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Sala ASP A3G -2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi1      PE 427 054
     FdR 786314

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii constitutive din 16 iulie 2009PE 427.143
     FdR 786765

3. Comunicări ale preşedintelui

4. Chestiuni diverse

                                               
1 În conformitate cu decizia comisiei din 30 septembrie 1997, pe baza documentului de lucru PE 223.544, 
punctele din secţiunile B din proiectul ordinii de zi nu vor fi discutate în şedinţa curentă. Totuşi, înainte de 
sfârşitul şedinţei, orice membru poate solicita ca un punct din secţiunea B să fie transferat în secţiunea A; astfel, 
punctul respectiv va fi inclus automat în secţiunea A, pentru a fi discutat la o şedinţă ulterioară.
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5. Prezentarea activităţilor Comisiei pentru petiţii
(prezentare în format Powerpoint)

În prezenţa Comisiei Europene

A. Petiţii supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei

Concurenţă

6. Petiţia nr. 0511/2008, adresată de Attilio şi Marina Mastromauro, 
de naţionalitate italiană, în numele producătorului de paste Attilio 
Mastromauro, privind condiţiile şi reglementările cu privire la 
producerea de paste făinoase în Italia

   CM– PE 423.907
   FdR 782526

7. Petiţia nr. 0473/2008, adresată de Christoph Klein, de 
naţionalitate germană, privind absenţa acţiunii din partea 
Comisiei într-o circumstanţă referitoare la un caz de concurenţă şi 
impactul dăunător al acestui fapt asupra întreprinderii implicate

    CM– PE 423.642
    FdR 778159

Energie

8. Petiţia nr. 1216/2008, adresată de Paolo Brundu, de naţionalitate 
italiană, privind politica energetică în Italia

   CM– PE 424.013
   FdR 784415

Mediu

9. Petiţia 392/2008, adresată de Jose Luis Rodriguez Taborda, de 
naţionalitate spaniolă, în numele Plataforma Mazagon Verde 
Puerta de Donana, însoţită de 584 semnături, privind oprirea 
construcţiei instalaţiilor eoliene în Puerto de Huelva

   CM– PE 423.637
   FdR 777581

10. Petiţia nr. 1398/2008, adresată de Koldo Ortiz de Guinea, de 
naţionalitate spaniolă, în numele Asociaţiei MEDIAK ASKE, 
privind potenţialul impact nociv asupra mediului determinat de 
instalaţiile de energie eoliană (ferme eoliene) care urmează să fie 
instalate în zonele protejate Natura 2000 din Álava (Spania)

   CM – PE 426.988
   FdR 785719

11. Petiţia nr.1814/2008, adresată de U. S., de naţionalitate germană, 
privind daunele asupra mediului provocate de un parc de instalaţii 
producătoare de energie eoliană în Italia

    CM– PE 426.911
    FdR 784472
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12. Petiţia nr. 450/2004, adresată de organizaţia portugheză 
„Plataforma Sabor Livre” privind proiectul de construcţie a unui 
baraj pe râul Sabor
precum şi
Petiţia 864/2006, adresată de Iván Ramírez, de naţionalitate 
portugheză, în numele organizaţiei „Plataforma Sabor Livre”, 
privind o centrală hidroelectrică proiectată în valea Sabor din 
Portugalia

    PE 355.396/REV. III
    FdR 708585

13. Petiţia 1020/2006, adresată de Didier Fabri, de naţionalitate 
belgiană, privind presupusa încălcare a Directivei privind tratarea 
apelor urbane uzate
(în prezenţa petiţionarului)

   CM– PE 396.608/REV
   FdR 766184

14. Petiţia nr. 980/2007, adresată de Torkild Todsen, de naţionalitate 
daneză, în numele „Borgergruppen” (Grupul Cetăţenilor), privind 
proiectul de construcţie a unei autostrăzi între Kiplev şi 
Sønderborg, în Danemarca

   CM– PE 411.974/REV
   FdR 782465

15. Petiţia nr. 1129/2008, adresată de Veronica Dini, de naţionalitate 
italiană, în numele L'Altrainformazione, al Comitato „No al Civis 
Mazzini - Savena” şi al Comitato Palsport Riva Reno - Lame -
San Felice - Marconi, privind un proiect în domeniul transportului 
în comun din Bologna şi San Lazzaro di Savena (Italia)

   CM– PE 423.921
   FdR 782543

16. Petiţia nr. 651/2008, adresată de Jose Miguel Gonzalez Cruz, de 
naţionalitate spaniolă, în numele Asociacion de Vecinos Huerta 
de la Salud, privind proiectul de înlăturare a 229 de arbori din 
parcul Prado de San Sebastian (Sevilla)

   CM– PE 423.911
   FdR 782530

17. Petiţia nr. 78/2007, adresată de Mavroudis Voridis, de 
naţionalitate elenă, privind construirea unui depozit de deşeuri în 
partea de est a regiunii Attica

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

18. Petiţia nr. 978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de 
naţionalitate elenă, în numele consiliului municipal din localitatea 
Megalopoli, referitoare la nerespectarea, de către autorităţile 
elene, a normelor UE privind criteriile şi procedurile de evacuare 
a deşeurilor, în legătură cu depozitul de deşeuri prevăzut a fi 
amplasat lângă Megalopoli, în regiunea Peloponez din Republica 
Elenă 

  CM– PE 421.179
   FdR 770978
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19. Petiţia nr. 206/2007, adresată de David Rogers, de naţionalitate 
irlandeză, privind mirosurile neplăcute şi degradarea mediului în 
aproprierea gropii de gunoi Whiteriver din Collon (Irlanda)

   CM– PE 406.072
   FdR 723212

20. Coasta bulgară a Mării Negre (Natura 2000)

Petiţia nr. 745/2008, adresată de Andrey Kovatchev, de 
naţionalitate bulgară, în numele Balkani Wildlife Society, privind 
transpunerea necorespunzătoare a reţelei Natura 2000 în Bulgaria  
precum şi
Petiţia nr. 997/2007, adresată de Ivailo Ivanov, de naţionalitate 
bulgară, în numele Societăţii bulgare pentru Protecţia Păsărilor, 
însoţită de 6 semnături, privind transpunerea necorespunzătoare a 
reţelei Natura 2000 în Bulgaria ca rezultat al încălcării 
Directivelor Păsări sălbatice şi Habitate
precum şi
Petiţia nr. 1299/2007, adresată de Marianna Perianova, de 
naţionalitate bulgară, privind ancheta şi acţiunile cu privire la 
siturile Natura 2000 şi stoparea lucrărilor de construcţii ilegale din 
Bulgaria şi a lucrărilor de construcţii autorizate ca urmare a 
corupţiei
precum şi
Petiţia nr. 1494/2007, adresată de Plamena Naydenova, de 
naţionalitate bulgară, privind proiecte de construcţie în rezervaţii 
naturale protejate (Natura 2000)
precum şi
Petiţia nr. 526/2008, adresată de Vera Pentkantchin, de 
naţionalitate bulgară, având ca obiect neimplementarea, de către 
guvernul bulgar, a legislaţiei comunitare referitoare la reţeaua 
Natura 2000
precum şi
Petiţia nr. 1336/2008, adresată de Andrey Kovatchev, de 
naţionalitate bulgară, însoţită de o semnătură, privind 
transpunerea necorespunzătoare a reţelei Natura 2000 în Bulgaria 
şi tratamentul nesatisfăcător acordat de Comisie unei plângeri 
legate de aceasta
precum şi
Petiţia nr. 1518/2008, adresată de Irina Mateeva, de naţionalitate 
bulgară, în numele Societăţii bulgare pentru protecţia păsărilor, 
având ca obiect neimplementarea de către autorităţile bulgare a 
dispoziţiilor referitoare la zonele de protecţie specială, în 
conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE a Consiliului 
privind conservarea păsărilor sălbatice 
precum şi
Petiţia nr. 1675/2008, adresată de Alexander Karakachanov, de 

    PE 404.456/REV.
    FdR 786449

   PE 407.997/REV.
    FdR 786495

    PE 413.998/REV.
    FdR 756051

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PE 427.074
   FdR 786451
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naţionalitate bulgară, în numele „Bulgarian Green Party/Bulgarian 
Greens”, privind schimbul de terenuri şi corupţia din Bulgaria
precum şi
Petiţia nr. 1790/2008, adresată de Georgi Atanasov, de 
naţionalitate bulgară, privind situaţia planificării urbane în oraşul 
Varna, de pe coasta bulgară a Mării Negre

21. Petiţia nr. 631/2007, adresată de Juan Antonio Lopez de Uralde, 
de naţionalitate spaniolă, în numele Greenpeace Spania, privind 
protecţia şi conservarea estuarului Huelva
Petiţia nr. 1458/2007, adresată de Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, de naţionalitate spaniolă, în numele Proyecto Inter/Sur 
para la Ecociudadania, privind contaminarea râului Tinto cu 
izotopi radioactivi de cesiu-137 şi măsurile insuficiente de 
supraveghere luate în urma accidentului din 1998 de la Acerinox 
(Huelva, Andaluzia) 
precum şi 
Petiţia nr. 1682/2008, adresată de José Pablo Vázquez Hierro, de 
naţionalitate spaniolă, în numele Asociaţiei Mesa de la Ría de 
Huelva şi de Pedro Jiménez San José, de naţionalitate spaniolă, în 
numele Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
de Huelva, însoţită de 1 525 de semnături, privind deversările de 
materiale toxice şi radioactive în mlaştinile râului Tinto şi în râul 
Huelva, Spania

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421,496
    FdR 777562

   PETI20090901_sir
   1682-08_EN

Transport

22. Petiţia nr. 1085/2007, adresată de Axel Bandow, de naţionalitate 
germană, privind presupusa încălcare a dispoziţiilor Directivei 
2002/49/CE în legătură cu evaluarea şi gestionarea poluării fonice 
cauzată de aeroportul Schönefeld 

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

23. Petiţia nr. 550/2008, adresată de Stewart Dalton, de naţionalitate 
britanică, de protest împotriva planului de închidere a aeroportului 
din oraşul Sheffield

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

24. Petiţia nr. 434/2006 adresată de Marco Neves da Silva, de 
naţionalitate portugheză, privind normele de siguranţă pretins  
necorespunzătoare de la aeroportul din Porto

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

* * *

2 septembrie 2009, 9.00 - 12.30
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între orele 9.00 - 10.00 (cu uşile închise)

25. Reuniunea coordonatorilor

***********

ora 10

26. Comunicările preşedintelui privind deciziile coordonatorilor

Drepturi fundamentale

27. Petiţia nr. 901/2008, adresată de David Skinner, de naţionalitate 
suedeză (?), în numele Asociaţiei creştine pentru interesele 
proprietarilor de afaceri, privind dreptul fundamental la 
„libertatea de a nu se asocia” 
(în prezenţa petiţionarului)

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
+ PETI20090901_
opinionEMPL901-08_

Libera circulaţie

28. Petiţia nr. 1442/2008, adresată de C.B., rezident în Regatul Unit, 
însoţită de 100 de semnături, privind impactul negativ generat de 
durata procedurilor din Regatul Unit legate de acordarea 
permiselor de şedere 
precum şi
Petiţia nr. 830/2006, adresată de Tobias King, de naţionalitate 
britanică, cu privire la aplicarea Directivei CE 2004/38 de către 
Regatul Unit 
precum şi
Petiţia nr. 1068/2008, adresată de Florencia Guillen, de 
naţionalitate mexicană, privind neajunsurile create de durata 
excesivă a tratării cererii sale de permis de şedere permanentă în 
Regatul Unit, în ciuda faptului că este căsătorită cu un cetăţean 
comunitar 
precum şi
Petiţia nr. 55/2009, adresată de R.M., de naţionalitate indiană, cu 
privire la presupusele încălcări ale Directivei 2004/38 CE de către 
Regatul Unit 
precum şi
Petiţia nr. 143/2009, adresată de A.O.,  de naţionalitate nigeriană, 
cu privire la presupusele încălcări ale Directivei 2004/38 CE de 

    CM– PE 426.894
    FdR 784447

   CM– PE 390.353/REV
    FdR 742579

    PETI20090901_sir
   1068-08_EN

    PETI20090901_sir
   55-09_EN

    PETI20090901_sir
   143-09_EN

    PETI20090901_sir
   384-09_EN
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către autorităţile din Regatul Unit 
precum şi
Petiţia nr. 384/2009, adresată de Ali Umair, privind abaterile 
administrative referitoare la o cerere de permis de şedere trimisă 
Ministerului de interne din Regatul Unit
precum şi
Petiţia nr. 422/2009, adresată de Banas Jiri, privind cererea de 
permis de şedere trimisă Ministerului de interne din Regatul Unit, 
în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/38

    PETI20090901_sir
   422-09_EN

29. Petiţia 697/2007, adresată de Răzvan Veer, de naţionalitate 
română, cu privire la presupusa aplicare incorectă a Directivei CE 
38/2004 de către autorităţile britanice

    PETI20090901_sir
   697-07_EN

30. Petiţia nr. 1009/2008, adresată de Bruno Paul Longy, de 
naţionalitate britanică, privind aplicarea reglementărilor britanice 
cu privire la imigraţie şi problemele întâmpinate de soţia sa, 
originară din afara UE, în eforturile depuse pentru a rămâne în 
Regatul Unit 

    PETI20090901_sir
   1009-09_EN

31. Petiţia nr. 1307/2007, adresată de Richard Wilmer, de 
naţionalitate britanică, privind încălcarea dreptului pe care îl are 
soţia unui cetăţean britanic de a-şi însoţi soţul din Italia în Regatul 
Unit, în conformitate cu drepturile acordate de tratate

   CM– PE 414.051
   FdR 745751

32. Petiţia nr. 1047/2007, adresată de Pol O'Morain, de naţionalitate 
irlandeză, privind condiţiile de eliberare a vizelor pentru familiile 
cetăţenilor comunitari

   CM– PE 414.112
   FdR 746029

33. Petiţia nr. 448/2008, adresată de K. A., de naţionalitate poloneză, 
privind presupusa încălcare a principiilor europene privind libera 
circulaţie a cetăţenilor din Uniunea Europeană de către autorităţile 
franceze 

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

34. Petiţia nr. 1067/2008, adresată de Kamaljit Bharath, de 
naţionalitate britanică, cu privire la presupusele încălcări ale 
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere 
pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii comunitari şi 
membrii familiilor acestora de către consulatul Belgiei la Londra
precum şi
Petiţia nr. 1396/2008, adresată de Andrew Wilson, de 

    PETI20090901_sir
   1067-08_EN

    PETI20090901_sir
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naţionalitate britanică, privind presupusele încălcări ale Directivei 
CE 38/2004 de către Ambasada Belgiei la Londra

   1396-08_EN

35. Petiţia 242/2007 prezentată de Lars Evan Jørgensen, de 
naţionalitate daneză, cu privire la problemele cauzate de Agenţia 
daneză pentru străini

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

36. Petiţia nr. 995/2002, adresată de Stylianos Zambetakis, de 
naţionalitate elenă, în numele Asociaţiei proprietarilor de nave de 
pasageri din Grecia, privind aplicarea în Republica Elenă a 
Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului privind 
cabotajul maritim

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744

Recunoaşterea calificărilor

37. Petiţia nr. 357/2006, adresată de Kenneth Abela, de naţionalitate 
malteză, privind pretinsa încălcare a legislaţiei comunitare din 
domeniul echivalării calificărilor de către autorităţile malteze 

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Transport

38. Petiţia nr. 1297/2007, adresată de F.J.C., de naţionalitate malteză, 
cu privire la nepunerea în aplicare a Directivei 2002/85/CE de 
către autorităţile din Malta

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

Impozitare

39. Petiţia nr. 299/2005, adresată de Oisin Jones-Dillon, de naţionalitate 
irlandeză, privind taxa de părăsire a teritoriului în Malta
Petiţia nr. 415/2005, adresată de Anna Ignacak Mifsud, de 
naţionalitate malteză, privind taxa de părăsire a teritoriului în Malta
Petiţia nr. 419/2005, adresată de Robert G. Coenen, de naţionalitate 
olandeză, privind taxa de părăsire a teritoriului în Malta
Petiţia nr. 533/2005, adresată de Matthew Buttigieg, de naţionalitate 
malteză, privind restricţiile impuse asupra liberei circulaţii a 
persoanelor provocate de creşterea taxelor de aviaţie în Malta
Petiţia nr. 490/2006, adresată de Michael Tanti-Dougall, de 
naţionalitate malteză, în numele Asociaţiei federale a agenţilor de 
voiaj şi de turism (FATTA), privind întârzierea Comisiei de a lua 
măsuri cu privire la o plângere adresată împotriva taxei de plecare din 
Malta

PE 376.489/REV.
FdR 687527

PE 392.309
FdR 679807



OJ\786314RO.doc 9/14 PE427.054v01-00

RO

40. Petiţia nr. 363/2007, adresată de Doris Mueller, de naţionalitate 
germană, privind presupuse violări ale Cartei Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene de către autorităţile elene

   CM–PE 416.403 REV
   FdR 766202

Palestina

41. Petiţia nr. 1451/2008, adresată de David Pegg, de naţionalitate britanică, 
în numele secţiei din York a Campaniei de solidaritate cu palestinienii, 
privind restabilirea finanţării acordate de UE Comitetului israelian 
împotriva demolării caselor (ICHD)
precum şi
Petiţia nr. 463, adresată de Tomasz Brzdak, de naţionalitate poloneză, 
privind situaţia din Palestina

   CM– PE 426.996
   FdR 785729

   PETI20090901_sir
   463-09_EN

42. Petiţia nr. 1764/2008, adresată de David Pegg, de naţionalitate britanică, 
în numele grupului pentru comerţ cu UE din cadrul Campaniei de 
solidaritate cu palestinienii, privind interzicerea tuturor importurilor de 
produse UE din aşezările israeliene aflate în teritoriile palestiniene 
ocupate 

   PETI20090901_sir
   1764-08_EN

******

B. Petiţii a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei

43. Petiţia nr. 253/2000, adresată de Michael Angelopoulos, de naţionalitate 
elenă, privind concedierea a 188 de angajaţi ai producătorului de 
îngrăşăminte SY.EL.AE    

   CM– PE 302.895
   FdR 785664

44. Petiţia nr. 1015/2001, adresată de Cathy Darling, de naţionalitate 
irlandeză, în numele asociaţiei „Familiilor care solicită 
despăgubiri imediate - FAIR”, privind dereglementarea sectorului 
taxiurilor în Irlanda

   CM– PE 321.492/REV
   FdR 489599

45. Petiţia nr. 442/2006, adresată de Peter Dunne, de naţionalitate irlandeză, 
privind activitatea Biroului de reglementare a sectorului taxiurilor din 
Irlanda

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

46. Petiţia nr. 989/2004, adresată de Björn Wackerhagen, de naţionalitate 
germană, în numele „Kieler Wach- und Schliessgesellschaf” (o companie 
de securitate cu sediul în Kiel), privind propunerea Comisiei de 
modificare a Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale 
organizării timpului de lucru

    CM– PE 386.612
    FdR 785667
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47. Petiţia nr. 148/2005, prezentată de Ferenc Tibor Zsák, de naţionalitate 
maghiară, în numele „Society Conservationists of Eastern Hungary”, 
însoţită de 4000 de semnături, privind construirea unei şosele şi a unui 
cartier rezidenţial în vecinătatea unui sit inclus în reţeaua Natura 2000 

   CM– PE 367.643
   FdR 785668

48. Petiţia nr. 80/2006, prezentată de José Camacho, de naţionalitate 
portugheză, în numele „Federatie van de Portuguese Gemeenschap in 
Nederland”, privind presupusele încălcări ale drepturilor lucrătorilor din 
Ţările de Jos

   CM– PE 388.740
   FdR 785669

49. Petiţia nr. 90/2006, adresată de Malte Magold, de naţionalitate germană, 
în numele lui Günther Schmidt, privind interzicerea folosirii fibrelor 
ceramice dăunătoare pentru autovehicule, mai ales pentru convertoarele 
catalitice 

   CM– PE 386.439
   FdR 785670

50. Petiţia nr. 142/2006, adresată de Wasilios Katsoulis, de naţionalitate 
germană, privind discriminarea persoanelor cu dizabilităţi de către 
societăţile germane de asigurări
precum şi 
Petiţia nr. 609/2008, adresată de Wasilios Katsoulis, de naţionalitate 
elenă, privind discriminarea persoanelor cu dizabilităţi de către sectorul 
german de asigurări şi cea mai recentă hotărâre a Curţii privind nulitatea 
contractelor care conţin clauze discriminatorii pe motive de dizabilităţi

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

51. Petiţia nr. 171/2007, adresată de Breeda Moynihan Cronin, membră a 
parlamentului Irlandei, privind nerespectarea de către autorităţile 
irlandeze din sectorul telecomunicaţiilor a obligaţiilor care le revin 
conform directivei privind serviciul universal 

   CM– PE 392.341
   FdR 785673

52. Petiţia nr. 477/2007, adresată de Catherina Groeneveld, de 
naţionalitate irlandeză, privind interzicerea instruirii private la 
domiciliu în Germania

   CM– PE 402.619/REV
   FdR 766204

53. Petiţiile nr. 701 şi 702/2007, adresate de John McCarthy şi Mary 
Maddock, de naţionalitate irlandeză, prin care aceştia îşi exprimă 
opoziţia faţă de tratamentul cu electroşocuri în Irlanda în temeiul legii 
din 2001 privind sănătatea mintală

   CM– PE 419.976
   FdR 766545

54. Petiţia nr. 744/2007, adresată de Hubert Busekros, de naţionalitate 
germană, însoţită de 2 semnături, privind interzicerea instruirii private 
la domiciliu în Germania

   CM– PE 416.409
   FdR 756143

55. Petiţia nr. 840/2007, adresată de Teresa Hayes, de naţionalitate 
irlandeză, şi 12 alte persoane, privind neglijenţa şi indiferenţa 
guvernului irlandez faţă de sistemul de educaţie pentru minorii afectaţi 
de autism

   CM– PE 418.051
   FdR 759752
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56. Petiţia nr. 932/2007, adresată de Philip Andrews, de naţionalitate 
irlandeză, privind aplicarea Directivei 2004/38/CE referitoare la 
obligaţiile soţiilor/soţilor cetăţenilor comunitari legate de călătorii şi
de obţinerea vizelor

   CM– PE 426.966
   FdR 785692

57. Petiţia nr. 960/2007, adresată de Gerardine O'Brien, de naţionalitate 
irlandeză, privind pierderile financiare rezultate ca urmare a 
activităţilor frauduloase ale unui manager de bancă local

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

58. Petiţia nr. 990/2007, adresată de Carlos Carrasco Munoz de Vera, de 
naţionalitate spaniolă, privind folosirea nejudicioasă a fondurilor 
europene în legătură cu un proiect de construcţie a unei şosele în 
Palazuela de Eresma (Spania)

   CM– PE 415.039
   FdR 749986

59. Petiţia nr. 1177/2007, adresată de Maura Griffin, de naţionalitate 
irlandeză, privind nerecunoaşterea în Regatul Unit a calificării 
acesteia ca instructor de tehnologia informaţiei

   CM– PE 419.977
   FdR 766550

60. Petiţia nr. 1300/2007 depusă de Sheelagh Morris, de naţionalitate 
irlandeză, în numele St. Margarets Concerned Residents Group, 
privind neregularităţile referitoare la accesul la informaţii şi la 
procedura de consultare publică în ceea ce priveşte aprobarea 
lucrărilor de dezvoltare a aeroportului din Dublin

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

61. Petiţia nr. 1416/2007, adresată de Roland Blomeyer, de naţionalitate 
germană, privind discriminarea cetăţenilor UE ca urmare a noii 
legislaţii spaniole privind cetăţenii UE care locuiesc în Spania
precum şi
Petiţia nr. 1500/2008, adresată de dl Graser, de naţionalitate 
germană, privind neajunsurile noii legislaţii spaniole care 
reglementează permisele de şedere pentru cetăţenii UE 

    PETI20090901_sir
   1416-07_EN

    CM– PE 426.998
    FdR 785731

62. Petiţia 461/2008, adresată de Yolande Rodulfo, de naţionalitate 
franceză, privind alocaţiile pentru orfani

   CM– PE 416.509
   FdR 785678

63. Petiţia nr. 675/2008, adresată de Tanja Monti Hofer, de naţionalitate 
germană, privind problemele legate de aprobarea unui vehicul cu trei 
roţi pentru transportul de pasageri în Germania

   CM– PE 426.968
   FdR 785694

64. Petiţia nr. 706/2008, adresată de Vladimir Plachetka, de naţionalitate 
germană, privind refuzul autorităţilor germane de a recunoaşte 
educaţia sa medicală din Republica Cehă

   CM– PE 418.079
   FdR 785680

65. Petiţia nr. 847/2008, adresată de Owen O’Neill, de naţionalitate 
irlandeză, însoţită de o semnătură, privind stabilirea pensiei sale şi 
incompatibilitatea acesteia cu principiile Directivei Consiliului 
2001/23/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre 
referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 

   CM– PE 421,169
   FdR 770967
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de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi 

66. Petiţia nr. 976/2008, adresată de Sofia Papalexiou, de naţionalitate 
greacă, însoţită de o semnătură, privind nerespectarea de către 
autorităţile elene a legislaţiei comunitare de mediu în legătură cu 
instalarea de fabrici de purificare de-a lungul bazinelor riverane şi 
zonelor de coastă din nordul Greciei 

   CM– PE 423.688
   FdR 777661

67. Petiţia nr. 1052/2008, adresată de Aldwyn Llewelyn, de naţionalitate 
britanică, privind drepturile legale în legătură cu acordurile de 
coabitare în Franţa (PACS) şi în Regatul Unit (parteneriat civil)

    CM– PE 426.970
    FdR 785697

68. Petiţia nr. 1159/2008, adresată de Udo Nietz, de naţionalitate 
germană, privind politica susţinută de UE pentru integrarea 
persoanelor în vârstă de peste 50 de ani în forţa de muncă

   CM– PE 426.972
   FdR 785699

69. Petiţia nr. 1160/2008, adresată de Aicha Lahrouchi, de naţionalitate 
marocană, privind condiţiile de muncă ale femeilor marocane în 
Spania

   CM– PE 426.973
   FdR 785700

70. Petiţia nr. 1250/2008, adresată de Sotirios Gkanatsios, de 
naţionalitate elenă, în numele „E.A.K.”  (asociaţia proprietarilor de 
terenuri şi a crescătorilor de vite din Karla, Magnisia), cu privire la 
reabilitarea lacului Karla şi restricţiile asociate cu aceasta privind 
utilizarea acestui lac de fermierii şi crescătorii de vite afectaţi

   CM– PE 426.994
   FdR 785727

71. Petiţia nr. 1272/2008, adresată de Silvio Mundinger, de naţionalitate 
germană, în numele Grupului de acţiune al cetăţenilor din Härtsfeld 
Inferior, însoţită de trei semnături, privind o staţie de 
transmisie/recepţie pentru telefonia mobilă

   CM– PE 426.995
   FdR 785728

72. Petiţia nr. 1280/2008, adresată de K.R., de naţionalitate finlandeză, 
privind utilizarea obligatorie a  detergenţilor ecologici 

   CM– PE 426.975
   FdR 785703

73. Petiţia nr. 1283/2008, adresată de Dorina Vasilescu, de naţionalitate 
română, privind aplicarea în Italia a Directivei 96/71/CE privind 
detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 

   CM– PE 426.976
   FdR 785707

74. Petiţia nr. 1289/2008, adresată de Mary Suzanne O'Connor, de 
naţionalitate greacă şi britanică, în numele „Coaliţiei pentru apărarea 
animalelor din Grecia”, referitor la încălcările de către autorităţile 
elene ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al 
Parlamentului European si al Consiliului privind cerinţele de 
sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de 
companie

   CM– PE 426.978
   FdR 785709
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75. Petiţia nr. 1310/2007, adresată de Margaret Cronin, de naţionalitate 
irlandeză, privind drepturile copiilor cu nevoi speciale

 CM– PE 414.052
 FdR 745756

76. Petiţia nr. 1359/2008, adresată de S.B., de naţionalitate germană, 
privind regulile uniforme referitoare la utilizarea numelor de botez şi 
a celor de familie

   CM– PE 426.987
   FdR 785718

77. Petiţia nr. 1399/2008, adresată de M.S., de naţionalitate irlandeză, 
privind încălcarea, de către Avocatul maltez pentru asistenţă juridică, a 
dreptului său la asistenţă juridică, prevăzut în Directiva 2003/8/CE

   CM– PE 426.989
   FdR 785720

78. Petiţia nr. 1404/2008, adresată de Robert Verkerk, de naţionalitate 
britanică, în numele Alianţei pentru Sănătatea Naturală, privind 
necesitatea urgentă de revizuire a modului în care sunt evaluate şi 
controlate riscurile pe care câmpurile electromagnetice le reprezintă 
pentru sănătate 

   CM– PE 426.991
   FdR 785722

79. Petiţia nr. 1421/2008, adresată de Gunar Erhardt, de naţionalitate 
germană, privind nerespectarea în Germania a reglementărilor privind  
necesitatea acordării unui tratament egal persoanelor cu dizabilităţi

   CM– PE 426.993
   FdR 785724

80. Petiţia nr. 1499/2008, adresată de Jos Aalders, de naţionalitate 
olandeză, în numele Ombudsmanului copiilor, privind instalarea 
obligatorie de detectoare de mişcare în autoturisme

   CM– PE 426.997
   FdR 785730

81. Petiţia nr. 1541/2008, adresată de Maurizio Infante, de naţionalitate 
italiană, privind extinderea domeniului de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr.1400/2002, astfel încât să se aplice şi motocicletelor

   CM– PE 427.002
   FdR 785735

82. Petiţia nr. 1583/2008, adresată de Nicoleta Văcărăşteanu, de 
naţionalitate română, privind nerecunoaşterea în România a unei 
calificări obţinute în Marea Britanie

   CM– PE 427.003
   FdR 785738

83. Petiţia nr. 1595/2008, adresată de M.H., de naţionalitate germană, 
privind o alocaţie pentru locuinţă pentru casa sa din străinătate

   CM– PE 427.007
   FdR 785745

84. Petiţia nr. 1620/2008, adresată de Konstantinos Anastopoulos, de 
naţionalitate elenă, în numele asociaţiei elene de experţi fiscali 
„P.E.F.E.”, însoţită de 2 semnături, privind nerespectarea, de către  
autorităţile elene de înregistrare teritorială, a obligaţiilor prevăzute în 
Directiva Consiliului 91/533/CE privind obligaţia angajatorului de a 
informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau 
raportului de muncă 

   CM– PE 427.011
   FdR 785749

85. Petiţia nr. 1639/2008, adresată de Peter Bursch, de naţionalitate 
germană, privind regulile de etichetare şi notificare pentru detergenţi în 
Europa

   CM– PE 427.012
   FdR 785750
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86. Petiţia nr. 1665/2008, adresată de Becky Hogge, de naţionalitate 
britanică, în numele Open Rights Group, însoţită de 13 952 de 
semnături, privind extinderea perioadei de protecţie a drepturilor de 
autor pentru înregistrările sonore

    CM– PE 426.903
    FdR 784459

87. Petiţia nr. 1672/2008, adresată de B. K., de naţionalitate germană, 
privind diferenţele existente în Europa în materie de legislaţia 
falimentului 

   CM– PE 427.013
   FdR 785751

88. Petiţia nr. 1695/2008, adresată de W. R., de naţionalitate germană, 
privind nerespectarea procedurilor pentru recunoaşterea reciprocă a 
calificărilor profesionale în Franţa şi Germania

   CM– PE 427.014
   FdR 785752

89. Petiţia nr. 1753/2008, adresată de V. T. L., de naţionalitate spaniolă, 
privind sistemul german de asigurare de sănătate

   CM– PE 427.015
   FdR 785753

90. Petiţia nr. 1778/2008, adresată de Ingela Bursjöö, de naţionalitate 
suedeză, în numele Föreningen Rädda Finngösravinen och 
Björnedammsdalen, privind protecţia mediului natural în ravena 
Finngös şi în valea Björnedamm din municipiul Patille, în zona 
metropolitană a Göteborgului

   CM– PE 427.016
   FdR 785754

91. Petiţia nr.1829/2008, adresată de Siegfried Pichler, de naţionalitate 
austriacă, în numele Arbeiterkammer Salzburg (Camera de Muncă din 
Salzburg), privind fuziunea dintre Sappi şi M-real

   CM– PE 427.017
   FdR 785755

92. Petiţia nr. 14/2009, adresată de Friedhelm Höfer, de naţionalitate 
germană, privind numerele liniilor directe şi serviciilor a căror utilizare 
se plăteşte

   CM– PE 427.018
   FdR 785757

93. Petiţia nr. 33/2009, adresată de Klaus Landahl, de naţionalitate 
germană, privind originea şi provenienţa produselor alimentare

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

o O o

94. Data şi locul următoarei reuniuni:
 1 octombrie 2009, 9.00 – 12.30 şi 15.00 – 18.30


