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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 24 ianuarie 2011, 15.00 – 18.30
Marți, 25 ianuarie 2011, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala JAN 2Q2  

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 456.777
FdR 853822

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   -   9 noiembrie 2010

PV– PE 452.894
FdR 851227
+ anexele;

   -   22 noiembrie 2010 PV– PE 452.896
FdR 840175

2.

   -   1 și 2 decembrie 2010 PV– PE 454.457
FdR 850333
+ 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

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

European City Guide

5. Cursul dat raportului Busutill
referitor la raportul privind societățile editoare de anuare 
profesionale înșelătoare   
(Petițiile 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 
52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 și altele)               
(2008/2126(INI))

Petiția nr. 0100/2010, adresată de Jacques de Lepinau, de 
cetățenie franceză, în numele WWW. StopECG.ORG, privind 
necesitatea unei legislații europene care să protejeze micile 
întreprinderi împotriva contractelor ascunse și a publicității 
înșelătoare
(eventual, în prezența petiționarului)

   A6-0446/2008

   sir

Mediu

Deșeuri

6. Petiția nr. 0273/2010, adresată de Mariagrazia Canuti, de 
cetățenie italiană, privind groapa de gunoi din apropiere de Roma
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Petiția nr. 0323/2010, adresată de Matteo Grossi, de cetățenie 
italiană, privind impunerea unui singur software pentru computer 
(SISTRI) de către Ministerul Mediului din Italia pentru aplicarea 
Directivei 2008/98/CE privind trasabilitatea deșeurilor
(eventual, în prezența petiționarului)

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

8. Petiția nr. 1405/2007, adresată de Ivaylo Asenov Krastev, de 
cetățenie bulgară, în numele „Protecției sănătății și vieții 
populației și mediului”, privind funcționarea ilegală a unui 
amplasament de depozitare a deșeurilor rezidențiale solide
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 415.083/REV
   FdR 797190
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9. Petiția nr. 0078/2007, adresată de Mavroudis Voridis, de 
naționalitate elenă, privind construirea unui depozit de deșeuri în 
partea de est a regiunii Attica
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 396.614/REV. III
   FdR 814289

10. Petiția nr. 1292/2009, adresată de Juozas Imbrasas, de cetățenie 
lituaniană, privind presupuse încălcări ale legislației CE privind 
protecția mediului în cazul unei instalații planificate de incinerare 
a deșeurilor din Vilnius  
(eventual, în prezența petiționarului)

   CM– PE 441.332
   FdR 816751

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

11. Reuniunea coordonatorilor

* * *

25 ianuarie 2011, 9.00 – 12.30

la ora 9.00

12. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

13. [Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiții în 
2010 (2010/2295(INI))
Raportor:  
- schimb preliminar de opinii]
(AMÂNAT până la următoarea reuniune!!!)
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14. Aviz privind piața unică pentru europeni (IMCO) 
(2010/2278(INI))
(adoptare IMCO : 28.2.2011 - plen : 23.3.2011)
Raportor:  
- primul schimb de opinii

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

Mediu

Gazoductul Nordstream

15. Cursul dat raportului privind impactul asupra mediului al viitoarei 
conducte de gaze din Marea Baltică, conductă care urmează să
lege Rusia de Germania (Petițiile nr. 0614/2007 și 0952/2006)
(2007/2118(INI)) (Raportor: LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
    A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965

16. Petiția nr. 1345/2009, adresată de Michal Racki, de cetățenie 
poloneză, privind exploatarea minieră de suprafață a lignitului din 
Silezia inferioară din Polonia
precum și
Petiția nr. 0046/2010, adresată de Irena Rogowska, de cetățenie 
poloneză, în numele asociației „Stop Odkrywce” (Opriți 
exploatările miniere de suprafață), privind o mină care efectuează 
exploatări de suprafață pentru extracția lignitului în Silezia 
inferioară din Polonia
(în prezența petiționarilor)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307

17. Petiția nr. 1843/2009, adresată de Francis Pont, de cetățenie 
franceză, privind riscurile grave asupra sănătății rezultate în urma 
gestionării defectuoase a stației de epurare a apelor reziduale 
provenite de la rețeaua de canalizare din orașul Béziers (Franța)

   CM– PE 450.785
   FdR 834561

18. Petiția nr. 1486/2009 adresată de Bo Håkansson, de cetățenie 
daneză, în numele Asociației daneze pentru conservarea naturii, 
privind permisiunea guvernului danez de a draga midiile din 
zonele Natura 2000 și încălcarea implicită a dispozițiilor 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică
(în prezența petiționarilor)

    CM–
    PE 441.339/REV
    FdR 851632



OJ\853822RO.doc 5/9 PE456.777v01-00

RO

Misiune de anchetă 

19. Misiunea de anchetă în Mellau/Damuls, Vorarlberg (Austria)
(29.9 - 1.10.2010)
referitoare la petiția nr. 0672/2007 adresată de Lothar Petter, de 
cetățenie austriacă, în numele Comitetului de acțiune împotriva 
proiectelor de dezvoltare a noilor sporturi de iarnă din Mellau și 
Damüls, Vorarlberg (Austria), însoțită de 26 de semnături, privind 
teleschiurile și telecabinele prevăzute în regiunea Mellau și Damüls
- examinarea raportului misiunii de anchetă
(în prezența petiționarilor)

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636 

Recunoașterea calificărilor

20. Petiția nr. 0689/1998 adresată de David Petrie, de cetățenie 
britanică, privind dificultățile întâmpinate de către lectorii de 
limbă străină (lettori) din universitățile italiene
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 230.117/REV. VIII
   FdR 720306
   DV–docspet

Turismul

21. Petiția nr. 1132/2009, adresată de H.M., de cetățenie portugheză, 
în numele asociației portugheze de activități turistice „AETP”, 
privind lipsa de transparență în ceea ce privește cererea de 
finanțare în cadrul programelor operaționale din UE
(în prezența petiționarului)

    CM– PE 441.092
    FdR 814420

B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau al 
altor documente primite

22. Petiția 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
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23. Petiția nr. 0015/2007, adresată de Manuel Barrios Hernandez, de 
cetățenie spaniolă, privind impactul funcționării uzinei de tratare a 
apelor reziduale din Maqua (Asturia) asupra locuitorilor din 
apropiere

   CM–
   PE 394.290/REV. III
   FdR 851640

24. Petiția 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

25. Petiția nr. 0330/2007, adresată de Ion Anghel, de cetățenie 
română, privind desconsiderarea drepturilor sale la indemnizații 
de asigurări sociale de către autoritățile din Grecia

   CM– PE 414.285/REV
   FdR 802653

26. Petiția nr. 1047/2007, adresată de Pol O'Morain, de naționalitate 
irlandeză, privind condițiile de eliberare a vizelor pentru familiile 
cetățenilor comunitari

   CM– PE 414,112/REV
   FdR 851646

27. Petiția nr. 0569/2008, adresată de Daniele Rovai, de cetățenie 
italiană, privind plata facturii de electricitate pentru dezafectarea 
vechilor centrale nucleare din Italia

   CM– PE 423,649/REV
   FdR 851653

28. Petiția nr. 1449/2008, adresată de Isaac Dominguez Santos, de 
cetățenie spaniolă, privind impactul dăunător al lucrărilor de 
construcție la linia de cale ferată de mare viteză Palencia-León, 
din zona Grajal de Campos (León)

   CM– PE 428,050/REV
    FdR 838921

29. Petiția nr. 0642/2009, adresată de Balazs Bonnyai, de cetățenie 
germană, însoțită de 34 de semnături, privind dreptul minorității 
maghiare din Slovacia de a se exprima în limba maternă

   CM– PE 438.305
   FdR 802740

30. Petiția nr. 0705/2009, adresată de S.R., de cetățenie britanică, 
privind neregulile în legătură cu punerea în aplicare a proiectului 
finanțat de UE, SIALON, în Grecia

   CM– PE 431,125/REV
   FdR 851661

31. Petiția nr. 0878/2009, adresată de Angel Mendizabal Albizu, de 
cetățenie spaniolă, privind standardele de acreditare pentru 
agențiile de control care asigură verificarea conformității cu 
legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și 
cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor 
(„Regulamentul (CE) nr. 882/2004”).

   CM– PE 440.055
   FdR 810961

32. Petiția nr.1116/2009, adresată de H.L., de cetățenie poloneză, 
privind o stație de epurare a apelor reziduale din orașul Luzino 
din nordul Poloniei, care are un impact negativ asupra mediului

   CM– PE 445.767
   FdR 824562
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33. Petiția nr. 1211/2009, adresată de Leonid Brevdo, de cetățenie 
germană, privind dubla impunere între Germania și Franța
precum și
Petiția nr. 1439/2009, adresată de Bernhard Frey, de cetățenie 
germană, privind tratamentul inechitabil în privința aplicării 
impozitului în cazul lucrătorilor frontalieri la granița dintre 
Germania și Franța
precum și
Petiția nr. 1610/2009, adresată de Agostino Consigliere, de 
cetățenie italiană, privind dubla impunere între Italia și Franța

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

34. Petiția nr. 1316/2009, adresată de Norbert Jung, de cetățenie 
germană, privind cererea de elaborare a unei legislații europene 
referitoare la spațiul minim destinat pasagerilor în aeronavele 
comerciale

   CM– PE 441.333
   FdR 816752

35. Petiția nr. 1390/2009, adresată de Margret și Alan Bereton, de 
cetățenie britanică, privind problemele legate de funcționarea 
depozitului de deșeuri din Cold Meece (comitatul Staffordshire)

   CM– PE 445.769
   FdR 824564

36. Petiția nr. 1450/2009, adresată de Ulrike Büker, de cetățenie 
germană, privind plata în avans a pensiei alimentare către 
beneficiarii germani care au domiciliul într-un alt stat membru

   CM– PE 454,587
   FdR 851674

37. Petiția nr. 1453/2009, adresată de Brigitte Maille Calgaro, de 
cetățenie franceză, privind recunoașterea de către autoritățile 
italiene a calificărilor sale în domeniul juridic, obținute în Franța

   CM– PE 440,092/REV
   FdR 851666

38. Petiția nr. 1501/2009, adresată de Roque Leal Carretero, de 
cetățenie spaniolă, privind proiectul de construcție a unei 
autostrăzi care afectează parcul natural din Sierra Norte, din 
vecinătatea orașului Sevilia

   CM–
   PE 441,343/REV. II
   FdR 851667

39. Petiția nr. 1593/2009, adresată de Metodie Nicoară, de cetățenie 
română, privind problemele legate de traiectoria aleasă pentru 
ocolirea Municipiului Caransebeș (România) în cadrul proiectului 
de reabilitare a drumului național 6 Drobeta Turnu Severin -
Lugoj (România)

    CM– PE 452,716
    FdR 838839

40. Petiția nr. 1771/2009, adresată de Marin Mândrilǎ, de cetățenie 
română, în numele societății comerciale Mari-Vila COM 
S.A.R.L., privind încălcarea legislației în materie de atribuire a 
contractelor de achiziții publice în România 

   CM– PE 441.359
   FdR 816794

41. Petiția nr. 1772/2009, adresată de Helena Maijala, de cetățenie 
finlandeză, în numele asociației Pro Hanhikivi, privind proiectul 
de construcție a unei centrale nucleare de către compania 
Fennovoima, în localitatea Hanhikivi

   CM– PE 454,589
   FdR 851677
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42. Petiția nr. 0194/2010, adresată de Edward Mallia, de cetățenie 
malteză, în numele Friends of the Earth din Valetta, însoțită de 
461 de semnături, privind pretinsa încălcare a Directivei 
2001/42/CE de către Malta în legătură cu modificarea planului de 
structurare a Insulelor malteze din 1990

   CM– PE 452,722
   FdR 838846

43. Petiția nr. 0441/2010, adresată de Antonio Rodríguez de León, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma por el mar canario”, 
privind situația și perspectivele regiunilor ultraperiferice

   CM– PE 454,606
   FdR 851829

44. Petiția nr. 0443/2010, adresată de Salvatore Murru, de cetățenie 
italiană, însoțită de 6 semnături, privind normele europene 
referitoare la capturile de ton roșu

   CM– PE 452,745
   FdR 838890

45. Petiția nr. 0455/2010, adresată de Gabriele Lang, de cetățenie 
germană, în numele companiei „Tierhilfe & Verbraucherschutz 
International e.V.”, privind produsul T61 folosit în vederea 
eutanasierii animalelor

   CM– PE 454,607
   FdR 851830

46. Petiția nr. 0464/2010, adresată de Michael Groves, de cetățenie 
britanică, în numele asociației „International Cruise Victims”, 
privind infracțiuni de violență și dispariții pe vase de croazieră 
internaționale

   CM– PE 454,609
   FdR 851832

47. Petiția nr. 0474/2010, adresată de A.S., de cetățenie română (?), 
privind asigurarea unor formalități uniforme mai bune în vederea 
emiterii unui card de asigurări sociale de sănătate în cadrul 
Uniunii Europene

   CM– PE 454,610
   FdR 851833

48. Petiția nr. 0485/2010, adresată de Teresa Martin Jimenez, de 
cetățenie spaniolă, privind produsele farmaceutice generice

   CM– PE 454,613
   FdR 851836

49. Petiția nr. 0491/2010, adresată de Luisa Maranelli, de cetățenie 
italiană, însoțită de 9350 de semnături, privind eliminarea taxelor 
poștale reduse pentru materiale tipărite

   CM– PE 452,748
   FdR 838894

50. Petiția nr. 0513/2010, adresată de Tom Muirhead, de cetățenie 
britanică, privind responsabilitatea parentală în cazul copiilor ai 
căror părinți nu sunt căsătoriți conform legislației din Regatul 
Unit

    CM– PE 452,751
    FdR 838898

51. Petiția nr. 0515/2010, adresată de Robert Walczak, de cetățenie 
poloneză, privind încălcarea, de către autoritățile poloneze, a 
dispozițiilor Directivei 2006/1/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind utilizarea vehiculelor închiriate fără 

    CM– PE 452,753
    FdR 838900
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conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

52. Petiția nr. 0522/2010, adresată de Michael Tschoetschel, de 
cetățenie germană, privind modificările retroactive efectuate de 
Suedia în privința calificării medicilor specialiști

    CM– PE 452,754
    FdR 838901

53. Petiția nr. 0619/2010, adresată de Laszlo Siklosi, de cetățenie 
maghiară, privind recunoașterea calificării sale ca profesor de 
educație fizică în Franța

   CM– PE 454,620
   FdR 851844

54. Petiția nr. 0620/2010, adresată de David Carracoi, de cetățenie 
germană, privind discriminarea persoanelor în vârstă în domeniul 
asigurărilor de sănătate pentru călătorii

   CM– PE 454,621
   FdR 851845

55. Petiția nr. 0639/2010, adresată de Ramona Plaza Mesón, de 
cetățenie spaniolă, privind omologarea unui vehicul în Spania

   CM– PE 454,622
   FdR 851846

56. Petiția nr. 0718/2010, adresată de A.K., de cetățenie poloneză, 
privind legalizarea documentelor publice în vederea utilizării 
acestora în străinătate

   sir
   LT– JURI
   FdR 852181

57. Petiția nr. 0725/2010, adresată de Marco Noto, de cetățenie 
italiană, privind etichetarea conservelor de pește

   CM– PE 454,623
   FdR 851847

o O o

58. Data și locul următoarei reuniuni
 1 februarie 2010, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


