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Marți, 27 aprilie 2010, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala ASP A3G -2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 440 980
FdR 812972

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   -   23  februarie  2010    

PV– PE 439.343
FdR 806962
+ anexele;

2.

   -   22-23  martie  2010 PV- PE 439.974
FdR 810130
+ 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.
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În prezența Comisiei Europene

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

Drepturi fundamentale

5. Petiția nr. 0360/2009, adresată de Kathy Sinnott, de cetățenie 
irlandeză, în numele Federației Europene pentru persoanele cu 
handicap, însoțită de 1 364 984 de semnături, privind drepturile 
persoanelor cu handicap („1 million 4 disability”)
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 430.792
   FdR 797238

6. Petiția nr. 0385/2008, adresată de Anna Schnackers, de cetățenie 
olandeză, privind recunoașterea pe plan european a cărții de 
identitate a persoanelor cu handicap

   CM– PE 415 116
   FdR 750453
   + replyTRAN

7. Petiția nr. 0142/2006, adresată de Vasilios Katsioulis, de cetățenie 
germană, privind discriminarea persoanelor cu dizabilități de către 
societățile germane de asigurări
precum și
Petiția nr. 0609/2008, adresată de Vasilios Katsioulis, de cetățenie elenă, 
privind discriminarea persoanelor cu dizabilități de către sectorul german 
de asigurări și cea mai recentă hotărâre judecătorească privind nulitatea 
contractelor care conțin clauze discriminatorii pe motive de dizabilități
(în prezența petiționarului)

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

8. Petiția nr. 1402/2009, adresată de Vasilios Katsioulis, de cetățenie 
elenă, privind lipsa susținerii elevilor cu handicap fizic și psihic 
din școlile europene
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 440 035
   FdR 810812

9. Petiția nr. 0840/2007, adresată de Teresa Hayes, de cetățenie 
irlandeză, însoțită de 12 semnături, privind neglijența și indiferența 
guvernului irlandez față de sistemul de educație pentru minorii afectați 
de autism

   CM– PE 418.051/REV
   FdR 810614

10. Petiția nr. 1767/2009, adresată de Carmen Gherca, de cetățenie 
română, în numele Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu 
Autism din România – filiala Iași, privind problemele legate de 
aplicarea legislației referitoare la drepturile copiilor cu dizabilități   

   PETI20100426_sir
   1767-09_EN
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11. Petiția nr. 0402/2008, adresată de Pavlina Radkova, de cetățenie 
bulgară, privind o existență demnă pentru copilul său cu handicap

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. Petiția nr. 1403/2007, adresată de Dobrinka Pavlova, de cetățenie 
bulgară, privind sprijinul pentru copiii abandonați 

   CM– PE 421 147
   FdR 770912

13. Petiția nr. 1215/2007, adresată de  Desmond Fitzgerald, de 
cetățenie irlandeză, privind abuzurile din casele de copii bulgare  

    CM– PE 411 994
    FdR 738851

14. Petiția nr. 0911/2008, adresată de Martin Karbowski, de cetățenie 
bulgară, privind cazurile de pedofilie și alte incidente incluzând 
abuzuri asupra minorilor și violența la adresa copiilor în Bulgaria 
în ultimii doi ani

    CM– PE 428 029
    FdR 789375

15. Petiția nr. 1696/2008, adresată de Jacqueline de Croÿ, de cetățenie 
belgiană, în numele Fundației „Princess Decroÿ”, privind 
necesitatea adoptării de măsuri la nivelul UE pentru combaterea 
exploatării sexuale a copiilor și sprijinirea victimelor acestor 
abuzuri
(în prezența petiționarului)

    CM– PE 428 062
    FdR 789457

16. Petiția nr. 0645/2009, adresată de BP, de cetățenie germană, în 
numele „O.B.S.”, însoțită de 18 semnături, privind solicitarea 
armonizării standardelor de protecție a copilului pentru softul 
industriei de film și de divertisment

    CM– PE 430 820
    FdR 797388

Sănătatea

17. Petiția nr. 0813/2008, adresată de John Brian, de cetățenie 
britanică, privind presupusele încălcări ale principiilor generale 
care reglementează activitatea Agenției Europene pentru 
Siguranță Alimentară (EFSA) în legătură cu examinarea cererilor 
privind alimentele modificate genetic
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 423.665/REV
   FdR 789345

18. Petiția nr. 0033/2009, adresată de Klaus Landahl, de cetățenie germană, 
privind originea și proveniența produselor alimentare 

   CM– PE 427 019
   FdR 785758
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19. Petiția nr. 1037/2007, adresată de Jill Bell, de cetățenie irlandeză, 
în numele Irish Association of Health Stores, privind Directiva 
2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1184/2007, adresată de Grace Kinirons, de cetățenie 
irlandeză, în numele Nutritional Therapists of Ireland, privind 
Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare
precum și
Petiția nr. 1419/2008, adresată de Robert Verkerk, de cetățenie 
britanică, în numele „Alliance for Natural Health”, privind 
necesitatea de revizuire a evaluării riscului și opțiunilor de 
gestiune în legătură cu planurile de restricționare a accesului 
consumatorilor la vitamine și minerale
(posibil în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1849/2008, adresată de Alan G. Ruth, de cetățenie 
irlandeză, în numele Irish Health Trade Association, privind 
Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare 
precum și
Petiția nr. 0415/2009, adresată de PA, de cetățenie suedeză, 
privind Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea 
legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare

   CM– PE 414.110/REV
   FdR 786503

20. Petiția nr. 0986/2006, adresată de Theodoros Dalmaris, de 
cetățenie elenă, privind încălcarea în Grecia a dispozițiilor UE 
privind condițiile speciale de autorizare a înființării de societăți 
implicate în comerțul cu ridicata și distribuția de produse de 
origine animală

   CM–
   PE 392.230/REV. II
   FdR 802600

Petiția nr. 1098/2007, adresată de Juan Antonio Carrasco Ragel, 
de cetățenie spaniolă, în numele Plataforma Por El Estudio 
Epidemologico, privind desfășurarea unui studiu epidemiologic 
integrat pentru locuitorii din ținutul Gibraltar (Andaluzia, Spania) 
și Gibraltar (Regatul Unit)

   CM– PE 438 293
   FdR 802727

21.

Petiția nr. 0615/2009, adresată de Justine Olivero, de cetățenie 
britanică, însoțită de 237 de semnături, privind creșterea 
numărului de cazuri de cancer în Campo de Gibraltar și Stânca 
Gibraltar

   CM– PE 438 304
   FdR 802739
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22. 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

* * *

27  aprilie  2010, 9.00 – 12.30

între orele 9.00 - 10.00 (cu ușile închise)

23. Reuniune a coordonatorilor

***********

la ora 10.00

24. Comunicări ale președintelui privind deciziile adoptate de 
coordonatori

25. Raport anual privind deliberările Comisiei pentru petiții din cursul 
anului 2009 
(2009/2139(INI))
Raportor:  ITURGAIZ ANGULO (PPE)
- examinarea unui proiect de raport

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

26. Aviz privind biodiversitatea
 (2009/2108(INI))
Raportor:  BOSTINARU  (S-D)
- primul schimb de opinii cu privire la un proiect de aviz 

    PA– PE 438.222
    FdR 801922
    DT– PE 438.284
    FdR 806215

Mediul înconjurător
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27. Petiția nr. 0276/2008, adresată de Roberto Giurastante, de 
cetățenie italiană, în numele Greenaction Transnational, privind 
poluarea produsă de un sit de evacuare a deșeurilor toxice din 
stațiunea Trieste din Barcola (Italia)

    CM–
    PE 415 109/REV. II
    FdR 794527

28. Petiția nr. 0181/2009, adresată de Karl Wezel, de cetățenie 
germană, privind producerea de energie electrică din ulei de 
palmier și poluarea asociată 
(în prezența petiționarului)

    CM– PE 430 502
    FdR 794560

29. Petiția nr. 1337/2008, adresată de Nayden Chakarov, de cetățenie 
bulgară, însoțită de 12 semnături, privind centrala electrică 
Martiza-Iztock și poluarea din împrejurimile orașului bulgar Stara 
Zagora
precum și
Petiția nr. 1865/2009, adresată de I.P., de cetățenie bulgară, 
privind poluarea aerului în orașul Stara Zagora din zona centrală a 
Bulgariei 

   CM– PE 426.986/REV
   FdR 800211

   PETI20100426_sir
   1865-09_EN

30. Petiția nr. 1501/2008, adresată de Dionisia Avgerinopoulou, de 
cetățenie elenă, însoțită de trei semnături, privind neaplicarea 
legislației Uniunii Europene privind activitatea minieră din insula 
grecească Milos

   CM– PE 427 105
   FdR 786518

31. Petiția nr. 1318/2008, adresată de Joanna Smolinska, de cetățenie 
poloneză, în numele asociației ecologice „Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek”, privind nerespectarea legislației UE în 
materie de mediu în cazul exploatării agregatelor din apropierea 
sitului Natura 2000 din sudul Poloniei

   CM– PE 426.982/REV
   FdR 802694

32. Petiția nr. 0884/2009, adresată de D. D., de cetățenie britanică, în 
numele locuitorilor localității St. Kingsmark Chepstow, privind 
presupusa neglijență din partea companiei Welsh Water plc în 
abordarea problemelor legate de canalizare și de mirosurile din St. 
Kingsmark

    CM– PE 438 322
    FdR 802764

B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei
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33. Petiția nr. 0771/2004, adresată de Jan van Es, de cetățenie 
olandeză, în numele „Transes Holding SA” și al altor trei 
societăți, privind presupusa obstrucție a două proiecte de către 
autoritățile portugheze

   CM–
   PE 370,046/REV. III
   FdR 805832

34. Petiția nr. 0458/2007, adresată de Luis J. Fernandéz Fernandéz, 
de cetățenie spaniolă, în numele Asociación de Vecinos de 
Candás „Amigos de Candás”, privind efectele nocive ale 
lucrărilor de amenajare din portul Gijon asupra plajelor Peña 
María și Xivares

   CM– PE 402 617
   FdR 708872

35. Petiția nr. 1029/2007, adresată de Freddy Kerr, de cetățenie 
irlandeză, privind inundarea fermei sale și alte probleme cauzate 
de autostrada N4 din apropiere (Comitatul Longford)

   CM– PE 414.109/REV
   FdR 782466

36. Petiția nr. 0467/2008, adresată de S.A.N., de cetățenie română, 
privind dificultăți în accesarea subvențiilor europene acordate 
agricultorilor prin sistemul de plată unică pe fermă 

   CM– PE 416.510/REV
   FdR 797197

37. Petiția nr. 0603/2009, adresată de D.S., de cetățenie necunoscută, 
privind presupusa încălcare a Directivei 2004/38/CE privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

   CM– PE 439,189
   FdR 805887

38. Petiția nr. 0912/2009, adresată de Geert van Oijen, de cetățenie 
olandeză, privind libera circulație a bunurilor și serviciilor

   CM– PE 439,194
   FdR 805908

39. Petiția nr. 0958/2009, adresată de SPR, de cetățenie română, 
privind probleme legate de punerea în aplicare a legislației 
europene privind interzicerea fumatului în locuri publice în 
România

   CM– PE 439,196
   FdR 805910

40. Petiția nr. 0959/2009, adresată de Jens Genzer, de cetățenie 
germană, privind introducerea unei legislații care să interzică 
importul de lemn tropical de esență tare de origine necunoscută

   CM– PE 439,197
   FdR 805912

41. Petiția nr. 1098/2009, adresată de F.B., de cetățenie italiană, 
privind acordarea unei posibilități consumatorilor de a nu 
achiziționa software preinstalat

   CM– PE 439,205
   FdR 805922

42. Petiția nr. 1110/2009, adresată de Matthias Schrötter, de cetățenie 
germană, privind legislația UE referitoare la siguranța 
locomotivelor și a transportului feroviar

   CM– PE 439,206
   FdR 805923

43. Petiția nr. 1139/2009, adresată de Angred Limbersky, de cetățenie 
germană, privind denumirea gemurilor de fructe în Germania 

   CM– PE 439,211
   FdR 805930
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44. Petiția nr. 1149/2009, adresată de Uwe Käser, de cetățenie 
germană, privind presupusa taxă nejustificată aplicată în Spania 
pentru un automobil importat dintr-un stat membru al UE

   CM– PE 439,214
   FdR 805933

45. Petiția nr. 1150/2009, adresată de Thomas Garner, de cetățenie 
germană, privind eligibilitatea pentru subvenții de dezvoltare 
rurală acordate de către UE în cazul livezilor mixte

   CM– PE 439,215
   FdR 805934

46. Petiția nr. 1152/2009, adresată de Adrian Vlad Bellamy, de 
cetățenie română, privind îngrijorările acestuia referitoare la 
securitatea datelor în cazul actualizărilor la intervale regulate ale 
sistemului Windows efectuate de către compania Microsoft

   CM– PE 439,216
   FdR 805935

47. Petiția nr. 1177/2009, adresată de Veit Wilhelmy, de cetățenie 
germană, privind dreptul la grevă în Germania

    CM– PE 439,217
    FdR 805936

48. Petiția nr. 1327/2009, adresată de M.Z., de cetățenie olandeză, 
privind presupusele practici comerciale incorecte ale companiei 
olandeze de cablu UPC

    CM– PE 439,230
    FdR 805973

49. Petiția nr. 1354/2009, adresată de Manfred Hien, de cetățenie 
germană, privind plata de compensații pentru întârzierea 
zborurilor

    CM– PE 439,231
    FdR 805974

50. Petiția nr. 1429/2009, adresată de Jörg Wischhusen, de cetățenie 
germană, însoțită de 159 de semnături, privind aplicarea unor cote 
de TVA reduse în cazul scutecelor pentru copii

   CM– PE 440,084
   FdR 810993

51. Petiția nr. 1476/2009, adresată de Marga Santamaria, de cetățenie 
spaniolă, în numele ANDAFED (Asociația națională pentru 
persoanele afectate de dimetil fumarat), privind efectele 
dăunătoare ale DMF în cazul în care acesta este folosit pentru 
fabricarea unor diverse articole de consum

   CM– PE 440,094
   FdR 811006

o O o

52. Data și locul următoarei reuniuni
 4  mai  2010,  9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30


