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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

miercuri 27 ianuarie 2010, 15.00 – 18.30
joi 28 ianuarie 2010, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala JAN 2Q2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 438.241
FdR 802051

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
    3-4 noiembrie 2009

PV– PE 430.575
FdR 795142
+ anexele;

   30 noiembrie 2009 PV- PE 430.882
FdR 798096

2.

   1-2 decembrie 2009 PV– PE 430.919
FdR 798639
+ 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, elementele 
prezentate în secțiunea B a proiectului de ordine de zi nu vor fi discutate în prezenta reuniune. Totuși, fiecare membru poate 
solicita, înainte de sfârșitul reuniunii, transferarea unui element al secțiunii B în secțiunea A; acesta va fi atunci inclus 
automat în secțiunea A, urmând să fie discutat în cadrul unei reuniuni ulterioare.



PE438.241v01-00 2/12 OJ\802051RO.doc

RO

În prezența Comisiei Europene

*** Votare ***

5. Aviz referitor la Raportul privind SOLVIT (IMCO)
 (2009/2138(INI))
Raportor:  BUSUTTIL  (EPP)
- Examinarea amendamentelor
- Adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 430,779
    FdR 797200

    AM- PE 430.886
    FdR 800717

*** Sfârșitul votării ***

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

Sănătate și securitate

6. Petiția nr. 710/2008, adresată de Peter Downes, de cetățenie 
irlandeză, privind standardul de siguranță privind căștile de 
protecție pentru sporturi hipice
(în prezența petiționarului)

   CM-O– PE 418.081
   FdR 759796

Mediu înconjurător

7. Petiția nr. 161/2006, adresată de Dan Brennan, de cetățenie 
irlandeză, privind poluarea în Kilkenny (Irlanda) și impactul 
acesteia asupra crescătoriilor locale de animale 
(în prezența petiționarului)

   CM-O–
   PE 380.904/REV
   FdR 679798

8. Petiția nr. 992/2008, adresată de Ger și Bridget McLaughlin, de 
cetățenie britanică, privind sprijinul pentru investigarea numărului 
neobișnuit de mare de decese din turma de oi a acestora

   CM-O– PE 421.180
   FdR 770979

Concurența

9. Petiția nr. 454/2009, adresată de Wendy Clark, de cetățenie 
britanică, în numele companiei Port Services (Invergordon) Ltd., 
privind presupusul abuz de poziție dominantă a Autorității 
portuare din Cromarty Firth (Scoția)
(în prezența petiționarilor)

   CM– PE 428.123
   FdR 789549
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Petiția nr. 959/2004, adresată de Roberto Jacchia, de cetățenie 
italiană, purtând 146 semnături, privind contestarea legislației, 
practicii administrative și jurisprudenței italiene referitoare la 
pariurile sportive
precum și

   CM-O–
   PE 370.032/REV. III
   FdR 742551

10.

Petiția nr. 142/2009, adresată de R.A.J., de cetățenie italiană, 
însoțită de alte 2 semnături, privind intervenția autorităților elene 
în activitățile de pariuri din Atena și Salonic
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 428.090
   FdR 789505

Protecția copilului

11. Petiția nr. 543/2009, adresată de Kees van Beek, de cetățenie 
olandeză, privind presupusa nerespectare a legislației UE de către 
Child Protection Council (Consiliul de protecție a copilului) și 
Youth Welfare Office (Biroul de tineret) din Regatul Țărilor de 
Jos
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 430.515
   FdR 794576

Drepturi fundamentale

12. Petiția nr. 901/2008, adresată de David Skinner, de cetățenie 
britanică, în numele Asociației creștine pentru interesele 
proprietarilor de afaceri, privind dreptul fundamental la 
„libertatea de non-asociere”
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 421.175/REV
   FdR 797214

Inițiativa cetățenească

13. Schimb de vederi privind inițiativa cetățenească europeană
(Carta verde a Comisiei Europene privind inițiativa cetățenilor 
europeni - COM(2009) 622 final
(în prezența asociațiilor)

   
   

* * *

28 ianuarie 2010, 9.00 - 12.30

între orele 9.00 - 10.00 (cu ușile închise)
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14. Reuniune a coordonatorilor

***********

la ora 10.00

15. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

16. Aviz privind biodiversitatea
(2009/2108(INI))

Raportor:  BOȘTINARU  (S&D)
- Primul schimb de opinii

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

Mediu înconjurător

Declarație a unui reprezentant al guvernului național italian și a 
unui reprezentant al guvernului regional,
cu privire la chestiunile abordate în următoarele petiții:

Petiția nr. 683/2005, adresată de Vincenzo Marmora, de cetățenie 
italiană, în numele grupului de acțiune al cetățenilor, numit 
„Campagna nostra”, împotriva deschiderii unui loc de deversare a 
deșeurilor

   WQ

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

Petiția nr. 0031/2006, adresată de Giampiero Angeli, de cetățenie 
italiană, care conține un număr de 21 de semnături, privind 
pericolele majore pentru sănătate cauzate de dioxinele rezultate în 
urma evacuării deșeurilor

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

17.

Petiția nr. 26/2007, adresată de Monica Sepe, de cetățenie 
italiană, în numele comitetului „Serre per la vita”, împotriva 
locului de depozitare a deșeurilor solide urbane
precum și
Petiția nr. 756/2007, adresată de Giovanni Roviello, de cetățenie 
italiană, privind obiecția legată de o deversare de deșeuri care 
pune în pericol sănătatea publică și resursele de ape de suprafață
precum și
Petiția nr. 789/2007, adresată de Gigliola Izzo, de cetățenie 
italiană, protestând împotriva unui depozit de stocare a 
combustibilului ecologic lichid rezidual aflat în apropierea unor 
ferme și a unor zone locuite
precum și
Petiția nr. 910/2007, adresată de Francesco Di Pasquale, de 

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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cetățenie italiană, privind situația gravă a mediului înconjurător în 
Campania
precum și
Petiția nr. 991/2007, adresată de Vincenzo Gala, de cetățenie 
italiană, solicitând instituirea unui sistem de colectare separată a 
deșeurilor în regiunea Campania
precum și
Petiția nr. 12/2008, adresată de Francesco Miglino, de cetățenie 
italiană, în numele Partito Internettiano, privind situația 
depozitării și procesării deșeurilor menajere din Napoli și din 
regiunea Campania, Italia
precum și
Petiția nr. 16/2008, adresată de F.C., de cetățenie italiană, privind 
criza deșeurilor menajere din Campania (Italia)
precum și
Petiția nr. 209/2008, adresată de Sebastiano Perrone, de cetățenie 
italiană, privind criza depozitării deșeurilor și drepturile 
democratice ale locuitorilor din Marigliano de lângă Napoli
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 347/2008, adresată de Tommaso Esposito și Virginia 
Petrellese, de cetățenie italiană, în numele Grupului de acțiune al 
cetățenilor anti-incinerator, privind o uzină de incinerare a 
deșeurilor din Accerre (în apropiere de Napoli) în Italia
(în prezența petiționarului)

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

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

Petiția nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, de cetățenie 
italiană, privind arderea ilegală de anvelope de autoturisme și alte 
deșeuri în zona Napoli (Italia)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

Petiția nr. 396/2009, adresată de Salvatore Fatone, de cetățenie 
italiană, însoțită de 152 de semnături, privind stația de epurare a 
apei din Cuma-Licola, Italia

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132

Petiția nr. 1223/2009, adresată de Daniele Giove, de cetățenie 
italiană, privind poluarea, referitoare la poluarea mediului în 
localitatea Casalnuova di Napoli, Italia

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

18. Petiția nr. 955/2008, adresată de Ferdinando Kaiser, de cetățenie 
italiană, privind amplasamentul unei rampe de depozitare a 
deșeurilor menajere din Chiaiano, Italia
precum și
Petiția nr. 1011/2008, adresată de A.S, de cetățenie italiană, 

  CM_O– PE 421.176
   FdR 770975
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privind amplasamentul unei rampe de depozitare a deșeurilor din 
Chiaiano, lângă Napoli, Italia

19. Petiția nr. 260/1999, adresată de Daniel Pequeño Prado, de 
cetățenie spaniolă, care poartă peste 4 000 de semnături, privind 
stația de epurare Vigo pentru efluenții urbani, construită cu 
finanțare din partea Comunității
(în prezența petiționarilor)
precum și
Petiția nr. 462/2006, adresată de „Plataforma Pola Defensa da Ría 
de Vigo”, de cetățenie spaniolă, privind protejarea coastei 
galițiene, în special a Golfului Vigo, împotriva poluării și afectării 
mediului
(în prezența petiționarilor)
precum și 
Petiția nr. 138/2009, adresată de Antonio Lores Franco, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Platformei privind conservarea în 
golful San Simon” (San Simón Bay Conservation Platform), 
referitoare la poluarea estuarului Vigo
(în prezența petiționarului)

   CM-O–
   PE 287.092/REV. VIII
   FdR 782509

   PETI20100127_sir
   138-09_EN

20. Petiția nr. 1380/2007, adresată de Javier Gomez Gonzalez, de 
cetățenie spaniolă, privind presupuse încălcări ale legislației CE 
cu privire la accesul la informații și tratarea apei urbane reziduale 
în legătură cu activitatea întreprinderii „Emasagra” (Granada, 
Spania)

    CM–PE 414.063/REV
    FdR 794523

21. Petiția nr. 468/2007, adresată de Jan Terkel Nielsen, de cetățenie 
daneză, privind încălcarea normelor de mediu ale UE referitoare 
la un proiect de construcție a unor case de vacanță în Danemarca

   CM-O–
   PE 402.618/REV
   FdR 782457

22. Petiția nr. 553/2007, adresată de Krystyna Kowalska, de cetățenie 
poloneză, privind încălcarea de către autoritățile poloneze a 
Directivei 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea și gestionarea 
calității aerului înconjurător și a Directivei 99/30/CE a Consiliului 
din 22 aprilie 1999 privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și 
plumbul din aerul înconjurător

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459
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23. Petiția nr. 230/2009, adresată de Spiridon Andriopoulos, de 
cetățenie elenă, privind neaplicarea de către autoritățile elene a 
Deciziei 2007/365/CE a Comisiei privind măsurile de urgență 
pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitate a 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

   CM-O– PE 427.088
   FdR 786480

* * *

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

24. Petiția nr. 685/2004, adresată de Eusebio Ortega Villalvilla, de 
cetățenie spaniolă, în numele asociației de rezidenți „San Andrés 
de los Tacones”, și de un cosemnatar, privind presupusa încălcare 
a legislației UE în ceea ce privește amenajarea unei zone 
industriale

   CM– PE 362,774/REV
   FdR 797155

25. Petiția nr. 74/2005, adresată de Ramón Román Gálvez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática” (PNAPI), privind 
publicarea de către Uniunea Europeană a unor informații 
discutabile privind sistemul de învățământ din Spania în domeniul 
informaticii

   CM-O
   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

26. Petiția nr. 969/2005, adresată de Antero Oliveira Resende, de 
cetățenie portugheză, în numele „PCP/PEV” (Coligação 
Democrática Unitária), privind poluarea mediului în Santa Maria 
da Feira 

   CM– PE 407,947/REV
   FdR 797156

27. Petiția nr. 978/2005, depusă de Klaus Filthaus, de cetățenie 
germană, privind presupusa nerespectare de către Germania a 
dispozițiilor Directivei 90/396/CEE a Consiliului privind 
apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aparatele 
consumatoare de combustibili gazoși

   CM–
  PE 378,479/REV. II

   FdR 797158

28. Petiția nr. 0357/2006, adresată de M. Kenneth Abela, de cetățenie 
malteză, privind presupuse încălcări ale legislației CE referitoare 
la echivalarea calificărilor de către autoritățile malteze

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160

29. Petiția nr. 465/2006, adresată de Juan de Dios Gutierrez Cogolor, 
de cetățenie spaniolă, în numele „Asociacion Comunidad de 
Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX”, cu privire la calitatea 
apei potabile din Mutxamel, Spania 

   CM– PE 419,970/REV
   FdR 797161

30. Petiția nr. 480/2006, adresată de Barbara Kohnke, de cetățenie 
poloneză, însoțită de 15 semnături, privind impactul negativ 
asupra mediului al unui parc de energie eoliană din apropiere de 

   CM– PE 390.694/REV
   FdR 797162
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Puck

31. Petiția nr. 745/2006, adresată de Marta Brzozowska, de cetățenie 
poloneză, în numele „Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków”, privind protecția berzei albe (Ciconia ciconia) în 
Warminsko-Mazurskie din nord-estul Poloniei

   CM–
   PE 392,212/REV. III
   FdR 797163

32. Petiția nr. 507/2007, adresată de Petko Kovatchev, de cetățenie 
bulgară, însoțită de trei semnături, împotriva subvenționării de 
către Comunitate a unui proiect de infrastructură pentru autostrăzi 

   CM-O–
   PE 400.363/REV
   FdR 777476

33. Petiția nr. 980/2007, adresată de Torkild Todsen, de cetățenie 
daneză, în numele „Borgergruppen” (Grupul Cetățenilor), privind 
proiectul de construcție a unei autostrăzi între Kiplev și 
Sønderborg, în Danemarca

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

34. Petiția nr. 1039/2007, adresată de Giuseppe Lipari, de cetățenie 
italiană, în numele comisiei „construiamo il domani” (să 
construim pentru viitor), privind pretinsa încălcare a dreptului 
fundamental la educație în cazul înscrierii la Facultatea de 
Medicină și Odontologie din Italia

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

35. Petiția nr. 1238/2007, adresată de Fabienne Martinie, de cetățenie 
franceză, în numele PADI EUROPE, privind recunoașterea 
calificărilor scufundătorilor străini în Franța

   CM–
   PE 414,261/REV. II
   FdR 797185

36. Petiția nr. 262/2008 adresată de dl Juan Gamero Egea, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Comision de Representantes de 
Sociedades Cooperativas del Plan Almonte Marismas”, privind 
protecția ecosistemului parcului național Donana (Andaluzia)

   CM– PE 416,478/REV
   FdR 797192

37. Petiția nr. 339/2008, adresată de Joachim Schubert, de cetățenie 
germană, privind ignorarea de către Autoritatea Federală 
Germană a Aviației a plângerilor privind încălcările 
Regulamentului (CE) 261/2004 

   CM– PE 415,112/REV
   FdR 797195

38. Petiția nr. 403/2008, adresată de Boyko Stoyanov, de cetățenie 
bulgară, privind apelul pentru reglementări pe termen lung ale 
responsabilităților diferitelor părți implicate în domeniul creșterii 
animalelor și punerea în aplicare a politicilor agricole în 
Republica Bulgaria 

   CM– PE 416,502/REV
   FdR 797196

39. Petiția nr. 515/2008, adresată de Giancarlo Albera, de cetățenie 
italiană, în numele „Coordinamento dei Comitati Cittadini”, cu 
privire la baza militară SUA din Vicenza (Italia)

   CM– PE 423,643/REV
   FdR 797202
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40. Petiția nr. 675/2008, adresată de Ehrhardt Bekeschus, de cetățenie 
germană, privind directiva privind intermedierea de asigurări, 
criza bancară și pregătirea personalului din sectorul serviciilor 
financiare

   CM-O–
   PE 418.078
   FdR 759792

41. Petiția 716/2008, adresată de Luis Cerillo Escudero, de cetățenie 
spaniolă, în numele asociației „Ecologistas en Accion”, privind 
posibilele încălcări ale Directivei 85/337 referitoare la evaluarea 
de impact asupra mediului în legătură cu un proiect pentru 
construirea unui circuit de Formula 1 în Valencia

   CM– PE 430,780
   FdR 797223

42. Petiția nr. 1050/2008, adresată de Ernesto Cesarini, de cetățenie 
italiană, însoțită de 40 de semnături, privind o centrală electrică 
pe bază de cărbune de lângă Civitavecchia și Montalto di Castro 
(Italia)

   CM– PE 423,917/REV
   FdR 797215

43. Petiția nr. 1077/2008, adresată de Véronique Robert, de cetățenie 
franceză, privind proiectul „Pegaz” de construire a unui terminal 
de gaz metan și impactul negativ al acestuia asupra estuarului 
Gironde și regiunii Médoc
precum și
Petiția nr. 1133/2008, adresată de Françoise Bourgnon, de 
cetățenie franceză, privind proiectul „Pegaz” de construire a unui 
terminal de gaz metan și impactul negativ al acestuia asupra 
estuarului Gironde și regiunii Médoc 
precum și
Petiția nr. 1333/2008, adresată de J. P. Robert, de cetățenie 
franceză, privind propunerea de construire și exploatare de către 
4Gas a unui terminal de GNL în estuarul Gironde de lângă Le 
Verdon-Médoc
precum și
Petiția nr. 1585/2008, adresată de Josiane Nouvel, de cetățenie 
franceză, privind proiectul „Pegaz” de construire a unui terminal 
de gaz metan și impactul negativ al acestuia asupra estuarului 
Gironde și regiunii Médoc

  CM– PE 424,008/REV
   FdR 797216

44. Petiția nr. 1334/2008, adresată de Vasil Kadrinov, de cetățenie 
bulgară, însoțită de 509 semnături, privind poluarea cu metale a 
apei și a solului din orașul bulgar Poibrene

   CM-O–
   PE 426.984
   FdR 785715

45. Petiția nr. 1669/2008, adresată deKlaus Samer, de cetățenie 
germană, privind monopolul companiei Deutsche Telekom asupra 
pieței de telefonie fixă, precum și politica neadecvată a acesteia în 
ceea ce privește relațiile cu clienții

    CM– PE 430,783
    FdR 797227

46. Petiția nr. 1679/2008, adresată de G. H., de cetățenie germană, 
privind căutarea unei slujbe în străinătate cu păstrarea ajutorului 
de șomaj

   CM– PE 430,784
   FdR 797228
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47. Petiția nr. 1723/2008, adresată de Eleni Popori, de cetățenie 
greacă, privind tratamentul discriminatoriu în funcție de vârstă în 
ceea ce privește angajarea în calitate de doctor în cadrul poliției 
portuare grecești

   CM– PE 430,785
   FdR 797229

48. Petiția nr. 52/2009, adresată de Francesco Zurlo, de cetățenie 
italiană, în numele „Verdi Crotone - Comitato Vertenza 
Ambientale Provincia di Crotone”, privind poluarea datorată 
deșeurilor în Crotone, accesul insuficient la informații și 
principiul „poluatorul plătește”

    CM– PE 430,787
    FdR 797231

49. Petiția nr. 164/2009, adresată de M.A., de cetățenie germană, 
privind presupusele inconsecvențe între legislația germană Hartz 
IV și Carta Socială Europeană

    CM– PE 430,790
    FdR 797236

50. Petiția nr. 446/2009, adresată de María Pico Primoy, de cetățenie 
spaniolă, privind extinderea domeniului industrial Vilar do Colo 
din Fene, La Coruña (Spania)
precum și
Petiția nr. 481/2009, adresată de José Cabana Rey, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației pentru protecția râului Baa, privind 
proiectul de extindere a zonei industriale Vilar do Colo din Fene 
(La Coruña)

    CM– PE 430,794
    FdR 797241

51. Petiția nr. 477/2009, adresată de Valentina della Santa, de 
cetățenie italiană, privind problemele referitoare la permisul de 
ședere în Italia

   CM– PE 430,795
   FdR 797242

52. Petiția nr. 565/2009, adresată de Giorgio Tommasi, de cetățenie 
italiană, în numele Consorzio Tutela Vini Bardolino DOC, 
însoțită de 1 550 de semnături, privind vinurile rosé

   CM– PE 428.126
   FdR 789552

53. Petiția nr. 585/2009, adresată de Samuel Martín-Sosa Rodríguez, 
de cetățenie spaniolă, în numele Ecologistas en Acción, în 
legătură cu construirea unui teren de golf în Melilla cu ajutorul 
unor fonduri europene

    CM– PE 430,798
    FdR 797245

54. Petiția nr. 589/2009, adresată de Jean-Philippe Ducart, de 
cetățenie belgiană, în numele Test Achats asbl, semnată de o 
persoană, privind încălcarea dreptului acționarilor FORTIS Bank 
la protejarea proprietății private

   CM– PE 430.519
   FdR 794581

55. Petiția nr. 621/2009, adresată de Johann Daniel, de cetățenie 
germană, privind importul de țigarete din țările terțe

    CM– PE 430,805
    FdR 797252
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56. Petiția nr. 623/2009, adresată de D.A., de cetățenie germană, 
privind dubla impozitare în Țările de Jos și în Germania

    CM– PE 430,806
    FdR 797253

57. Petiția nr. 633/2009, adresată de Isabel Leite, de cetățenie 
portugheză, privind recrutarea de cadre didactice auxiliare 
necalificate în cadrul Școlii europene din Luxemburg

   CM– PE 430,818
   FdR 797384

58. Petiția nr. 639/2009, adresată de Hans Peter, de cetățenie 
germană, privind o cerere de revizuire a Regulamentului 
684/92/CE, în special în ceea ce privește documentele necesare 
pentru transportul de călători cu autocarul și autobuzul

   CM– PE 430,819
   FdR 797386

59. Petiția nr. 664/2009, adresată de Fernando Prieto-Ruiz, de 
cetățenie spaniolă, în numele Confederațiilor naționale ale 
viticultorilor și producătorilor de vin spanioli, francezi și italieni, 
privind propunerea de regulament de punere în aplicare pentru 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind vinul rosé
precum și
Petiția nr. 718/2009, adresată de Jacques Barbier, de cetățenie 
belgiană, în numele campaniei „Couper n'est pas rosé” în apărarea 
vinului rosé 

   CM– PE 430.521
   FdR 794583

60. Petiția nr. 707/2009, adresată de Sylvia van der Weg, de cetățenie 
olandeză, privind consecințele introducerii monedei euro

   CM– PE 430,821
   FdR 797389

61. Petiția nr. 721/2009, adresată de J.K., de cetățenie germană, 
privind presupusa încălcare de către Republica Federală Germania 
a dispozițiilor privind libera circulație a bunurilor în Uniunea 
Europeană 

   CM– PE 430,822
   FdR 797391

62. Petiția 744/2009, adresată de Martina Moritz, de cetățenie 
germană, privind taxele de difuzare a programelor radio și TV din 
Germania

   CM– PE 430,823
   FdR 797392

63. Petiția nr. 764/2009, adresată de Günther Heinfred, de cetățenie 
germană, privind aplicarea în Germania a regulamentului privind 
timpul de conducere în sectorul transportului rutier

   CM– PE 430,824
   FdR 797394

64. Petiția nr. 765/2009, adresată de E.T., de cetățenie germană, 
privind recunoașterea drepturilor la pensie acumulate de acesta în 
perioada în care a lucrat pentru compania feroviară est-germană 
„Deutsche Reichsbahn”

   CM– PE 430,825
   FdR 797396
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65. Data și locul următoarei reuniuni
 23 februarie 2010, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


