013, adresată de Lothar Brunke, de cetățenie 
germană, privind stabilirea sa ca medic în Elveția

CM– PE 530,014
FdR 1022459

87. Petiția nr. 0805/2013, adresată de Susanne Gura, de cetățenie 
germană, în numele Dachverband Kulturpflanzen und 
Nutztiervielfalt e. V., privind reforma legislației UE cu privire la 
materialul săditor

CM– PE 530,019
FdR 1022464

88. Petiția nr. 0859/2013, adresată de Martin Mittmann, de cetățenie 
germană, privind extinderea orarului de vară pentru a-l armoniza 
cu dispozițiile privind orarul de vară din Statele Unite și Canada

CM– PE 530,022
FdR 1022467

89. Petiția nr. 0901/2013, adresată de M.H., de cetățenie germană, 
privind valorile-limită variabile prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor 
de pesticide

CM– PE 530,025
FdR 1022470

90. Petiția nr. 0923/2013, adresată de Álvaro Lahoz Tornos, de 
cetățenie spaniolă, privind recunoașterea formării medicale 
specializate ca o categorie nouă sau includerea acesteia în cadrul 
unei categorii existente în anexa V la Directiva 2005/36/CE

CM– PE 530,026
FdR 1022471
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91. Data și locul următoarei reuniuni
 24 septembrie 2014, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


