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Reuniune
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Bruxelles

Sala ASP A3G -2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 450 916
FdR 835531

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   29-30 septembrie 2010

PV– PE 450.605
FdR 835270

3. Comunicări ale președintelui

4. Chestiuni diverse

_________________________
(1) În conformitate cu decizia comisiei din 30 septembrie 1997, pe baza documentului de lucru PE 223.544, 
punctele din secțiunile B din proiectul ordinii de zi nu vor fi discutate în ședința curentă. Totuși, înainte de 
sfârșitul ședinței, orice membru poate solicita ca un punct din secțiunea B să fie transferat la secțiunea A; astfel, 
punctul respectiv va fi inclus automat în secțiunea A, pentru a fi discutat în cadrul unei ședințe ulterioare.
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În prezența Comisiei Europene

***Votare ***

5. Raport referitor la raportul special al Ombudsmanului European 
în urma proiectului său de recomandare prezentat Comisiei 
Europene în plângerea 676/2008RT  
(2010/2086(INI))
(Noul termen pentru depunerea amendamentelor:  13 octombrie, 18.00)
Raportor:  PALIADELI (S-D)
adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 442.877 v.03
    FdR 832866

***Sfârșitul votării ***

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

Responsabilitatea parentală

6. Prezentarea Studiului privind „Responsabilitatea parentală, 
custodia copiilor și drepturile de vizită în separările 
transfrontaliere”
(Analiză în Franța, Germania, Spania, UK, Suedia și Polonia)

(în prezența experților prof. Gian Paolo Romano și dna Daria 
Solenik, colaborator științific, Institutul elvețian de drept 
comparat, Lausanne)

   
   

7. Petiția nr 1565/2008 adresată de E.A., de cetățenie spaniolă, 
privind sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al 
Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie de drept 
matrimonial și responsabilitate parentală

   CM– PE 427.111/REV
   FdR 816598

8. Petiția nr. 1614/2009, adresată de Marinella Colombo, de 
cetățenie italiană, însoțită de 134 de semnături, privind Biroul 
german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) și 
discriminarea de către autoritățile din domeniul protecției familiei 
a resortisanților străini
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 216/2010, adresată de Massimo Moltoni, de cetățenie 
italiană, însoțită de 230 de semnături, privind Biroul de asistență 

   CM– PE 443 183
   FdR 822413

   PETI20101025_sir
   216-10_
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socială pentru copii și tineri din Germania (Jugendamt)

9. Petiția nr. 219/2010, adresată de E. G, de cetățenie italiană,
privind drepturile taților biologici
(posibil în prezența petiționarului)

   PETI20101025_sir
   219-10_

Drepturile fundamentale- Drepturile copiilor

10. Petiția nr. 1403/2007, adresată de Dobrinka Pavlova, de cetățenie 
bulgară, privind sprijinul pentru copiii abandonați și cu handicap

   CM– PE 421 147
   FdR 770912

11. Petiția nr. 402/2008, 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. 1215/007, adresată de Desmond Fitzgerald, de cetățenie 
irlandeză, privind abuzurile din casele de copii bulgare

    CM– PE 411 994
    FdR 738851

13. Petiția nr. 911/2008, 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

14. 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 probleme legate de 
implementarea legislației referitoare la drepturile copiilor cu 
dizabilități
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 450 730
   FdR 834261

15. Declarația Robertei Angelilli, Vicepreședintă a Parlamentului 
European și Mediatorul Parlamentului European în materie de 
răpire parentală internațională a copiilor
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16. Declarația Comisarului Viviane Reding, cu privire la cetățenie 
și drepturile copilului

* * *

26 octombrie 2010, 9.00 - 12.30

de la ora 9.00 la ora 10 (cu ușile închise)

17. Reuniunea coordonatorilor

***********

ora 10

18. Comunicări ale președintelui privind deciziile adoptate de 
coordonatori

19. Aviz referitor la accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei ((2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)
(Termen pentru depunerea amendamentelor:  10.11.2010, 18 h.)
Raportor: HANKISS  (EPP)
(posibil în prezența petiționarilor dlui Peter Hustinx, Autoritatea 
europeană pentru protecția datelor) 
examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

20. Vizită de informare la Mellau/Damüls, Vorarlberg (Austria)
(29.09 - 1.10.2010)
privind petiția 672/2007 adresată de Lothar Petter, de cetățenie 
austriacă, în numele Comitetului de acțiune împotriva noului proiect de 
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complex pentru sporturile de iarnă din Mellau și Damüls din Vorarlberg 
(Austria), însoțită de 26 de semnături, privind teleschiurile și 
telecabinele prevăzute în regiunea Mellau și Damüls
raportul preliminar oral

21. Aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Coraportori:  WALLIS (ALDE) - HÄFNER  (GREENS)
informații prezentate de coraportori

   DT– PE 445.752
   FdR 824375

Regulamentul financiar

22. Petiția nr. 1820/2009 adresată de José Maria Carrasco Cano, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción” privind 
consecințele negative ale facturilor neonorate asupra situației 
întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul construcțiilor 
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

Belgia: (cu ocazia Președinției belgiene)

Drepturile consumatorilor

23. Petiția nr. 0614/2009, adresată de Stela Velichi, de cetățenie 
germană, privind problemele sale cu furnizorul belgian de gaz și 
de energie electrică „Lampiris” și politica nesatisfăcătoare a 
companiei de tratare a clienților
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 430 804
   FdR 797251

24. Petiția nr. 0762/2009, adresată de Jolanta Szczebiot, de cetățenie 
poloneză, privind problemele acesteia cu compania aeriană 
Ryanair
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 431 094
   FdR 800222

Recunoașterea calificărilor

25. Petiția nr. 940/2008, adresată de Arie Machiel Rijkenberg, de 
cetățenie austriacă, privind nerecunoașterea în Belgia a unui 
examen în limba olandeză care a avut loc în Țările de Jos

   CM– PE 423.674/REV
   FdR 816557
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26. Petiția nr. 0452/2009, adresată de M.A., de cetățenie belgiană, 
referitoare la imposibilitatea de a practica în privat medicina 
muncii în Belgia

   CM– PE 429.650/REV
    FdR 816604

Discriminarea

27.  Petiția nr. 1609/2008, adresată de D. A. L., de cetățenie britanică, 
privind o presupusă discriminare la înscrierea la o școală în limba 
neerlandeză din Bruxelles-Capitală

   CM– PE 427.009/REV
    FdR 805866

Mediu înconjurător

28. Petiția nr. 0180/2010, adresată de Hubert Marx, de cetățenie 
belgiană, privind taxa de canalizare și epurare a apelor în Belgia

   PETI20101025_sir
   180-10_

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

29. Petiția nr. 370/2000, adresată de Özkan Nissen, de cetățenie 
germană, turcă și albaneză, privind problemele aferente călătoriei 
în mai multe state membre, în special în Regatul Unit, din motive 
de securitate 

   CM– PE 448,668
   FdR 829333

30. Petiția nr. 71/2006, adresată de José Manuel Dolón García, de 
cetățenie spaniolă, privind presupusa încălcare a mai multor 
directive de mediu în cazul construirii unui parc de natație și 
distracții la „Punta la Víbora” de către municipalitatea din 
Torrevieja

   CM– PE 380.892/REV
   FdR 829569

Petiția nr. 74/2006, adresată de Djamila Saidi Rebbadj, de 
cetățenie franceză, privind un proiect al administrației locale din 
Marsilia (Franța) de construire a unui complex pentru incinerarea 
gunoiului domestic în Fos sur Mer 
precum și

   CM–
   PE 382,492/REV. III
   FdR 829570

31.

Petiția nr. 23/2007, însoțită de 52 de semnături, adresată de 
Gerard Casanova, de cetățenie franceză, în numele colectivului 
din Port Saint Louis du Rhone împotriva continuării funcționării 
unui incinerator de deșeuri

   CM–
   PE 392 337/REV.
   FdR 829571

32. Petiția nr. 83/2006, adresată de de Dan Foley, de cetățenie 
irlandeză, în numele „Kildimo and Pallaskenry Water Retention 
Committee”, privind intenția autorităților locale de a modifica 
sursa de aprovizionare cu apă în zonele Kildimo și Pallaskenry

   CM–
   PE 380 895/REV. II
   FdR
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33. Petiția nr. 764/2006 adresată de Philippe Riglet, de cetățenie 
franceză, privind obiecțiile împotriva unui proiect de dezvoltare 
urbană într-o zonă protejată fără o evaluare prealabilă a 
impactului asupra mediului
precum și
Petiția nr. 133/2007, adresată de Jean Raoul-Duval, de cetățenie 
franceză, în numele „Les riverains des Veillas”, împotriva 
construcției unui sat turistic

   CM–
   PE 406,053/REV. V
   FdR 829622

34. Petiția nr. 857/2006, adresată de Francisco Murcia Puchades, de 
cetățenie spaniolă, privind abuzul de poziție dominantă și 
încălcarea normelor privind libera concurență în sectorul spaniol 
de distribuție a electricității în detrimentul dezvoltatorilor 
imobiliari și a consumatorilor

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

35. Petiția nr. 386/2007, adresată de Allan J. Navratil, de cetățenie 
irlandeză, în numele Irish Biofuels Initiative (inițiativa irlandeză 
pentru biocombustibili) privind trecerea industriei irlandeze a 
zahărului la producția de biocombustibili

   CM– PE 398,557/REV
   FdR 829631

36. Petiția nr. 762/2007, adresată de Adam Kowalcyzk, de cetățenie 
poloneză, privind pensia sa de navigator

    CM–
   PE 406,078/REV. II
    FdR 829633

37. 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 
pescarilor din Ferrol), privind deschiderea unei stații de 
regazeificare în Mugardos, La Coruña

   CM– PE 429,587/REV
    FdR 829635

38. Petiția nr. 1408/2007, adresată de Vicente Felipe Sanchez 
Pedrosa, de cetățenie spaniolă, privind încălcarea, de către 
autoritățile de protecție socială din Santander, a legii comunitare 
în forma Hotărârii pronunțată în cauza C-347/00 și a 
Regulamentului 1408/71

   CM– PE 414,067/REV
    FdR 829636

39. Petiția nr. 1465/2007, adresată de Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, de cetățenie spaniolă, în numele Proyecto Inter/Sur para 
la Ecociudadania, privind lipsa unui răspuns la plângerea sa 
adresată Comisiei Europene cu privire la încălcarea legislației UE 
în domeniul concurenței de către Empresa Pública de Géstión 
Medioambiental de Andalucia (EGMASA) 

   CM– PE 415,085/REV
   FdR 829637
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40. Petiția nr. 0263/2008, adresată de Alexander Heyd, de cetățenie 
germană, în numele „Komitee gegen den Vogelmord e.V.” 
(Asociația pentru protecția păsărilor), privind utilizarea 
capcanelor cu pietre pentru prinderea păsărilor 

   CM–
   PE 416,479/REV. III
   FdR 829639

41. Petiția nr. 0339/2008, adresată de Joachim Schubert, de cetățenie 
germană, privind ignorarea de către Autoritatea Federală 
Germană a Aviației a plângerilor privind încălcările 
Regulamentului (CE) 261/2004 

   CM–
  PE 415,112/REV. II

   FdR 829641

42. Petiția nr. 1521/2008, adresată de Justinus A. Linskens, de 
cetățenie germană, privind problemele cu pensiile sociale din 
Germania și Țările de Jos

   CM– PE 448,681
   FdR 829382

43. Petiția nr.1661/2008, adresată de Mike Santo Valentino Portera, 
de cetățenie malteză, privind refuzul unui club maltez de baschet 
pentru amatori de a-i elibera fiul de obligațiile față de club

    CM– PE 441,083
    FdR 814402

44. Petiția nr. 1715/2008, adresată de Thomas Stange, de cetățenie 
germană, privind presupusa nerespectare de către autoritățile 
germane și cele olandeze a Directivei CEE nr. 1408/71 privind 
securitatea socială în Europa

   CM– PE 448,682
   FdR 829383

45. Petiția nr.1717/2008, adresată de Ion Garboan, de naționalitate 
română, privind taxa de primă înmatriculare a vehiculelor 
cumpărate în alte state membre UE
precum și
Petiția nr. 1776/2008, adresată de Paula Sandu-Stillert, de 
cetățenie germană, privind presupusa încălcare de către statul 
român a liberei circulații a bunurilor 

   CM– PE 427.119/REV
   FdR 829649

46. Petiția nr. 1860/2008, adresată de Ken Gregory și Susan 
Newbold, de cetățenie britanică, în numele locuitorilor din 
Branton Hill Lane, Aldridge, Walsal, Regatul Unit, privind 
traficul feroviar de mare tonaj excesiv din Branton Hill Lane

   CM– PE 428,075/REV
   FdR 829654

47. Petiția nr. 418/2009, adresată de Álvaro Fernández Durán, de 
cetățenie spaniolă, privind proiectul unei autostrăzi prin Munții 
Pirinei din Spania

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

48. Petiția nr. 685/2009, adresată de Berthold Kalbe, de cetățenie 
germană, privind egalitatea de drepturi pentru proprietarii de 
rulote din Europa

   CM– PE 448,686
   FdR 829391

49. Petiția nr. 800/2009, adresată de ACC, de cetățenie română, 
privind dificultățile întâmpinate în legătură cu înmatricularea 
autoturismului său în România

   CM– PE 430.826/REV
   FdR 805871
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50. Petiția nr. 864/2009, adresată de Ayoze Mariano Machín 
Rodriguez, de cetățenie spaniolă, privind o pretinsă încălcare a 
directivelor privind habitatele și păsările prin construirea unei 
centrale hidroelectrice și a unui parc eolian pe insula El Hierro

   CM– PE 448,688
   FdR 829422

51. Petiția nr. 967/2009, adresată de Jurgen De Ceuninck, de cetățenie 
belgiană, privind problemele sale cu instituțiile de asigurări 
sociale olandeze și belgiene

   CM– PE 438,338/REV
   FdR 829673

52. Petiția nr. 1173/2009, adresată de S.A., de cetățenie franceză, 
privind presupusa încălcare de către autoritățile belgiene a 
principiilor Uniunii Europene privind piața unică internă

   CM– PE 441 330
   FdR 816749

53. Petiția nr.1178/2009, adresată de V.S, de cetățenie ucraineană, 
privind problemele legate de afirmarea drepturilor sale în 
conformitate cu Directiva 2003/109/CE privind statutul 
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

   CM– PE 440,064/REV
   FdR 829674

54. Petiția nr. 1235/2009. adresată de A.H, de cetățenie germană, 
privind plata materialelor didactice pentru fiica sa

   CM– PE 440,070/REV
   FdR 829675

55. Petiția nr. 1245/2009, adresată de Diego de Ramón Hernández, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociației persoanelor din Sierra 
de Escalona și Dehesa de Campoamor afectate de declararea 
zonei ca parc natural și de planul de urbanism” (Asociación de 
afectados por la declaración de parque natural y plan de 
ordenación de la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor) și 
al „Asociației proprietarilor din Sierra de Carrascoy” (Asociación 
de propietarios de la Sierra de Carrascoy), privind planul de 
urbanism din Murcia și Valencia

   CM– PE 448,703
   FdR 829514

56. Petiția nr. 1375/2009, adresată de Veronica Dini, de cetățenie 
italiană, în numele primarului orașului Sondrio, privind legislația 
italiană privind gestionarea integrată a resurselor de apă

   CM– PE 440,079
   FdR 829677

57. Petiția nr. 1400/2009, adresată de Gerhard Holzinger, de cetățenie 
germană, privind durabilitatea ecologică a unei autostrăzi 
planificate în Insulele Canare

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

58. Petiția nr. 1469/2009, adresată de Juan José Pajarón, de cetățenie 
spaniolă, privind distrugerea florei marine cauzate de extinderea 
portului de ambarcațiuni Campomanes din Altea, Alicante

   CM– PE 448,697
   FdR 829508

59. Petiția nr. 1496/2009, adresată de Gian Valerio Sanna și Renato 
Soru, de cetățenie italiană, privind legislația de introducere a unor 
măsuri speciale în vederea promovării sectorului construcțiilor și 
dezvoltării economice în Sardinia

   CM– PE 440,096/REV
   FdR 829679
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60. Petiția nr. 1528/2009, adresată de Gerhard Holzinger, de cetățenie 
germană, privind politica de susținere a regiunilor ultraperiferice 
(Insulele Canare)

   CM– PE 440,103/REV
   FdR 829680

61. Petiția nr. 1600/2009, adresată de Román Jiménez Gil, de 
cetățenie spaniolă, în numele asociației Puma 22 a expatriaților 
britanici, însoțită de 100 de semnături, privind dreptul la asistență 
medicală pentru cetățenii europeni rezidenți în comunitatea 
autonomă Valencia, care s-au pensionat anticipat 

   CM– PE 448,699
   FdR 829510

62.  Petiția nr. 1650/2009, adresată de A.G., de cetățenie poloneză, 
privind problemele sale cu compania aeriană Ryanair

   CM– PE 448,700
   FdR 829511

63. Petiția nr. 1686/2009, adresată de Xavier Geoffroy d'Assy, de 
cetățenie franceză, în numele Asociației pentru protejarea văilor 
râurilor Erve, Treulon și Vaige și amenajări funciare, însoțită de 
1 200 de semnături, privind proiectul de amenajare a bazinului 
Ervei derulat în conformitate cu Directiva-cadru privind apa

   CM– PE 448,704
   FdR 829515

64. Petiția nr. 1766/2009, adresată de Federico Cappello, de cetățenie 
italiană, în numele Asociației (provinciale) de gardieni italieni de 
mediu (Associazione Guardie Ambientale d'Italia) cu privire la 
prezența azbestului între șinele de cale ferată

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

65. Petiția nr. 1774/2009, adresată de Hans Strawe de cetățenie 
germană, privind zborurile de noapte de pe aeroportul din 
Köln/Bonn
precum și
Petiția nr. 249/2010, adresată de Klaus Zydek, de cetățenie 
germană, privind interzicerea traficului aerian de noapte către și 
dinspre aeoroporturile din UE

   CM– PE 445 776
   FdR 825107

66.  Petiția nr. 1778/2009, adresată de H. M., de cetățenie germană, 
privind recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești în 
Europa

   CM– PE 448,707
   FdR 829518

67. Petiția nr. 1783/2009, adresată de Stella Pendleton, de cetățenie 
britanică, privind pretinsele încălcări ale drepturilor sale 
individuale în legătură cu proiectul de construire a unei noi linii 
de cale ferată de mare viteză între Tours și Bordeaux (Franța)

   CM– PE 448,708
   FdR 829519

68. Petiția nr. 1829/2009, adresată de Simone Thieme, de cetățenie 
germană, privind căutarea unui debitor folosind datele de pe 
telefonul mobil

   CM– PE 448,709
   FdR 829520
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69. Petiția nr. 1837/2009, adresată de Roberto Marcoccio, de 
cetățenie italiană, privind înregistrarea video a audierilor poliției 
și a procedurilor judiciare desfășurate în Uniunea Europeană, în 
vederea protecției drepturilor fundamentale ale cetățenilor 
europeni și a drepturilor statelor membre ale UE

   CM– PE 448,710
   FdR 829521

70. Petiția nr. 1891/2009, adresată de Mauro Pulvirenti, de cetățenie 
poloneză, privind libera circulație a persoanelor în Uniunea 
Europeană

   CM– PE 448,713
   FdR 829524

71.  Petiția nr. 1895/2009 adresată de Joan Mellado Villanova, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación salvem el poble” 
privind conservarea faunei și a florei în municipiul Palau-solita i 
Plegamans, provincia Barcelona

   CM– PE 448,714
   FdR 829525

72. Petiția nr. 1899/2009, adresată de H. H., de cetățenie germană, 
privind taxa națională de licență pentru utilizarea internetului

   CM– PE 448,715
   FdR 829527

73. Petiția nr. 1907/2009, adresată de U.P., de cetățenie germană, 
privind ferestrele pop-up și videoclipurile care conțin reclame 
nesolicitate

   CM– PE 448,716
   FdR 829528

74. Petiția 11/2010, adresată de Oliver Herrmann, de cetățenie 
germană, privind măsurile arbitrare aplicate de firmele private de 
securitate în aeroporturi

   CM– PE 448,717
   FdR 829529

75. Petiția nr. 0035/2010, adresată de A.S., de cetățenie irlandeză, 
privind propunerea sa referitoare la adoptarea unei noi legislații în 
vederea îmbunătățirii transparenței procedurilor de selecție a 
funcționarilor Uniunii Europene și a asigurării de șanse egale 
pentru toți candidații 

   CM– PE 448,718
   FdR 829530

76. Petiția nr. 68/2010, adresată de Gabriel Benaroche, de cetățenie 
franceză, privind monopolul asupra serviciilor de taximetrie în 
Paris

   CM– PE 448,719
   FdR 829531

77. Petiția nr. 92/2010, adresată de Klaus Fuchs, de cetățenie 
germană, însoțită de 775 de semnături, privind presupusul abuz în 
cazul aplicării legislației privind comasarea terenurilor în vederea 
achiziționării obligatorii a acestora

   CM– PE 448,720
   FdR 829532

78. Petiția nr. 103/2010, adresată de Raffaele Sisto, de cetățenie 
italiană, privind calcularea drepturilor la pensie

   CM– PE 448,722
   FdR 829534
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79. Petiția nr. 129/2010, adresată de Walter Bauer, de cetățenie 
germană, privind costurile vizelor și respectarea de către 
autoritățile germane a acordurilor relevante 

   CM– PE 448,724
   FdR 829536

80. Petiția nr. 154/2010, adresată de Ralph Lehmann, de cetățenie 
germană, privind armonizarea inspecției tehnice a autovehiculelor 
și a numeroaselor tipuri de racorduri ale buteliilor de gaz din 
Europa

   CM– PE 448,727
   FdR 829539

81. Petiția nr. 164/2010, adresată de Mark Vautz și Reiner Geib, de 
cetățenie germană, privind poluarea sonoră excesivă cauzată de 
aparatele de zbor Hercules pe aeroportul Ramstein din Germania

   CM– PE 448,728
   FdR 829540

82. Petiția nr. 177/2010, adresată de Klaus Helmut, de cetățenie 
germană, în numele Ito Ryu Wuppertal e.V., privind pretinsul 
tratament discriminatoriu al armelor asiatice tradiționale în cadrul 
legislației germane în domeniul armelor

   CM– PE 448,730
   FdR 829543

83. Petiția nr. 184/2010, adresată de Hartmut Hofmeister, de cetățenie 
germană, privind prelungirea poliței sale de asigurare de sănătate 
de către regimul comun de asigurări medicale (RCAM), după 
ieșirea sa la pensie

   CM– PE 448,731
   FdR 829544

84. Petiția nr. 230/2010, adresată de Vincent Derudder, de cetățenie 
belgiană, în numele Federației europene a consilierilor și 
intermediarilor financiari, privind reprezentarea echitabilă a 
consilierilor și a intermediarilor financiari în consiliile directoare 
din cadrul noilor autorități de supraveghere propuse în raportul 
Larosière 

   CM– PE 448,735
   FdR 829548

   ECONopinion

85. Petiția nr. 235/2010, adresată de Jean-Pierre Save, de cetățenie 
franceză, privind legalitatea taxei impuse de autoritățile spaniole 
pe ambarcațiunile de agrement care navighează sub pavilionul 
unui alt stat membru al UE

   CM– PE 448,736
   FdR 829549

86. Petiția nr. 267/2010, adresată de Milena Pehlivanova, de cetățenie 
bulgară, în numele asociației „Bulgaria to Reinstate Free 
Medication for Cancer Children”, privind lipsa accesului la 
medicamentele care combat cancerul în Bulgaria

   CM– PE 448,738
   FdR 829551

87. Petiția nr. 269/2010, adresată de Lucian Voicu-Dungan, de 
cetățenie română, în numele SC Aquasturo Proiect S.R.L., cu 
privire la problemele cauzate de schimbările din cadrul ghidului 
solicitantului în cadrul asistenței în cadrul axei prioritare II 
(măsura 2.1) din Programul operațional pentru pescuit România 
2007-20013, finanțat de Fondul European pentru Pescuit

   CM– PE 829552
   FdR 448,739
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88. Petiția nr. 300/2010, depusă de Bozo Jakeljić, de cetățenie 
germană, în numele partidului HCSP din Croația, privind 
extrădarea cetățenilor croați în statele membre UE, în legătură cu 
infracțiunile cu motivație politică din fosta Iugoslavie

   CM– PE 448,740
   FdR 829553

89. Petiția nr. 361/2010, adresată de Kjell Håkansson, de cetățenie 
suedeză, privind convenția fiscală dintre Suedia și Danemarca

   CM– PE 448,742
   FdR 829555

90. Petiția nr. 371/2010, adresată de Johan Dufour, de cetățenie 
belgiană, privind dreptul de vot în Belgia

   CM– PE 448,747
   FdR 829564

o O o

91. Data și locul următoarei reuniuni
 9 noiembrie 2010, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30


