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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 12 iulie 2011, 15.00 – 18.30
Miercuri, 13 iulie 2011, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala PHS P5B001  

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 469.748
FdR 872414

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   -   23-24 mai 2011

CM– PE 465.068
FdR 868535
+ 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

Mediul înconjurător

5. Petiția nr. 387/2008, adresată de Katiuscia Verlingieri, de 
cetățenie italiană, privind conservarea patrimoniului istoric în 
provinciile Salerno, Avellino și Benevento din Italia
(eventual, în prezența petiționarului)

   CM– PE 464.842
   FdR 866757

Școlile Europene

6. Petiția nr. 353/2011, adresată de Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, 
de cetățenie polonă, însoțită de 74 de semnături, privind 
reducerile bugetare în școlile europene
precum și
Petiția nr. 478/2011, adresată de APEEE (Association des Parents 
d'Elèves de l'Ecole Européenne – Asociația părinților elevilor de 
la școlile europene), însoțită de 1 356 de semnături, privind 
consecințele reducerilor bugetare asupra funcționării sistemului 
școlilor europene
(în prezența Asociației părinților, Interparents și, eventual, a 
directorilor școlilor, consiliului guvernatorilor și reprezentanților 
Comisiei pentru bugete)

   DV– sir353-11

   DV– sir478-11

Mediul înconjurător

7. Studiu privind „Gestionarea apei în Europa: principalele 
probleme și bunele practici”
- prezentarea studiului de către experți

***********

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

8. Reuniune a coordonatorilor
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* * *

Miercuri, 13 iulie 2011, 9.00 – 12.30

Ora 9.00

9. Comunicări ale președintelui privind deciziile coordonatorilor

*** Votare ***

10. Aviz referitor la orientările pentru bugetul 2012 - toate secțiunile -
Ombudsman (BUD), astfel cum a fost modificat de Consiliu
(2011/2020)(BUD))
Raportoare:  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

    AM– PE 467.288
    FdR 871500

11. Raport privind raportul anual al Ombudsmanului European pe 
anul 2010
(2011/2106(INI))
Raportoare:  IOTOVA  (S-D)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

    AM– PE 467.289
    FdR 871501

*** Sfârșitul votării ***

12. Raport privind vizita de documentare în Bulgaria (29.6-2.7.2011)
- raport preliminar oral

Fonduri UE

13. Petiția nr. 1026/2010, adresată de Radostin Roussev, de cetățenie 
bulgară, în numele societății „Bull Gate Ltd.”, privind folosirea 
necorespunzătoare a fondurilor primite din partea Uniunii 
Europene și corupția din Bulgaria 

    CM– PE 460.729
    FdR 859679
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14. Petiția nr. 628/2010, adresată de Ciprian Dobre, de cetățenie 
română, privind probleme legate de utilizarea și gestionarea de 
către Guvernul României a unor fonduri alocate prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

    CM– PE 460.708
    FdR 859626

Programul LIFE

15. Petiția nr. 1330/2010,  adresată de Juan Antonio Iborra Bernal, de 
cetățenie spaniolă, privind extinderea programului LIFE pentru a 
include prevenirea dezastrelor 

   CM– PE 464.877
   FdR 866818

Libera circulație

16. Petiția nr. 171/2010, adresată de Kamila Beata Klim-Petersen, de 
cetățenie poloneză, privind confiscarea de către autoritățile 
daneze a automobilului de serviciu al acesteia înmatriculat în 
Polonia și obstacolele aferente în ceea ce privește libera circulație 
a forței de muncă
(în prezența petiționarei)

    CM–
    PE 448.729/REV. II
    FdR 870250

17. Petiția nr. 1225/2010, adresată de Dariusz Pachala, de cetățenie 
poloneză, privind confiscarea unei mașini înmatriculate în Polonia 
la frontiera dintre Danemarca și Germania
precum și
Petiția nr. 1349/2010, adresată de Ryszard Antoni Bielawa, de 
cetățenie poloneză, privind confiscarea, de către autoritățile 
daneze, a autoturismului său înmatriculat în Polonia și obstacolele 
aferente în calea liberei circulații a forței de muncă
precum și
Petiția nr. 1444/2010, adresată de Jacek Naguszewski, de 
cetățenie poloneză, privind confiscarea, de către autoritățile 
fiscale și polițienești daneze, a unui autovehicul înmatriculat în 
Polonia și încălcarea ulterioară a obligației de a proteja un copil 
bolnav

   CM– PE 464.865
   FdR 866806

18. Petiția nr. 590/2008, adresată de N.M.M., de cetățenie irlandeză, 
privind transportul de medicamente de către călători în Europa
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 420.013/REV. II
   FdR 866759

Mediul înconjurător
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19. Petiția nr. 1665/2009, adresată de Peter Brown, de cetățenie 
britanică, privind motivarea interdicției de a folosi clorhidrat de 
stricnină pentru combaterea dăunătorilor, în conformitate cu 
Directiva 98/8/CE
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 445.773/REV
   FdR 866775

Concurență

20. Petiția nr. 500/2010, 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
(eventual, în prezența petiționarului)

    CM– PE 452.749
    FdR 838895

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

21. Petiția nr. 798/2004, adresată de Nicola Leugio, de cetățenie 
italiană, privind braconajul în Malta
precum și
Petiția nr. 334/2005, adresată de Kevin Sourd, de cetățenie 
franceză, însoțită de trei  semnături, privind tăierea păsărilor în 
Malta
precum și
Petiția nr. 886/2005, adresată de Hugues FANAL, de cetățenie 
belgiană, în numele Societății regale din Belgia pentru protecția 
păsărilor (LRBPO), privind transpunerea de către autoritățile 
malteze a Directivei 79/409/CEE referitoare la protecția păsărilor 
migratoare
precum și
Petiția nr. 530/2006, adresată de Lutz Blume, de cetățenie 
germană, privind uciderea păsărilor în Malta
precum și
Petiția nr. 1091/2007, adresată de Seamus Feeney, de cetățenie 
irlandeză, privind vânarea păsărilor migratoare protejate în Malta 
și Cipru
precum și
Petiția nr. 1374/2010, adresată de Bernhard Vetter, de cetățenie 
germană, privind vânătoarea ilegală de păsări migratoare în câteva 
state membre ale UE

    CM–
    PE 364.842/REV. VI
    FdR 870871
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22. Petiția nr. 1328/2007, adresată de Zsak Ferenc Tibor, de cetățenie 
maghiară, privind protecția mediului în Ungaria

   CM–
   PE 414.053/REV. V
   FdR 870218

23. Petiția nr. 832/2008, adresată de Anton Huber, de cetățenie 
germană, care solicită blocarea finanțării programului de cercetare 
privind navigabilitatea pe Dunăre, în special pe porțiunea dintre 
Straubing și Vilshofen

    CM–
    PE 423.667/REV. II
    FdR 870220

24. Petiția nr. 1688/2008, adresată de George Milne, de cetățenie 
britanică, în numele Asociației naționale a crescătorilor de ovine 
(National Sheep Association), însoțită de 8 136 de semnături, 
privind legislația europeană referitoare la identificarea electronică 
obligatorie a ovinelor începând cu data de 1 ianuarie 2010

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

   + răspunsul AGRI

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

   CM– PE 441.331/REV
    FdR 870229

26. Petiția nr. 1790/2009, adresată de Antony Christev, de cetățenie 
franceză, însoțită de o  semnătură, privind neexecutarea unei 
hotărâri judecătorești cu privire la despăgubiri acordate pentru o 
proprietate din Sofia

   CM– PE 441.361/REV
    FdR 870247

27. Petiția nr. 163/2010, 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

28. Petiția nr. 247/2010, adresată de P. B., de cetățenie germană, 
privind accesul părților terțe la dosarele Curții Europene de 
Justiție

   CM– PE 448.737
   FdR 829550

29. Petiția nr. 502/2010, adresată de Reiner Husemans, de cetățenie 
germană, privind TVA-ul pe tranzacții între companii

   CM– PE 452.750/REV
   FdR 870257

30. Petiția nr. 720/2010, adresată de Giulio Marini, de cetățenie 
italiană, privind clarificările referitoare la transpunerea, de către 
Italia, a Directivei 98/5/CE de facilitare a exercitării cu caracter 
permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât 
cel în care s-a obținut calificarea

   CM– PE 456.765/REV
   FdR 870259

31. Petiția nr. 939/2010, adresată de Fernando Sferratore, de cetățenie 
italiană, privind presupusele daune aduse mediului în urma unei 
scurgeri de ulei izolant provenit de la un cablu submarin aflat 
între Italia continentală și Ischia

   CM– PE 467.098
   FdR 870262
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32. Petiția nr. 948/2010, adresată de Lazzaro Lenza, de cetățenie 
italiană, privind neorganizarea de către autoritățile din Salerno a 
unei consultări publice, în conformitate cu Directiva 85/337/CEE 
(Directiva EIA), înainte de autorizarea instalării unui echipament 
fotovoltaic pentru generarea de energie electrică

   CM– PE 458.732/REV
   FdR 870263

33. Petiția nr. 1059/2010, adresată de Mahmoud Daka, de cetățenie 
germană, privind refuzul autorităților germane de a acorda o viză

   CM– PE 467.100
   FdR 870265

34. Petiția nr. 1071/2010, adresată de María de los Milagros Hernán 
Álvarez, de cetățenie spaniolă, în numele Asociației păgubiților în 
urma controlului AFINSA Bienes Tangibles SA, privind 
administrarea judiciară a firmei AFINSA

    CM– PE 467.101
    FdR 870266

35. Petiția nr. 1376/2010, adresată de J.O., de cetățenie olandeză, în 
numele LOPZ, privind îngrijirea picioarelor în cazurile 
persoanelor care suferă de artrită reumatoidă și ale diabeticilor

   CM– PE 467.108
   FdR 870273

36. Petiția nr. 1414/2010, adresată de Enrique Arraiz Curbelo, de 
cetățenie spaniolă, privind presupusele lacune în Regulamentul 
(CE) nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie 
matrimonială și în materia răspunderii părintești

    CM– PE 467.113
    FdR 870278

37. Petiția nr. 1580/2010, adresată de Graziano Benedetto, de 
cetățenie italiană, în numele Baroului italian, privind utilizarea 
titlului „Avvocato”, în Italia,  de către avocații din UE

   CM– PE 467.125
   FdR 870296

38. Petiția nr. 1582/2010, adresată de E.P., de cetățenie lituaniană, 
privind autenticitatea diferitelor versiuni lingvistice ale Tratatului 
de la Lisabona

   CM– PE 467.126
   FdR 870297

39. Petiția nr. 1631/2010, adresată de Kevin O’Malley, de cetățenie 
britanică, privind dispozitivele acustice de intimidare

   CM– PE 467.131
   FdR 870302

40. Petiția nr. 95/2011, adresată de B. V., de cetățenie olandeză, 
privind presupusele obstacole din calea liberei circulații a 
bunurilor și serviciilor datorate politicii restrictive a întreprinderii 
Apple Inc.

   CM– PE 467.133
   FdR 870304

o O o
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41. Data și locul următoarei reuniuni
 8 septembrie 2011, 15.00 – 18.30


