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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni  31  mai  2010,  15.00 – 18.30
Marți  1  iunie  2010,  9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala PHS  P1A002  

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi  (1) PE 442.831
FdR 817576

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
  26 - 27 aprilie 2010

PV– PE 441.180
FdR 815347
+ 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 cursul prezentei reuniuni. 
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 cadrul comisiei pe baza răspunsului scris al Comisiei

Sănătate

5. Petiția nr. 986/2006, adresată de Theodoros Dalmaris, de 
naționalitate 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

6. Petiția nr. 33/2009, adresată de Klaus Landahl, de naționalitate 
germană, privind originea și proveniența produselor alimentare

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

7. Petiția nr. 982/2009, adresată de Birgit Meyer, de naționalitate 
germană, privind retragerea de pe piață a unei creme de protecție 
solară, după cum se pare, în baza unui regulament al UE,
și
Petiția nr. 1055/2009,adresată de Sylvia Rögele, de naționalitate 
germană, privind retragerea de pe piață a cremei sale preferate de 
protecție solară,
precum și
Petiția nr. 1194/2009,adresată de Waltraud Kurz, de naționalitate 
germană, privind retragerea de pe piață a unei creme de protecție 
solară, după cum se pare, în baza unui regulament al UE
(în prezența producătorului)

   CM– PE 431.112
   FdR 800276

   PETI20100531_reply
   Wala982-09_EN

Mediu - animale

8. Petiția nr. 1428/2009, adresată de J.B.Koster, de naționalitate 
olandeză, privind produsele cosmetice care nu sunt testate pe 
animale

   CM– PE 440.083
   FdR 810992

Petiția nr. 915/2008, privind situația de la laboratorul german 
pentru teste pe animale Covance și interzicerea testării pe 
antropoidele mari

   CM– PE 423.671
   FdR 777631

Petiția nr. 1063/2008, adresată de Emily McIvor, de naționalitate 
britanică, având 150 000 de cosemnatari, privind interzicerea 
experimentelor efectuate pe animale

   CM– PE 424.007
   FdR 784408

9.

Petiția nr. 1248/2009, adresată de E.C. Chadwick, de naționalitate 
britanică, privind experimentele pe animale,
precum și
Petiția nr. 1502/2009, adresată de Bettee Hemingway, de 

   PETI20100531sir
   1248-09_EN

   PETI20100531sir
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naționalitate britanică, însoțită de 5 semnături, privind 
interzicerea experimentelor pe animale

   1502-09_EN

10. Petiția nr. 252/2008, adresată de Suzanne Thorpe, de naționalitate 
britanică, privind interzicerea utilizării câinilor din rasa beagle și 
a puilor beagle în scopul efectuării de experimente pe animale,
precum și
Petiția nr. 805/2009, adresată de Andreas Otto, de naționalitate 
germană, privind testarea pe animale

   CM– PE 418.058
   FdR 759759

   PETI20100531sir
   805-09_EN

Discriminare

11. Petiția nr. 1274/2009, adresată de Rachel Mullen, de naționalitate 
irlandeză, în numele „Equality and Rights Alliance”, privind 
reducerile de personal efectuate de către guvernul irlandez, care 
afectează activitatea Autorității pentru Egalitate
(posibil în prezența petiționarului)

   CM– PE 440.072
   FdR 810980

Mediu

Petiția nr. 997/2007, adresată de Ivailo Ivanov, de naționalitate 
bulgară, în numele Societății bulgare pentru Protecția Păsărilor, 
însoțită de alte 6 semnături, privind transpunerea 
necorespunzătoare a rețelei Natura 2000 în Bulgaria, ca urmare a 
încălcării directivelor privind păsările și habitatele

   CM–
   PE 407.997/REV. II
   FdR 810827

12.

Petiția nr. 1518/2008, adresată de Irina Mateeva, de naționalitate 
bulgară, în numele Societății bulgare pentru protecția păsărilor, 
privind neaplicarea de către autoritățile bulgare a dispozițiilor 
referitoare la zonele de protecție specială, în conformitate cu 
prevederile Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind 
conservarea păsărilor sălbatice
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 426.999/REV.
   FdR 800218

13. Petiția nr. 777/2009, adresată de Patrick Kinnersly, de 
naționalitate britanică, în numele „White Horse Alliance”, privind 
presupusa nerespectare a autorităților britanice a dispozițiilor 
prevăzute de Directiva privind habitatele a CE în legătură cu 
șoseaua de centură Westbury propusă și cu alte proiecte 
importante de autostrăzi
(posibil în prezența petiționarului)

   CM– PE 440.053
   FdR 810957
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Discriminare

14. Petiția nr. 632/2008, adresată de Robert Biedron, de naționalitate 
poloneză, în numele „Kampania Przeciw Homofobii” (Campania 
împotriva homofobiei), privind refuzul autorităților poloneze de a 
emite certificate de stare civilă cetățenilor polonezi care doresc să 
încheie un parteneriat înregistrat cu o altă persoană de același sex, 
într-un alt stat membru

   CM_old–
   PE 420.019
   FdR 766651

* * *

1 iunie 2010, 9.00 – 12.30

9.00 - 10.00 (cu ușile închise)

15. Reuniunea coordonatorilor

***********

ora 10.00.

16. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

*** Votare ***

17. Raportul anual privind deliberările Comisiei pentru petiții în anul 
2009 
(2009/2139(INI))
Raportor:  ITURGAIZ ANGULO (EPP)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

    AM– PE 441.258
    FdR 815973

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

Raportor:  BOSTINARU  (S-D)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

   AM– PE 441.275
   FdR 816208
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*** Sfârșitul votării ***

Mediu

19. Raport referitor la vizita de informare în Huelva ca urmare a 
petițiilor nr. 631/2007, 1458/2007 și 1682/2008 (16-18.02.2010)
- examinarea raportului
(în prezența autorităților spaniole 
și a petiționarilor)

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

   CM– PE 402.639/REV
   FdR 816591

20. Petiția nr. 1300/2007, adresată de Sheelagh Morris, de naționalitate 
irlandeză, în numele „St. Margarets Concerned Residents Group”, 
privind neregulile referitoare la accesul la informații și la procedura 
de consultare publică în ceea ce privește aprobarea lucrărilor de 
dezvoltare a aeroportului din Dublin

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

21. Petiția nr. 353/2009, adresată de Luigi di Marino, de naționalitate 
italiană, în numele „Associazione Assobalneari Campania” în 
legătură cu accesul la documentele aferente proiectului „Ponto 
Turistico din Pinetamare” de la Castel Volturno (Italia)

   CM– PE 428,116
   FdR 789542

Discriminare

22. Petiția nr. 128/2009, adresată de Norbert Kaiser, de naționalitate 
germană, privind tratamentul egal al funcționarilor publici în 
Germania

    CM–
    PE 428.087/REV.
    FdR 802705

23. Petiția nr. 363/2007, adresată de Doris Mueller, de naționalitate 
germană, privind presupusele încălcări ale Cartei Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene de către autoritățile elene

   CM–
   PE 416.403/REV. II
   FdR 797165

Libera circulație

24. Petiția nr. 242/2007, adresată de Lars Evan Jørgensen, de 
naționalitate daneză, privind problemele cauzate de Agenția 
daneză pentru străini

    CM– PE 423.897
    FdR 782514
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25. Petiția nr. 448/2008, adresată de K. A., de naționalitate poloneză, 
privind presupusele încălcări ale principiilor Uniunii Europene 
privind libera circulație a cetățenilor UE de către autoritățile 
franceze

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

Drepturi fundamentale

26. Petiția nr. 1039/2007, adresată de Giuseppe Lipari, de 
naționalitate 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

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

27. Petiția nr. 283/2005, adresată de Horst Hinspeter, de naționalitate 
germană, privind poluarea sonoră și riscurile producerii de 
accidente într-o zonă rezidențială, din cauza unei piste de 
aterizare pentru aeronave ușoare

   CM– PE 376.485/REV
   FdR 810818

28. Petiția nr. 997/2006, adresată de Jésus Valiente, de naționalitate 
spaniolă, în numele Asociación para la Defensa de la Naturaleza y 
los Recursos de Extremadura (Adenex), privind complexul 
turistic „Marina Isla de Valdecanes”, care urmează să fie realizat 
într-o arie protejată Natura 2000 

    CM–
    PE 394.282/REV. II
    FdR 810820

29. Petiția nr. 450/2007, adresată de Lucienne Pace, de naționalitate 
malteză, privind lipsa evaluării impactului asupra mediului în 
ceea ce privește schimbările care afectează limitele de urbanizare 
propuse de Autoritatea de planificare ecologică din Malta

    CM–
    PE 400,360/REV. II
    FdR 810823

30. Petiția nr. 1049/2007, adresată de Eileen Shanahan, de 
naționalitate irlandeză, privind efectele negative ale unui proiect 
de autostradă asupra monumentului Carrigaphooca Castle House 

    CM–
   PE 408,002/REV.
    FdR 810830

31. Petiția nr. 1135/2007, adresată de Romana Sodotovicova, de 
naționalitate slovacă, privind arestul preventiv în secția de poliție 
și procedurile de deportare

    CM–
    PE 411,985/REV. II
    FdR 810831

32. Petiția nr. 1285/2007, adresată de Giovanni Maria Turra, de 
naționalitate italiană, în numele „Società Centro Residenziale 
INGEFIN S.r.l.”, privind presupusele nereguli care au avut loc în 

    CM–
    PE 415,073/REV. II
    FdR 810833
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timpul organizării unei licitații pentru atribuirea unui proiect de 
construcții în Golfo Aranci

33. Petiția nr. 511/2008, adresată de Marina Mastromauro, de 
naționalitate italiană, în numele producătorului de paste Attilio 
Mastromauro, privind standardele și normele referitoare la 
producerea de paste făinoase în Italia

   CM– PE 423,907/REV
   FdR 810839

34. Petiția nr. 937/2008, adresată de D.K, de naționalitate britanică, 
privind presupusele încălcări ale legislației UE privind mediul, ca 
urmare a activității Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), 
West Lothian (Scoția, Regatul Unit)

   CM– PE 423,673/REV
   FdR 810841

35. Petiția nr. 1025/2008, adresată de B. H., de naționalitate britanică, 
în numele Asociației de rezidenți din Hazelhurst, însoțită de 297 
de semnături, privind opoziția față de un proiect imobiliar în 
Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Regatul Unit)

    CM–
    PE 428,032/REV.
    FdR 810932

36. Petiția nr. 1171/2008, adresată de Deborah Porter, de naționalitate 
britanică, în numele Grupului de inițiativă Radstock, în legătură 
cu impactul negativ al unui proiect imobiliar asupra populației de 
lilieci din Radsock, Bath și North East Somerset (Anglia)

    CM–
    PE 428,038/REV.
    FdR 810933

37. Petiția nr. 1532/2008, adresată de Nikolay Nikolov, de 
naționalitate bulgară, în numele Comitetului de inițiativă al 
cartierelor rezidențiale Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko și 
Hristo Smirnenski, Gabrovo, însoțită de aproximativ 400 de 
semnături, privind proiectarea și executarea proiectului de șosea 
de centură propus, în vestul orașului Gabrovo, situat în nord-estul 
Bulgariei.

    CM–
    PE 427,001/REV.
    FdR 810939

38. Petiția nr. 90/2009, adresată de Pal Nemeth, de naționalitate 
maghiară, privind obiecția față de infrastructura de înot planificată 
în municipiul Makó (Ungaria)

   CM– PE 429,618/REV
   FdR 810945

39. Petiția nr. 480/2009, adresată de Maximino Sousa Pérez, de 
naționalitate spaniolă, în numele școlii de șoferi „Auto Escuela 
Sousa”, privind concurența neloială a școlilor de șoferi 
subvenționate de guvernul regiunii Galicia

   CM– PE 440.049
   FdR 810951

40. Petiția nr. 518/2009, adresată de Tamás Benocz, de naționalitate 
maghiară, privind presupuse încălcări ale legislației CE cu privire 
la introducerea pe piață și utilizarea cvadriciclurilor ușoare 
(autovehicule moped) în Ungaria

   CM– PE 430,513/REV
   FdR 810952
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41. Petiția nr. 646/2009, adresată de Markus Sonnenschein, de 
naționalitate germană, în numele Gewerkschaft Nahrung, Genuss, 
Gaststätten, însoțită de 50 de semnături, privind o neconcordanță 
între legislația asigurărilor sociale din Germania și cea din 
Elveția, care provoacă daune lucrătorilor transfrontalieri (cu 
reședința în Germania și locul de muncă în Elveția)

   CM– PE 440.052
   FdR 810956

42. Petiția nr. 826/2009, adresată de T. S., de naționalitate poloneză, 
privind tratamentul inacceptabil al lucrătorilor polonezi în Regatul 
Unit

   CM– PE 440.054
   FdR 810958

43. Petiția nr. 1041/2009, adresată de M.M., de naționalitate germană, 
privind problemele legate de cererea de viză a unui cetățean rus 
pentru a vizita Germania

   CM– PE 440,057
   FdR 810963

44. Petiția nr. 1092/2009, adresată de Dimitri Tchernitchenko, de 
naționalitate franceză, privind refuzul autorităților franceze de a-i 
elibera viză pe termen lung mamei sale, cetățeană ucraineană

   CM– PE 440,059
   FdR 810965

45. Petiția nr. 1118/2009, adresată de R.A., de naționalitate italiană, 
privind recunoașterea „National Vocational Qualifications” 
(NVQ) (calificări naționale profesionale), nivelul 5 sau 
echivalentul acestuia, aprobate de către „National Framework of 
Vocational Qualifications” (Cadrul național de calificări 
profesionale) din Regatul Unit 

   CM– PE 438,355/REV
   FdR 810966

46. Petiția nr. 1162/2009, adresată de Brian Cave, de naționalitate 
britanică, privind tratamentul discriminatoriu al anumitor 
categorii de pensionari britanici care trăiesc în Franța 

   CM– PE 440,061
   FdR 810969

47. Petiția nr. 1180/2009, adresată de Ekaterina Gedeonova, de 
naționalitate rusă, privind presupusa discriminare în acordarea de 
asistență financiară studenților din țări terțe de către autoritățile 
britanice

   CM– PE 440,065
   FdR 810973

48. Petiția nr. 1224/2009, adresată de Eglantina Kazanxhi, de 
naționalitate italiană, privind punerea în aplicare a directivei 
38/2004/CEE de către autoritățile italiene

   CM– PE 440,067
   FdR 810975

49. Petiția nr. 1262/2009, adresată de Sia Funke, de naționalitate 
olandeză, privind introducerea unui document de identitate 
european

   CM– PE 440,071
   FdR 810979
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50. Petiția nr. 1277/2009, adresată de Jochen Bremer, de naționalitate 
germană, în numele Grupului de acțiune „Sophienhütte am Harz' 
Citizens”, cu privire la o fabrică pentru prelucrarea deșeurilor 
solide nepericuloase, având o capacitate de trei tone pe oră

   CM– PE 440,073
   FdR 810981

51. Petiția nr. 1299/2009, adresată de T. P., de naționalitate germană, 
privind măsurile la nivel european de interzicere a difuzării on-
line a simbolurilor de extremă dreaptă și a negării holocaustului

   CM– PE 440,075
   FdR 810983

52. Petiția nr. 1320/2009, adresată de Ernst Johannsson, de 
naționalitate germană, în numele R.S. de naționalitate germană, 
privind punerea în aplicare de către Suedia a Directivei 
2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității

   CM– PE 440,076
   FdR 810984

53. Petiția nr. 1325/2009, adresată de Martin Formosa, de 
naționalitate malteză, privind dificultățile administrative excesive 
cu care se confruntă cetățenii statelor membre ale UE care 
încearcă să obțină un permis de ședere în Italia

   CM– PE 440,077
   FdR 810985

54. Petiția nr. 1375/2009, adresată de Veronica Dini, de naționalitate 
italiană, în numele primarului din Sondrio, privind legislația 
italiană integrată referitoare la gospodărirea apelor

   CM– PE 440,079
   FdR 810987

55. Petiția nr. 1376/2009, adresată de Ioannis Karadimitropoulos, de 
naționalitate elenă, privind asistența pentru persoanele cu 
handicap care sunt membri de familie ai funcționarilor UE, 
dificultățile profesionale ale funcționarilor UE cu probleme de 
sănătate, precum și erorile și omisiunile în analizarea cazului său 
de către Consiliu

   CM– PE 440,080
   FdR 810988

56. Petiția nr. 1397/2009, adresată de Steffen Beier, de naționalitate 
germană, privind tarifele la electricitate

   CM– PE 440,081
   FdR 810990

57. Petiția nr. 1433/2009, adresată de Hans Molter, de naționalitate 
germană, privind presupusa încălcare de către Germania a 
Directivei 2000/78/CE (egalitatea de tratament în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă) și a hotărârii 
CEJ 93/71 (efecte verticale directe ale 
regulamentelor/directivelor)

   CM– PE 440,085
   FdR 810994

58. Petiția nr. 1435/2009, adresată de Mariusz Olejnik, de 
naționalitate poloneză, în numele Asociației poloneze a 
Producătorilor de Semințe de Rapiță (Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku), privind presupusa încălcare de către 
autoritățile poloneze a dispozițiilor care stau la baza programului 
operațional sectorial „Restructurarea și modernizarea sectorului 
produselor alimentare și dezvoltarea zonelor rurale în perioada 

   CM– PE 440,087
   FdR 810997
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2004 - 2006”

59. Petiția nr. 1437/2009, adresată de Raffaele Mancuso, de 
naționalitate italiană, privind încălcarea principiului 
nediscriminării

   CM– PE 440,088
   FdR 810998

60. Petiția nr. 1438/2009, adresată de David Buckle, de naționalitate 
britanică, în numele „British Lung Foundation”(Fundația 
britanică pentru Combaterea Bolilor de Plămâni), privind 
pretinsele obstacole întâmpinate de persoanele bolnave de 
plămâni în folosirea transportului aerian

   CM– PE 440,089
   FdR 810999

61. Petiția nr. 1442/2009, adresată de Gerriet Biehle, de cetățenie 
germană, privind interzicerea scrierii cu caractere mici în 
enunțurile materialelor publicitare

   CM– PE 440,090
   FdR 811000

62. Petiția nr. 1453/2009, adresată de Brigitte Maille Calgaro, de 
naționalitate franceză, privind recunoașterea calificărilor sale 
juridice din Franța de către autoritățile italiene

   CM– PE 440,092
   FdR 811002

63. Petiția nr. 1457/2009, adresată de către Andon Iliev, de 
naționalitate bulgară, însoțită de 2000 de semnături, privind 
construcția unei noi stații de metrou la Sofia

   CM– PE 440,093
   FdR 811003

64. Petiția nr. 1484/2009, adresată de E. R. D., de naționalitate 
spaniolă, privind modul în care a fost tratat fiul său minor pe 
aeroportul din Stockholm

   CM– PE 440,095
   FdR 811007

65. Petiția nr. 1498/2009, adresată de A.V.M., de naționalitate 
spaniolă, privind Școala Europeană din München, Germania

   CM– PE 440,097
   FdR 811008

66. Petiția nr. 1532/2009, adresată de Drago Jurcic, de naționalitate 
austriacă, privind taxele de expediere prin poștă a coletelor în 
Europa

   CM– PE 440,104
   FdR 811110

67. Petiția nr. 1543/2009, adresată de Hansjoerg Zingler, de 
naționalitate germană, privind neaplicarea de către autoritățile 
fiscale germane a principiilor UE privind libera circulație în 
cadrul Comunității

   CM– PE 440,105
   FdR 811111

68. Petiția nr. 1574/2009, adresată de Cheryl Collier, de naționalitate 
britanică, privind discriminarea aplicată de autoritățile bulgare 
împotriva proprietarilor de case străini în legătură cu plata taxelor 

   CM– PE 440,106
   FdR 811112
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69. Petiția nr. 26/2005, adresată de Gunther Ettrich, de naționalitate 
germană, privind retragerea, pe motive de vârstă, a autorizației de 
exercitare a profesiei

   CM–
   PE 362,789/REV. IV
   FdR 814265

70. Petiția nr. 434/2006, adresată de Marco Neves da Silva, de 
naționalitate portugheză, privind presupuse standarde de siguranță 
inadecvate în aeroportul din Porto

   CM–
   PE 386.626/REV. II
   FdR 814284

71. Petiția nr. 805/2006, adresată de A. Rosa Montilla Diaz și Juan A. 
Gavira Menédez, de naționalitate spaniolă, privind presupusa 
discriminare în serviciul public spaniol

   CM–
   PE 392,215/REV. II
   FdR 814,285

72. Petiția nr. 1274/2007, adresată de Guiseppe Sirianni, de 
naționalitate italiană, privind concursul deschis pentru accesul la 
serviciul public al prefecturii și limita de vârstă

   CM– PE 414,267/REV
   FdR 814297

73. Petiția nr. 244/2009, adresată de G.C., de naționalitate britanică, 
privind taxa de înregistrare plătită pentru motocicleta sa în Malta

   CM– PE 429,620/REV
   FdR 814341

74. Petiția nr. 431/2009, adresată de Dimitar Platikanov, de 
naționalitate bulgară, în numele „Comitetului de inițiativă pentru 
satul Stozher”, însoțită de 180 de semnături, referitor la înființarea 
unui depozit de deșeuri în satul Stozher din nord-estul Bulgariei

   CM– PE 441,086
   FdR 814405

75. Petiția nr. 1204/2009, adresată de P.A.M., de naționalitate 
spaniolă, privind libera circulație a minorilor în UE

   CM– PE 441,098
   FdR 814427

76. Petiția nr. 1367/2009, adresată de Ján Loncik, de naționalitate 
slovacă, privind problemele legate de pensii, ca urmare a divizării 
fostei Cehoslovacii

   CM– PE 441,105
   FdR 814441
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77. Data și locul următoarei reuniuni
 15  iulie  2010,  9.00 – 12.30  și  15.00 – 18.30


