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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marţi, 3 noiembrie 2009, 15.00 – 18.30 
Miercuri, 4 noiembrie 2009, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala ASP A1G-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi  (1) PE 430.439
FdR 794250

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
  14 septembrie 2009

PV– PE 428.262
FdR 794003

3. Comunicări ale preşedintelui

4. Chestiuni diverse

_________________________
(1) În conformitate cu decizia comisiei din 30 septembrie 1997 şi în temeiul documentului de lucru PE 223.544, 
elementele prezentate în secţiunea B a proiectului de ordine de zi nu vor fi discutate în prezenta reuniune. Totuşi, 
fiecare membru poate solicita, înainte de sfârşitul reuniunii, transferarea unui element al secţiunii B în secţiunea 
A; acesta va fi atunci inclus automat în secţiunea A, urmând să fie discutat în cadrul unei reuniuni ulterioare.
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În prezenţa Comisiei Europene

5. Document de lucru referitor la Comunicarea Comisiei către 
Consiliu şi către Parlamentul European: 
„Un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în serviciul 
cetăţenilor”, cunoscută şi sub numele de „Programul de la 
Stockholm”
 COM(2009)262 final.
Raportoare:  WALLIS  (ALDE)
- examinarea unui document de lucru
- adoptare

    DT– PE 428.214
    FdR 790433

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

Transport

6. Petiţia nr. 550/2008, adresată de Stewart Dalton, de naţionalitate 
britanică, de protest împotriva planului de închidere a aeroportului 
din oraşul Sheffield
(în prezenţa petiţionarului)

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

7. Petiţia nr. 0434/2006, adresată de Marco Neves da Silva, de 
naţionalitate portugheză, privind presupuse standarde de siguranţă 
inadecvate în aeroportul din Porto

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

Mediu

8. 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

9. Petiţia nr. 0169/2007, adresată de Marc de Schower, de cetăţenie 
belgiană, însoţită de opt semnături, împotriva zborului avioanelor 
deasupra unei zone rezidenţiale (cu 40 000 locuitori), la nord de 
aeroportul Madrid-Barajas
(în prezenţa petiţionarului)

    PE 396.630/REV.
    FdR 789326
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10. Petiţia nr. 0714/2007, adresată de Konrad Wasniewski, de 
naţionalitate poloneză, privind proiectele pentru o autostradă 
într-o zonă protejată din nord-vestul Varşoviei  

   CM– PE 405.827
   FdR 720552

11. Petiţia nr. 1079/2003, adresată de Carlo Oldani, de naţionalitate 
italiană, însoţită de 5 semnături, în numele comitetului de 
coordonare împotriva şoselei de centură Parcul Ticino şi Parcul 
Agricol din sudul oraşului Milano, împotriva unui proiect de 
infrastructură pentru autostrăzi care încalcă legislaţia europeană 
privind transparenţa impactului asupra mediului şi a lucrărilor 
publice

   PE 357.724/REV. III
   FdR 723114

12.  Petiţia nr. 0760/2007, adresată de Cosimo Fracasso, de 
naţionalitate italiană, privind o alarmă de dioxină în Taranto

   CM– PE 404.458
   FdR 713965

13. Petiţia nr. 0212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de 
naţionalitate belgiană, privind crearea de depozite de deşeuri
(în prezenţa petiţionarului)

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

Pescuit

14. Petiţia nr. 0295/2009, adresată de Des May, de naţionalitate 
irlandeză, în numele „Western Eel Fishermen Association” 
(Asociaţia occidentală a pescarilor de anghilă), privind presupusa 
excludere a pescarilor de la procesul de elaborare a planului de 
gestionare a rezervelor de anghilă în Irlanda

   CM– PE 428,108
   FdR 789534

15. Petiţia nr. 1392/2008, adresată de Martin Kerin, de naţionalitate 
irlandeză, privind politica comună în domeniul pescuitului şi 
privind pescuitul cu setci în derivă

   CM– PE 424.028
   FdR 784444

Discriminare

16. Petiţia nr. 0951/2008, adresată de Erik Beving, de naţionalitate 
olandeză, privind discriminarea în legătură cu planificarea 
regională din Irlanda,   
precum şi
Petiţia nr. 1477/2008, adresată de Thomas Doorny, de 
naţionalitate irlandeză, privind caracterul inechitabil al clauzei 
referitoare la perioada minimă de rezidenţă pentru acordarea 
autorizaţiei de construcţie pentru clădiri rezidenţiale în Galway 

    PETI20091103_sir
    951-08_EN

    CM– PE 426.896
    FdR 784452
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(Irlanda),
(în prezenţa petiţionarului)
precum şi
Petiţia nr. 0458/2009, adresată de Tomás Sharkey, de naţionalitate 
irlandeză, privind punerea în aplicare a clauzei de ocupare şi 
limitarea drepturilor de a înstrăina bunuri în Irlanda  

    CM– PE 429.651
    FdR 792288

17. Petiţia nr. 1480/2008, adresată de dl. E.J. Ramsbottom, de 
naţionalitate britanică, privind discriminarea pe motive de vârstă 
de către diferite bănci şi societăţi de credit ipotecar

    CM– PE 426.897
    FdR 784453

Recunoaşterea calificărilor

18. Petiţia nr. 0357/2006, adresată de M. Kenneth Abela, de 
naţionalitate malteză, privind presupuse încălcări ale legislaţiei 
CE referitoare la echivalarea calificărilor de către autorităţile 
malteze 

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Transport

19. Petiţia nr. 1297/2007, adresată de F.J.C., de naţionalitate malteză, 
privind neaplicarea Directivei 2002/85/CE de către autorităţile din 
Malta

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

* * *

4 noiembrie 2009, 9.00 – 12.30

între orele 9.00 - 10.00 (cu uşile închise)

20. Reuniunea coordonatorilor

***********

la ora 10.00

21. Comunicările preşedintelui privind deciziile coordonatorilor
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Sănătate şi securitate

22. Petiţia nr. 0088/2009, adresată de Sean Farren, de cetăţenie 
irlandeză, privind incapacitatea autorităţilor irlandeze de a garanta 
siguranţa rutieră
(în prezenţa petiţionarului)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

23. Petiţia nr. 1676/2008, adresată de Kay Keane, de cetăţenie 
irlandeză, privind siguranţa rutieră în Irlanda
(în prezenţa petiţionarului)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

24. Petiţia nr. 1305/2007, adresată de Pat Dineen, de naţionalitate 
irlandeză, privind riscurile legate de intrarea/ieşirea de pe 
proprietatea sa  
(posibil în prezenţa petiţionarului)

    PE 415.076/REV.
    FdR 791834

25. Petiţia nr. 0665/2009, adresată de James McErlain, de 
naţionalitate irlandeză, privind incapacitatea consiliului local din 
Comitatul Kerry de a aplica măsuri de creştere a siguranţei rutiere   
(posibil în prezenţa petiţionarului)

    PETI20091103_sir
    665-09_EN

26. Petiţia nr. 1181/2007, adresată de Frank Doyle, de naţionalitate 
irlandeză, însoţită de 12 semnături, privind indicaţii asupra limitei 
de viteză

   CM– PE 421,492
   FdR 777516

27. Petiţia nr. 0986/2006, adresată de Theodoros Dalmaris, de 
naţionalitate elenă, privind încălcarea în Grecia a dispoziţiilor UE 
privind condiţiile speciale de autorizare a înfiinţării de societăţi 
implicate în comerţul cu ridicata şi distribuţia de produse de 
origine animală

   CM– PE 392.230/REV
   FdR 770872

Afaceri sociale

28. Petiţia nr. 0876/2008, adresată de Lucy Jane Marie Stewart, de 
naţionalitate britanică, privind dreptul acesteia la pensia de 
incapacitate atunci când locuieşte într-un alt stat membru UE 
decât statul al cărui resortisant este     
(în prezenţa petiţionarului)

    PE 423.669/REV.
    FdR 791839
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Mediu

29. Petiţia nr. 1300/2008, adresată de Angel Lashev, de naţionalitate 
bulgară, în numele „Steering Committee for Environmental 
Protection of the Town of Novi Iskar”, însoţită de 1920 de 
semnături, privind poluarea dezastruoasă cu deşeuri periculoase a 
suburbiei Novi Iskar din Sofia

   CM– PE 426.979
   FdR 785710

30. Petiţia nr. 1304/2008, adresată de Ewa Sienkiewicz Hippler, de 
naţionalitate poloneză, în numele organizaţiei de mediu 
„Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej”, privind poluarea cu deşeuri 
provenite din prelucrarea animalelor moarte

   CM– PE 426.980
   FdR 785711

Afaceri sociale

31. Petiţia nr. 0601/2007, adresată de Anastassios Ghiatis, de 
naţionalitate elenă, în numele angajaţilor Alpha Bank, însoţită de 
o semnătură, privind asigurarea pentru angajaţii Alpha Bank şi 
încălcarea Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European şi 
Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană

CM– PE 414.092
FdR 746003

32. Petiţia nr. 0678/2008, adresată de Nikos Frangakis, de 
naţionalitate elenă, în numele firmei de avocaţi Souriadakis, 
Frangakis, Skaltsas şi Pantelakis, privind reforma Fondului de 
pensii pentru personalul Băncii Greciei

   CM– PE 423.658
   FdR 777602

33. Petiţia nr. 0709/2007, adresată de Paulina Sikorska-Radek, de 
naţionalitate poloneză, privind condiţiile de muncă pentru medicii 
polonezi în sectorul public al sănătăţii,
precum şi
Petiţia nr. 0885/2007, adresată de Krzysztof Bukiel, de 
naţionalitate poloneză, în numele OZZL (Sindicatul naţional al 
medicilor), însoţită de 6770 semnături, privind condiţiile de 
muncă ale medicilor polonezi

   CM– PE 416.408
   FdR 756142

   PE 416.423
   FdR 756211

34. Petiţia nr. 1186/2007, adresată de Michael Cain, de naţionalitate 
britanică, privind acoperirea asigurării medicale pentru cetăţenii 
britanici în Franţa,
precum şi
Petiţia nr. 1218/2007, adresată de Djordjevic Peter, de 
naţionalitate britanică, privind acoperirea asigurării medicale 
pentru resortisanţii britanici rezidenţi în Franţa 

   CM– PE 414,253
   FdR 747374

   PE 414,254
   FdR 747375
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Discriminare

35. Petiţia nr. 0737/2008, adresată de Janis Vaisla, de naţionalitate 
letonă, privind discriminarea pe motive de naţionalitate în 
legătură cu cumpărarea unui bilet de avion 

   CM– PE 423,660
   FdR 777605

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

36. Petiţia nr. 0930/2002, adresată de Maria Hortatou, de naţionalitate 
elenă, în numele Asociaţiei Agenţilor Contractuali OPAP AE, 
privind netransformarea contractelor de muncă pe durată 
determinată în contracte pe durată nedeterminată

   PE 337.307/REV. III
   FdR 720291

37. Petiţia 0233/2003, adresată de Christos Polyzogopoulos, de 
naţionalitate elenă, în numele Confederaţiei Generale a 
Lucrătorilor Eleni (GSEE), însoţită de o semnătură, privind 
nerespectarea de către Grecia a Directivei 1999/70/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la 
munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi 
CEEP,
precum şi 
Petiţia 0455/2005, adresată de Magdalini Tsipra, de naţionalitate 
elenă, în numele Federaţiei Panelenice a Funcţionarilor Publici de 
Drept Privat (P.O.E.I.D.D.), privind nerespectarea de către Grecia 
a Directivei 99/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, 
UNICE şi CEEP

   CM– PE 400.402
   FdR 702844

38. Petiţia nr. 0336/2003, adresată de Spyros Provotas, de 
naţionalitate elenă, privind Directiva Consiliului 1999/70/CE 
privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată

   PE 341.522/REV. IV
   FdR 720304

39. Petiţia nr. 0669/2003, adresată de Dimitrios Gousidis, de 
naţionalitate elenă, în numele Sindicatului ziariştilor din 
Macedonia şi a cotidianelor  Thrace,  însoţită de o semnătură, 
privind condiţiile de recrutare a jurnaliştilor ERT (post grec de 
radio şi de televiziune)

   PE 346.821/REV. IV
   FdR 708932

40. Petiţia 0296/2004, adresată de Irini Savvidou, de naţionalitate 
elenă, în numele Asociaţiei municipale din Veria a persoanelor 
angajate pe bază de contracte locale („Somatio Ergazomenon sta 
Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias”), însoţită de o 
semnătură, privind abuzul presupus al sistemului de recrutare pe 
bază de contracte temporare, 

   PE 355.655/REV. III
   FdR 708435
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precum şi
Petiţia nr. 0356/2004, adresată de Dimitrios Papadinas, de 
naţionalitate elenă, privind abuzul presupus al contractelor de 
recrutare cu durată determinată 

   PE 355.657/REV. III
   FdR 708566

41. Petiţia nr. 0460/2005, adresată de Eleni Dimakopoulou, de 
naţionalitate elenă, însoţită de 2 semnături, privind neaplicarea de 
către Grecia a Directivei 1999/70/CE a Consiliului privind 
acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat 
între CES, UNICE şi CEEP, 
precum şi
Petiţia nr. 0665/2005, adresată de Anastasia Petala, de 
naţionalitate elenă, privind neaplicarea de către Grecia a 
Directivei 1999/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, 
UNICE şi CEEP, 
precum şi 
Petiţia nr. 0300/2007, adresată de Christos Nikoloutsopoulos şi 
Konstantinos Tokatlidis, de naţionalitate elenă, însoţită de 33 de 
semnături, privind nerespectarea de către Grecia a Directivei 
1999/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru cu privire la 
munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi 
CEEP

   PE 372.054/REV. II
   FdR 702312

   PE 372.079/REV. II
   FdR 702313

   CM– PE 400.341
   FdR 702211

42. Petiţia nr. 1045/2007, adresată de Foteini Dermitsaki, de 
naţionalitate elenă, însoţită de 24 de semnături, privind 
nerespectarea de către Organizaţia culturală a oraşului Atena a 
Directivei 1999/70/CE

   PE 408.001/REV.
   FdR 766272

43. Petiţia nr. 1046/2007, adresată de Lilia Giousoupova, de 
naţionalitate elenă, privind netranspunerea de către Grecia a 
Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind 
acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată încheiat 
între CES, UNICE şi CEEP

   CM– PE 411.978
   FdR 738834

44. Petiţia nr. 1376/2007, adresată de Eleni Kalampoka, de 
naţionalitate elenă, privind nerespectarea de către Grecia a 
Directivei 1999/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, 
UNICE şi CEEP 
precum şi
Petiţia nr. 1468/2007, adresată de Fotini Dermitzaki, de 
naţionalitate elenă, însoţită de 34 de semnături, privind 
nerespectarea de către Grecia a Directivei 1999/70/CE a 
Consiliului privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată 
determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP 

   CM– PE 414.602
   FdR 745797

   CM– PE 414.077
   FdR 745812
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45. Petiţia nr. 141/2009, adresată de Yiannis Fetfatsidis, de 
naţionalitate elenă, privind punerea în aplicare de către Grecia a 
dispoziţiilor Directivei 1999/70/CE a Consiliului privind 
acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat 
între CES, UNICE şi CEEP 

   CM– PE 427.086
   FdR 786478

46. Petiţia nr. 74/2005, adresată de Ramón Román Gálvez, de 
naţionalitate spaniolă, în numele „Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática” (PNAPI), privind 
publicarea de către Uniunea Europeană a unor informaţii 
discutabile privind sistemul de învăţământ din Spania în domeniul 
informaticii

   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

47. Petiţia nr. 586/2005, adresată de Ioannia Voutinopoulos, de 
naţionalitate elenă, privind acuzaţiile de tranzacţii bursiere ilegale 
din Grecia

   CM– PE 374.292/REV
   FdR 789284

48. Petiţia nr. 764/2005, adresată de Percy Malitte, de naţionalitate 
germană, privind acuzaţia de încălcare a drepturilor sale de 
proprietate

   CM– PE 428.012
   FdR 789355

49. Petiţia nr. 0375/2006, adresată de Efthimia Dilpizoglou, de 
naţionalitate olandeză, privind refuzul permisiunii de a face un 
stagiu în Franţa

   CM– PE 384.392/REV
   FdR 789306

50. Petiţia nr. 0267/2007, adresată de Seija Pahl, de naţionalitate 
finlandeză, sprijinită de asociaţiile locale, împotriva unui proiect 
de dezvoltare urbană a unei zone umede în cadrul programului 
Natura 2000

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

51. Petiţia nr. 0276/2007, adresată de Ioan Paul, de naţionalitate 
română, însoţită de 34 de semnături, privind impactul dăunător 
asupra sănătăţii locuitorilor al activităţilor desfăşurate de o 
întreprindere din vecinătate specializată în reciclarea deşeurilor de 
origine animală

   PE 396.647/REV.II
   FdR 789328

52. Petiţia nr. 0299/2007, adresată de Denis Dineen, de naţionalitate 
irlandeză, în numele Asociaţiei comunităţii din Watergrashill, 
privind schimbarea neautorizată a modului de folosire şi a 
proprietăţii şoselei de centură N8 Watergrasshill, o infrastructură 
finanţată parţial prin Fondul European de Dezvoltare Regională

   PE 400.340/REV. II
   FdR 789329

53. Petiţia nr. 0394/2007, adresată de Peter Welz, de naţionalitate 
germană, privind politica Svensk Kassaservice referitoare la 
eliberarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii străini

   CM– PE 428.013
   FdR 789356

54. Petiţia nr. 0703/2007, adresată de Mary Fitzpatrick, de naţionalitate PE 405.826
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irlandeză, privind presupusa încălcare în Irlanda a Directivei 
1999/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru cu privire la munca 
pe durată determinată 

FdR 720550

55. Petiţia nr. 0819/2007, adresată de Sean Smyth, de naţionalitate 
irlandeză, privind un accident fatal cauzat de neconformarea cu 
normele de protecţie a muncii 

   CM– PE 411.967
   FdR 738823

56. Petiţia nr. 0087/2008, adresată de Keith Balzan, de naţionalitate 
malteză, privind transformarea unui contract de angajare cu durată 
determinată într-un contract pe durată nedeterminată 

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

57. Petiţia nr. 0116/2008, adresată de Constant Verbraeken, de 
naţionalitate belgiană, privind situaţia orfelinatelor din Bulgaria 

   CM– PE 414.130
   FdR 746191

58. Petiţia nr. 0151/2008, adresată de Aleksander Ruszczyk, de 
naţionalitate poloneză, privind discriminarea împotriva cetăţenilor 
est-europeni ai UE în Ţările de Jos

   CM– PE 428.018
   FdR 789361

59. Petiţia nr. 0416/2008, adresată de Gábor Somorjai, de 
naţionalitate maghiară, privind punerea în aplicare inadecvată în 
Ungaria a legislaţiei comunitare în domeniul social şi al ocupării 
forţei de muncă

   CM– PE 416.504/REV
   FdR 790362

60. Petiţia nr. 0616/2008, adresată de Elizabeth Reidy, de 
naţionalitate poloneză şi irlandeză, privind confiscarea proprietăţii 
sale din Irlanda

   CM– PE 428.022
   FdR 789367

61. Petiţia nr. 0637/2008, adresată de Pawel Szczepanski, de 
naţionalitate polonă, însoţită de o semnătură, privind seringile de 
unică folosinţă

   CM– PE 421,153
   FdR 770933

62. Petiţia nr. 0640/2008, adresată de Luigi Giovanni Solinas, de 
naţionalitate italiană, privind refuzul companiei Ryanair de a 
recunoaşte „carte de séjour” franceză ca act de identitate legitim

   CM– PE 428.023
   FdR 789368

63. Petiţia nr. 0654/2008, adresată de Antonio Tait, de naţionalitate 
italiană, privind slaba calitate a serviciilor oferite de Poste Italiane

   CM– PE 418.076
   FdR 759790

64. Petiţia nr. 0954/2008, adresată de Marie Cole, de naţionalitate 
germană, privind presupusa încălcare a drepturilor omului şi 
discriminarea împotriva sa şi a familiei sale

   CM– PE 428.030
   FdR 789376

65. Petiţia nr. 1114/2008, adresată de David Vallespi i Ros, de 
naţionalitate spaniolă, privind refuzul de a i se acorda accesul la 
informaţiile referitoare la traseul planificat al trenului de mare 

   CM– PE 428.036
   FdR 789413
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viteză Barcelona-Madrid (AVE)

66. Petiţia nr. 1115/2008,adresată de Wolf Zubrytzki, de naţionalitate 
germană, privind egalitatea de tratament a persoanelor care se 
deplasează în scaun cu rotile

    CM– PE 428.037
    FdR 789414

67. Petiţia nr. 1332/2008, adresată de Padraig Geraghty, de 
naţionalitate irlandeză, privind importanţa menţinerii legăturii 
aeriene dintre aeroportul din Shannon şi cel din Heathrow

   CM– PE 424.024
   FdR 784438

68. Petiţia nr. 1514/2008, adresată de Boris Galonske, de naţionalitate 
germană, privind potenţialele încălcări ale principiului comunitar 
al liberei circulaţii a mărfurilor

    CM– PE 428.053
    FdR 789446

69. Petiţia nr. 1578/2008, adresată de H. L., de naţionalitate austriacă, 
privind datoriile companiei aeriene austriece AUA

    CM– PE 428.054
    FdR 789447

70. Petiţia nr. 1602/2008, adresată de Gennaro Sepe, de naţionalitate 
italiană, în numele Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C, privind 
transformarea unui punct de comercializare a tutunului într-un bar 
şi viceversa

    CM– PE 428.056
    FdR 789450

71. Petiţia nr. 1659/2008, adresată de Dieter Zissner, de naţionalitate 
germană, în numele B1, B9, B39, A61 Pamina 39700 Mitg., 
privind riscurile reprezentate pentru sănătate de poluarea fonică şi 
cu particule fine pe B9, B39 şi A6 în Germania

    CM– PE 428.058
    FdR 789453

72. Petiţia nr. 1668/2008, adresată de Rudolf Brockmann, de 
naţionalitate germană, privind poluarea aerului provocată de 
focuri în aer liber de origine agricolă în Spania

    CM– PE 428.059
    FdR 789454

73. Petiţia nr. 1739/2008, adresată de Adriana Palleni, de naţionalitate 
italiană, în numele Comitati Cittadini Indipendenti, privind 
efectele dăunătoare asupra mediului şi poluarea cauzate de 
circulaţie în centrul istoric din Minerbio (Italia) 

    CM– PE 428.066
    FdR 789461

74. Petiţia nr. 1746/2008, adresată de Maksim Reva, de naţionalitate 
estonă, privind drepturile de vot la alegerile europene ale 
persoanelor cu cetăţenie nedeterminată care trăiesc în Estonia 

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

75. Petiţia nr. 1748/2008, adresată de Xenia Burlaca, de naţionalitate 
română, privind neluarea în considerare a naţionalităţii sale 
române la calcularea  taxelor de studii de către Universitatea din 
Edinburgh 

   PETI20091103_sir
   1748-08_EN
   + ltScot1748-08_EN
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76. Petiţia nr. 1770/2008, adresată de Joseph Kiefer, de cetăţenie 
luxemburgheză, privind întârzierea implementării în Luxemburg a 
Directivei 77/187/CEE a Consiliului privind armonizarea 
legislaţiilor statelor membre cu privire la protecţia drepturilor 
salariaţilor în cazul transferului întreprinderilor, firmelor sau al 
unor părţi de firme 

   CM– PE 428.069
   FdR 789464

77. Petiţia nr. 1784/2008, adresată de Shina Memud, de naţionalitate 
nigeriană, rezident în România, privind presupusele încălcări ale 
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere 
pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii 
familiilor acestora de către Regatul Unit

   CM– PE 428.070
   FdR 789465

78. Petiţia nr. 1862/2008, adresată de Sancho Rodríguez Villar, de 
naţionalitate spaniolă, privind recunoaşterea şi validarea de către 
autorităţile spaniole a studiilor sale medicale de specialitate

   CM– PE 428.076
   FdR 789487

79. Petiţia nr. 1879/2008, adresată de Chris Robillard, de naţionalitate 
britanică, însoţită de 1560 de semnături, privind opoziţia sa faţă 
de acordarea de fonduri europene pentru un proiect care urmăreşte 
fuziunea Colegiului de Artă Dartington cu Colegiul Universitar 
Falmouth

   CM– PE  428.077
   FdR 789488

80. Petiţia nr. 0013/2009, adresată de Julio César de Oliveira Lopes, 
de naţionalitate portugheză, privind prevederile referitoare la 
principiile de legalitate şi proporţionalitate a infracţiunilor şi 
pedepselor stabilite la articolul 49 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene

   CM– PE 428.079
   FdR 789492

81. Petiţia nr. 0023/2009, adresată de Simon Collyer, de naţionalitate 
britanică, în numele Justice Organisation, privind tratamentul 
echitabil al şomerilor   

   PETI20091103_sir
   23-09_EN
+ ltEMPL23-09_EN

82. Petiţia nr. 0026/2009, adresată de Bojan Navonik, de naţionalitate 
slovenă, privind probleme legate de indemnizaţia sa de şomaj în 
Austria

   CM– PE 428.080
   FdR 789494

83. Petiţia nr. 0082/2009, adresată de D.O., de naţionalitate olandeză, 
privind restricţionarea şi cenzurarea internetului din partea 
autorităţilor juridice olandeze

   CM– PE 428.082
   FdR 789496

84. Petiţia nr. 0110/2009, adresată de Gerlinde Rogatsch şi Florian 
Kreibach, de naţionalitate austriacă, în numele „ÖVP 
Landtagsklub”, privind Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 privind 
standardele pentru elementele de securitate şi elementele 
biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie 
emise de statele membre

   CM– PE 428.084
   FdR 789498
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85. Petiţia nr. 0114/2009, adresată de A.R., de naţionalitate italiană, 
privind dubla impozitare

   CM– PE 428.085
   FdR 789499

86. Petiţia nr. 0118/2009, adresată de Stefan Kohler, de naţionalitate 
germană, privind procedurile de siguranţă aeriană pentru bebeluşi 
şi copii sub doi ani

   CM– PE 428.086
   FdR 789500

87. Petiţia nr. 0137/2009, adresată de Jürgen Gose, de naţionalitate 
germană, privind interzicerea fumatului în hoteluri şi în unităţile 
de furnizare de alimente

   CM– PE 428.088
   FdR 789503

88. Petiţia nr. 0161/2009, adresată de Augusto Spadini, de 
naţionalitate italiană, privind discriminarea pe motive de vârstă

   CM– PE 428.092
   FdR 789507

89. Petiţia nr. 0170/2009, adresată de Malgorzata 
Pomaranska-Bielicka, de naţionalitate poloneză, privind anularea 
unui zbor de la Sofia la Varşovia şi neaplicarea Regulamentului 
(CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de 
asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi 
anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor

   CM– PE 428.094
   FdR 789509

90. Petiţia nr. 0216/2009, adresată de Lenka Hlochova, de
naţionalitate cehă, privind nerecunoaşterea în Germania a 
studiilor sale gimnaziale efectuate în Marea Britanie şi Cehia în 
contextul cererii sale de continuare a studiilor în Germania

   CM– PE 428.097
   FdR 789512

91. Petiţia nr. 0253/2009, adresată de Annie Weiler, de naţionalitate 
germană, în numele Arbeitswelt - Lumea Muncitoare, privind 
modalităţile de plată a cheltuielilor de judecată de către 
întreprinderile mici, în legătură cu o cauză înaintată Curţii 
Europene de Justiţie

   CM– PE 428.102
   FdR 789528

92. Petiţia nr. 0261/2009, adresată de Callisto Genco, de naţionalitate 
luxemburgheză, privind presupusele încălcări de către Luxemburg 
ale legislaţiei europene referitoare la accesul la informaţii, în 
legătură cu instalarea unei antene prin satelit

   CM– PE 428.104
   FdR 789530

93. Petiţia nr. 0281/2009, adresată de Gordon Edwin Hall, de 
naţionalitate britanică, privind o problemă cu administraţia fiscală 
britanică

   CM– PE 428.105
   FdR 789531

94. Petiţia nr. 0289/2009, adresată de Henry Saarinen, de naţionalitate 
finlandeză, privind dreptul său de a beneficia de indemnizaţia 
pentru căutarea unui loc de muncă în Suedia  

   CM– PE 428.106
   FdR 789532
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95. Petiţia nr. 0304/2009, adresată de Ciprian Filip, de cetăţenie 
română, privind tratamentul discriminatoriu la adresa cetăţenilor 
români cu reşedinţa în Italia

   CM– PE 428.109
   FdR 789535

96. Petiţia nr. 0308/2009, adresată de Tobias King, de naţionalitate 
britanică, privind încălcările invocate ale Codului comunitar 
privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul 
Frontierelor Schengen), încălcări săvârşite de poliţia de frontieră 
belgiană

   CM– PE 428.110
   FdR 789536

97. Petiţia nr. 0309/2009, adresată de Theresa LeBlanc, de 
naţionalitate suedeză, în numele organizaţiei „Gaskunder 2700”, 
privind sistarea furnizării de gaze naturale într-un cartier din 
Stockholm

   CM– PE 428.111
   FdR 789537

98. Petiţia nr. 0363/2009, adresată de Paolo Cacciavillani, de 
naţionalitate italiană, privind deputaţii din Parlamentul European 
care au fost condamnaţi 
precum şi 
Petiţia nr. 0686/2009, adresată de Stefano Molteni, de 
naţionalitate italiană, privind modificarea regulilor referitoare la 
alegerea deputaţilor în Parlamentul European 

   PETI20091103_sir
   363-09_EN
   686-09_EN
   +
   PETI20091103_AFCO

99. Petiţia nr. 0591/2009, adresată de Klaus Samer, de naţionalitate 
germană, privind  serviciul telefonic lipsit de profesionalism de la 
Biroul de informare al Parlamentului European din Berlin  

   PETI20091103_sir
   PETI20091103_lt
   Berlin591-09_DE

o O o

100. Data şi locul următoarei reuniuni:
 1 Decembrie 2009, 15.00 – 18.30 
 2 Decembrie 2009, 9.00 – 12.30 


