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PROIECT DE ORDINE DE ZI
 Reuniune

Marţi, 4 mai 2010, 9.00 – 12.30  şi  15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala ASP A1G-3

între orele 9.00 - 10.00 (cu uşile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor

***********

la ora 10.00

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 441 059
FdR 814056

_________________________
(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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3. Comunicări ale preşedintelui

4. Chestiuni diverse

5. Comunicările preşedintelui privind deciziile coordonatorilor

În prezenţa Comisiei Europene

6. Aviz privind biodiversitatea
(2009/2108(INI))
Raportor:  BOSTINARU  (S-D)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească
(2010/0074(COD))
Raportor:  
- primul schimb de opinii

    PA– PE
    FdR

8. Aviz referitor la accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului şi ale Comisiei
Raportor:  
- primul schimb de opinii

    PA– PE
    FdR

9. Raport referitor la vizita de informare în Campania (27-30 aprilie 
2010)
- rezultate preliminare - raport oral

10. Prezentarea de către Ombudsmanul European, dl Nikiforos 
Diamandouros, a raportului său anual pentru 2009

11. Prezentarea de către Ombudsmanul European, dl Nikiforos 
Diamandouros, a raportului său special realizat în urma 
proiectului său de recomandări adresat Comisiei Europene privind 
plângerea 676/2008RT   
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A. Petiţii supuse dezbaterii în cadrul comisiei pe baza răspunsului scris al Comisiei

12. Petiţia nr. 0791/2008, adresată de Christopher Stockwell, de 
cetăţenie britanică, în numele asociaţiei „Names' Action for 
Compensation in Europe”, privind cererea de iniţiere a 
procedurilor pentru încălcarea dreptului comunitar împotriva 
Regatului Unit pentru presupusa neaplicare a Directivei 
73/239/CE în legătură cu cazul Lloyds' 
(posibil în prezenţa petiţionarului)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. Urmărirea raportului privind impactul asupra mediului al 
viitoarei conducte de gaze din Marea Baltică, conductă care 
urmează să lege Rusia de Germania (Petiţiile nr. 0614/2007 şi 
0952/2007
(2007/2118(INI)) (Raportor: LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ scrisoare

* * *

15.00

Drepturi fundamentale

14. Prezentarea a 2 studii privind restituirea bunurilor 
imobiliare: 
- Probleme legate de bunurile imobiliare private în urma 
conflictului la nivel regional din Bosnia şi Herţegovina, Croaţia 
şi Kosovo 
- Probleme legate de bunurile imobiliare private în urma 
schimbării regimului politic în România, în Bulgaria şi în 
Balcanii de Vest
(prezentare realizată de 2 experţi)

referitoare la
Petiţia nr. 0665/2006, adresată de Stratos Paradias, de cetăţenie 
greacă, în numele Uniunii Internaţionale a Proprietarilor, însoţită 
de 4 semnături, privind necesitatea protejării drepturilor de 
proprietate în Uniunea Europeană şi în Balcanii de Vest (în 
prezenţa petiţionarilor)
precum şi

    CM– PE 384 347
    FdR 650083

    PETI20100504_
    sir1734-08_EN
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Petiţia nr. 1734/2008, adresată de Virgil Stere, de cetăţenie 
română, în numele Asociaţiei Proprietarilor pe Legea 112/1995, 
însoţită de 785 de semnături, privind încălcarea dreptului de 
proprietate în România 
(în prezenţa petiţionarilor)  
precum şi
Petiţia nr. 1456/2007, adresată de Joaquim Monteiro de Barros, de 
cetăţenie portugheză, în numele „Union Pan Européenne de la 
Propriété Immobilière”, privind probleme legate de sectorul 
imobiliar din întreaga UE şi necesitatea reglementării la nivelul 
UE

    CM– PE 426 912
    FdR 784473

Mediul înconjurător

15. Raport referitor la vizita de informare în Huelva ca urmare a 
petiţiilor nr. 0631/2007, 1458/2007 şi 1682/2008 (16-18.02.2010)
- examinarea raportului

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. Petiţia nr. 0265/2007, adresată de Natalia Gonzalez Menendez, de 
cetăţenie spaniolă, în numele Asociaţiei de locatari din San 
Martin de Verina, privind zgomotul industrial şi poluarea aerului  

    CM–
    PE 398 526/REV.
    FdR 785675

17. Petiţia nr. 0831/2008, adresată de M.C.L.V., de cetăţenie 
spaniolă, în numele „Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz”, privind protecţia 
împotriva poluării cu PM10 în oraşul Alcaniz, din regiunea 
autonomă spaniolă Aragon 

    CM–
    PE 421 167/REV.
    FdR 797213

18. Petiţia nr. 1459/2007, adresată de Roberto Giurastante, de 
cetăţenie italiană, în numele „Greenaction Transnational”, privind 
poluarea atmosferică în regiunea transfrontalieră de coastă 
Italia/Slovenia

   CM– PE 416.460/REV
   FdR 797191

19. Petiţia nr. 1070/2008, adresată de D. T-P., de cetăţenie bulgară, în 
numele locuitorilor de pe „Strada Bor”, privind traficul intens de 
camioane grele din oraşul bulgar Sevlievo şi problemele de 
sănătate şi de mediu asociate acestuia

   CM– PE 426 970
   FdR 785698

20. Petiţia nr. 0553/2007, adresată de Krystyna Kowalska, de 
cetăţenie poloneză, privind încălcarea de către autorităţile 
poloneze a Directivei 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea şi 
gestionarea calităţii aerului înconjurător şi a Directivei 99/30/CE 
a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile limită pentru 

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459
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dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în 
suspensie şi plumbul din aerul înconjurător

Discriminare

21. Petiţia nr. 1066/2008, adresată de Dimitrios Antoniou, de 
cetăţenie greacă, privind discriminarea pe motiv de naţionalitate 
în legătură cu înscrierea la Open University din Oxford

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Petiţia nr. 0683/2009, adresată de Maurizio Tani, de cetăţenie 
italiană, în numele altor studenţi universitari, însoţită de 55 de 
semnături, privind presupusa recunoaştere discriminatorie a 
echivalenţei diplomelor universitare italieneşti în anumite state 
membre 

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

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

23. Petiţia nr. 0690/2006, adresată de Stavros Din, de cetăţenie 
greacă, privind nerespectarea de către autorităţile elene a 
Convenţiei privind statutul refugiaţilor (Convenţia de la Geneva 
din 1951) şi a legislaţiei UE relevante 

    CM–
    PE 392 210/REV. II
    FdR

24. Petiţia nr. 0350/2007, adresată de Eanna Connely, de cetăţenie 
irlandeză, privind problemele referitoare la zgomot legate de 
funcţionarea staţiei de tratare a apei Mooncoin

   CM– PE 398.554/REV
   FdR 782456

25. Petiţia nr. 0700/2007, adresată de Ian Murphy, de cetăţenie 
irlandeză, în numele utilizatorilor portului Limerick, privind 
menţinerea portului Limerick deschis

   CM– PE 404 455
   FdR 713962

26. Petiţia nr. 1002/2007, adresată de Rudolf Dancek, de cetăţenie 
croată, privind refuzul de a i se permite intrarea pe teritoriul 
Franţei

   CM– PE 428 014
   FdR 789357

27. Petiţia nr. 1024/2008, adresată de T.B., de cetăţenie irlandeză, în 
numele „The Friends of the Aquifer ltd”, privind presupuse 
neregularităţi în procesul de acordare a licenţei de construcţie 
pentru un incinerator în Carranstown (Comitatul Meath, Irlanda)

   CM– PE 423 915
   FdR 782534

28. Petiţia nr. 1254/2008, adresată de Konstantinos Aivaliotis, de 
cetăţenie greacă, însoţită de o semnătură, privind construirea unei 
centrale nucleare în Akkujú, pe coasta turcă a Mării Mediterane

    CM– PE 428 041
    FdR 789418
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29. Petiţia nr. 1385/2008, adresată de Peter Penchev, de cetăţenie 
bulgară, în numele asociaţiei „Anna Politkovskaya”, privind 
protecţia specialistului bulgar în fizică nucleară, Georgi Kotev

   CM– PE 424 027
   FdR 784441

30. Petiţia nr. 0099/2009, adresată de J.N., de cetăţenie britanică, 
privind presupusele discriminări pe motive etnice de către biroul 
internaţional al GS1 din Bruxelles

   CM– PE 428 083
   FdR 789497

31. Petiţia nr. 0255/2009, adresată de Joaquim Carlos Pinto Concha 
de Almeida, de cetăţenie portugheză, privind presupusa 
discriminare pe criterii de gen din Portugalia   
precum şi
Petiţia nr. 0941/2009, adresată de Ioannis Theodoros 
Paparrigopoulos, de cetăţenie greacă, în numele Asociaţiei pentru 
drepturi egale pentru părinţi şi copii, privind nerespectarea de 
către autorităţile elene a drepturilor părinţilor şi ale copiilor  

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Petiţia nr. 1036/2009, adresată de Antonio Lupo, de cetăţenie 
italiană, în numele „Comitato Vigiliamo per la Discarica”, însoţită 
de 2 semnături, privind gestionarea deşeurilor solide în provincia 
Tarent

    CM– PE 439 201
    FdR 805916

33. Petiţia nr. 1464/2009, adresată de Anastasios Vitinidis, de 
cetăţenie greacă, în numele „Gonis” (Asociaţia pentru drepturi 
egale pentru părinţi şi copii), însoţită de 19 semnături, privind 
lipsa de preocupare a autorităţilor elene pentru drepturile 
părinţilor şi ale copiilor  

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN

o O o

34. Data şi locul următoarei reuniuni
 31 mai 2010, 15.00 – 18.30
  1 iunie 2010, 9.00 – 12.30 


