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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Petições

PETI_OJ(2010)182_1

PROJECTO DE ORDEM DO DIA
Reunião

Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2010, 9.00-12.30 e 15.00-18.30

Bruxelas

Sala: ASP A3G-3

das 9h00 às 10h30 (à porta fechada)

1. Reunião dos coordenadores

***********

às 10h30

2. Aprovação do projecto de ordem do dia (1)                                  PE 439.108
FdR 804827

_________________________
(1) De acordo com a decisão tomada por esta comissão, em 30 de Setembro de 1997, com base no Documento de 
Trabalho PE 223.544, os pontos que figuram na secção B do projecto de ordem do dia não serão debatidos na 
própria reunião. No entanto, qualquer deputado poderá solicitar, até ao fim da reunião, que um ponto que figure 
na secção B seja transferido para a secção A; esse ponto será, então, automaticamente inscrito na secção A de 
uma próxima reunião, para ser objecto de debate.
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3. Aprovação da acta da reunião de:
   27-28  de Janeiro de  2010

PV– PE 438.476
FdR 803762
+ anexos

4. Comunicações do presidente

5. Diversos

6. Comunicações do presidente sobre as decisões dos 
coordenadores

7. Parecer em matéria de biodiversidade
(2009/2108(INI))

Relator:  BOSTINARU  (S&D)
- apreciação de um projecto de parecer

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

8. Relatório sobre a visita de investigação a Huelva (2010)
- resultados provisórios - relatório oral

Estando presente  a Comissão Europeia

A. Petições que, com base na resposta escrita da Comissão Europeia, devem ser objecto 
de debate em comissão

Ambiente

9. N.° 878/2007, apresentada por Pedro Garcia Moreno, de 
nacionalidade espanhola, em nome da "Asociación de Naturalistas 
del Sureste (ANSE)", sobre o alegado incumprimento da 
legislação comunitária em matéria de ambiente por parte das 
autoridades regionais e locais da Comunidade Autónoma de 
Múrcia, Espanha

   CM– PE 430.489
   FdR 794539

10. N.° 1322/2007, apresentada por Yolanda Díaz Pérez, de 
nacionalidade espanhola, em nome da "Izquierda Unida de 
Galicia", Jesús Ignácio Caselas Pérez, em nome da "Federación 
Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol", subscrita por 
outros 4 signatários, e Bernardo Bastida Sixto, em nome da 
"Cofradía de Pescadores de Ferrol", sobre a abertura de uma 

   CM– PE 429.587
   FdR 792076
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central de regaseificação em Mugardos, Corunha
(na presença da peticionária)

11. N.° 1380/2007,apresentada por Javier Gomez Gonzalez, de 
nacionalidade espanhola, sobre alegadas violações da legislação 
comunitária relativa ao acesso a informação e ao tratamento de 
águas residuais urbanas no quadro da actividade da empresa 
"Emasagra" (Granada, Espanha)

    CM–PE 414.063/REV
    FdR 803744

N.° 482/2009,apresentada por Suzanne Wyatt, de nacionalidade 
britânica, subscrita por 792 signatários, sobre os problemas 
enfrentados pelos proprietários de bens imóveis em Espanha
e
N.° 484/2009, apresentada por José Alberto Escolar, de 
nacionalidade espanhola, sobre o sector imobiliário em Espanha

    CM– PE 438.298
    FdR 802732

N.° 933/2007,apresentada por Ruth J. Genda, de nacionalidade 
britânica, sobre os problemas em recuperar um depósito feito 
junto do "Banco Popular Hipotecario" para a compra de um 
apartamento em Elviria (Marbelha, Espanha) após a ruptura de 
contacto por parte do mediador

   CM– PE 421.488
   FdR 777511

12.

N.° 42/2009,apresentada por Yvonne Hewitt, de nacionalidade 
britânica, subscrita por 5 signatários, sobre a perda de garantias 
bancárias concedidas por forma de adiantamento para projectos 
imobiliários  em Espanha

   PETI20100223_
    sir42-09_EN

* * *

às 15 horas

Discriminação

13. N.° 1737/2008, apresentada por Lord Richard Inglewood DL, de 
nacionalidade britânica, sobre o carácter discriminatório da 
Regulamentação de 2008 sobre o Parlamento Europeu -
suspensão dos direitos dos membros da Câmara dos Lordes 
("House of Lords Disqualification"), em relação ao estatuto dos 
Lordes eleitos deputados ao Parlamento Europeu

    PETI20100223_
    1210-08_EN
    + Opinion AFCO
    + e-mail RU
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Ambiente

14. N.º 539/2007, apresentada por Barry Curtin, de nacionalidade 
britânica, em nome da "Watergrasshill Community Association 
sobre as alegadas violações da legislação comunitária relativa à 
decisão do Conselho de Cork de permitir actividades de extracção 
de um lençol de água importante a nível regional
(na presença do  peticionário)

    CM– PE 402.626
    FdR 708907

15. N.° 1282/2007, apresentada por Rémi Sallé, de nacionalidade 
francesa, em nome da Associação "4CASP", sobre o impacto 
ambiental de um projecto de ponte sobre o Loire, a Este de 
Orleães, no quadro de uma via de circunvalação de Orleães ("le 
grand contournement")
(eventualmente na presença do peticionário)

    CM– PE 376.453
    FdR 777276

16. N.°  551/2008 , apresentada por Oliver Pereon, de nacionalidade 
francesa, em nome da União de Trabalhadores dos pântanos 
salgados, sobre o alegado incumprimento da Directiva 
92/43/CEE, ao concederem-se licenças urbanísticas para obras na 
proximidade da  área protegida pela rede NATURA 2000, em 
Guérande
(eventualmente na presença do peticionário)

    CM–PE 423.646/REV
    FdR 789340

17. N.° 468/2007, apresentada por Jan Terkel Nielsen, de origem 
dinamarquesa, sobre o incumprimento das normas ambientais 
comunitárias ligado a um projecto de construção de casas de 
férias na Dinamarca

   CM-O–
   PE 402.618/REV
   FdR 782457

18. N.º 980/2007, apresentada por Torkild Todsen, de origem 
dinamarquesa, em nome do "Borgergruppen" (Grupo dos 
Cidadãos), sobre o projecto de auto-estrada entre Kiplev e 
Sønderborg , na Dinamarca

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

19. N.º 832/2008, apresentada por Anton Huber de nacionalidade 
alemã, que solicita o corte do financiamento do programa de 
investigação sobre a navegabilidade do Danúbio e, em particular, 
o troço entre Straubing e Vilshofen

    CM– PE 423.667
    FdR 777626

20. N.° 669/2006, apresentada por I. K, de nacionalidade grega, 
subscrita por 2 signatários, sobre a poluição na ilha de Spetses, na 
Grécia

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826
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21. N.º 78/2007 apresentada por Mavroudis Voridis, de nacionalidade 
grega, sobre a construção de um depósito de resíduos numa parte 
da Ática Oriental

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

22. N.° 742/2007 apresentada por Andreas Varnakiotis, de 
nacionalidade grega, sobre a localização de um depósito de 
resíduos em Achaia, na Grécia

   CM– PE 405.830/REV
   FdR 794516

23. N.º 978/2008 apresentada por Panagiotis Bouras, de 
nacionalidade grega, em nome do conselho municipal de 
Megalopoli, sobre o incumprimento por parte das autoridades 
gregas dos critérios e processos comunitários de eliminação de 
resíduos, no quadro da projecção de um aterro sanitário perto de 
Megalopoli, na região grega de Peloponnese

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

Reconhecimento de qualificações

24. N.º 6/2009 apresentada por Jean Marie Taga Fosso, de 
nacionalidade francesa, sobre a discriminação por razões de 
nacionalidade no caso da recusa por parte das autoridades inglesas 
em reconhecer a sua licenciatura em farmácia
(na presença do peticionário)
e
N.° 1413/2009 apresentada por A.E., de nacionalidade espanhola, 
sobre a alegada discriminação por razões de nacionalidade no que 
respeita ao exercício da actividade de farmacêutico no Reino 
Unido
(na presença do peticionário)

   CM– PE 427.081/REV
   FdR 802704

    PETI20100223_
    sir1413-09_EN

25. N.º 357/2006 apresentada por Kenneth Abela, de nacionalidade 
maltesa, sobre alegadas violações da legislação da UE em matéria 
de reconhecimento da equivalência de qualificações pelas 
autoridades maltesas

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160

Saúde

26. N.° 1221/2008apresentada por Sergio Niola, de nacionalidade 
italiana, sobre a publicidade televisiva de medicamentos na Itália

   CM– PE 424,017/REV
   FdR 789349

27. N.° 1325/2008 apresentada por B.M. de nacionalidade italiana, 
sobre a legislação discriminatória em matéria de doenças, na Itália
e
N.° 307/2009 apresentada por Mirella Collina, de nacionalidade 

   CM– PE 428,042
   FdR 789421
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italiana, em nome de Funzione Pubblica CGIL Imola, subscrita 
por 1215 signatários, sobre a nova legislação italiana em matéria 
de doenças

28. N.° 439/2009 apresentada por Elsa Aimone, de nacionalidade 
italiana, subscrita por 86 signatários, sobre os doentes com cistos 
de Tarlov

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

B. Petições relativamente às quais se propõe que a respectiva apreciação seja dada por 
encerrada, à luz da resposta apresentada por escrito pela Comissão Europeia

29. apresentada por Adam Bedkowski, de nacionalidade polaca, sobre 
a protecção da biodiversidade na Polónia

   PE 357,721/REV. VII
   FdR 800186

N.° 161/2005 apresentada por Helmut Stolze, de nacionalidade 
alemã, sobre a tributação de imóveis de férias, pertencentes a 
alemães, em Itália

   PE 370.001/REV. IV
   FdR 800187

30.

N.° 1223/2007 apresentada por Marc Wisbey, de nacionalidade 
inglesa, sobre o tratamento preferencial concedido pelas 
autoridades fiscais a nacionais italianos que adquirem casas em 
Itália

   PE 411,995/REV. IV
   FdR 800188

31. N.° 930/2005 apresentada por Marc Sthal, de nacionalidade 
alemã, sobre o reconhecimento, na Alemanha, de diplomas em 
fisioterapia obtidos nos Países Baixos

   PE 376,533/REV. VIII
   FdR 800189

N.° 230/2006 apresentada por Michael Reichart, de nacionalidade 
austríaca, sobre o reconhecimento de formação médica acreditada 
por títulos obtidos em dois ou mais Estados-Membros da UE ou 
do EEE

   PE 384.376/REV. III
   FdR 800190

32.

N.° 239/2009, apresentada por C.A., de nacionalidade alemã, 
sobre os problemas dos médicos formados na Áustria que 
desejam obter uma especialização médica noutro Estado-Membro
e
N.° 242/2009 apresentada por Polat Aslan, de nacionalidade 
alemã, sobre os problemas dos médicos formados na Áustria que 
desejam obter uma especialização médica noutro Estado-Membro
e
N.° 323/2009 apresentada por L.L., de nacionalidade austríaca, 
sobre os problemas dos médicos formados na Áustria que 
desejam obter uma especialização médica noutro Estado-Membro
e
N.° 755/2009 apresentada por Peter Lercher, de nacionalidade 
austríaca, sobre os problemas dos médicos formados na Áustria 

   PE 428,098/REV.
   FdR 800191
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que desejam obter uma especialização médica noutro 
Estado-Membro
e
N.° 970/2009 apresentada por J. B., de nacionalidade alemã, 
subscrita por 145 signatários, sobre os problemas dos médicos 
formados na Áustria que desejam obter uma especialização 
noutro Estado-Membro

33. N.º 563/2007 apresentada por Nikitas Giannakakis, de 
nacionalidade grega, sobre a infracção por parte das autoridades 
gregas da Decisão da Comissão relativa à concessão de ajudas 
estatais aos agricultores, pescadores e aquicultores gregos 
afectados pelo mau tempo durante o Inverno de 2001-2002

   CM– PE 415,031/REV
   FdR 800201

34. N.° 1245/2007 apresentada por Fikri Coskun, de nacionalidade 
neerlandesa, em nome do povo assírio, sobre um programa de 
ajuda à comunidade assíria na Europa

   CM– PE 431,092
   FdR 800220

35. N.° 1340/2007 apresentada por Pēteris Aiševskis, de 
nacionalidade letã, sobre o monopólio de determinadas empresas 
estatais sobre as fotografias tiradas para os documentos oficiais

   CM– PE 431,093
   FdR 800221

36. N.° 177/2008 apresentada por Evangelou Stamatoglou, de 
nacionalidade grega, sobre licenças para o comércio de plantas

   CM– PE 431,115
   FdR 800280

37. N.° 425/2008 apresentada por Prodromos Enotiadis, de 
nacionalidade grega, em nome do município de Kirei, sobre a 
violação da legislação ambiental da UE no que respeita à 
construção de uma central eléctrica a lignite em Mantoudi, na ilha 
grega de Evvia  

   CM– PE 416,505/REV
   FdR 800206

38. N.° 1292/2008 apresentada por Georgios Matagos, de 
nacionalidade grega, sobre a não transposição por parte das 
autoridades gregas da Decisão-Quadro do Conselho 
2004/757/JHA que adopta regras mínimas quanto aos elementos 
constitutivos das infracções penais e às sanções aplicáveis no 
domínio do tráfico ilícito de droga para a legislação nacional

   CM– PE 424,023/REV
   FdR 800209

39. N.° 1303/2008 apresentada por Lukasz Czula, de nacionalidade 
polaca, em nome do escritório de advogados 'Zorawski - Czula -
Wach', sobre a não aplicação por parte das autoridades polacas 
dos actos jurídicos da UE no que respeita à construção de uma 
estrada em Varsóvia

   CM– PE 431,116
   FdR 800281
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40. N.° 1311/2008, apresentada por P.G., de nacionalidade maltesa, 
sobre o conflito de interesses em relação à detenção do controlo 
por parte do operador e da autoridade reguladora dos recursos 
minerais em Malta

   CM– PE 426.981
   FdR 785712

41. N.° 1428/2008 apresentada por Daniela Caprino, de nacionalidade 
italiana, em nome da Federazione Verdi Cosenza, sobre a 
utilização de resíduos altamente poluidores na construção de 
escolas, estradas e parqueamentos em Crotone, Itália

   CM– PE 431,117
   FdR 800282

42. N.° 1567/2008 apresentada por Tobias Burnus, de nacionalidade 
alemã, sobre os sistemas de garantia para sucursais de instituições 
bancárias no Espaço Económico Europeu

   CM– PE 427.112
   FdR 786526

43. N.° 1577/2008 apresentada por Marek Brükner, de nacionalidade 
alemã, em nome de Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt 
am Main, sobre as consequências do colapso do banco Lehman 
Brothers e a criação de um fundo para as vítimas europeias

   CM– PE 427.113
   FdR 786527

44. N.° 102/2009 apresentada por Eduardo Galguera García, de 
nacionalidade espanhola, em nome da Associação Fuente Grande, 
sobre a eliminação das passagens de nível na linha de 
caminho-de-ferro estreita de FEVE no município de Llanes nas 
Astúrias, Espanha

    CM– PE 431,119
    FdR 800284

45. N.° 525/2009 apresentada por Warren Griffiths, de nacionalidade 
inglesa, subscrita por 210 signatários, sobre a aquisição de 
propriedade imobiliária em Chipre

   CM– PE 430.514
   FdR 794575

46. N.° 601/2009 apresentada por Manuel Guazo Calderón, de 
nacionalidade espanhola, em nome da associação ambiental 
"Ecologistas en Acción", sobre o impacto que terão as obras de 
construção da variante Este de Comillas, na Cantábria

   CM– PE 431,123
   FdR 800298

47. N.° 607/2009 apresentada por Rona Steffens, de nacionalidade 
alemã, sobre o reconhecimento, na Alemanha, dos títulos 
académicos que obteve nos Países Baixos

   CM– PE 431,124
   FdR 800299

48. N.° 705/2009, apresentada por S.R., de nacionalidade inglesa, 
sobre irregularidades em relação à execução do projecto SIALON 
financiado pela UE, na Grécia

   CM– PE 431,125
   FdR 800300

49. N.° 750/2009 apresentada por Benjamin Wilson, de nacionalidade 
inglesa, sobre a aplicação incorrecta da Directiva CE 2004/38 
pelos funcionários do serviço de imigração no aeroporto de 
Dublin

   CM– PE 431,128
   FdR 800303
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50. N.° 779/2009 apresentada por P. W., de nacionalidade alemã, 
sobre as taxas adicionais cobradas pela utilização de cartão de 
crédito para compras no estrangeiro

   CM– PE 431,100
   FdR 800238

51. N.° 807/2009 apresentada por Antonio Gagliardi, de 
nacionalidade italiana, em nome da associação "Lotta 
inquinamento per la tutela dell'ambiente volturino ONLUS", 
sobre a poluição electromagnética e encobrimento por parte das 
autoridades públicas em Volturino   

    CM– PE 431,101
    FdR 800239

52. N.° 817/2009 apresentada por Lujan Navas Pérez, de 
nacionalidade espanhola, sobre a situação dos médicos 
odontologistas em Espanha

    CM– PE 431,103
    FdR 800241

53. N.° 839/2009 apresentada por María Antonia Moro Ortigosa, de 
nacionalidade espanhola, sobre o reconhecimento por parte do 
Ministério da Educação do seu título "Brevet de Technicien 
Superieur" (BTS), em secretariado, como diploma de secretária 
técnica bilingue

    CM– PE 431,105
    FdR 800260

54. N.° 858/2009 apresentada por Gerhard Weil, de nacionalidade 
alemã, sobre a publicação obrigatória das contas das sociedade 
anónimas

   CM– PE 431,106
   FdR 800268

55. N.° 870/2008 apresentada por John Keogan, de nacionalidade 
irlandesa, em nome de North East Against Incineration, subscrita 
por 7000 signatários, sobre a oposição ao plano de construção de 
uma central de co-produção eléctrica e térmica a partir de 
biomassa em College Nobber (Condado de Meath, Irlanda)

  CM– PE 420.031
   FdR 785683

56. N.° 887/2009 apresentada por Steven Worts, de nacionalidade 
inglesa, sobre a anulação arbitrária da licença para construir uma 
casa no seu terreno, em Espanha

   CM– PE 431,107
   FdR 800269

57. N.° 925/2009 apresentada por Joeri Hoste, de nacionalidade 
belga, sobre as práticas operativas dos bancos

   CM– PE 431,108
   FdR 800271

58. N.° 933/2009 apresentada por Christina Trancioveanu, de 
nacionalidade romena, em nome das organizações de transporte 
FORT e APTE 2002, sobre as multas impostas pelas autoridades 
húngaras a empresas transportadoras estrangeiras

   CM– PE 431,110
   FdR 800273

59. N.° 957/2009 apresentada por S.T., de nacionalidade italiana, 
sobre a livre circulação de pessoas na Europa

   CM– PE 431,111
   FdR 800274
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60. Data e local da próxima reunião
 22  de Março de  2010,  das 15h00 às 18h30
 23  de Março de  2010,  das 9h00 às 12h30


