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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Joi, 15 martie 2011, 15.00-18.30
Miercuri, 16 martie 2011, 9.00-12.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 460.829
FdR 860262

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
- 24-25 ianuarie 2011

PV– PE 456.918
FdR 855079
+ anexele;

2.

- 1 februarie 2011 PV- PE 458.479
FdR 855766
+ 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

Misiune de informare 

5. Vizita de informare la Damüls/Mellau, Vorarlberg (Austria)
(29.09 - 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

- aprobarea raportului privind misiunea de informare

DT– 452.657
FdR 838317

CM–
PE 411.964/REV. III
FdR 853636

Rapoarte

6. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiții 2010 
(2010/2295(INI))
Raportor: MEYER (GUE/NGL)
- al doilea schimb de opinii 

7. Raport referitor la aplicarea Directivei privind gestionarea 
deșeurilor, pe baza petițiilor primite
(2011/2038(INI))
Raportor: ITURGAIZ (EPP)
- primul schimb de opinii 

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

Mediul înconjurător

8. Petiția nr. 0944/2004, adresată de Sheila Ellis, de cetățenie 
britanică, în numele asociației Rezidenții împotriva depozitului de 
deșeuri toxic, însoțită de 7 semnături, privind acuzația de 
nepunere în aplicare de către Regatul Unit a Directivei europene 
privind depozitele de deșeuri
(în prezența petiționarului)

CM–
PE 367.729/REV. V
FdR 857132

9. Petiția nr. 1367/2007, adresată de Eliane Audonet, de naționalitate 
franceză, însoțită de 16 semnături, împotriva a două proiecte de 
„mega gropi de gunoi”
(în prezența petiționarului)

CM_O– PE 414.061
FdR 745796
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10. Petiția nr. 1318/2008, adresată de Joanna Smolinska, de cetățenie 
poloneză, în numele asociației ecologice „Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek”, privind nerespectarea legislației de 
mediu a UE în cazul exploatării agregatelor din apropierea unui 
sit Natura 2000 din sudul Poloniei
(eventual, în prezența petiționarului)

CM–
PE 426.982/REV. II
FdR 834707

11. Petiția nr. 0944/2009, adresată de Lorenza Ferraris, de cetățenie 
italiană, însoțită de trei semnături, privind un proiect de extracție 
petrolieră în parcul natural Valle Santa Croce e Alta Valle del 
Curone

CM– PE 438.334
FdR 802782

Ajutorul de stat – Afaceri sociale

12. Petiția nr. 1833/2008, adresată de Ioannis Asteriou, de cetățenie 
elenă, în numele Asociației lucrătorilor din minele Kassandra 
(Somatia Metallion Kassandras), însoțită de 2 semnături, privind 
suspiciunea ajutorului de stat acordat în cazul vânzării minelor 
Kassandra de către statul grec companiei Ellinikos Chrysos
(eventual, în prezența petiționarului)

CM– PE 430.786
FdR 797230

Fonduri UE

13. Petiția nr. 0931/2009, adresată de Nikolaos Kagiaoglou, de 
cetățenie elenă, privind presupuse deturnări de fonduri UE și 
efectele dăunătoare asupra mediului cauzate de un proiect de 
infrastructură în orașul Nikiforos (districtul Drama), situat în 
nordul Greciei
(în prezența petiționarului)

CM– PE 440.056
FdR 810962

14. Aviz referitor la Comunicarea intitulată Al 27-lea raport anual al 
Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului uniunii 
europene (2009)(COM (2010)0538)
(2011/2027 (INI)
Raportoare pentru aviz: AUKEN (GREENS)
- primul schimb de opinii

DT– PE 460.822
FdR 860173

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

15. Reuniune a coordonatorilor
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* * *

16 martie 2011, 9.00 - 12.30

la ora 9.00

16. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

Mediul – Agricultura - Sănătatea

17. Petiția nr. 1447/2009, adresată de Philip Woolley, de cetățenie 
britanică, în numele societății „Australian Wildlife Protection 
Council Inc.”, însoțită de +/- 4 000 de semnături, privind 
interzicerea importurilor de piele și carne de cangur în Uniunea 
Europeană
(în prezența autorităților australiene)

DV–
PETI20110315_
răspuns INTA + IMCO

18. Petiția 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

19. Petiția nr. 0813/2008, adresată de John Brian, de cetățenie 
britanică, privind presupusele încălcări ale principiilor generale 
care reglementează activitatea Agenției Europene pentru 
Siguranță Alimentară (AESA) în legătură cu examinarea cererilor 
privind alimentele modificate genetic
precum și
Petiția nr. 0436/2010, adresată de Brian John, de cetățenie 
britanică, privind protestul oficial împotriva proiectului de 
regulament al Comisiei cu privire la aplicarea unor norme 
referitoare la cererile de autorizare a produselor alimentare și a 

CM–
PE 423.665/REV. II
FdR 824545

sir436-10
+ răspunsul ENVI436-
10
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furajelor modificate genetic în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 și (CE) nr. 
1981/2006(în prezența petiționarului)

20. Petiția nr. 0774/2008, adresată de María Jesus Peréx Agorreta, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Departamento de Historia Antigua-
UNED” (Departamentul de Istorie Antică de la UNED), privind 
protecția mediului natural și cultural din Soria și Numancia în 
Castilla y León din nordul Spaniei.
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 0862/2008, adresată de Amalio de Marichalar y Sáenz 
de Tejada, de cetățenie spaniolă, privind protecția mediului 
natural și cultural în Soria și Numancia din Castilla y León din 
nordul Spaniei
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1686/2008, adresată de Álvaro de Marichalar y Sáenz 
de Tejada, de cetățenie spaniolă, privind protecția mediului 
natural și cultural în Soria și Numancia din Castilla y León, 
Spania
(în prezența petiționarului)

CM–
PE 421.164/REV. II
FdR 859035

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

CM– PE 430,793/REV
FdR 829664

22. Petiția nr. 0355/2010, adresată de Daniel Hegoburu, de cetățenie 
franceză, în numele Partidului ecologist din Țara Bascilor („los 
Verdes del País Vasco”), însoțită de 4 semnături, privind 
aeroportul din Fuenterrabía
(în prezența petiționarului)

CM– PE 452.738
FdR 838883

23. 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

24. Petiția nr. 0764/2006, adresată de Philippe Riglet, de cetățenie 
franceză, privind obiecțiile împotriva unui proiect de dezvoltare 
urbană într-o zonă protejată fără o evaluare prealabilă a 

CM–
PE 406,053/REV. V
FdR 829622
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impactului asupra mediului
precum și
Petiția nr. 0133/2007, adresată de Jean Raoul-Duval, de cetățenie 
franceză, în numele „Les riverains des Veillas”, împotriva 
construcției unui sat turistic

25. Petiția nr. 0161/2006, adresată de Dan Brennan, de cetățenie 
irlandeză, privind poluarea în Kilkenny (Irlanda) și impactul 
acesteia asupra crescătoriilor locale de animale
(în prezența petiționarului)

CM–
PE 380.904/REV. II
FdR 829612
PETI20110315_ltbrick_

* * *

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

26. Petiția nr. 832/2001, adresată de Américo da Silva Jorge, de 
naționalitate portugheză, privind probleme de mediu din Alhos 
Vedros, Portugalia

CM–
PE 321,498/REV. IX
FdR 853805

27. Petiția nr. 1095/2003, adresatã de Karl Heinz Duthel, de cetãțenie 
germanã, privind problemele legate de obținerea unui permis de 
ședere în Spania, pentru mama copiilor sãi

CM– PE 458,834/REV
FdR 858219

28. Petiția nr. 0825/2005, adresată de Panagiotis Georgiadis, de 
cetățenie elenă, privind problemele legate de pensia tatălui său

CM–
PE 374,299/REV. III
FdR 857168

29. Petiția nr. 0774/2006, depusă de Margit și Jürgen Parey, de 
naționalitate germană, privind prețurile diferite de acces la băile 
publice pentru pensionarii din Ungaria și pensionarii din alte state 
(UE)

CM–
PE 392.316/REV. II
FdR 857169

30. Petiția nr. 0130/2007, adresată de Georgios Floras, de 
naționalitate elenă, în numele librăriei „Floras Kosmos” privind 
Comisia elenă pentru concurență și piața elenă a cărților de limbă 
străină

CM–
PE 396.378/REV. II
FdR 857170
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31. Petiția nr. 1276/2007, adresată de María Begona Baquero Orgaz, 
de naționalitate spaniolă, privind presupusa încălcare a Directivei 
2000/4/CE și a Directivei 92/43/CE privind un proiect BUS-VAO 
de extindere a autostrăzii A-6 cu două benzi destinate autobuzelor 
de la Las Rozas de Madrid la Villalba (Madrid)
precum și
Petiția nr. 0251/2008, adresată de Maria Begona Baquero Orgaz, 
de naționalitate spaniolă, privind impactul negativ asupra 
mediului al devierii planificate a autostrăzii A-6 prin Las Rozas 
de Madrid

CM– PE 416,439/REV
FdR 853662

32. Petiția nr. 1386/2007, adresată de Román Alonso Santos, de 
cetățenie spaniolă, în numele Izquierda Unida de Vigo, privind 
impactul ecologic al Planului general de dezvoltare urbană Vigo 
(PGOU)

CM– PE 416,445/REV
FdR 857186

33. Petiția nr. 0096/2008, adresată de Stavros Sarris, de naționalitate 
elenă, privind Comisia elenă pentru concurență și piața elenă a 
automobilelor marca Fiat și a componentelor pentru acestea

CM– PE 416,467/REV
FdR 857171

34. Petiția nr. 0831/2008, adresată de M.C.L.V., de cetățenie 
spaniolă, în numele „Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda de Rio Guadalupe de Alcañiz”, privind protecția 
împotriva poluării cu PM10 în orașul Alcañiz, din regiunea 
autonomă spaniolă Aragon

CM–
PE 421,167/REV.III
FdR 853675

35. Petiția nr. 1062/2008, adresată de Comitetul de inițiativă „Veliko 
Turnovo for the Forest” („Veliko Târnovo în sprijinul pădurii”), 
din Bulgaria, împreună cu 879 de cosemnatari, privind nepunerea 
în aplicare de către autoritățile bulgare a dispozițiilor 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică, în 
cadrul activităților de construcție desfășurate în perimetrul unei 
zone Natura 2000 din centrul Bulgariei

CM– PE 456,728
FdR 853705

36. Petiția nr. 1070/2008, adresată de D. T-P., de cetățenie bulgară, în 
numele locuitorilor de pe „Strada Bor”, privind traficul intens de 
camioane grele din orașul bulgar Sevlievo și problemele de 
sănătate și de mediu asociate acestuia

CM– PE 426,971/REV
FdR 857199

37. Petiția nr. 1121/2008, adresată de Manuel Fernandez Santamaria, 
de cetățenie spaniolă, privind proiectul de construcție a unei 
instalații de depozitare a carburantului în Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real)

CM– PE 439,185/REV
FdR 857201

38. Petiția nr. 1243/2008, adresată de Gisela Cruz, de cetățenie 
portugheză, privind legea portugheză nr. 22A/2007 referitoare la 
taxa auto și compatibilitatea acesteia cu dispozițiile UE, aplicabile 

CM–
PE 423,926/REV. II
FdR 853677
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în acest domeniu

39. Petiția nr. 1322/2008, adresată de E.S., de cetățenie germană, 
privind poluarea cu dioxină în orașul Yakimovo-Montana, din 
nord-vestul Bulgariei

CM–
PE 426,983/REV. III
FdR 853678

40. Petiția nr. 0410/2009, adresată de Santangelo Carmelo, de 
cetățenie italiană, în numele Comitato Cittadino „Mare Protetto”, 
privind deversarea ilegală de deșeuri într-o zonă maritimă 
protejată
precum și
Petiția nr. 0547/2009, adresată de Alfio Fabio Micalizzi, de 
cetățenie italiană, privind poluarea rezervației naturale Area 
Marina Protetta Isole Ciclopi din Italia

CM– PE 430,508/REV
FdR 853681

41. Petiția nr. 0471/2009, adresată de A.M.N. (de naționalitate 
spaniolă) referitoare la nepunerea în practică de către autoritățile 
daneze a dispozițiilor Directivei 2004/38/CE privind dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

CM– PE 440.048/REV
FdR 853682

42. Petiția nr. 0612/2009, adresată de Jingwa Joseph Tongwa, de 
cetățenie cameruneză, privind presupusa încălcare a legislației UE 
de către autoritățile germane privind dreptul cetățenilor Uniunii 
Europene și al membrilor familiilor acestora la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre și dreptul de ședere în UE al 
resortisanților țărilor terțe

CM– PE 438,303/REV
FdR 853683

43. Petiția nr. 0709/2009, adresată de Pablo Vicente Salinas, de 
cetățenie italiană, privind presupusa discriminare cu privire la 
dreptul de rezidență al fiului său vitreg

CM– PE 431,126/REV
FdR 853684

44. Petiția nr. 0812/2009, adresată de Ezequiel Llorach Ayza, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación de Vecinos Afectados 
(Asociația locuitorilor afectați din Cami Vell, privind Planul 
general de dezvoltare urbanistică (PGOU) pentru Peñscola, 
Valencia, Spania

CM– PE 443,171/REV
FdR 853686

45. Petiția nr. 0905/2009, adresată de Fernando Moreno Gonzáles, de 
cetățenie spaniolă, în numele Ecologistas en Acción, privind 
posibila încălcare a Directivelor Habitate și Natura 2000 prin 
amplasarea unor garduri de sârmă ghimpată în interiorul parcului 
național Saja-Besaya

CM– PE 448.689
FdR 829423
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46. Petiția nr. 0913/2009, adresată de Mirjam Bot, de cetățenie 
olandeză, privind autoritatea tutelară în Țările de Jos

CM– PE 456,732
FdR 853713

47. Petiția nr. 0993/2009, adresată de Eugene Bourgeois, de cetățenie 
olandeză, privind dubla sa cetățenie

CM– PE 456,733
FdR 853714

48. Petiția nr. 1028/2009, adresată de Isaac Ibáñez García, de 
cetățenie spaniolă, privind necesitatea de a adopta legislație sub 
forma unui instrument juridic corespunzător (regulament 
comunitar) referitor la procedura privind încălcarea dreptului 
comunitar

PETI20100929_sir
1028-09_EN
+ PETI20100929_
avizJURI1028-09_

49. Petiția nr. 1060/2009, adresată de Ángeles Sánchez Celdrán, de 
cetățenie spaniolă, privind ordinul de extrădare a soțului său în 
Franța

CM– PE 456,734
FdR 853716

50. Petiția nr. 1341/2009, adresată de Maria Karagiannaki, de 
cetățenie elenă, privind o serie de probleme din Grecia și Creta

CM– PE 440,078/REV
FdR 853691

51. Petiția nr. 1470/2009, adresată de Periklis Dionyssopoulos, de 
cetățenie elenă, privind încălcarea de către autoritățile elene a 
Protocolului privind privilegiile și imunitățile Comunităților 
Europene și a dispozițiilor Regulamentului (CEE, Euratom, 
CECO) nr. 260/68 de definire a condițiilor și a procedurii de 
aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților 
Europene

CM– PE 441,114/REV
FdR 853693

52. Petiția nr. 1549/2009, adresată de Mateja Mark, de cetățenie 
germană, privind pensiile de urmaș din Țările de Jos pentru 
văduvele care locuiesc în străinătate 

CM– PE 456,736
FdR 853718

53. Petiția nr. 1809/2009, adresată de A.P., de cetățenie italiană, 
privind preocupările sale legate de construcția planificată a unei 
centrale termoelectrice

CM– PE 445,618/REV
FdR 853697

54. Petiția nr. 1815/2009, adresată de Michel Berny, de cetățenie 
belgiană, privind inegalitatea de tratament a cetățenilor Uniunii 
Europene care au lucrat în mai mult de două state membre ale UE 
la momentul pensionării

CM– PE 458,688
FdR 857246

55. Petiția nr. 1840/2009, adresată de Rosemarie Eder, de cetățenie 
germană, privind lipsa burselor de studii pentru studenții germani 
din Austria

CM– PE 456,737
FdR 853719



PE460.829v01-00 10/13 OJ\860262RO.doc

RO

56. Petiția nr. 1874/2009, adresată de Angelo Acino, de cetățenie 
italiană, în numele „SOS Utenti”, privind modul de ambalare a 
produselor mini-Martini și produsul Martini Soda

CM– PE 456,738
FdR 853721

57. Petiția nr. 1887/2009, adresată de Bernardo Sánchez Capuchino, 
de cetățenie spaniolă, privind recunoașterea de către autoritățile 
locale din domeniul sănătății din provincia Valencia a experienței 
sale profesionale obținute într-un alt stat membru

CM– PE 445,623/REV
FdR 853698

58. Petiția nr. 0259/2010, adresată de V.M., de cetățenie slovacă, 
privind folosirea improprie a fondurilor UE de către Agenția de 
Plăți pentru Agricultură din Slovacia

CM– PE 456,742
FdR 853726

59. Petiția nr. 0315/2010, adresată de Gavin Scott, de cetățenie 
britanică, privind efectele dragării în larg în zona costieră, în 
Holderness (Regatul Unit)

CM– PE 450.808
 FdR 834590

60. Petiția nr. 0331/2010, adresată de Ignacio Ruipérez Arregui, de 
cetățenie spaniolă, privind situația controlorilor de trafic aerian 
din Spania
precum și
Petiția nr. 0651/2010, adresată de Juan María García Gil, de 
cetățenie spaniolă, în numele Uniunii controlorilor de trafic 
aerian, privind situația controlorilor de trafic aerian din Spania

CM– PE 450,810/REV
 FdR 857249

61. Petiția nr. 0332/2010, adresată de Eloi Nolla Subirats, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Ecologistas en acción”, privind depozitul 
temporar centralizat pentru deșeuri nucleare

CM– PE 456,743
FdR 853727

62. Petiția nr. 340/2010, adresată de María de la Soledad Ramiro 
Martínez, de cetățenie spaniolă, privind situația de degradare a 
văii Morata de Tajuña, Madrid

CM– PE 458,691
FdR 857250

63. Petiția nr. 0398/2010, adresată de Jean-Pierre Decool, de cetățenie 
franceză, în numele lui Bruno Rommelaere și a prietenei sale, dna 
de Castro, privind confiscarea certificatului de înmatriculare 
(carte grise) a autovehiculului prietenei sale în timpul unei 
călătorii în Portugalia

CM– PE 448,749/REV
FdR 853702

64. Petiția nr. 0492/2010, adresată de José Enrique Sanz Salvador, de 
cetățenie spaniolă, în numele mișcării „Arca Ibérica”, privind 
desecările efectuate într-o zonă umedă din Benicassim, Castellón

CM– PE 456,746
FdR 853730

65. Petiția nr. 0509/2010, adresată de Jan Wilinski, de cetățenie 
poloneză, privind dubla impozitare aplicată moștenirilor

CM– PE 456,748
FdR 853732
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66. Petiția nr. 542/2010 , adresată de José Ramón Tolosa González, 
de cetățenie spaniolă, privind proiectul de pasarelă în Mongas, 
Pasaia

CM– PE 458,694
FdR 857254

67. Petiția nr. 0571/2010, adresată de P.K., de cetățenie poloneză, 
privind accesul egal la materiale în format digital pe piața internă 
a UE

CM– PE 458,696
FdR 857256

68. Petiția nr. 0588/2010, adresată de Reinhard Rink, de cetățenie 
germană, privind tratamentul inegal în conformitate cu articolul 5 
litera (e) din Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic, 
articolul 5, litera (e)

CM– PE 458,698
FdR 857258

69. Petiția nr. 0597/2010, adresată de Gerhard Holzinger, de cetățenie 
germană, privind revizuirea bugetului UE, în special în ceea ce 
privește sprijinul acordat infrastructurii rutiere

CM– PE 458,699
FdR 857259

70. Petiția nr. 0609/2010, adresată de Gerard-Bob van der Maas, de 
cetățenie olandeză, privind lipsa de acțiune din partea Comisiei în 
legătură cu avizul motivat cu privire la impozitarea dividendelor 
plătite din afară

CM– PE 456,751
FdR 853736

71. Petiția nr. 0626/2010, adresată de A. K., de cetățenie poloneză, 
privind impactul negativ al legislației poloneze din domeniul 
fiscal asupra liberei circulații a mărfurilor pe piața internă

CM– PE 456,752
FdR 853737

72. Petiția nr. 0629/2010, adresată de Barbara Philippe, de cetățenie 
germană și franceză, privind situația sa personală

CM– PE 456,753
FdR 853738

73. Petiția nr. 0645/2010, adresată de F.C., de cetățenie franceză, 
privind prevenirea poluării cu deșeuri provenite din ambalaje

CM– PE 458,705
FdR 857266

74. Petiția nr. 0650/2010, adresată de Celestino Fernández González, 
de cetățenie spaniolă, în numele Asociației de locuitori Santa 
María de Solís, privind construirea unei autostrăzi care să treacă 
prin Corvera, Asturias

CM– PE 456,756
FdR 853741

75. Petiția nr. 0656/2010, adresată de M.D.B.G., de cetățenie italiană, 
privind discriminarea homosexualilor în Italia

CM– PE 458,707
FdR 857268

76. Petiția nr. 0666/2010, adresată de L.C., de cetățenie italiană, 
privind costul mesajelor de tip SMS și anularea taxelor pentru 
stabilirea apelului

CM– PE 456,759
FdR 853745
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77. Petiția nr. 0673/2010, adresată de Rudolf Stohr, de cetățenie 
germană, privind problema imigranților ilegali din UE

CM– PE 456,761
FdR 853747

78. Petiția nr. 0681/2010, adresată de Mark Sowery, de cetățenie 
britanică, privind taxa pe valoare adăugată aplicată de companiile 
de telefonie din Insulele Canare

CM– PE 456,762
FdR 853748

79. Petiția nr. 0683/2010, adresată de Janet Fitzgerald, de cetățenie 
irlandeză, în numele Tick Talk Ireland, privind eșecul autorităților 
irlandeze de a monitoriza în mod corespunzător boala Lyme

CM– PE 456.763
FdR 853750

80. Petiția nr. 0731/2010, adresată de Melas Gianniotis, de cetățenie 
elenă, în numele „E.A.B.E.” (Asociația asiguratorilor din nordul 
Greciei), privind Comisia elenă de supraveghere a asigurărilor 
private (EP.E.I.A.) 

CM– PE 456,766
FdR 853753

81. Petiția nr. 0735/2010, adresată de Attila Csegzi, de cetățenie 
română, însoțită de 518 semnături, privind faptul că autoritățile 
locale din Cristești (județul Mureș, România) nu s-au consultat cu 
locuitorii înainte de a lua decizia de construcție a unui depozit 
pentru transferul, selectarea și procesarea deșeurilor

CM– PE 458.713
FdR 857274

82. Petiția nr. 0803/2010, adresată de Víctor Aznar Marcén, de 
cetățenie spaniolă, în numele Sindicatului asistentelor medicale 
(SATSE), privind reducerea numărului funcționarilor publici în 
Spania

CM– PE 458.718
FdR 857279

83. Petiția nr. 0827/2010, adresată de Francisco Cano Sánchez, de 
cetățenie spaniolă, privind poluarea electromagnetică

CM– PE 456,768
FdR 853755

84. Petiția nr. 0830/2010, adresată de Liudmila Bedricovshi, de 
cetățenie română, privind nerecunoașterea calificării sale în 
oftalmologie în Franța și încălcarea Directivei 2005/36/CE a 
Consiliului 

CM– PE 456.769
FdR 853756

85. Petiția nr. 0843/2010, adresată de Marcus Menzel, de cetățenie 
germană, privind normele în domeniul transportului aerian

CM– PE 456,770
FdR 853757

86. Petiția nr. 0990/2010, adresată de I.D.H., de cetățenie germană, 
privind chitanțele pentru retragerile de la bancomate

CM– PE 456,772
FdR 853759
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87. Data și locul următoarei reuniuni
 13 aprilie 2011, 15.00 - 18.30
 14 aprilie 2011, 9.00 - 12.30 


