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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Joi, 15 iulie 2010, 9.00–12.30 şi 15.00–18.30

Bruxelles

Sala PHS  P1A002    

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 445.600
FdR 822461

_________________________
(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.



PE445.600v01-00 2/12 OJ\822461RO.doc

RO

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   - 4 mai 2010

PV– PE 442.833
FdR 817605
+ anexele;

3.

   - 31 mai - 1 iunie 2010 PV- PE 442.907
FdR 818879
+ anexele;

4. Comunicări ale preşedintelui

5. Chestiuni diverse

6. Comunicări ale preşedintelui privind deciziile adoptate de 
coordonatori

În prezenţa Comisiei Europene

*** Votare ***

7. Aviz privind proiectul de buget general al Uniunii Europene 
pentru exerciţiul financiar 2011 – Secţiunea VIII – Ombudsmanul 
European
(2010/xxxx/BUD)
(Termen pentru depunerea amendamentelor:  28 iunie, 12.30)
Raportoare:  VĂLEAN  (ALDE)
- examinarea proiectului de aviz
- examinarea amendamentului
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 442.807
    FdR 817320

    AM– PE 443.151
    FdR 822230

*** Sfârşitul votării ***

8. Raport referitor la raportul anual privind activităţile 
Ombudsmanului European în 2009
(2010/2059(INI))
(Termen pentru depunerea amendamentelor:  6 septembrie, 18.00)
(Adoptare:  29 septembrie)
Raportoare:  NEDELCHEVA  (PPE)
- examinarea unui proiect de raport

    PR– PE 442.892
    FdR 818531

9. Raport referitor la raportul special al Ombudsmanului European 
în urma proiectului său de recomandare prezentat Comisiei 
Europene în plângerea 676/2008RT     
(2010/2086(INI))
(Termen pentru depunerea amendamentelor:  6 septembrie, 18.00)
(Adoptare:  29 septembrie)

    PR– PE 442.877
    FdR 820757
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Raportoare:  PALIADELI  (S-D)
- examinarea unui proiect de raport
(în prezenţa reclamantului)

10. Aviz referitor la accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului şi ale Comisiei ((2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)
(Termen pentru depunerea amendamentelor:  6 septembrie, 18.00)
(Adoptare:  29 septembrie)
Raportoare:  HANKISS  (PPE)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

11. Aviz privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar ((2008) 
2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
(Termen pentru depunerea amendamentelor:  6 septembrie, 18.00)
(Adoptare:  29 septembrie) (de confirmat)
Raportoare:  MAZZONI  (PPE)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE
    FdR

12. Aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească   
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Coraportori:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (Verts/ALE)
- examinarea unui document de poziţie

    DT– PE
    FdR

13. Cursul dat 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 0952/2006)
(2007/2118(INI)) (Raportor: LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ LT- 804379
+ LT- 817965

Sănătate

14. Petiţia nr. 0473/2008, adresată de Christoph Klein, de 
naţionalitate germană, privind absenţa acţiunii din partea 
Comisiei într-o circumstanţă referitoare la un caz de concurenţă şi 
impactul dăunător al acestui fapt asupra întreprinderii implicate
(în prezenţa unui reprezentant al comisarului Dalli
şi a petiţionarului)

   CM–
   PE 423.642/REV. II
   FdR 822205

   LT- 819333

* * *
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la ora 15

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

Mediu - deşeuri

15. Raport referitor la vizita de informare în Campania (27-30 aprilie 
2010)
- examinare
(în prezenţa autorităţilor italiene şi a  petiţionarilor)

    DT– PE 442.870
    FdR 822069

16. 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

Transport- concurenţă

17. Petiţia nr. 1494/2009, adresată de Ermando Mennella, de cetăţenie 
italiană, în numele companiei „Federalberghi Isole Minori”, 
privind legăturile cu ferry-boatul între partea continentală italiană 
şi insule 
(posibil în prezenţa petiţionarilor)

   CM– PE 441.341
   FdR 816770

Mediu

18. Petiţia nr. 1227/2009, adresată de D.W. de cetăţenie irlandeză, în 
numele „Prietenilor portului Penzance”, privind lucrările portuare 
din Penzance, în Cornwall, în scopul îmbunătăţirii comunicaţiilor 
cu insulele Scilly
(în prezenţa petiţionarului)

   CM– PE 440.068
   FdR 810976

19. Raport referitor la vizita de informare în Huelva ca urmare a 
petiţiilor nr. 0631/2007, 1458/2007 şi 1682/2008 (16-18.2.2010)

   DT– PE 439.341
   FdR 820406
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- aprobarea recomandărilor

*****

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

20. Petiţia nr. 0415/2005, adresată de Anna Ignacak Mifsud, de 
naţionalitate malteză, privind taxa de părăsire a teritoriului în 
Malta
precum şi
Petiţia nr. 0419/2005, adresată de Robert G. Coenen, de 
naţionalitate olandeză, privind taxa de părăsire a teritoriului în 
Malta

   CM–
   PE 376.489/REV. III
   FdR 794513

21. Petiţia nr. 0249/2007, adresată de Pauline Smout, de naţionalitate 
britanică, privind cazurile de încălcare a legislaţiei CE în ceea ce 
priveşte acordarea permisului pentru depozite de deşeuri la Hafod 
Quarry, Wrexham (Wales, Regatul Unit)

   CM– PE 794.513/REV
   FdR 794513

22. Petiţia nr. 0267/2007, adresată de Seija Pahl, de naţionalitate 
finlandeză, sprijinită de asociaţiile locale, împotriva unui proiect 
de dezvoltare urbană a unei zone umede în cadrul programului 
Natura 2000

   CM–
   PE 398.527/REV. II
   FdR 816546

23. Petiţia nr. 0877/2007 adresată de Anthony Harmattan (?), în 
numele Asociaţiei imigranţilor subsaharieni din Navarra, Spania 
(„Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en 
España”), privind netranspunerea de către Spania a Directivei 
2003/109/CE 

   CM–
   PE 406.082/REV. II
   FdR 816551

24. Petiţia nr. 1016/2007, adresată de Teresa Matulka, de naţionalitate 
poloneză, în numele „Societăţii pentru copiii cu 
mucopolizaharidoză şi afecţiuni asociate”, împreună cu doi 
cosemnatari, privind nerespectarea de către autorităţile poloneze a 
dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind medicamentele orfane

   CM– PE 406.089/REV
   FdR 814294
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25. Petiţia nr. 0239/2008, adresată de Tomasz Bratasz, de 
naţionalitate franceză, privind subvenţiile inadecvate ale 
guvernului polonez pentru medicaţia pentru tratarea 
mucopolizaharidozei, o boală genetică rară

   CM– PE 414.140/REV
   FdR 814295

26. Petiţia nr. 0436/2008, adresată de Joseph Buttigieg, de cetăţenie 
malteză, în numele Federaţiei pentru vânătoare şi conservare –
Malta, împotriva deciziei Comisiei Europene de a iniţia proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Maltei, din 
cauza vânătorii de primăvară  

    CM–
    PE 423.640/REV.
    FdR 814299

27. Petiţia nr. 0587/2008, adresată de Jose Luis Fernandez Fuarros, 
de cetăţenie spaniolă, în numele „Plataforma Ciudadana contra 
el puerto industrial de Granadilla”, privind presupusele încălcări 
ale angajamentelor asumate cu privire la independenţa fundaţiei 
publice înfiinţate pentru supravegherea lucrărilor la portul 
industrial Granadilla
amânată 

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688

28. Petiţia nr. 0635/2008, adresată de Sergei Chubov, apatrid, privind 
problemele acestuia cu autorităţile germane pentru străini în 
legătură cu emiterea unui document de călătorie

   CM– PE 441.315
   FdR 816612

29. Petiţia nr. 0973/2008, adresată de Maria Carmen Castro Urzáiz, 
de cetăţenie spaniolă, în numele Asociación de Vecinos 
Independiente de Butarque (AVIB), privind impactul nociv 
asupra mediului al traseului de cale ferată planificat a fi construit 
prin parcul protejat Lineal de Manzanares (Madrid)

   CM– PE 441.316
   FdR 816613

30. Petiţia nr. 1277/2008, adresată de Zsák Ferenc Tibor şi Vicze 
Csilla, de cetăţenie maghiară, în numele Asociaţiei Ungaria de Est 
pentru protejarea naturii, respectiv Grupului de acţiune pentru 
dealurile Mecsek, privind planificarea amplasării unei staţii 
militare radar pe dealurile Tubes

   CM– PE 426.974/REV
   FdR 797217

31. Petiţia nr. 1661/2008, adresată de Mike Santo Valentino Portera, 
de cetăţenie malteză, privind refuzul unui club maltez de baschet 
pentru amatori de a-i elibera fiul de obligaţiile faţă de club

    CM– PE 441.083
    FdR 814402

32. Petiţia nr. 1708/2008, adresată de Brigitte Dahlbender, de 
cetăţenie germană, în numele „Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland” (Asociaţia germană pentru protejarea mediului şi a 
naturii) şi a 97 de cosemnatari, privind nerespectarea legislaţiei 
UE referitoare la calitatea aerului în cadrul legislaţiei germane de 
mediu

   CM– PE 428.063/REV
   FdR 816600
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33. Petiţia nr. 1792/2008, adresată de Peter Onderka, de cetăţenie 
germană, privind nepunerea în aplicare de către Germania a 
Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

    CM– PE 441.085
    FdR 814404

34. Petiţia nr. 1841/2008, adresată de A. K., de cetăţenie germană, 
privind programul de lucru al funcţionarilor germani

   CM– PE 441.323
   FdR 817791

35. Petiţia nr. 0046/2009, adresată de D.R., de cetăţenie britanică, 
privind presupusa incompatibilitate între dispoziţiile din secţiunea 
32 din Legea privind ocuparea forţei de muncă din 2002 cu Legea 
privind discriminarea pe motiv de handicap din 2005 din Regatul 
Unit

   CM– PE 428.081/REV
   FdR 816601

36. Petiţia nr. 0094/2009, adresată de Radboud Verberne, de cetăţenie 
olandeză, privind utilizarea subvenţiilor din Fondul Social 
European (FSE) în Ţările de Jos

   CM– PE 429.619/REV
   FdR 814326

37. Petiţia nr. 0310/2009, adresată de François Delpeuch, de cetăţenie 
franceză, privind siguranţa sanitară a produselor agroalimentare 
din regiunea Cantal, Franţa

   CM– PE 430.791/REV
   FdR 814342

38. Petiţia nr. 0365/2009, adresată de Tamás Perlaki, de cetăţenie 
maghiară, privind desemnarea ariei protejate Telkibánya/Kánya 
Hill din reţeaua Natura 2000 drept zonă de interes pentru 
securitatea naţională

   CM– PE 441.075/REV
   FdR 814345

39. Petiţia nr. 0367/2009, adresată de Helena Isabel Coelho, de 
cetăţenie portugheză, privind proiectul autostrăzii „Duoro Litoral”

   CM– PE 441.325
   FdR 816733

40. Petiţia nr. 0383/2009, adresată de Ralf Berkemeyer, de cetăţenie 
germană, privind aplicarea în Germania a Directivei 85/384/CEE 

   CM– PE 428.119
   FdR 791132

41. Petiţia nr. 0541/2009, adresată de Erich F. Trippe, de cetăţenie 
germană, privind împrumuturile acordate studenţilor pentru studii 
în străinătate

   CM– PE 429.659/REV
   FdR 816608

42. Petiţia nr. 0886/2009, adresată de Claudia Gelabert Mestre, de 
cetăţenie germană, în numele Asociación Alternativa al Tren, 
privind posibila încălcare a dreptului comunitar prin proiectul de 
reabilitare a liniei de cale ferată Manacor-Artá - Cala Ratjada 
(Mallorca)

   CM– PE 441.088
   FdR 814408

43. Petiţia nr. 0892/2009, adresată de Dan Mercea, de cetăţenie 
română, în numele Centrului Independent pentru Dezvoltarea 
Resurselor de Mediu, însoţită de 134 semnături, privind planurile 

   CM– PE 439.193
   FdR 805904
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de deschidere a două exploatări miniere de suprafaţă în comuna 
Ocoliş (judeţul Alba, România)

44. Petiţia nr. 0971/2009, adresată de Angela şi William Flanagan, de 
cetăţenie britanică, privind pericolele pentru sănătate cauzate de 
un sistem de canalizare defect şi refuzul autorităţilor de a remedia 
situaţia

   CM– PE 441.089
   FdR 814416

45. Petiţia nr. 1063/2009, adresată de Stanislav Kocur, de cetăţenie 
slovacă, privind pierderile financiare rezultate din încălcarea 
contractului de către două agenţii slovace de recrutare a 
lucrătorilor pentru Regatul Unit

   CM– PE 438.351
   FdR 802803

46. Petiţia nr. 1141/2009, adresată de A.K., de cetăţenie poloneză, 
privind lipsa aplicării de către autorităţile poloneze a Directivei 
97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
sistemele de compensare pentru investitori

   CM– PE 441.329
   FdR 816739

47. Petiţia nr. 1164/2009, adresată de Mikola Korsikov, de cetăţenie 
ucraineană, însoţită de 2 semnături, privind problemele legate de 
obţinerea unui permis de şedere în Regatul Unit şi de exercitarea 
dreptului său de a-şi însoţi partenerul britanic în Franţa,

   CM– PE 441.095
   FdR 814423

48. Petiţia nr. 1170/2009, adresată de Jens Genzer, de cetăţenie 
germană, privind electrosmogul

   CM– PE 441.096
   FdR 814425

49. Petiţia nr. 1176/2009, adresată de Friedhelm Berger, de cetăţenie 
germană, în numele Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte 
und Verbraucher e.V., privind eligibilitatea pentru subvenţii 
agricole din partea UE (Regulamentul 1698/2005/CE) pentru 
agricultura ecologică

   CM– PE 440.063
   FdR 810971

50. Petiţia nr. 1207/2009, adresată de Ioana Şuţu, de cetăţenie 
română, privind presupusele încălcări ale legislaţiei comunitare 
privind accesul publicului la informaţii în legătură cu aprobarea 
unui proiect care vizează construirea unei biserici într-un parc 
public din Bucureşti,

   CM– PE 440.066
   FdR 810974

51. Petiţia nr. 1215/2009, adresată de Mircea Tiberiu Igret, de 
cetăţenie română, privind nerespectarea angajamentelor asumate 
de guvernul român în cadrul unui proiect PHARE,

   CM– PE 431.113
   FdR 800277

52. Petiţia nr. 1263/2009, adresată de Giorgio De Cola, de cetăţenie 
italiană, în numele asociaţiei „Porto Franco Internazionale di 
Trieste” (Asociaţia internaţională a porturilor libere din Trieste), 
privind presupusa nerespectare a Directivelor 85/337/CEE şi 
2001/42/CE de către conducerea municipalităţii din Trieste 

   CM– PE 441.100
   FdR 814429
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(Italia)

53. Petiţia 1267/2009, adresată de Luz Arregui Maraver, de cetăţenie 
spaniolă, în numele „Asociaţiei spaniole a crescătorilor de peşti 
de pe continent”, privind problemele legate de importul şi 
comercializarea păstrăvilor proveniţi din Turcia  

   CM– PE 441.101
   FdR 814430

54. Petiţia nr. 1269/2009, adresată de Klavdija Ševcova, de cetăţenie 
letonă, în numele pacienţilor din spitalul Biķernieki, însoţită de 
832 de semnături, privind restructurarea spitalului Biķernieki şi
fondurile UE pentru sănătate în Letonia 

   CM– PE 441.102
   FdR 814431

55. Petiţia nr. 1308/2009, adresată de Allesandro Silva, de cetăţenie 
italiană, privind condiţiile din închisorile italiene

   CM– PE 441.104
   FdR 814433

56. Petiţia nr. 1335/2009, adresată de Raffaele Mancuso, de cetăţenie 
italiană, privind presupusul tratament inegal între personalul din 
sectorul public şi cel din sectorul privat 

   CM– PE 441.334
   FdR 816753

57. Petiţia nr. 1381/2009, adresată Marek Tutak, de cetăţenie 
poloneză, privind problemele sale cu poliţia rutieră din Ungaria

   CM– PE 441.106
   FdR 814442

58. Petiţia nr. 1388/2009, adresată Jens Cunow, de cetăţenie germană, 
privind finanţarea proiectului INDECT

   CM– PE 441.107
   FdR 814443

59. Petiţia nr. 1403/2009, adresată de Norbert Gerlach, de cetăţenie 
germană, privind tratamentul discriminatoriu aplicat de 
autorităţile judiciare austriece în soluţionarea cazului său

   CM– PE 441.335
   FdR 816755

60. Petiţia nr. 1424/2009, adresată de Andreas Ebert, de naţionalitate
germană, privind sugestia sa referitoare la crearea unor condiţii de 
concurenţă echitabile pentru comerţul internaţional,

   CM– PE 441.336
   FdR 816756

61. Petiţia nr. 1441/2009 adresată de Alwin Jung, de cetăţenie 
germană, privind discriminarea cetăţenilor germani faţă de alţi 
cetăţeni ai UE care locuiesc în Germania în ceea ce priveşte 
reîntregirea familiei

   CM– PE 441.110
   FdR 814448

62. Petiţia nr. 1444/2009, adresată de Dagmar Villhauer, de cetăţenie 
germană, privind problemele ei cu un furnizor de servicii de 
internet

   CM– PE 441.337
   FdR 816757
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63. Petiţia nr. 1448/2009, adresată de Nico Ohlemeyer, de cetăţenie 
germană, privind încetarea experimentului cu Large Hadron 
Collider (LHC)

   CM– PE 441.111
   FdR 814449

64. Petiţia nr. 1454/2009, adresată de M. E. S., de cetăţenie malteză, 
privind dificultăţile în obţinerea unui contract de muncă pe durată 
nedeterminată, în ciuda faptului că a fost angajată fără întrerupere 
în ultimii şapte ani

   CM– PE 441.112
   FdR 814450

65. Petiţia 1461/2009, adresată de Luca Becchetti şi Nenita Pandong, 
de cetăţenie italiană, privind Directiva 2004/38/CE privind 
dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

   CM– PE 441.338
   FdR 816758

66. Petiţia nr. 1463/2009, adresată de Yuliyan Dotsev, de cetăţenie 
bulgară, privind punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale şi a studiilor sale efectuate în Bulgaria în 
domeniul fiziokinetoterapiei

   CM– PE 441.113
   FdR 814454

67. Petiţia nr. 1493/2009, adresată de Collectif de Faucompierre, de 
cetăţenie franceză, în numele satului Faucompierre, privind 
poluarea electromagnetică provenită de la o antenă de telefonie 
mobilă

   CM– PE 441.340
   FdR 816769

68. Petiţia nr. 1505/2009, adresată de Ulf Berger, de cetăţenie 
germană, privind regulamentul referitor la timpii de conducere şi 
de odihnă pentru şoferii profesionişti

   CM– PE 441.116
   FdR 814457

69. Petiţia nr. 1507/2009, adresată de R. C., de cetăţenie olandeză, 
privind o presupusă politică de preţuri concertată între companiile 
aeriene SLM şi KLM pentru zborurile de la Amsterdam către 
Paramaribo (Surinam)

   CM– PE 441.344
   FdR 816773

70. Petiţia nr. 1524/2009, adresată de Jörg Beutz, de cetăţenie 
germană, în numele grupului de alegători „Wählergruppe 
Bahnumgehung Sande”, privind poluarea fonică din Sande, oraş 
situat în landul german Saxonia Inferioară

   CM– PE 441.346
   FdR 816778

71. Petiţia nr. 1545/2009, adresată de Heide Newson, de cetăţenie 
germană, însoţită de 1 semnătură, privind problemele sale cu 
autorităţile elene de dezvoltare urbană

   CM– PE 441.348
   FdR 816780

72. Petiţia nr. 1564/2009, adresată de Marina Berati, de cetăţenie 
italiană, în numele Centrului Internaţional pentru Ecologia Hranei 
(NEIC), însoţită de 1574 de semnături, privind desfiinţarea 
subvenţiilor UE pentru creşterea animalelor şi pescuit

   CM– PE 441.118
   FdR 814459
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73. Petiţia nr. 1572/2009, adresată de G.M., de cetăţenie italiană, 
privind solicitarea acestuia de modificare a Regulamentului 
2006/561/CE privind armonizarea anumitor dispoziţii ale 
legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere

   CM– PE 441.351
   FdR 816786

74. Petiţia nr. 1602/2009, adresată de Georgi Naydenov, de cetăţenie 
bulgară, privind crima organizată din sectorul energetic din 
Bulgaria şi nemulţumirea sa faţă de decizia luată în cazul petiţiei 
sale adresate anterior

   CM– PE 441.352
   FdR 816787

75. Petiţia nr. 1607/2009, adresată de Thomas Schmidt, de cetăţenie 
germană, privind preinstalarea sistemelor de operare Windows pe 
calculatoare

   CM– PE 441.123
   FdR 814517

76. Petiţia nr. 1624/2009, adresată de A.F., cetăţean italian, privind 
egalitatea tuturor în faţa justiţiei în cazul aplicării sancţiunilor 
pentru construirea ilegală de imobile

   CM– PE 441.353
   FdR 816788

77. Petiţia nr.1630/2009, adresată de Lucian Lakab, de cetăţenie 
olandeză, privind presupusul abuz de putere al unui procuror din 
România

   CM– PE 441.124
   FdR 814518

78. Petiţia nr. 1637/2009, adresată de Mark Tedman, de cetăţenie 
britanică, privind permisele de conducere

   CM– PE 441.354
   FdR 816789

79. Petiţia nr. 1646/2009, adresată de Rickard Karlsson, de cetăţenie 
suedeză, privind adoptarea euro ca monedă în Suedia

   CM– PE 441.127
   FdR 814522

80. Petiţia nr. 1647/2009, adresată de Anne McMahon Price, de 
cetăţenie irlandeză, privind neacordarea de către autorităţile 
irlandeze a subvenţiilor pentru medicamente în cazul 
tratamentului hemoglobinuriei paroxistice nocturne (HPN), o 
boală rară de sânge

   CM– PE 441.128
   FdR 814523

81. Petiţia nr. 1660/2009, adresată de N.S., de naţionalitate germană, 
privind presupusa utilizare frauduloasă a fondurilor UE în 
legătură cu un proiect de construcţie în insula Zakynthos, Grecia

   CM– PE 441.356
   FdR 816791

82.  Petiţia nr. 1680/2009, adresată de Konstantinos Aivaliotis, de 
cetăţenie elenă, însoţită de 1 semnătură, privind încheierea 
programelor de formare de către actualul guvern elen
precum şi
Petiţia nr. 1682/2009,  adresată de Konstantinos Antonopoulos, de 
cetăţenie elenă, însoţită de 1 semnătură, privind încheierea 
programelor de formare de către actualul guvern elen

   CM– PE 441.357
   FdR 816792
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83. Petiţia nr. 1683/2009, adresată de Konstantinos Aivaliotis, de 
cetăţenie elenă, însoţită de 2 semnături, privind lipsa de măsuri în 
cazul tăierii pentru fier vechi a autovehiculelor vechi în Grecia

   CM– PE 441.129
   FdR 814524

84. Petiţia nr. 1786/2009, adresată de Şerban Rareş, de cetăţenie 
română, privind taxa de primă înmatriculare auto din România, 
care este exagerat de mare

   CM– PE 441.360
   FdR 816795

85. Petiţia nr. 1790/2009, adresată de Antony Christev (cetăţean 
francez) şi un cosemnatar, privind neexecutarea unei hotărâri 
judecătoreşti cu privire la despăgubiri acordate pentru o 
proprietate din Sofia

   CM– PE 441.361
   FdR 816796

86. Petiţia nr. 1798/2009, adresată de J.L.B.N., de cetăţenie spaniolă, 
privind falimentul dezvoltatorilor imobiliari din Murcia

   CM– PE 441.362
   FdR 816797

87. Petiţia nr. 1820/2009 adresată de José Maria Carrasco Cano, de 
cetăţenie spaniolă, în numele „Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción” privind 
consecinţele negative ale facturilor neonorate asupra situaţiei 
întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul construcţiilor 

   CM– PE 441.363
   FdR 816798

88. Petiţia nr. 1863/2009, adresată de Udo Zucker, de cetăţenie 
germană, privind presupusa interpretare greşită de către 
autorităţile portugheze a dispoziţiilor Directivei 2003/48/CE a 
Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub 
forma plăţilor de dobânzi  

   CM– PE 441.365
   FdR 816800

o O o

89. Data şi locul următoarei reuniuni
  29 septembrie, 15.00 – 18.30
  30 septembrie, 9.00 – 12.30


