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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 14 iunie 2011, 15.00 – 18.30
Miercuri, 15 iunie 2011, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2A3

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

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

4. Petiția nr. 0163/2010, adresată de P.B., de cetățenie germană, 
privind accesul unei părți terțe în Curtea Europeană de Justiție la 
pronunțarea hotărârilor preliminare

   DV- sir163-10
   + avizul JURI

*** Votare ***

5. Raport anual privind activitatea Comisiei pentru petiții în 2010 
(2010/2295(INI)) 
Raportor :  MEYER  (GUE/NGL)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 462.845v3
    FdR 866499

    AM– PE 466.956
    FdR 868586

***Sfârșitul votării ***

Mediul înconjurător

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

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

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

    DT– PE 464.930
    FdR 867298

8. Petiția nr. 1617/2009, adresată de Ivan Martin, de cetățenie 
franceză, în numele asociațiilor ADEVAC și „Stop Nuisances”, 
privind impactul unui proiect de extindere în profunzime a 
carierei de calcar „Chaumes de la Bergerie” (La Couronne, 
Charente) asupra a două depozite subterane de apă
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415
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Afaceri sociale

9. 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
(în prezența petiționarilor)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor

* * *

15 iunie 2011, 9.00 – 12.30

11. Comunicări ale președintelui privind deciziile coordonatorilor

12. Aviz referitor la orientările pentru bugetul 2012 - toate secțiunile -
Ombudsman (BUD), astfel cum a fost modificat de Consiliu
(2011/2020)(BUD))
(termen de depunere a amendamentelor:  23 iunie 2011, ora 
18.00  / adoptare: 13 iulie 2011)
Raportoare :  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

13. Raport privind raportul anual al Ombudsmanului European pe 
anul 2010
(2011/2106)
(termen de depunere a amendamentelor: 24 iunie 11, ora 13.00  / 
adoptare: 13 iulie 2011)

    PR– PE 466.968
    FdR 868703
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Raportoare :  IOTOVA  (S-D)
- examinarea proiectului de raport

Drepturi fundamentale

14. Petiția nr. 1109/2010, adresată de Simone Eiler, de cetățenie 
germană, însoțită de încă o semnătură, privind ajutorul UE pentru 
ONG-ul italian „Amici dei Bambini”

   CM– PE 460.735
   FdR 859694

Concurență

15. Petiția nr. 0580/2010, adresată de Salvador López Florencio, de 
cetățenie spaniolă, în numele asociației comercianților en-gros de 
pește „El Barranco” privind monopolul exercitat de 
„Mercasevilla” în sectorul vânzării en-gros de pește
(eventual, în prezența petiționarului)

    CM– PE 458.697
    FdR 857257

16. Petiția nr. 0752/2010, adresată de M. Bateman, de cetățenie 
britanică, privind condițiile incorecte și abuzive stabilite în 
contractele de închiriere pentru puburi în Regatul Unit
(eventual, în prezența petiționarului)

    CM– PE 458.714
    FdR 857275

Fiscalitate

17. Petiția nr. 0726/2010, adresată de John E. Doherty, de cetățenie 
irlandeză, în numele „Irish Drivers Association” (Asociația 
Conducătorilor Auto din Irlanda), privind taxa de înmatriculare a 
autovehiculelor în Irlanda (VRT)
(în prezența petiționarului)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

Petiția nr. 1211/2009, adresată de Leond Brevdo, de cetățenie 
germană, privind dubla impunere între Germania și Franța 
precum și

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

18.

Petiția nr. 1053/2010, adresată de Antonio și Susanna Cifelli, de 
cetățenie italiană, privind dubla impunere în Italia și Germania
(în prezența petiționarului)
precum și

   CM– PE 460.731
   FdR 859689
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Petiția nr. 1404/2010, adresată de Axel Engemann, de cetățenie 
germană, privind dubla impunere în Franța și Germania
precum și
Petiția nr. 1584/2010, adresată de Gerhardt Heinz , de cetățenie 
germană, privind dubla impunere în Portugalia și Germania

   DV– sir

   DV– sir

19. Petiția nr. 0652/2010, adresată de Pierre Gérard, de cetățenie 
belgiană, în numele „Comité de Défense des Frontaliers belgo-
français”, privind impozitarea pensiilor suplimentare franceze din 
Belgia
(eventual, în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 0006/2011, adresată de Arsène Schmitt, de cetățenie 
franceză, în numele „Comité Défense Travailleurs Frontaliers de 
la Moselle”, privind impozitarea de către Germania a pensiilor 
lucrătorilor transfrontalieri domiciliați în Franța

   CM– PE 456.757
   FdR 853743
   + anexe

   DV– sir

20. Petiția nr. 0595/2010, adresată de Henryka Magdalena Andersen, 
de cetățenie poloneză, privind dispozițiile daneze referitoare la 
reducerea pensiilor și implicit la nerespectarea principiilor 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii 
salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul 
Comunității
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 0799/2010, adresată de Britta Schulz, de cetățenie 
daneză, privind dispozițiile daneze referitoare la reducerea 
pensiilor și implicit la nerespectarea principiilor prevăzute de 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și 
cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul 
Comunității

   CM– PE 462.649
   FdR 862696

Mediul înconjurător

21. Petiția nr. 1345/2009, adresată de Michal Racki, de cetățenie 
poloneză, privind exploatarea minieră a lignitului la zi 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 la zi), privind o mină care efectuează 
exploatări la zi pentru extracția lignitului în Silezia inferioară din 
Polonia
(în prezența petiționarilor)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307
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B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau al 
altor documente primite

22. Petiția nr. 0826/2001, adresată de Christian Monatte, de cetățenie 
franceză, privind o presupusă discriminare pe bază de gen

    CM–
    PE 317.284/REV. VII
    FdR 866842

23. Petiția nr. 0448/2003, adresată de Manuel Rodriguez Blanco, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 2000 de semnături, privind 
înființarea parcului național „Fuentes de Narcea y Del Ibias” în 
regiunea Astúrias din Spania

   CM–
   PE 341.487 rev.II
   FdR 640087

24. Petiția nr. 0298/2005, adresată de Ole Vielemeyer, de cetățenie 
germană, privind problemele de imigrație pentru cetățenii UE care 
doresc să obțină vize pentru SUA

   CM– PE 464.841
   FdR 866740

25. Petiția nr. 0637/2006, adresată de Paul-Hubert Mönnig, de 
naționalitate germană, privind poluarea mediului în Sicilia

   CM–
   PE 390.330/REV. II
   FdR 866745

26. Petiția nr. 0897/2007, adresată de Janusz Wilczynski, de cetățenie 
poloneză, privind nerespectarea de către autoritățile poloneze a 
Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor 
planuri și programe privind mediul și a Directivei 85/337/CEE a 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului, cu referire la proiectul de autostradă 
din sudul Poloniei

   CM–
   PE 414.101/rev.II
   FdR 853654

   + scrisoare ENVI :
   fără aviz

27. Petiția nr. 1037/2007, adresată de Jill Bell, de naționalitate 
irlandeză, în numele „Irish Association of Health Stores”, privind 
Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare
precum și
Petiția nr. 1184/2007, adresată de Grace Kinirons, de naționalitate 
irlandeză, în numele „Nutritional Therapists of Ireland”, privind 
Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare
precum și
Petiția nr. 1419/2008, adresată de Robert Verkerk, de naționalitate 
britanică, în numele „Alliance for Natural Health”, privind 

   CM– PE 414.110/rev
   FdR 786503

  + scrisoare ENVI :
   fără aviz
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necesitatea de revizuire a evaluării riscului și opțiunilor de 
gestiune în legătură cu planurile de restricționare a accesului 
consumatorilor la vitamine și minerale 
precum și
Petiția nr. 1849/2008, adresată de Alan G. Ruth, de naționalitate 
irlandeză, în numele „Irish Health Trade Association”, privind 
Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare 
precum și
Petiția nr. 0415/2009, adresată de PA, de naționalitate suedeză, 
privind Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea 
legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare

28. Petiția nr. 1155/2007, adresată de Monika Orzechowska, de 
cetățenie poloneză, în numele grupului de acțiune „Fosfi”, însoțită 
de o semnătură, privind poluarea provocată de compania 
„Fosfory” din Gdansk

   CM–
   PE  /REV. III
   FdR 866753

29. Petiția nr. 1324/2007, adresată de Ana María Calfat Busquets, de 
naționalitate spaniolă, în numele platformei „Salvem La Real”, 
privind construirea unui spital într-o zonă cu risc de inundații în 
Palma de Mallorca

    CM– PE 416.443
    FdR 756237

30. Petiția nr. 1459/2007, adresată de Roberto Giurastante, de 
cetățenie italiană, în numele „Greenaction Transnational”, privind 
poluarea atmosferică în regiunea transfrontalieră de coastă 
Italia/Slovenia

   CM–
   PE 416.460/REV. II
   FdR 866754

31. Petiția nr. 0893/2008, adresată de Serhiy Solomko, de cetățenie 
ucraineană, privind neexecutarea unei hotărâri judecătorești 
spaniole și presupusa încălcare a normelor spațiului Schengen de 
către poliția franceză de frontieră

   CM– PE 428.028/REV
   FdR 866761

32. Petiția nr. 1019/2008, adresată de Reinhold Goisser, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea unei perioade în care a lucrat în 
Grecia, în scopuri de calculare a pensiei

   CM– PE 441.317/REV
   FdR 866762

33. Petiția nr. 1066/2008, adresată de Dimitrios Antoniou, de 
cetățenie elenă, privind discriminarea pe motiv de naționalitate în 
legătură cu înscrierea la Open University din Oxford

   CM–
   PE 423.694/REV. III
   FdR 866763

34. Petiția nr. 0202/2009, adresată de S.O.P., de cetățenie austriacă, 
privind problema sa cu un fond de pensii din România

   CM– PE 431.120/REV
   FdR 866767
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35. Petiția nr. 0303/2009, adresată de Bärbel și Michael Keller, de 
cetățenie germană, în numele „Bürgerinitiative Oldisleben” 
(Grupului de protest Oldisleben), privind construirea unei 
crescătorii de porci 

   CM– PE 429.623/REV
   FdR 866768

36. Petiția nr. 0588/2009, adresată de profesorul Lüderitz, de 
cetățenie germană, în numele „BUND Sachsen Anhalt e.V.”, 
însoțită de două semnături, privind construirea unei noi autostrăzi, 
A14; viabilitate economică și impact asupra mediului
precum și
Petiția nr. 0737/2010, adresată de Dorothée Hübner, de cetățenie 
germană, în numele organizației „Dachverband Bürgerinitiative 
Westliche Altmark”, însoțită de 3 semnături, privind proiectul de 
construcție a unei șosele noi (B 190n) în zona în care locuiesc 
aceștia

   CM– PE 441.326/REV
   FdR 866769

37. Petiția nr. 0710/2009, adresată de Michel Desrues, de cetățenie 
franceză, privind discriminarea funcționarilor de sex masculin în 
ceea ce privește luarea în considerare a concediului parental la 
calcularea drepturilor de pensie

   CM– PE 431.127/REV
   FdR 866840

38. Petiția nr. 1580/2009, adresată de Chantel Marriott, de cetățenie 
britanică, privind eliberarea lui Michael Turner și Jason 
McGoldrick, extrădați din Marea Britanie în Ungaria sub acuzația 
de fraudă
precum și
Petiția nr. 1117/2010, adresată de O.F., de cetățenie austriacă, 
privind utilizarea presupus ilegală și arbitrară a mandatului 
european de arestare

   CM–
   PE 441.122/REV. II
   FdR 866773

39. Petiția nr. 1631/2009, adresată de Anna Gallés Gabarró, de 
cetățenie spaniolă, în numele asociației de conservare a naturii 
„Depana Liga de Defensa del Patrimoni Natural”, privind 
autorizarea folosirii nuielelor la vânătoarea de păsări, în regiunea 
spaniolă Catalonia

   CM– PE 450.779/REV
   FdR 866774

40. Petiția nr. 0178/2010, adresată de Oliver Hepworth, de cetățenie 
britanică, privind nerecunoașterea parteneriatului civil britanic de 
către statul Luxemburg

   CM– PE 464.844
   FdR 866779

41. Petiția nr. 0303/2010, adresată de Wolfgang Suchomel, de 
cetățenie austriacă, privind presupusa fraudă cu subvenții UE în 
Slovacia

   CM– PE 450.803/REV
   FdR 866780

42. Petiția nr. 0503/2010, adresată de Andrejs Saiko, de cetățenie 
letonă, în numele personalului companiei aeriene Inversija, 
privind presupusa încălcare a drepturilor salariaților în contextul 
încetării activității comerciale a aeronavei IL-76, care aparține 

   CM– PE 464.846
   FdR 866784
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companiei aeriene letone „Inversija”

43. Petiția nr. 0723/2010, adresată de D.F., de cetățenie italiană, 
privind cererea sa de extindere a aplicării Directivei 2002/58/CE 
(privind protejarea datelor în sectorul comunicațiilor publice) la 
portalurile de jocuri online

   CM– PE 464.847
   FdR 866786

44. Petiția nr. 0749/2010, adresată de Steven Gordon, de cetățenie 
austriacă, privind o decizie a unui fond de pensii german

   CM– PE 464.848
   FdR 866787

45. Petiția nr. 0804/2010, adresată de Adone Doni și Mattia Donadel, 
de cetățenie italiană, în numele „Coordinamento 
Comitati Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e 
del Miranese”, privind șoseaua de centură a orașului 
Mestre (A4)

   CM– PE 458.719/REV
   FdR 866788

46. Petiția nr. 0867/2010, adresată de Golamali Shojaeitarighi, de 
cetățenie iraniană, privind respingerea solicitării sale de azil 
politic în Cipru

   CM– PE 464.849
   FdR 866789

47. Petiția nr. 0920/2010, adresată de Salvador Peiró Gómez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Centro Acuicultura Experimental” 
(Centrul experimental pentru acvacultură), privind pescuitul 
sportiv de anghilă în Valencia, Spania

   CM– PE 464.850
   FdR 866790

48. Petiția nr. 0937/2010, adresată de I. M. V. D., de cetățenie 
portugheză, privind presupusele dificultăți legate de activitatea 
desfășurată ca liber-profesionist în Italia

   CM– PE 464.851
   FdR 866791

49. Petiția nr. 0967/2010, adresată de A. S., de cetățenie germană, 
privind eșecul autorităților competente în materie de pensii din 
România de a-i plăti pensia în Germania

   CM– PE 464.852
   FdR 866792

50. Petiția nr. 0977/2010, adresată de Guy Gerome, de cetățenie 
franceză, privind un litigiu cu autoritățile judiciare germane și 
presupusa încălcare a drepturilor sale în calitate de cetățean al UE 

   CM– PE 464.853
   FdR 866793

51. Petiția nr. 1073/2010, adresată de Jean-Pierre Sammut, de 
cetățenie malteză, privind monopolul loteriei malteze

   CM– PE 464.857
   FdR 866797

52. Petiția nr. 1099/2010, adresată de T.H., de cetățenie germană, 
privind abrogarea Directivei privind permisele de conducere

   CM– PE 464.859
   FdR 866799
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53. Petiția nr. 1217/2010, adresată de Claudio Pettenati, de cetățenie 
italiană, privind concurența chineză și șomajul în Europa

   CM– PE 464.864
   FdR 866804

54. Petiția nr. 1230/2010, adresată de Angelo Bonelli, de cetățenie 
italiană, în numele „Federazione dei Verdi”, însoțită de 4 
semnături, privind inconsecvențele Decretului legislativ 155 din 
13 august 2010 de transpunere a Directivei 50/2008/CE

   CM– PE 464.866
   FdR 866807

55. Petiția nr. 1261/2010, adresată de Andreas Meller, de cetățenie 
germană, în numele municipalității Ostseebad Prerow, privind 
depozitarea nămolurilor dragate într-un ținut natural

   CM– PE 464.868
   FdR 866809

56. Petiția nr. 1301/2010, adresată de „Colectivo de técnicos 
superiores sanitarios en la especialidad de documentacíon 
sanitaria”, un organism care reprezintă secretarii medicali 
specialiști (din Spania), privind recrutarea personalului din 
această categorie de către autoritățile galiciene

   CM– PE 464.873
   FdR 866814

57. Petiția nr. 1305/2010, adresată de Juan Eladio Palmis Sánchez, de 
cetățenie spaniolă, privind construirea unui crematoriu în 
apropierea unor locuințe, a unei școli și a unor plaje din Puerto de 
Mazarrón, Murcia, Spania 

   CM– PE 464.874
   FdR 866815

58. Petiția nr. 1325/2010, adresată de Aaro Keskitalo, de cetățenie 
finlandeză, privind nomenclatura produselor alimentare

   CM– PE 464.876
   FdR 866817

59. Petiția nr. 1338/2010, adresată de Kalin Valov, de cetățenie 
bulgară, privind condițiile de trai și de muncă în Bulgaria și 
standardele etice aplicabile

   CM– PE 464.879
   FdR 866821

60. Petiția nr. 1345/2010, adresată de Paul McColgan, de cetățenie 
irlandeză, în numele Campaniei Abolish VRT (Eliminarea taxei 
de înmatriculare), privind problemele legate de înmatricularea 
vehiculelor într-o situație transfrontalieră între Regatul Unit și 
Irlanda
precum și
Petiția nr. 1357/2010, adresată de Ryan Stewart, de cetățenie 
irlandeză, în numele „Abolish VRT Campaign”, privind dilema 
cu care se confruntă studenții irlandezi care studiază în Regatul 
Unit în ceea ce privește taxa de înmatriculare a autovehiculelor

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

61. Petiția nr. 1389/2010, adresată de Karin Griessmair, de cetățenie 
italiană, privind armonizarea standardelor de calitate și evaluare 
pentru companiile de agroturism

   CM– PE 464.882
   FdR 866826



OJ\868915RO.doc 11/12 PE466.986v01-00

RO

62. Petiția nr. 1401/2010, adresată de Dietmar Kapl, de cetățenie 
germană, privind o hotărâre judecătorească referitoare la 
eliberarea permiselor de conducere în Germania

   CM– PE 464.883
   FdR 866827

63. Petiția nr. 1420/2010, adresată de M.A., de cetățenie franceză, în 
numele „Association de Soutien aux Vacataires de 
l'Enseignement Supérieur”, privind statutul ocupării forței de 
muncă pentru angajații publici temporari din universitățile 
franceze

   CM– PE 464.884
   FdR 866828

64. Petiția nr. 1434/2010, adresată de L.G., de cetățenie spaniolă, 
privind recunoașterea ca profesor calificat în Țările de Jos

   CM– PE 464.885
   FdR 866829

65. Petiția nr. 1436/2010, adresată de Achille Loro, de cetățenie 
italiană, privind neplata despăgubirilor pentru întârzierile și 
inconvenientele cauzate de zborurile Alitalia

   CM– PE 464.886
   FdR 866830

66. Petiția nr. 1446/2010, adresată de Bernardo de Vires, de cetățenie 
italiană, în numele Asociației „Family Way”, privind 
discriminarea la locul de muncă și încălcarea prevederilor 
referitoare la egalitatea de gen de către compania aeriană CAI-
ALITALIA

   CM– PE 464.887
   FdR 866831

67. Petiția nr. 1458/2010, adresată de Stefan Jauernich, de cetățenie 
germană, privind un registru unic standardizat al brokerilor de 
asigurări din Europa

   CM– PE 464.888
   FdR 866832

68. Petiția nr. 1462/2010, adresată de Markus Vogt, de cetățenie 
germană, în numele societății Skan Auto, privind armonizarea 
condițiilor de omologare în UE a autovehiculelor uzate

   CM– PE 464.889
   FdR 866833

69. Petiția nr. 1514/2010, adresată de Erich Ollnow, de cetățenie 
germană, privind durata punitivă a procedurii de insolvență din 
Germania, în comparație cu alte state membre

   CM– PE 464.890
   FdR 866834

70. Petiția nr. 1523/2010, adresată de Marian Antonie, de cetățenie 
română, privind presupusa schimbare dublă a monedei naționale 
de către bănci

   CM– PE 464.892
   FdR 866836

71. Petiția nr. 1563/2010, adresată de Aldo Annechini, de cetățenie 
italiană, privind Directiva privind introducerea pe piață a 
articolelor pirotehnice

   CM– PE 464.894
   FdR 866838

72. Petiția nr. 1644/2010, adresată de Stanislaw Olenski, de cetățenie 
poloneză, privind propunerea de modificare a deciziei privind 
biocombustibilii în cadrul pachetului privind energia și clima al 
Comisiei

    DV– sir
    
     + scrisoare ENVI :
   fără aviz
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73. Data și locul următoarei reuniuni
 12 iulie 2011, 15.00 – 18.30
 13 iulie 2011, 9.00 – 12.30


