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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 23 februarie 2010, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G -3

9.00 - 10.30 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor

***********

10.30

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)
FdR 804827

_________________________
(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.
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3. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   27-28 ianuarie 2010

PV– PE 438.476
FdR 803762
+ anexele

4. Comunicări ale președintelui

5. Chestiuni diverse

6. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

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

Raportor:  (S&D)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

8. Raport privind vizita de informare în Huelva  (2010)
- rezultate preliminare - raport oral

În prezența Comisiei Europene

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

Mediul înconjurător

9. Petiția nr. 0878/2007, adresată de dl Pedro Garcia Moreno, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației naturaliștilor din Sud-Est 
(„Asociación de Naturalistas del Sureste” – ANSE), privind 
presupusele încălcări ale legislației de mediu a CE de către 
autoritățile regionale și locale din Comunitatea autonomă Murcia 
(Spania)

   CM– PE 430,489
   FdR 794539

10. 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 

   CM– PE 429,587
   FdR 792076
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pescarilor din Ferrol), privind deschiderea unei stații de 
regazeificare în Mugardos, La Coruña
(în prezența petiționarului)

11. 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 803744

Petiția nr. 0482/2009, adresată de Suzanne Wyatt, de cetățenie 
britanică, însoțită de 792 de semnături, privind drepturile 
proprietarilor din Spania
și
Petiția nr. 0484/2009, adresată de José Alberto Escolar, de 
cetățenie spaniolă, privind sectorul imobiliar din Spania

    CM– PE 438.298
    FdR 802732

Petiția nr. 0933/2007, adresată de Ruth J. Genda, de cetățenie 
britanică, privind problemele întâmpinate la recuperarea 
depozitului său de la Banco Popular Hipotecario pentru achiziția 
unui apartament în Elviria (Marbella, Spania), în urma 
nerespectării contractului de către organizatorul proiectului de 
construcție

   CM– PE 421.488
   FdR 777511

12.

Petiția nr. 042/2009, adresată de Yvonne Hewitt, de cetățenie 
britanică, însoțită de cinci semnături, privind pierderea garanțiilor 
bancare prin plata unui acont pentru proiecte imobiliare în Spania 

    PETI20100223_
    sir42-09_EN

* * *

15.00

Discriminare

13. Petiția nr. 1737/2008, adresată de lordul Richard Inglewood DL, 
de cetățenie britanică, privind caracterul discriminatoriu al 
regulamentelor Parlamentului European din 2008 referitoare la 
Camera Lorzilor cu privire la descalificare, având ca obiect 
statutul lorzilor aleși deputați în Parlamentul European

    PETI20100223_
    sir1737-08_EN
    + aviz AFCO 
    + emailUK
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Mediul înconjurător

14. Petiția nr. 0539/2007, adresată de Barry Curtin, de cetățenie 
irlandeză, în numele Asociației Comunității din Watergrasshill, 
privind presupusele încălcări ale legislației CE în ceea ce privește 
decizia Consiliului din Cork de a permite exploatarea de piatră pe 
un acvifer important în regiune
(în prezența petiționarului)

    CM– PE 402.626
    FdR 708907

15. Petiția nr. 1282/2007, adresată de dl Rémi Sallé, de cetățenie 
franceză, în numele Asociației 4CASP, privind impactul asupra 
mediului al unui pod peste râul Loara, la est de Orléans, în 
contextul șoselei de centură în jurul orașului Orléans („le grand 
contournement”)
(posibil în prezența petiționarului)

    CM– PE 376.453
    FdR 777276

16. Petiția nr. 0551/2008 adresată de Olivier Pereon, de cetățenie 
franceză, în numele Sindicatului muncitorilor din mlaștinile 
sărate, privind presupuse încălcări ale Directivei 92/43/CEE ca 
urmare a acordării unui permis de construcție în vecinătatea zonei 
protejate NATURA 2000 din Guerande
(posibil în prezența petiționarului)

    CM–PE 423.646/REV
    FdR 789340

17. Petiția nr. 0468/2007, 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

18. Petiția nr. 0980/2007, 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

19. Petiția nr. 0832/2008, adresată de Anton Huber, de cetățenie 
germană, care solicită blocarea finanțării programului de cercetare 
privind navigabilitatea pe Dunăre, în special pe porțiunea dintre 
Straubing și Vilshofen

    CM– PE 423.667
    FdR 777626

20. Petiția nr. 0669/2006 adresată de I. K, de cetățenie elenă, însoțită 
de 2 semnături, privind poluarea insulei Spetses din Grecia

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826
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21. Petiția nr. 0078/2007, adresată de Mavroudis Voridis, de cetățenie 
elenă, privind construirea unui depozit de deșeuri în partea de est 
a regiunii Attica

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

22. Petiția nr. 0742/2007, Petiția nr. 0742/2007, adresată de Andreas 
Varnakiotis, de cetățenie elenă, privind amplasarea unui depozit 
de deșeuri în Achaia (Grecia)

   CM– PE 405.830/REV
   FdR 794516

23. Petiția nr. 0978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de cetățenie 
elenă, în numele consiliului municipal Megalopoli, privind 
nerespectarea de către autoritățile elene a criteriilor și 
procedurilor UE de eliminare a deșeurilor în legătură cu depozitul 
de deșeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea peloponeză a 
Greciei

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

Recunoașterea calificărilor

24. Petiția nr. 0006/2009, adresată de Jean Marie Taga Fosso, de 
cetățenie franceză, privind discriminarea bazată pe naționalitate 
referitoare la refuzul autorităților britanice de a-i recunoaște 
diploma universitară franceză în farmacie
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 1413/2009, adresată de AE, de cetățenie spaniolă, 
privind presupusa discriminare pe baza naționalității în ceea ce 
privește accesul la profesia de farmacist în Regatul Unit 
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 427.081/REV
   FdR 802704

    PETI20100223_
    sir1413-09_EN

25. 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

Sănătate

26. Petiția nr. 1221/2008, adresată de Sergio Niola, de cetățenie 
italiană, cu privire la publicitatea televizată pentru produsele 
medicamentoase în Italia

   CM– PE 424,017/REV
   FdR 789349

27. Petiția nr. 1325/2008, adresată de B.M.,  de cetățenie italiană, 
privind legislația discriminatorie referitoare la îmbolnăvirea în 
Italia 
și 
Petiția nr.  307/2009 adresată de Mirella Collina, de cetățenie 
italiană, în numele Funzione Pubblica CGIL Imola, însoțită de 
1215 de semnături, privind un nou act legislativ referitor la 

   CM– PE 428,042
   FdR 789421
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îmbolnăvirea în Italia

28. Petiția nr. 0439/2009, adresată de Elsa Aimone, de cetățenie 
italiană, însoțită de 86 de semnături, privind persoanele care 
suferă de chistul Tarlov

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

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

29. Petiția nr. 0612/2004, adresată de Adam Bedkowski, de cetățenie 
poloneză, privind protejarea biodiversității în Polonia

   PE 357,721/REV. VII
   FdR 800186

Petiția nr. 0161/2005, adresată de Helmut Stolze, de cetățenie 
germană, privind impozitarea germanilor proprietari de reședințe 
secundare în Italia

   PE 370.001/REV. IV
   FdR 800187

30.

Petiția nr. 1223/2007 adresată de Marc Wisbey, de cetățenie 
britanică, privind tratamentul preferențial al autorităților fiscale 
față de cetățenii italieni care achiziționează case în Italia

   PE 411,995/REV. IV
   FdR 800188

31. Petiția nr. 0930/2005, adresată de Marc Stahl, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea în Germania a diplomelor de 
fizioterapie obținute în Țările de Jos

   PE 376,533/REV. VIII
   FdR 800189

32. Petiția nr. 0230/2006, Petiția nr. 0230/2006, adresată de Michael 
Reichart, de cetățenie austriacă, privind recunoașterea formării 
medicale acreditate de calificări obținute în două sau mai multe 
state membre UE sau SEE

   PE 384.376/REV. III
   FdR 800190
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Petiția nr. 0239/2009, adresată de C.A., de cetățenie germană, 
privind problemele cu care se confruntă medicii instruiți în 
Austria, care doresc să se specializeze într-un alt stat membru
și
Petiția nr. 0242/2009, adresată de Polat Aslan, de cetățenie 
germană, privind problemele cu care se confruntă medicii instruiți 
în Austria, care doresc să se specializeze într-un alt stat membru 
și
Petiția nr. 0323/2009, adresată de L.L., de cetățenie austriacă, 
însoțită de 2 semnături, privind problemele cu care se confruntă 
medicii instruiți în Austria, care doresc să se specializeze într-un 
alt stat membru
și
Petiția nr. 0755/2009, adresată de Peter Lercher, de cetățenie 
austriacă, privind problemele întâmpinate de medicii formați în 
Austria care doresc să urmeze o formare medicală de specialitate 
suplimentară într-un alt stat membru 
și
Petiția nr. 0970/2009, adresată de J. B., de cetățenie germană, 
însoțită de 145 de semnături, privind problemele întâmpinate de 
medicii formați în Austria, care doresc să se perfecționeze ca 
medici specialiști într-un alt stat membru

   PE 428,098/REV.
   FdR 800191

33. Petiția 0563/2007, adresată de Nikitas Giannakakis, de cetățenie 
elenă, privind încălcarea de către autoritățile elene a dispozițiilor 
deciziei Comisiei privind alocarea de subvenții de stat pentru 
fermierii, pescarii și fermierii piscicoli din Grecia afectați de 
condițiile meteorologice nefavorabile din iarna 2001 - 2002

   CM– PE 415,031/REV
   FdR 800201

34. Petiția nr. 1245/2007, adresată de Fikri Coskun, de cetățenie 
olandeză, în numele poporului asirian, privind un program de 
sprijin/ajutor pentru asirienii din Europa

   CM– PE 431,092
   FdR 800220

35. Petiția nr. 1340/2007, adresată de Pēteris Aiševskis, de cetățenie 
letonă, privind monopolul companiilor foto de stat asupra 
fotografiilor pentru documentele oficiale 

   CM– PE 431,093
   FdR 800221

36. Petiția nr. 0177/2008, adresată de Evangelou Stamatoglou, de 
cetățenie greacă, privind licențele pentru comercializarea 
plantelor

   CM– PE 431,115
   FdR 800280

37. Petiția nr. 0425/2008, adresată de Prodromos Enotiadis, de 
cetățenie elenă, în numele autorității locale din Kirei, privind 
încălcarea legislației de mediu a UE în cazul construirii unei 
hidrocentrale pe bază de cărbuni în Mantoudi, pe insula greacă 
Evvia 

   CM– PE 416,505/REV
   FdR 800206
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38. Petiția nr. 1292/2008, Petiția nr. 1292/2008, adresată de Georgios 
Matagos, de cetățenie greacă, privind netranspunerea de către 
autoritățile elene în legislația națională a Deciziei-cadru 
2004/757/JAI a Consiliului de stabilire a dispozițiilor minime 
privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile 
aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri

   CM– PE 424,023/REV
   FdR 800209

39. Petiția nr. 1303/2008, adresată de Lukasz Czula, de cetățenie 
poloneză, în numele firmei de avocatură „Zorawski - Czula -
Wach”, privind nerespectarea prevederilor legale ale UE de către 
autoritățile poloneze privind construirea unui drum în Varșovia

   CM– PE 431,116
   FdR 800281

40. Petiția nr. 1311/2008, adresată de P.G., de cetățenie malteză, 
privind conflictul de interese asupra conducerii operatorului și 
reglementatorului național al resurselor minerale din Malta

   CM– PE 426.981
   FdR 785712

41. Petiția nr. 1428/2008, adresată de Daniela Caprino, de cetățenie 
italiană, în numele Federației Conștiinței Verzi (Federazione 
Verdi Cosenza), privind utilizarea de deșeuri extrem de 
contaminate la construcția școlilor, șoselelor și locurilor de 
parcare în Crotone, Italia

   CM– PE 431,117
   FdR 800282

42. Petiția nr. 1567/2008, adresată de Tobias Burnus, de cetățenie 
germană, privind sistemele de garantare pentru filialele băncilor 
din Spațiul Economic European

   CM– PE 427.112
   FdR 786526

43. Petiția nr. 1577/2008, adresată de Marek Brükner, de cetățenie 
germană, în numele Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe 
Frankfurt am Main, privind urmările falimentării băncii Lehman 
Brothers și a înființării unui fond pentru victimele europene 

   CM– PE 427.113
   FdR 786527

44. Petiția nr. 0102/2009, adresată de Eduardo Galguera García, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației Fuente Grande, privind 
desființarea trecerilor la nivel de cale ferată FEVE care se găsesc 
în zona administrată de primăria din Llanes, Asturias, Spania

    CM– PE 431,119
    FdR 800284

45. Petiția nr. 0525/2009, adresată de Warren Griffiths, de cetățenie 
britanică, însoțită de 210 semnături, privind cumpărarea de 
proprietăți în Cipru

   CM– PE 430.514
   FdR 794575

46. Petiția nr. 0601/2009, adresată de Manuel Guazo Calderón, de 
cetățenie spaniolă, în numele asociației ecologice „Ecologistas en 
Acción”, privind impactul viitoarelor lucrări la șoseaua estică de 
centură Comillas din Cantabria

   CM– PE 431,123
   FdR 800298
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47. Petiția nr. 0607/2009, adresată de Rona Steffens, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea în Germania a diplomelor sale 
universitare obținute în Olanda 

   CM– PE 431,124
   FdR 800299

48. Petiția nr. 0705/2009, adresată de S.R.,  de cetățenie britanică, 
privind neregulile în legătură cu punerea în aplicare a proiectului 
finanțat de UE, SIALON, în Grecia

   CM– PE 431,125
   FdR 800300

49. Petiția nr. 0750/2009, adresată de dl Benjamin Wilson, de 
cetățenie britanică, privind aplicarea eronată a Directivei 
2004/38/CE de către funcționarii din sectorul imigrației de pe 
aeroportul din Dublin

   CM– PE 431,128
   FdR 800303

50. Petiția nr. 0779/2009, adresată de P. W., de cetățenie germană, 
privind comisionul suplimentar pentru plățile externe cu cardul de 
credit

   CM– PE 431,100
   FdR 800238

51. Petiția nr. 0807/2009, adresată de Antonio Gagliardi, de cetățenie 
italiană, în numele Associazione „Lotta inquinamento per la tutela 
dell'ambiente volturino ONLUS”, privind poluarea 
electromagnetică și frauda autorităților publice din Volturino 

    CM– PE 431,101
    FdR 800239

52. Petiția nr. 817/2009 adresată de Lujan Navas Pérez, de cetățenie 
spaniolă, privind situația medicilor dentiști din Spania

    CM– PE 431,103
    FdR 800241

53. Petiția nr. 0839/2009, adresată de María Antonia Moro Ortigosa, 
de cetățenie spaniolă, privind recunoașterea de către Ministerul 
Educației a diplomei sale de „secretar tehnician cu studii 
superioare”, ca secretar tehnician bilingv

    CM– PE 431,105
    FdR 800260

54. Petiția nr. 0858/2009, adresată de Gerhard Weil, de cetățenie 
germană, privind obligația de a face public bilanțul societăților pe 
acțiuni

   CM– PE 431,106
   FdR 800268

55. Petiția nr. 0870/2008, adresată de John Keogan, de cetățenie 
irlandeză, în numele organizației North East Against Incineration, 
însoțită de aproximativ 7000 de semnături, protestând împotriva 
construirii unei centrale de producere a energiei termice și 
electrice pe bază de biomasă la College Nobber (districtul Meath, 
Irlanda)

   CM– PE 420.031
   FdR 785683

56. Petiția nr. 0887/2009, adresată de Steven Worts, de cetățenie 
britanică, privind retragerea arbitrară a autorizației de a construi o 
casă pe terenul său din Spania

   CM– PE 431,107
   FdR 800269
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57. Petiția nr. 0925/2009, adresată de Joeri Hoste, de cetățenie 
belgiană, privind modul de funcționare a băncilor

   CM– PE 431,108
   FdR 800271

58. Petiția nr. 0933/2009, adresată de Christina Trancioveanu, de 
cetățenie română, în numele organizațiilor de transport FORT și 
APTE 2002, privind amenzile aplicate companiilor străine de 
transport de către autoritățile maghiare

   CM– PE 431,110
   FdR 800273

59. Petiția nr. 0957/2009, adresată de S.T., de cetățenie italiană, 
privind libera circulație a persoanelor în Europa

   CM– PE 431,111
   FdR 800274

o O o

60. Data și locul următoarei reuniuni
  22 martie 2010, 15.00 - 18.30
  23 martie 2010, 9.00 - 12.30 


