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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Miercuri, 1 decembrie 2010, 15.00 - 18.30
Joi, 2 decembrie 2010, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala ASP 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 454.398
FdR 840802

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
  - 29-30 septembrie 2010

PV– PE 450.605
FdR 839448
+ anexele;

2.

  - 25-26 octombrie 2010 PV- PE 452.699
FdR 838755
+ 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

*** Votare ***

5. Aviz privind accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei  ((2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)
Raportoare: HANKISS (PPE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

  PA– PE 441.376
  FdR 817059

  AM– PE 452.759
  FdR 838956

*** Sfârșitul votării ***

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

Equitable Life
(împreună cu o declarație scrisă a dnei Ann Abraham, Ombudsmanul parlamentului și al 
serviciului de sănătate din Regatul Unit)

6. Urmarea crizei societății de asigurări „Equitable Life”

Nr. 29/2005, adresată de Paul Braithwaite, de naționalitate britanică,
în numele membrilor grupului de acțiune Equitable, privind pretinsul 
eșec al guvernului britanic de a-și asuma responsabilitatea pentru 
punerea completă în aplicare a directivelor UE privind asigurările de 
viață și alte asigurări, în special cu privire la reglementarea societății 
„Equitable Life”
(în prezența petiționarului)
precum și 
Nr. 611/2004 privind același subiect
precum și
Nr. 775/2005, adresată de Manfred Bischof, de naționalitate germană, 
privind pretinsele neajunsuri din partea Autorității Britanice de 
Servicii Financiare (FSA) în monitorizarea companiei de asigurări 
Equitable Life
(eventual, în prezența petiționarului)

PETI20081201_EquiUKombud
s
PE 360.135
FdR 572067

PETI20081201_LtPottering-
GaleoteEqui_EN

PETI20081201_LtLibicki-
PotteringEqui_EN

P6_TA(2007)0264_

PETI20081201_sir775-
05_EN

Inițiativa cetățenească
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7. Aviz privind propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind inițiativa cetățenilor  
Adaptare la procedura de reglementare cu control, Partea a doua -
COM(2010)0119, 2010/0074(COD)
Coraportori: WALLIS (ALDE) - HÄFNER (VERTS)
- informarea coraportorilor

Concurența

8. Nr. 0500/2010, adresată de Saverio De Bonis, de cetățenie 
italiană, în numele ANLAC - Associazione Nazionale Liberi 
Allevatori di Conigli (Asociația națională a crescătorilor 
independenți de iepuri), privind presupusa încălcare a normelor 
antitrust pe piața cărnii de iepure din Italia (în prezența 
petiționarului)

  CM– PE 452.749
  FdR 838895

Timpul de lucru

9. Nr. 1103/2007, adresată de Laurent Hermoye, de cetățenie 
belgiană, în numele Asociației pentru protecția drepturilor 
medicilor stagiari, privind condițiile de lucru ale personalului 
stagiar în Belgia

  CM– PE 416.428/REV
  FdR 800205

Nr. 0709/2007, adresată de Paulina Sikorska-Radek, de cetățenie 
poloneză, privind condițiile de muncă pentru medicii polonezi în 
sectorul public al sănătății
precum și

  CM–
  PE 416.408/REV.
  FdR 800202

10.

Nr. 0885/2007, adresată de Krzysztof Bukiel, de cetățenie 
poloneză, în numele OZZL (Sindicatul național al medicilor), 
însoțită de 6770 semnături, privind condițiile de muncă ale 
medicilor polonezi

  CM–
  PE 416.423/REV.
  FdR 800203

11. Nr. 0002/2008, adresată de Marc Sasiek, de naționalitate franceză, 
însoțită de circa 100 de semnături, privind reglementarea 
programului de lucru și remunerația personalului serviciului de 
ambulanță din Franța (în prezența petiționarului)

  CM_O– PE 416.461
  FdR 756453

12. Nr. 1231/2007, adresată de R.G.S., de naționalitate spaniolă, 
privind reglementările care stabilesc condițiile de lucru ale 
ofițerilor de poliție din Navarra și faptul că acestea nu respectă 
spiritul și litera Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului 
de lucru

  CM– PE 416.436
  FdR 756229



PE000.000v01-00 4/11 OJ\840802RO.doc

RO

13. Nr. 1616/2008, adresată de Dominique Achispon, de naționalitate 
franceză, în numele National Police Officers' Union (SNOP), 
însoțită de semnături, privind orele de lucru ale ofițerilor de 
poliție (în prezența petiționarului)

  CM– PE 439.187
  FdR 805885

14. Nr. 74/2010, adresată de Jean Pirotte, de cetățenie belgiană, în 
numele federației FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des 
services publics), privind presupusele încălcări de către Belgia ale 
Directivei 2003/88/CE cu privire la anumite aspecte ale 
organizării timpului de lucru (referitoare la pompieri)
(în prezența petiționarului)

  sir

* * *

2 decembrie 2010, 9.00 - 12.30

9.00 - 10.00 (cu ușile închise)

15. Reuniune a coordonatorilor

***********

la ora 10.00

16. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

Libertatea presei

17. Nr. 733/2010, adresată de R.T., de cetățenie română, însoțită de 3 
semnături, privind posibila încălcare a dreptului la libertatea de 
expresie în legătură cu referirile la adresa presei făcute în 
Strategia Națională de Apărare a României 
precum și 
Nr. 1235/2010, adresată de Iacob Baciu și Cristi Godinac, de 
cetățenie română, în numele Confederației Sindicatelor 
Democratice din România și a Federației Române a Jurnaliștilor 
MediaSind, privind posibila încălcare a dreptului la libertatea de 
expresie în legătură cu referirile din presă la Strategia Națională 
de Apărare a României

  sir

  sir
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(în prezența petiționarului)
(au fost invitate autoritățile române)

Mediu înconjurător

18. Nr. 0587/2008, adresată de Jose Luis Fernandez Fuarros, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma Ciudadana contra el 
puerto industrial de Granadilla”, privind presupusele încălcări ale 
angajamentelor asumate cu privire la independența fundației 
publice înființate pentru supravegherea lucrărilor la portul 
industrial Granadilla (eventual, în prezența petiționarului)

  CM– PE 420.009/REV
  FdR 802688

19. Nr. 0148/2009, adresată de J.S., de cetățenie britanică, privind 
poluarea chimică rezultată în urma activității fabricii Adisseo și 
impactul său dăunător asupra sănătății locuitorilor dintr-un oraș 
francez

  CM– PE 428.091/REV
  FdR 814340

20. Nr. 0261/2005 adresată de Colette Goeuriot, de cetățenie 
franceză, în numele Comunităților miniere din Lorena, privind
riscurile asupra mediului și sănătății cauzate de abandonarea 
mineritului în Lorena

  CM–
  PE 367.766/REV. II
  FdR 816541

Agricultură-Mediu

21. Nr. 0305/2010, adresată de Carola Twardella, de cetățenie 
germană, privind recomandarea sa pentru ca Parlamentul să 
revizuiască decizia de a autoriza plantarea pe scară largă de 
cartofi modificați genetic de către BASF și vânzarea de porumb 
modificat genetic de către Monsanto

  CM– PE 448.741
  FdR 829554

B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau al 
altor documente primite
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22. Nr. 1098/98, adresată de Helga și Norbert Graß, de cetățenie 
germană, privind încălcarea legislației comunitare în domeniul 
mediului în Denia/Spania

  CM–
  PE 231,918/REV. VII
  FdR 838948

23. Nr. 0535/2002, adresată de John Mulcahy, de cetățenie irlandeză, 
în numele organizației „Salvați Swilly-ul”, însoțită de 10 000 de 
semnături, privind protecția mediului marin în Lough Swill, 
comitatul Donegal, Irlanda

  CM–
  PE 329.200/REV. III
  FdR 814254

24. Nr. 0689/2004, adresată de Henri-Michel Henry, de naționalitate 
franceză, în numele asociației de apărare și valorificare a insulelor 
și litoralului Mării Iroise, privind crearea unui parc național marin

  CM_O– PE 370.051
  FdR 713566

25. Nr. 0727/2005, adresată de Valerie Gardner, de cetățenie 
britanică, în numele asociației „Residents against rubbish” 
(Locuitorii în lupta împotriva deșeurilor), privind Proiectul de 
depozitare a deșeurilor la Path Head Quarry, Blaydon, Tyne și 
Wear

  CM–
PE 369.942/REV. VI

  FdR 802494

26. Nr. 827/2005, adresată de Mark Bookham, de naționalitate 
britanică, în numele Forumului Independent Light Dues (ILDF), 
privind incompatibilitatea 'Irish Subsidy' cu legislația comunitară

  CM_O– PE 369.941
  FdR 601484

27. Nr. 1003/2005, adresată de José Manuel García Agudo, de 
cetățenie spaniolă, în numele Comitetului de coordonare a 
rezidenților împotriva porțiunii de autostradă Penagos, însoțită de 
5 semnături, privind o porțiune a proiectului autostrăzii A8 care 
trece prin Cantabria

  CM–
  PE 380,947/REV. III
  FdR 838811

28. Nr. 0155/2006 adresată de dl. Robert Twiss de naționalitate 
irlandeză, în numele Purcellsinch Business & Residents Group 
(PBRG), privind poluarea apelor locale ca rezultat al activității 
Unității de tratare a apelor reziduale Purcellsinch (PWWTP), de 
lângă Kilkenny (Irlanda)

  CM_O– PE 388.741
  FdR 667749

29. Nr. 0442/2006, adresată de Peter Dunne, de naționalitate irlandeză, 
privind activitățile Oficiului irlandez pentru reglementarea taxiurilor.

 CM– PE 396.594
  FdR 691297

30. Nr. 0461/2006, adresată de Antonio Morales Mendez, de 
naționalitate spaniolă, în numele Ayuntamento de Aguimes 
(Aguimes, Spania), privind încălcări ale Directivelor 85/337, 
92/43 și 79/409 CE de către un proiect finanțat de ERDF pentru 
extinderea portului Arinaga (Gran Canaria, Spania)

  CM– PE 405.786
  FdR 720287
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31. Nr. 0470/2006, adresată de Juliana Chaves, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Amics de la Tierra – Eivissa”, însoțită de 10 849 de 
semnături, privind impactul asupra mediului al proiectelor 
autorităților locale de construire a unei autostrăzi pe insula Ibiza

  CM– PE 390.693/REV
  FdR 785671

32. Nr. 0494/2006, prezentată de Thomas C Burke, de naționalitate 
irlandeză, în numele rezidenților din Lagavooren, privind un 
important orizont acvifer din North Leinster, Irlanda

  CM_O– PE 386.464
  FdR 656945

33. Nr. 0828/2006, adresată de Niall Gilligan, de naționalitate 
irlandeză, privind presupusa încălcare a directivelor CE 96/82 și 
89/391 de către Irlanda

  CM– PE 398.577/REV
  FdR 770871
  + replyIRL

34. Nr. 1017/2006 prezentată de Adolfo Barrena Salces, privind lipsa 
unei evaluări corespunzătoare a impactului asupra mediului 
înconjurător al proiectelor de urbanizare care urmează să fie 
dezvoltate în regiunea Aragon

  CM– PE 394.287
  FdR 687641

35. Nr. 0214/2007, adresată de Sonia Ortiga, de naționalitate 
spaniolă, în numele „Verzilor”, privind poluarea cu nitrați a 
apelor subterane de fermele de porci în aer liber

  CM– PE 396.638/REV
  FdR 838821

36. Nr. 0217/2007, adresată de Javier Sanchis Marco, de naționalitate 
spaniolă, privind lipsa măsurilor de protecție a mediului în 
Masalaves (Valencia) în legătură cu activitatea unei fabrici locale 
de cărămizi

  CM_O–
  PE 400.335/REV. II
  FdR 777470

37. Nr. 249/2007, adresată de Pauline Smout, de naționalitate 
britanică, privind cazurile de încălcare a legislației CE în ceea ce 
privește acordarea permisului pentru depozite de deșeuri la Hafod 
Quarry, Wrexham (Wales, Regatul Unit)

  CM– PE 794513/REV
  FdR 794513

38. Nr. 0250/2007, adresată de Janet Crawford, de naționalitate 
irlandeză, privind problemele legate de distribuția apei în 
Comitatul Tipperary de Sud (Irlanda)

  CM_O– PE 405.800
  FdR 720413

39. Nr. 0286/2007, adresată de James Lane, de naționalitate irlandeză, 
privind lipsa zonelor sigure de parcare pentru vehiculele grele în 
Irlanda

  CM_O– PE 398.530
  FdR 698789

40. Nr. 0704/2007, prezentată de Elisabeth Walsh, de naționalitate 
irlandeză, în numele asociației Grupul deținătorilor cotelor de 
lapte, privind presupusa discriminare pe bază de vârstă împotriva 
beneficiarilor cotelor de lapte

  CM_O– PE 406.077
  FdR 723218
  + replyIRL
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41. Nr. 0781/2007, adresată de Rosita Sweetman, de naționalitate 
irlandeză, privind contaminarea cu pesticidul cancerigen lindan ca 
rezultat al activității Autorității silvice de stat din Irlanda, Coillte

  CM_O– PE 407.964
  FdR 729478

42. Nr. 0842/2007, adresată de Charlie Weston, de naționalitate 
irlandeză, în numele Fairshare Campaign Group, privind 
presupuse nereguli în realizarea evaluării strategice de mediu în 
legătură cu construcția unei stații de epurare regionale în 
peninsula Donabate/Portrane (comitatul Dublin)

  CM– PE 407,969
  FdR 777482

43. Nr. 1232/2007, adresată de Manuel Garcia Gonzáles, de 
naționalitate spaniolă, în numele Plataforma Ciudadana Refineria 
NO, privind pretinsele încălcări ale Directivelor CE 2003/4 și 
85/337 privind proiectul rafinăriei Balboa care urmează să fie 
construită în Extremadura (Spania)

  CM–
  PE 416.437/REV. II
  FdR 791833

44. Nr. 1394/2007, adresată de Miguel Angel Gea Rifá, de cetățenie 
spaniolă, privind impactul dăunător al amenajărilor pentru 
sporturi acvatice care urmează a fi construite în Caño de la 
Barreta, în apropierea El Rompido (Cartaya, Andalucia)

  PE 423,902
  FdR 782521

45. Nr. 0444/2008, adresată de Anne Blackman, de naționalitate 
britanică, privind presupusa încălcare a evaluării impactului 
asupra mediului de către Departamentul pentru transport și 
economie din Țara Galilor în legătură cu un proiect de dezvoltare 
din Nelson, ținutul Caerphilly (Regatul Unit)

  CM– PE 420.000
  FdR 766616

  + reply Wales

46. Nr. 576/2008, adresată de Francis DEVIGNE, de cetățenie 
franceză, privind radiațiile electromagnetice emise de un 
transformator care depășesc nivelurile maxime prevăzute de 
legislația europeană

  CM– PE 420.007/REV
  FdR 789341

47. Nr. 0716/2008, adresată de Luis Cerillo Escudero, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Ecologistas en Accion de Valencia”, privind 
presupuse încălcări ale Directivei 85/337/CE privind evaluarea 
impactului asupra mediului în legătură cu un proiect pentru un 
circuit de Formula 1 în Valencia

  CM– PE 430,780
  FdR 797223

48. Nr. 0185/2009, adresată de Migel Ángel Gea Rifá, de cetățenie 
spaniolă, în numele Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, 
privind presupusa fraudă și administrarea defectuoasă a fondurilor 
UE comise de ADRICOH (Asociația pentru Dezvoltarea Rurală 
Integrală în zona Coastei Occidentale din Huelva)

  CM– PE 428.096
  FdR 789511

  +replyOLAF

49. Nr. 0610/2009, adresată de Joan Ferrando Domenech, de cetățenie 
spaniolă, în numele Grupului de acțiune al cetățenilor pentru 
protejarea zonelor Cenia, privind proiectul CASTOR, proiectul 

  CM– PE 452,711
  FdR 838826
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subteran de stocare a gazelor naturale din Alcanar, Tarragona

50. Nr. 0683/2009, adresată de Maurizio Tani, de cetățenie italiană, în 
numele altor studenți universitari, însoțită de 55 de semnături, 
privind presupusa recunoaștere discriminatorie a echivalenței 
diplomelor universitare italienești în anumite state membre

  CM_O– PE 438.306
  FdR 802741

51. Nr. 1050/2009, adresată de M. S, de cetățenie germană, privind 
interdicția împotriva legării vitelor și, în special, a vacilor de lapte

  sir
  LT–
  FdR 837548

52. Nr. 1130/2009, adresată de Ramón Pena Bertolin, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației rezidenților din Piața Joan Prim 
[Asociación de vecinos de Joan Prim], privind lucrările care se 
efectuează într-un parc din Reus
precum și
Nr. 1243/2009 adresată de Ramón Penya, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației rezidenților din Piața Joan Prim [Asociación de 
vecinos de Joan Prim], privind lucrările care se efectuează într-un 
parc din Reus

  CM– PE 452,713
  FdR 838828

53. Nr. 1253/2009, adresată de Régis Valluet, de cetățenie franceză, 
privind un conflict cu cooperativa producătoare de lapte, referitor 
la calitatea laptelui produs de aceasta

  CM– PE 441.099
  FdR 814428

54. Nr. 1266/2009 adresată de H. H. Rogers, de cetățenie britanică, 
privind instalația de incinerare a deșeurilor din El Campello, 
Alicante

  CM– PE 439,224/REV
  FdR 838927

55. Nr. 1485/2009 adresată de John Damm Sørensen, de cetățenie 
daneză, privind încălcarea de către Organizația daneză pentru 
conservarea naturii a Directivei 90/313/CEE a Consiliului privind 
libertatea de acces la informații privind mediul

  CM– PE 452,715
  FdR 838838

56. Nr. 1777/2009, adresată de E.J.S., de cetățenie germană, privind 
asigurarea de răspundere civilă într-o cauză transfrontalieră

  CM– PE 452,718
  FdR 838841

57. Nr. 1910/2009, adresată de Apollonia Götz, de cetățenie germană, 
privind exproprierea proprietarilor de locuințe din Segur de 
Calafell (Tarragona)
precum și

  CM– PE 452,719
  FdR 838842
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Nr. 1/2010, adresată de Erich și Silvia Kumpf, de cetățenie 
germană, privind exproprierea proprietarilor din Segur de Calafell 
(Tarragona)

58. Nr. 0120/2010, adresată de José Soto Cepas, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației muncitorilor din fosta fabrică de 
uraniu de la Andújar, privind situația muncitorilor din fabrica 
respectivă

  CM– PE 448.723
  FdR 829535

59. Nr. 0171/2010, adresată de Kamila Beata Klim-Petersen, de 
cetățenie poloneză, privind confiscarea de către autoritățile 
daneze a autovehiculului de serviciu al acesteia înmatriculat în
Polonia și obstacolele aferente în ceea ce privește libera circulație 
a forței de muncă

  CM– PE 448.729
  FdR 829542

60. Nr. 276/2010 adresată de H.E.v Z, de cetățenie germană, privind 
cererea sa de eliminare a obligativității impuse asupra 
întreprinderilor independente de a face parte din camerele de 
comerț

  CM– PE 452,728
  FdR 838853

61. Nr. 284/2010 adresată de K. H-L., de cetățenie germană, privind 
nerecunoașterea de către autoritățile germane a diplomei sale de 
licență, obținută în Franța

  CM– PE 452,730
  FdR 838869

62. Nr. 307/2010 adresată de Pawel Joachimiak, de cetățenie 
poloneză, privind legislația poloneză referitoare la dreptul de 
proprietate industrială și incompatibilitatea cu o serie de acte 
legislative internaționale și europene

  CM– PE 452,731
  FdR 838876

63. Nr. 317/2010 adresată de Hans Albrecht, de cetățenie germană, 
privind monitorizarea respectării Directivei 1999/44/CE

  CM– PE 452,732
  FdR 838877

64. Nr. 322/2010 adresată de Roberto Albanese, de cetățenie italiană, 
în numele Comitato dei Citadini del Fiume, însoțită de 93 de 
semnături, privind dezastrul ecologic de pe râurile Lambro și Po 
(Italia)

  CM– PE 452,733
  FdR 838878

65. Nr. 0327/2010, adresată de Maria Grazia Brunero, de cetățenie 
italiană, privind extracția de aluminiu de către compania minieră 
Vedanta din India, care are impact asupra habitatului tribului 
Dongria Kondh

  CM– PE 452,736
  FdR 838881
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66. Nr. 347/2010 adresată de Carmen Andonaegui Moreno, de 
cetățenie spaniolă, privind înlăturarea unui cuib de berze din 
turnul unei biserici din Galapagar, în apropiere de Madrid

  CM– PE 452,737
  FdR 838882

67. Nr. 360/2010 adresată de F.P.E, de cetățenie germană, privind 
respectarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora

  CM– PE 452,739
  FdR 838884

68. Nr. 396/2010 adresată de Domenico Lamanna Di Salvo, de 
cetățenie italiană, privind pretinsa încălcare a legislației UE de 
către codul civil german cu privire la pensia alimentară

  CM– PE 452.740
  FdR 838885

69. Nr. 397/2010 adresată de Ludmila d’Atri, de cetățenie italiană, 
privind stimulentele financiare și de altă natură pentru utilizarea 
bioplasticului ca material de ambalare

  CM– PE 452,741
  FdR 838886

70. Nr. 408/2010 adresată de comitetul executiv al „Organización 
Impulsora de Discapacitados (OID)” (Organizația pentru 
susținerea persoanelor cu handicap) privind monopolul asupra 
vânzării biletelor de loterie emise de ONCE (Asociația națională a 
nevăzătorilor din Spania)

  CM– PE 452,744
  FdR 838889

o O o

71. Data și locul următoarei reuniuni
 24 ianuarie 2011, 15.00 - 18.30
 25 ianuarie 2011, 9.00 - 12.30


