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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 1 februarie 2011, 9.00 – 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala ASP  A3E2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 456.868
FdR 854600

2. Comunicări ale președintelui

3. 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

4. Consecințele raportului Busutill  
referitor la raportul privind societățile editoare de anuare 
profesionale  
(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. 100/2010, 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

   Stimate domn,

Mediul înconjurător

5. Petiția nr. 1335/2008, adresată de Hristo Genev, de cetățenie 
bulgară, însoțită de 14432 de semnături, privind creșterea 
producției în mina de aur de la Chelopech din Bulgaria cu ajutorul 
tehnologiei de leșiere cu cianuri
(eventual, în prezența petiționarului)

   CM– PE 426.985
   FdR 785716

Petiția nr. 1534/2008, adresată de Borislav Sandov, de cetățenie 
bulgară, în numele „Societății pentru Proiecte Agrare și de Mediu 
- GEO“, însoțită de 13 626 de semnături, privind neaplicarea de 
către autoritățile bulgare a dispozițiilor Directivei 2001/42/CE a 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului și ale Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor 
de faună și floră sălbatică în contextul construirii unui centru 
turistic și sportiv în Munții Rodopi
precum și

   CM– PE 427.109
   FdR 786523

6.

Petiția nr. 1587/2008 adresată de Nevena Asenova, de cetățenie 
bulgară, în numele „Comitetului de inițiativă pentru locuitorii din 
satul Mougla”, însoțită de 410 semnături, privind „schimbul de 
terenuri” și încălcarea legislației UE privind mediul în regiunea 
Smolyan din sudul Bulgariei

   CM– PE 427.006
   FdR 785744
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7. Petiția nr. 1336/2008, adresată de Andrey Kovatchev, de cetățenie 
bulgară, însoțită de o semnătură, privind nerealizarea rețelei 
Natura 2000 în Bulgaria și examinarea nesatisfăcătoare din partea 
Comisiei a unei reclamații în această privință 

   CM– PE 440.044
   FdR 810936

8. Petiția nr. 0437/2001, adresată de José Antonio Muñoz Grau, de 
naționalitate spaniolă, în numele „Asociación Comisión Pro-Río”, 
privind poluarea râului Segura din regiunea Murcia
precum și
Petiția nr. 1026/2002, adresată de Pedro Marset Campos, de 
naționalitate spaniolă, privind poluarea constantă și fără 
posibilitate de reducere a râului Segura și, în consecință, a 
canalelor de irigații conectate la acesta

   CM–
   PE 313.911/REV. VI
   FdR 838949

Petiția nr. 1098/2007, adresată de Juan Antonio Carrasco Ragel, 
de cetățenie spaniolă, în numele Plataforma Por El Estudio 
Epidemologico, privind desfășurarea unui studiu epidemiologic 
integrat pentru locuitorii din ținutul Gibraltar (Andaluzia, Spania) 
și Gibraltar (Regatul Unit)

   CM–
   PE 438.293/REV.
   FdR 838914

9.

precum și
Petiția nr. 0615/2009, adresată de Justine Olivero, de cetățenie 
britanică, însoțită de 237 de semnături, privind creșterea 
numărului de cazuri de cancer în Campo de Gibraltar și Stânca 
Gibraltar

   CM–
   PE 438.304/REV
   FdR 838916

10. Petiția nr. 0287/2008, adresată de Bernd Hofmann, de cetățenie 
germană, privind presupusa expropriere forțată și utilizarea 
necorespunzătoare a fondurilor UE în Elche (provincia Alicante 
din regiunea autonomă Valencia)

   CM– PE 438.294
   FdR 802728

Petiția nr. 0776/2009, adresată de Roland Sharp, de cetățenie 
britanică, în numele Asociației locuitorilor din Hondón de los 
Frailes, privind activitățile inadmisibile de dezvoltare urbană care 
au loc în Hondón de los Frailes, Alicante, Spania

   CM– PE 439.191
   FdR 805897

11.

precum și
Petiția nr. 0917/2009, adresată de Josefa Fernandez Quirante și 
Ronald Henry Sharp, de cetățenie spaniolă și britanică, în numele 
Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes, însoțită de 2 
semnături, privind deteriorarea valorii proprietății funciare, ca 
rezultat al construirii unui drum și a compensației 
necorespunzătoare 

   CM– PE 441.327
   FdR 816737
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12. Petiția nr. 0584/2008, adresată de Pedro Cuevas Cueto, de 
naționalitate spaniolă, privind extinderea autostrăzii A-8 (Autovía 
del Cantábrico) și a rutei planificate pentru aceasta prin zona 
ocupată de peșterile Cuartamentero din Llanes (Asturias)

   CM– PE 441.314
   FdR 816611

13. Petiția nr. 0418/2009, adresată de Álvaro Fernández Durán, de 
cetățenie spaniolă, privind proiectul de construcție a unei 
autostrăzi prin Munții Pirinei din Spania

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

14. 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

******

de la 11.30 la 12.30 (cu ușile închise)

15. Reuniunea coordonatorilor

* * *

la ora 15.00

16. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

*** Votare ***
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17. Aviz referitor la o piață unică pentru europeni (IMCO 
2010/2278(INI))
(Adoptare IMCO: 28 februarie 2011 - ședință plenară: 23 martie 
2011)
Raportor:  
- examinarea posibilă a amendamentelor
- adoptarea unui proiect de raport

   CM– PE 456.866
   FdR 854595

   CM– PE 456.660
   FdR 853148

*** Încheierea votării ***

Discriminarea

18. Petiția nr. 0632/2008, adresată de Robert Biedron, de naționalitate 
polonă, în numele „Kampania Przeciw Homofobii” (Campania 
împotriva homofobiei), privind refuzul autorităților polone de a 
emite un extras de stare civilă cetățenilor de naționalitate polonă 
care doresc să încheie un contract de uniune civilă cu o persoană 
de același sex într-un alt stat membru
(eventual, în prezența petiționarului)

    CM_O– PE 420.019
    FdR 766651

   LT–
   FdR 833746

19. Petiția nr. 0829/2008, adresată de Fernando Soares, de cetățenie 
britanică, privind presupusa discriminare pe criterii de 
naționalitate în cazul nerecunoașterii în Franța a parteneriatului 
civil britanic 
precum și
Petiția nr. 1085/2010, adresată de Aldwyn Llewelyn, de cetățenie 
britanică, privind recunoașterea în Franța a unui parteneriat 
înregistrat în Regatul Unit   

   CM– PE 428.026/REV
   FdR 810840

   Stimate domn,

20. Petiția nr. 0305/2009, adresată de Marisa Pignolo, de cetățenie 
italiană, privind libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii 
Europene

    CM– PE 429.624
    FdR 792210

Drepturi fundamentale 

21. 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
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de la 16.30 la 17.30

22. Prezentare realizată de Comisarul Viviane Reding cu privire la 
raportul său despre cetățenie

                                                         ***

23. Petiția nr. 1746/2008, adresată de Maksim Reva, de cetățenie 
estonă, privind drepturile de vot la alegerile europene ale 
persoanelor cu cetățenie nedeterminată care trăiesc în Estonia

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

24. Raport anual al activității Comisiei pentru petiții 2010 
(2010/2295(INI))
Raportor:  
- schimb de opinii preliminar

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

Petiția nr. 0142/2006, depusă de Wasilios Katsoulis, de 
naționalitate germană, privind discriminarea de către societățile 
germane de asigurări față de persoanele cu dizabilități
precum și

   CM– PE
   FdR

25.

Petiția nr. 0609/2008, adresată de Wasilios Katsoulis, de 
naționalitate germană, privind discriminarea persoanelor cu 
dizabilități de către sectorul german de asigurări și cea mai 
recentă hotărâre a Curții privind nulitatea contractelor care conțin 
clauze discriminatorii pe motive de dizabilități

   LT–
   FdR 829559

26. Petiția nr. 734/2007, adresată de György Jakubinyi, de 
naționalitate română, în numele Arhidiecezei Romano-Catolice de 
Alba-Iulia, privind restituirea proprietății bisericești Arhidiecezei 
Romano-Catolice de Alba-Iulia

   Stimate domn, 
   LT–
   FdR 852287

27. Petiția nr. 1397/2008, adresată de Raffele Mancuso, de cetățenie 
italiană, privind inegalitatea dintre drepturile lucrătorilor cu 
contract de muncă pe perioadă determinată și cei pe perioadă 
nedeterminată 

   CM– PE 423.939/REV
   FdR 805864

28. Petiția nr.1501/2008, adresată de Dionisia Avgerinopoulou, de 
cetățenie elenă, însoțită de trei semnături, privind neaplicarea 
legislației Uniunii Europene privind activitatea minieră din insula 
grecească Milos

   CM– PE 427,105/REV
    FdR 851656

29. Petiția nr. 63/2009, adresată de Georgio Germani, de naționalitate 
italiană, în numele „Associazione Nazionale Quadri delle 
Amministrazioni Pubbliche - ANQUAP” (Asociația cadrelor de 

   CM– PE 427.085
   FdR 786477
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conducere din administrația publică), privind remunerația egală 
pentru munca egală

30. Petiția nr. 0128/2009, adresată de Norbert Kaiser, de cetățenie 
germană, privind egalitatea de tratament în cazul funcționarilor 
publici din Germania

    CM–
    PE 428,087/REV. III
    FdR 851658

31. Petiția nr. 0302/2009, adresată de Eugenia Ioan, de cetățenie 
germană, privind pierderile din schimbul valutar în contextul 
plății pensiei sale în Germania de către statul român 

   CM– PE 429,622
   FdR 851659

32. Petiția nr. 0451/2009, adresată de Antonio Tortosa Gómez, de 
cetățenie spaniolă, referitoare la lucrările care trebuie efectuate de 
autoritățile municipale din Madrid și de Arhiepiscopie în jurul 
bisericii San Francisco el Grande din Madrid (Spania)
precum și
Petiția nr. 725/2009, adresată de Teresa Sànchez, de cetățenie 
spaniolă, în numele grupului de acțiune „Cornisa Vistillas”, 
însoțită de 22 844 de semnături, privind un nou proiect de 
amenajare a Cornisa del Río Manzanares (cornișa râului 
Manzanares)

   CM– PE 430,510/REV
   FdR 851660

33. Petiția nr. 0286/2010, adresată de M.D., de cetățenie britanică, 
privind falimentul unui dezvoltator de proprietăți, în Spania, de la 
care acesta a achiziționat o casă 

   CM– PE 454,592
   FdR 851694

34. Petiția nr. 0390/2010, adresată de Giuseppe Claudio Vitale, de 
cetățenie italiană, privind solicitarea sa de a împiedica 
reintroducerea reglementării onorariilor pentru servicii 
profesionale în Italia

   CM– PE 448.748
   FdR 829565

35. Petiția nr. 0482/2010, adresată de Sonia Lamberti, de cetățenie 
italiană, privind presupusa încălcare a Directivei 93/16/CEE a 
Consiliului în legătură cu medicii specialiști stagiari

   CM– PE 454.612
   FdR 851852

36. Petiția nr. 0496/2010, adresată de J. D. L., de cetățenie spaniolă, 
privind serviciile poștale din Spania 

   CM– PE 454,615
   FdR 851838

37. Petiția nr. 0511/2010, adresată de Caroline Lindström, de 
cetățenie suedeză, privind refuzul de a acorda azil politic unui 
kurd din Iran

   CM– PE 454,616
   FdR 851839

38. Petiția nr. 0562/2010, adresată de Agnieszka Sieczkowska, de 
cetățenie poloneză, privind confiscarea de către autoritățile 
daneze a mașinii sale de serviciu înmatriculate în Polonia și 

   CM– PE 454,618
   FdR 851842
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consecințele rezultate în ceea ce privește libera circulație a 
lucrătorilor

o O o

39. Data și locul următoarei reuniuni
 15 martie 2011, 15.00 - 18.30
 16 martie 2011, 9.00 - 12.30 


