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1. Adoptarea proiectului de ordine de zi  (1) PE 430.841
FdR 797503

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   - 1 octombrie 2009

PV– PE 429.670
FdR 792440
+ anexe

2.

   -19 octombrie 2009 PV- PE 430.397
FdR 793890

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

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

Mediu

Petiţia nr. 251/2007 depusă de Marin Galea (cetăţean maltez), în 
numele Din L-Art Helwa, cu peste 10 000 semnături referitoare la 
protecţia sitului Ta’Cenc (Gozo, Malta)
precum şi

   CM– PE 398.520
   FdR 698779

5.

Petiţia nr. 1210/2008, depusă de Marin Galea (cetăţean maltez), 
în numele Alternativa Demokratika, în legătură cu declararea 
sitului Ta’Cenc (Malta) zonă specială de conservare şi zonă 
special protejată

   PETI20091001_sir
   1210-08_EN

Afaceri sociale

6. 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

7. Petiţia nr. 275/2006, adresată de Adrian Mifsud, de naţionalitate 
malteză, în numele Asociaţiei secretariatelor de consilii executive 
din malta, privind transpunerea incorectă a Directivei 199/70 CE 
de către guvernul maltez

   CM–
   PE 384.383/REV. III
   FdR 789286

8. Petiţia nr. 1287/2008, adresată de John Ross Patrick, de 
naţionalitate britanică, privind întreruperea alocaţiei sale pentru 
îngrijire de către autorităţile britanice 
(posibil în prezenţa petiţionarului)

   CM– PE 426.977/REV
   FdR 791840

Sănătate

9. Petiţia nr. 590/2008, adresată de N.M.M. de naţionalitate 
irlandeză, privind transportul de medicamente de către călători în 
Europa
(în prezenţa petiţionarului)

   CM– PE 420.013
   FdR 766642

Agricultură

10. Petiţia nr. 1688/2008, adresată de George Milne, de naţionalitate 
britanică, în numele Asociaţiei naţionale a crescătorilor de ovine 
(National Sheep Association), însoţită de 8136 semnături, privind 
legislaţia europeană referitoare la identificarea electronică 

   CM– PE 427.118
   FdR 786534
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obligatorie a ovinelor începând cu data de 1 ianuarie 2010
(în prezenţa petiţionarilor)

Mediu

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
(în prezenţa petiţionarului)

   CM–
   PE 407.997/REV.
   FdR 786495

11.

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, conform 
prevederilor Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind 
conservarea păsărilor sălbatice
(în prezenţa petiţionarului)

   CM– PE 426.999
   FdR 785732

  Deşeurile din Campania

Petiţia nr. 683/2005, dresată de Vincenzo Marmora, de 
naţionalitate italiană, în numele grupului civic de acţiune 
„Campagna nostra” care se opune construirii unui depozit de 
deşeuri 
(în prezenţa petiţionarului)

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

Petiţia nr. 0031/2006, adresată de Giampiero Angeli, de 
naţionalitate italiană, care conţine un număr de 21 de semnături, 
privind pericolele majore pentru sănătate cauzate de dioxinele 
rezultate în urma evacuării deşeurilor

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

12.

«Petiţia 0026/2007 a lui Monica Sepe, de naţionalitate italiană în 
numele comitetului „Serre per la vita”, împotriva locului de 
descărcare a deşeurilor solide urbane
(în prezenţa petiţionarilor)
precum şi
Petiţia nr. 0756/2007, adresată de Giovanni Roviello, de 
naţionalitate italiană, privind obiecţia legată de o deversare de 
deşeuri care pune în pericol sănătatea publică şi resursele de ape 
de suprafaţă
(posibil în prezenţa petiţionarului)

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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precum şi
Petiţia nr. 789/2007, adresată de Gigliola Izzo, de naţionalitate 
italiană, protestând împotriva unui depozit de stocare a 
combustibilului ecologic lichid rezidual aflat în apropierea unor 
ferme şi a unor cartiere de locuit
(în prezenţa petiţionarului)
precum şi
Petiţia nr. 910/2007, depusă de Francesco Di Pasquale, de 
naţionalitate italiană, cu privire la situaţia urgentă a mediului 
înconjurător în Campania.
precum şi

«Petiţia nr. 0991/2007, adresată de Vincenzo Gala, de 
naţionalitate italiană, solicitând instituirea unui sistem de 
colectare separată a deşeurilor în regiunea Campania (Italia)
precum şi
Petiţia nr. 12/2008, adresată de Francesco Miglino, de 
naţionalitate italiană, în numele „Partito Internettiano”, privind 
situaţia depozitarea şi prelucrarea deşeurilor domestice în Napoli 
şi în regiunea Campania din Italia
precum şi
Petiţia nr. 16/2008, adresată de F.C de naţionalitate italiană, 
privind criza deşeurilor domestice din Campania, Italia
precum şi

«Petiţia nr. 0209/2008, adresată de Sebastiano Perrone, de 
naţionalitate italiană, privind criza depozitării deşeurilor şi 
drepturile democratice ale locuitorilor din Marigliano de lângă 
Napoli
(în prezenţa petiţionarului)
precum şi
Petiţia nr. 347/2008, adresată de Tommaso Esposito şi Virginia 
Petrellese, de naţionalitate italiană, în numele grupului de acţiune 
civică împotriva incinerării, privind instalaţia de incinerare a 
deşeurilor din Accerra (lângă Napoli), în Italia
(în prezenţa petiţionarilor)

Petiția nr. 587/2007, adresată de Marina Salvadore, de 
naționalitate italiană, privind gravele probleme sanitare din 
Campania și răspunderea pe care o poartă autoritățile regionale și 
locale

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

Petiţia nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, de 
naționalitate italiană, privind arderea ilegală de cauciucuri şi alte 
deşeuri în zona Napoli, Italia

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981
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Petiţia nr. 396/2009, adresată de Salvatore Fatone, de 
naţionalitate italiană, însoţită de 152 de semnături, privind o 
instalaţie de purificare a apei în Cuma-Licola, Italia

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132

Petiţia nr. 1223/2009, adresată de Daniele Giove, de naționalitate 
italiană, privind poluarea, referitoare la o problemă de poluare a 
mediului în in Casalnuova di Napoli, Italia 

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

13. Petiţia nr. 955/2008, adresată de Ferdinando Kaiser, de 
naţionalitate italiană, privind  amplasarea unui depozit de deşeuri 
în Chiaiano, Italia
precum şi
Petiţia nr. 1011/2008, adresată de A.S.,, de naţionalitate italiană, 
privind  amplasarea unui depozit de deşeuri în Chiaiano, lângă 
Napoli, Italia

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

* * *

2 Decembrie 2008, 9.00 – 12.30 

între orele 9.00 - 10.00 (cu uşile închise)

14. Reuniunea coordonatorilor

***********

la ora 10     (cu uşile închise)

15. Nr. 733/2004 depusă de Loizos Afxentiou (de naţionalitate 
cipriotă)în numele Mişcării refugiaţilor din Famagusta, privind 
retrocedarea zonei închise din oraşul ocupat Famagusta, 
locuitorilor originale 
(în prezenţa petiţionarilor şi a dlui Glanos, primarul localităţii 

    CM_O–
    PE 360.136
    FdR 572068
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Famagusta)

*****

în jur de ora 11

16. Comunicările preşedintelui privind deciziile coordonatorilor

17. Raportul anual de activităţi 2008 al Comisiei pentru Petiţii
[2009/2139(INI)]
Raportoare:  ITURGAIZ  (EPP)
- primul schimb de opinii

    PR– PE
    FdR

18. Aviz privind Raportul referitor la SOLVIT   (IMCO)
 [2009/2138(INI)]
Raportoare:    (PPE)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 430,779
    FdR 797200

Discriminare

19. Petiţia nr. 737/2008, adresată de Janis Vaisla, de naţionalitate 
letonă, privind discriminarea pe motive de naţionalitate în 
legătură cu cumpărarea unui bilet de avion 

   CM_O– PE 423,660
   FdR 777605

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

20. Petiţia nr. 1087/2002, adresată de Panagiotis Hatzis, de 
naţionalitate elenă, în numele Federaţiei elene a jocurilor 
electronice şi a internetului, privind interzicerea jocurilor 
electronice pe internet

   CM–
   PE 337,323/REV. VI
   FdR 794477

21. Petiția nr. 1374/2002, adresată de Petros Tselepidis, de 
naționalitate greacă, în numele Asociației importatorilor, 
producătorilor, detailiștilor și distribuitorilor de jucării electronice 
și mecanice din Nordul Greciei - SIPBE, privind interdicția 
jocurilor pe calculator

   CM–
   PE 337.384/REV. VII
   FdR
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22. Nr. 26/2005 depusă de Gunther Ettrich (de naţionalitate germană), 
privind retragerea, pe motive de vârstă, a autorizaţiei de exercitare 
a profesiei

   CM–
   PE 362,789/REV. III
   FdR 794485

23. Petiția nr. 669/2006, adresată de I. K., de naționalitate greacă, 
însoțită de două semnături, privind poluarea insulei Spetses din 
Grecia

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

24. Petiţia 846/2006 adresată de Tomasz Grzybkowski, de 
naţionalitate polonă, în numele firmei de avocatură “Adwokacka 
Spolka Partnerska Grzybkowski & Gusek', referitoare la 
incompatibilitatea legilor poloneze pentru protecţia mediului cu 
legislaţia UE

   CM–
   PE 394,266/REV. II
   FdR 791827

25. Petiţia 106/2007,  adresată de D.B.L, de naţionalitate daneză, 
privind discriminarea în plata pensiei alimentare  

   CM– PE 396.617/REV
   FdR 794515

26. Petiţia nr. 711/2007, depusă de Jan Klusko, de naţionalitate 
poloneză, în numele întreprinderii „Ekoinstal Jan Klusku i 
Partnerzy”, privind nerespectarea de către o instanţă franceză a 
dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului 
privind procedurile de insolvenţă

   CM– PE 429,585
   FdR 792073

27. «Petiţia nr. 0878/2007, adresată de dl Pedro Garcia Moreno, de 
ceţenie spaniolă, în numele Asociaţiei naturaliştilor din Sud-Est 
(„Asociación de Naturalistas del Sureste” – ANSE), privind 
presupusele încălcări ale legislaţiei de mediu a CE de către 
autorităţile regionale şi locale din Comunitatea autonomă Murcia 
(Spania)

   CM– PE 430,489
   FdR 794539

28. Petiția nr. 0925/2007, adresată de Joachim Weber, de naţionalitate  
germană, privind Directiva referitoare la timpul de lucru

   CM– PE 407,984/REV
   FdR 793268

29. «Petiţia nr. 1012/2007, adresată de Miguel Gersol Fernandez, de 
cetăţenie spaniolă, în numele unei asociaţii sindicale din cadrul 
Băncii Santander, privind presupusa încălcare a Tratatului 
(articolul 39) şi a legislaţiei secundare prin legea pensiilor 
suplimentare din Spania
precum şi
Petiţia nr. 1234/2007, , adresată de Juan Maria Martínez 
Fernández, de naţionalitate spaniolă, în numele „Asociación para 
la defensa de los derechos civiles” (Asociaţiei pentru Apărarea 
Libertăţilor Civile), privind pretinsa încălcare a libertăţii de 
circulaţie a lucrătorilor de către legislaţia spaniolă în materie de 
pensii

   CM– PE 414,108/REV
   FdR 794518
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30. Petiţia nr. 1172/2007, adresată de Hans-Peter Schneider, de 
cetăţenie germană, privind inconsistenţa dintre legislaţia germană 
referitoare la cetăţenii străini, pe de o parte, şi Carta drepturilor 
fundamentale, Convenţia europeană a drepturilor omului şi 
Directiva 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei, pe 
de altă parte
precum şi

«Petiţia nr. 0916/2008, adresată de Eilert Marks, de naţionalitate 
germană, privind reîntregirea familiei

   CM– PE 430,492
   FdR 794543

31. Petiția nr. 1260/2007, adresată de Stanislav Cavlek, de cetăţenie 
germană, privind „Ljubljanska Banka” și presupusele încălcări ale 
drepturilor omului de către statul sloven
precum şi

«Petiţia nr. 1635/2008, adresată de Katarina Meister, de 
naţionalitate germană, privind decizia Curţii Europene a 
Drepturilor Omului privind plângerea sa privind presupusele 
încălcări ale drepturilor omului de către statul sloven

   CM–
   PE 415,072/REV. II
   FdR 794521

32. Petiţia nr. 1322/2007, Petiția nr. 1322/2007, adresată de Yolanda 
Díaz Pérez, de cetățenie spaniolă, în numele „Izquierda Unida de 
Galicia” (Stânga Unită din Galicia), de Jesús Ignácio Caselas 
Pérez, în numele Federației „Roi Xordo de AAVV” a zonei 
urbane din Ferrol, însoțită de alte 4 semnături, și de Bernardo 
Bastida Sixto, în numele „Cofradía de Pescadores de Ferrol” 
(Asociația pescarilor din Ferrol), privind deschiderea unei stații de 
regazeificare în Mugardos, La Coruña

   CM– PE 429,587
   FdR 792076

33.  Petiţia nr. 118/2008, adresată de Janett Burton, de naţionalitate 
britanică, privind punerea în aplicare a Directivei 2003/109/CE 
privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe 
termen lung

   CM– PE 419,991/REV
   FdR 794524

34. Petiţia nr. 411/2008, adresată de  David Missud, de naţionalitate 
franceză  
precum şi
Petiția nr. 0412/2008, adresată de Delphine Boury-Simoes, de 
cetățenie franceză,
Petiția nr. 0439/2008, adresată de Laurence Boiron, de cetățenie 
franceză,
Petiția nr. 0477/2008, adresată de N.S.B., de cetățenie franceză,
Petiția nr. 0503/2008, adresată de Amine Salem, de cetățenie 
franceză,
Petiția nr. 0612/2008, adresată de Célia Tuttle, de cetățenie 
franceză,
Petiția nr. 0613/2008, adresată de Saskia Tuttle, de cetățenie 

   CM– PE 429,589
   FdR 792078
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franceză,
Petiția nr 0865/2008, adresată de Sylvie Chauvet, de cetățenie 
franceză, privind admiterea la studii medicale postuniversitare în 
Franța pentru resortisanții francezi care au studiat în străinătate

35. Petiția nr. 0573/2008, adresată de Gary Simmons Michael, de 
cetățenie britanică, privind o dispută între petiționar și autoritățile 
spaniole cu privire la reînnoirea pașaportului acestuia

   CM– PE 429,591
   FdR 792080

36. «Petiția nr. 0666/2008, adresată de Gert Vercauteren, de 
cetățenie belgiană, privind acordurile legate de evitarea dublei 
impozitări și modul de operare al acestora în cadrul Comunității

   CM– PE 418,077/REV
   FdR 791837

37. «Petiţia nr. 796/2008 adresată de Antonios Chilakeas, de 
naţionalitate elenă, privind vânzarea în Grecia a benzinei cu 
plumb şi a autovehiculelor fără convertoare catalitice

   CM– PE 430,493
   FdR 794548

38. Petiţia nr. 1045/2008, adresată de Federico Righi, de cetăţenie 
italiană, privind localizarea în limba italiană a produselor și 
serviciilor Apple Inc. comercializate în Italia 

   CM– PE 429,593
   FdR 792082

39. «Petiţia nr. 1069/2008, adresată de S.B, de cetăţenie italiană, 
privind recunoaşterea profesională a profesorilor şi cerinţele de 
cunoaştere a limbii pentru profesori în Italia

   CM– PE 423,918/REV
   FdR 794528

40. Petiţia nr. 1119/2008, adresată de John Ashford, cetăţean britanic, 
privind incompatibilitatea legii portugheze a insolvenţei cu 
normele comerciale ale Uniunii Europene

CM– PE 429,614
FdR 792165

41. «Petiţia nr. 1120/2008, adresată de Gordon McPherson, cetăţean 
britanic, privind trombofilia de origine genetică

   CM– PE 430,494
   FdR 794549

42. «Petiția nr. 1179/2008, adresată de  Klaus Schäfer, de cetățenie 
germană, privind accesul nerestricționat la site-urile web ale BBC

   CM– PE 429,594
   FdR 792083

43. «Petiţia nr. 1302/2008, adresată de Estelle Garnier, de 
naţionalitate franceză, în numele „Compagnie des avoués près la 
Cour d'Appel d'Orleans”, privind intenţia guvernului francez de a 
desfiinţa profesia de avocat consultant de pe lângă curţile de apel 
franceze

   CM– PE 429,596
   FdR 792085
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44. «Petiţia nr. 1310/2008, adresată de E. H., de naţionalitate 
olandeză, privind clasificarea de către vama olandeză a produselor 
alcoolice în cadrul Nomenclaturii combinate

   CM– PE 423,934/REV
   FdR 791841

45. Petiţia nr. 1319/2008, adresată de Massimo Capisani, de 
naţionalitate italiană, privind prelungirea unui permis de şedere în 
Italia

    CM– PE 429,597
    FdR 792086

46. «Petiția nr. 1443/2008, adresată de L. G., de naționalitate 
germană, privind drepturi speciale de obținere a vizelor UE-Rusia 
pentru rudele de gradul unu, care au naționalități diferite

    CM– PE 429,598
    FdR 792087

47. «Petiția nr. 1479/2008, adresată de Alessandro Cernecca, de 
cetățenie italiană, privind costurile convorbirilor de telefonie 
mobilă

    CM– PE 429,599
    FdR 792088

48. Petiţia nr. 1525/2008, adresată de Henryka Solak, de cetăţenie 
poloneză, privind nerespectarea de către autorităţile poloneze a 
Directivei 99/31/CE a Consiliului privind depozitele de deşeuri

   CM– PE 427,106/REV
   FdR 794534

49. «Petiţia nr. 1640/2008, adresată de Georgi Gospodinov, de 
naţionalitate germană, privind construirea unui depozit de deşeuri 
în Dimitrovgrad în sudul Bulgariei

    CM– PE 429,600
    FdR 792089

50. «Petiția nr. 1652/2008, adresată de D. T. B., de cetățenie 
spaniolă, privind construcția, pe Insula Ibiza (Insulele Baleare), a 
mai multor autostrăzi cu un impact grav asupra mediului în zonele 
mlăștinoase

CM– PE 429,601
FdR 792090

51. Petiția nr. 1720/2008, adresată de Günter Krembsler, de cetățenie 
germană, privind limitarea inadmisibilă a serviciilor de internet 
promovate ca „flat rate” (rată forfetară)

    CM– PE 429,602
    FdR 792091

52. «Petiţia nr. 1738/2008, adresată de Claudia Peters, de 
naţionalitate germană, în numele Ari All Road International 
GmbH, privind armonizarea amenzilor de circulaţie în Europa

    CM– PE 429,603
    FdR 792092

53. «Petiţia nr. 1768/2008, adresată de Marcus Dietlmeier, de 
naţionalitate germană, privind conservarea becului cu 
incandescenţă

   CM– PE 429,606
    FdR 792154
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54. Petiţia nr. 1801/2008, adresată de Andreas Ludwig, de cetăţenie 
germană, în numele Iniţiativei cetăţeneşti Horka, privind 
construcţia unei staţii de purificare a apei

    CM– PE 429,607
    FdR 792155

55. Petiţia nr. 1831/2008, adresată de Mustafa Irkan, de cetăţenie 
britanică, privind discriminarea indirectă din partea autorităţilor 
suedeze

   CM– PE 430,498
   FdR 794556

56. Petiția nr.1866/2008, adresată de Horst-Günter Mazur, de 
cetățenie germană, privind serviciile medicale din Germania și 
folosirea medicamentelor generice

    CM– PE 429,609
    FdR 792159

57. «Petiția nr. 1868/2008, adresată de Suzanne Ludwig Kloth, de 
cetățenie luxemburgheză, privind contribuția sa la sistemul de 
asigurări de sănătate luxemburghez

   CM– PE 427,076/REV
   FdR 791842

58. Petiția nr. 1880/2008, adresată de G.v.d.L., de cetățenie germană, 
privind planurile de a interzice producția de becuri incandescente
precum şi
Petiția nr. 1883/2008, adresată de Hans Kolmeyer, de cetățenie 
germană, privind planurile de a interzice producția de becuri 
incandescente

   CM– PE 429,610
   FdR 792160

59. Petiția nr. 0003/2009, adresată de Gerhard Evert, de cetățenie 
germană, privind planurile de retragere treptată a becurilor 
incandescente
precum şi
Petiția nr. 0272/2009, adresată de Mario Trutschel, de cetățenie 
germană, privind interzicerea producției de becuri incandescente

   CM– PE 430,279
   FdR 792926

60. ]Petiţia nr. 32/2009, adresată de Karl Bauch, de naţionalitate 
germană, în numele „Deutscher Erfinder-Verband e. V.” 
(Asociaţia Inventatorilor din Germania), privind legislaţia 
europeană a brevetelor Petiţionarul îşi exprimă nemulţumirea faţă 
de legislaţia naţională şi europeană a brevetelor.

   CM– PE 429,611
   FdR 792161

61. Petiţia nr. 0064/2009, adresată de M. M., de naţionalitate 
marocană, privind presupusa discriminare în legislaţia privind 
accesul la cetăţenie

   CM– PE 430,501
   FdR 794559

62. «Petiția nr. 0076/2009, adresată de Marisa Tusha, de 
naționalitate albaneză, privind o propunere din partea guvernului 
italian de a introduce o taxă pentru permisele de ședere

   CM– PE 429,612
   FdR 792162
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63. Petiţia nr. 81/2009, , adresată de A.L.C. de naționalitate spaniolă, 
privind mobilitatea lucrătorilor în cadrul UE și drepturile de 
pensie ale acestora 

   CM– PE 430,379
   FdR 793804

64. «Petiția nr. 0089/2009, adresată de Thomas Hickmann, de 
naționalitate germană, în numele Comitetului de personal din 
școala europeană din Culham, însoțită de 61 semnături, privind 
condițiile salariale din școala europeană din Culham

   CM– PE 429,617
   FdR 792199

65. «Petiţia nr. 192/2009, adresată de Michael Ashbrook, de 
naţionalitate germană, în numele asociaţiei de lucrători 
„Solidarity, Independence, Democracy (SID)”, însoţită de 469 de 
semnături, privind agenţii contractuali din instituţiile Uniunii 
Europene

   CM– PE 430,503
   FdR 794562

66. Petiţia nr. 211/2009, adresată de Liudvikas Ragauskis, de 
naţionalitate lituaniană, privind presupusa încălcare a dreptului de 
a candida la alegerile pentru Parlamentul European în Lituania

   CM– PE 430,504
   FdR 794563

67. Petiţia nr. 294/2009, adresată de Mark Sugrue , de naţionalitate 
irlandeză, privind taxele pentru emiterea vizelor

   CM– PE 429,621
   FdR 792207

68. Petiţia nr. 302/2009, adresată de Eugenia Ioan, de cetăţenie 
germană, privind pierderile din schimbul valutar în contextul 
plăţii pensiei sale în Germania de către statul român 

   CM– PE 429,622
   FdR 792208

69. Petiția nr. 306/2009, adresată de Thomas Schuler, de cetățenie 
germană, privind libertatea cultelor și dreptul la manifestări 
religioase în spațiul public

   CM– PE 430,505
   FdR 794564

70. Petiţia nr. 339/2009, Petiția nr. 0339/2009, adresată de Martin 
Lauer, de cetățenie germană, în numele Verband der AutoGas-
Anlagen Einbaubetriebe e.V., privind declarațiile ilegale de 
omologare tehnică pentru autovehiculele cu instalații LPG

   CM– PE 429,627
   FdR 792214

71. Petiţia nr. 0347/2009, adresată de Raúl Barrios Martinez, de 
cetăţenie britanică, privind neaplicarea de către autorităţile 
spaniole a dispoziţiilor Directivei 93/16/CEE a Consiliului 
privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi recunoaşterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de 
calificare şi a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 
precum şi dispoziţiile tratatului CE privind libertatea de stabilire 

   CM– PE 430,507
   FdR 794566
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72. Petiţia nr. 362/2009, adresată de Kenneth Pils, de cetățenie 
austriacă, privind reglementarea exercitării profesiei de fotograf 
în Austria

   CM– PE 429,629
   FdR 792218

73. Petiția nr. 0380/2009, adresată de Philippe Mota, de cetățenie 
franceză, privind febra catarală la ovine și bovine

   CM– PE 429,642
   FdR 792277

74. Petiția nr. 0393/2009, adresată de Luc Huckvale, de cetățenie 
britanică, privind obligațiile Islandei față de deponenții străini la o 
filială a băncii acesteia din Isle of Man (Kaupthing Bank)

   CM– PE 429,644
   FdR 792279

75. Petiția nr. 0399/2009, adresată de Ünal Zeran, de cetățenie 
germană, însoțită de 105 semnături, privind eliminarea vizelor 
pentru cetățenii turci

   CM– PE 429,646
   FdR 792282

76. Petiția nr. 407/2009, adresată de Gertrud Martin, de naţionalitate 
germană, însoțită de 105 semnături, privind taxa pe valoare 
adaugată

   CM– PE 429,647
   FdR 792284

77. «Petiţia nr. 0428/2009, adresată de Bogdan Ghibea şi Andrei 
Colta, de cetăţenie română, în numele SC SKY Group SRL, 
privind probleme în privința aplicării legislației române care 
reglementează atribuirea contractelor de achiziții publice

   CM– PE 429,648
   FdR 792285

78. Petiţia nr. 436/2009, adresată de R.L., de naționalitate albaneză, 
privind nerespectarea, de către autoritățile italiene, a prevederilor 
Directivei 2003/86/CE a Consiliului privind dreptul la 
reunificarea familiei

   CM– PE 429,649
   FdR 792286

79. Petiţia nr. 439/2009, adresată de Elsa Aimone , de naţionalitate 
italiană, privind pacienţii care suferă de chistul Tarlov

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

80. Petiţia nr. 459/2009, adresată de Sergio Niola, de naţionalitate 
italiană, privind  compoziţia filtrelor de la ţigări

   CM– PE 430,511
   FdR 794571

81. «Petiţia nr. 463/2009, adresată de Tomasz Brzdak, de 
naţionalitate poloneză, privind situaţia din Palestina

   CM– PE 429,652
   FdR 792289

82. Petiţia nr. 470/2009, adresată de U.P, de naţionalitate germană, 
privind Camera de comerţ şi industrie

   CM– PE 429,653
   FdR 792290

83. «Petiția nr. 0474/2009, adresată de Wilco Wellemse, de cetățenie 
olandeză, în numele MakelaarsPunt Nederland, privind 

   CM– PE 429,654
   FdR 792291



PE430.841v01-00 14/14 OJ\797503RO.doc

RO

presupusul monopol al Asociației olandeze a brokerilor imobiliari 
(NVM)

84. Petiţia nr. 498/2009, adresată de L. R. de cetăţenie portugheză, 
privind radiațiile electromagnetice a stâlpilor de telefonie mobilă, 
într-o zonă rezidenţială în Oeiras,  Portugalia

   CM– PE 429,655
   FdR 792292

85. Petiţia nr. 504/2009, adresată de E.C.N., de naţionalitate spaniolă, 
privind echivalarea diplomei de medic pentru a putea profesa în 
Franţa

   CM– PE 429,656
   FdR 792293

86. Petiţia nr. 507/2009, adresată de Jerry Beades, de cetăţenie 
irlandeză. în numele „Friends of Banking Ireland” privind 
comisioanele excesive aplicate întreprinderilor mici de către 
ACC/Rabobank

   CM– PE 430,512
   FdR 794572

87. Petiţia nr. 524/2009, adresată de Giuseppe Ciampolillo, de 
cetăţenie italiană, în numele Comitato Cittadino Isola Pulita, 
privind o staţie radar în Isola delle Femmine (Italia) 

   CM– PE 429,657
   FdR 792294

88. «Petiţia nr. 537/2009 , adresată de Carsten Thurau, de 
naţionalitate germană, privind carnetele de conducere auto

   CM– PE 429,658
   FdR 792295

89. Petiţia nr. 570/2009, «adresată de G.M., de naţionalitate malteză, 
privind naţionalizarea Northern Rock Bank 

   CM– PE 430,516
   FdR 794577

90. Petiţia nr. 579/2009, depusă de Alessandro Sampoli (cetăţean 
italian) privind o problemă întâlnită cu ocazia contractării unui 
furnizor de servicii de telefonie

   CM– PE 430,517
   FdR 794579

91. Petiţia nr. 0629/2009, adresată de Giacomo Castelli, de cetăţenie 
italiană, privind măsurile de precauţie adoptate împotriva 
cutremurului

   CM– PE 430,520
   FdR 794582

o O o

92. Data şi locul următoarei reuniuni:
 Marţi, 27.01.10, 15.00 - 18,30
 Marţi, 28.01.10, 9,00 - 12,30 


