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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_OJ(2011)200_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

joi, 8 septembrie 2011, 15.00 – 18.30

Sala PHS P1A002  

între 15.00 și 16.00 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor

***********

la ora 16.00

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 469.975
FdR 874464

_________________________
(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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Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   -   14–15 iunie 2011

PV– PE 467.190
FdR 870854
+ anexele;

3.

   -   12-13 iulie 2011 PV– PE 469.879
FdR 873943
+ anexele;

4. Comunicări ale președintelui

5. Chestiuni diverse

În prezența Comisiei Europene

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

Mediul înconjurător

6. Petiția nr. 0978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de cetățenie 
elenă, în numele consiliului municipal Megalopoli, privind 
nerespectarea de către autoritățile elene a criteriilor și 
procedurilor UE de eliminare a deșeurilor în legătură cu depozitul 
de deșeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea peloponeză a 
Greciei 

   CM– PE 421.179/REV
   FdR 851654

7. Raport privind aplicarea Directivei privind gestionarea deșeurilor, 
pe baza petițiilor primite
(2011/2038(INI))
Raportor: ITURGAIZ (PPE)
- examinarea unui proiect de raport

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

8. Petiția nr. 1542/2010, adresată de François Arcangeli, de cetățenie 
franceză, în numele „Pays de l’Ours-Adet Maison des 
Associations”, privind conservarea ursului brun în Franța
(eventual, în prezența petiționarului)

   CM– PE 469.912
   FdR 874139

9. Petiția nr. 1532/2010, adresată de Laura Di Carlantonio, de 
cetățenie italiană, privind interdicția de a vâna ursul brun în 
Bulgaria

   CM– PE 467.120
   FdR 870287

10. Petiția nr. 0922/2010, adresată de Manuel Antonio Cao Prado, de 
cetățenie spaniolă, în numele Confraria de Pescadores („Frăția 
pescarilor”) din La Coruña, Spania, însoțită de alte 16 asociații 

   CM– PE 462.662
   FdR 862710
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cosemnatare, privind poluarea râului Ria del Burgo din provincia 
La Coruña, Spania

11. Petiția nr. 1766/2009, adresată de Federico Cappello, de cetățenie 
italiană, în numele Asociației (provinciale) a ofițerilor de mediu 
din Italia (Associazione Guardie Ambientale d'Italia), privind 
folosirea azbestului între șinele de cale ferată

   CM– PE 448.705
   FdR 829516

Conducta de gaz Nord Stream 

12. 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

Chestiuni sociale

13. Petiția nr. 0192/2009, adresată de Michael Ashbrook, de cetățenie 
germană, în numele asociației de lucrători „Solidarity, 
Independence, Democracy (SID)”, însoțită de 469 de semnături, 
privind agenții contractuali din instituțiile Uniunii Europene
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 430.503
   FdR 794562
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B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau al 
altor documente primite

14. Petiția nr. 199/2005, prezentată de António Marinho Teixeira, de 
cetățenie portugheză, în numele „Associação dos Habitantes de 
Chamosinhos”, privind efectele dăunătoare asupra mediului ale 
unui proiect din São Pedro da Torre (Portugalia)

   CM–
   PE 369.996/REV. II
   FdR 874028

15. Petiția nr. 0210/2007, adresată de Robert Pocock, de cetățenie 
irlandeză, în numele „Voice of Irish Concern for the 
Environment” („Vocea preocupării irlandeze pentru mediu”), 
privind îngrijorările provocate de adăugarea acidului fluorosilicic 
(H2SiF6) în apa potabilă din Irlanda
precum și
Petiția nr. 0211/2007, adresată de Walter Graham, de cetățenie 
britanică, în numele Consiliului Irlandei de Nord împotriva 
fluorurării, privind îngrijorările provocate de adăugarea acidului 
fluorosilicic (H2SiF6) în apa potabilă din Marea Britanie

   CM–
   PE 398.514/REV. IV
   FdR 874030

16. Petiția nr. 1185/2007, adresată de Ogieriakhi Ewaen Fred, de 
cetățenie necunoscută, privind dreptul de angajare a unui membru 
al familiei unui cetățean european

   CM– PE 411.990/REV
   FdR 874062

17. Petiția nr. 156/2008, adresată de Austin Rodriguez Marrero, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de alte 4 semnături, privind protestul 
împotriva extinderii, cu finanțare din partea UE, a portului La 
Tiñosa din Puerto del Carmen, Lanzarote

   CM–
   PE 429.588/REV. II
   FdR

18. Petiția nr. 0284/2008, adresată de Jan Bubela, de cetățenie 
germană, privind proiectul șoselei de centură din Praga
precum și
Petiția nr. 0993/2008, adresată de Hana Francova, de cetățenie 
cehă, împreună cu 3 cosemnatari, privind nerespectarea de către 
autoritățile cehe a Deciziei nr. 1692/96/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru 
dezvoltarea rețelei transeuropene de transport

   CM– PE 423.633/REV
   FdR 810838

19. Petiția nr. 1749/2008, adresată de Janice Watson, de cetățenie 
britanică, privind un proiect de dezvoltare urbană care îi afectează 
în mod negativ locuința din municipiul Dolores, Alicante, Spania

   CM– PE 441.084/REV
   FdR 874098
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20. Petiția nr. 720/2009, adresată de Pablo Serrano, de cetățenie 
franceză, privind discriminarea pe motiv de naționalitate

   CM–
   PE 441.087/REV. II
   FdR

21. Petiția nr. 0773/2009, adresată de Sandro Mizzi, de cetățenie 
malteză, în numele Harpoon Fishing Association, privind 
licențele de pescuit disponibile în Malta

    CM–
    PE 431.099/REV. II
    FdR 870226

22. Petiția nr. 1081/2009, adresată de Joachim Schroeder, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea experienței profesionale de către 
Germania în Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții (CEC)

   CM– PE 439.203/REV
   FdR 874104

23. Petiția nr. 1431/2009, adresată de Riccarda Nissen și Angelika 
Dahlin, de cetățenie germană, în numele asociațiilor Netwzwerk 
Rafael e.V. și Terre des Femmes, privind adoptarea unor măsuri 
împotriva mutilării genitale a femeilor în UE

   CM– PE 441.109/REV
   FdR 874105

24. 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. II
   FdR 870244

25. Petiția nr. 1480/2009, adresată de Eva Margulius, de cetățenie 
română, privind probleme legate de transferarea drepturilor sale 
de pensie din România în Ungaria

    CM– PE 452.714
    FdR 838837

26. Petiția nr. 1515/2009, adresată de A.C., de cetățenie italiană, 
privind poluarea, presupusă cancerigenă, de la rafinăria de petrol 
din apropiere 

   CM– PE 441.345/REV
   FdR 874106

27. Petiția nr. 1876/2009, adresată de Slawomir Ogorek, de cetățenie 
poloneză, în numele Centrului județean pentru servicii de sănătate 
și asistență medicală „PZOZ” din Ostroda situat în nord-estul 
Poloniei, însoțită de 1 semnătură, privind respingerea solicitării de 
subvenții din cadrul programului operațional regional pentru 
regiunea Warmińsko-Mazurskie pentru perioada 2007-2013

   CM– PE 448.712/REV
   FdR 874108

28. Petiția nr. 0258/2010, adresată de J.RQ.B., de cetățenie spaniolă, 
privind activitățile în carierele de piatră din Erro, Navarra

   CM– PE 452.726/REV
   FdR 870252

29. Petiția nr. 297/2010, adresată de Krystian Kaczmarek, de 
cetățenie poloneză, privind un proiect de construire a unei linii de 
cale ferată în sud-vestul Poloniei
precum și
Petiția nr. 1131/2010, adresată de Stanislawa Novak, de cetățenie 
poloneză, însoțită de 2 semnături, privind un proiect de construire 

   CM– PE 454.593/REV
   FdR 874111
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a unei linii de cale ferată în sud-vestul Poloniei

30. Petiția nr. 0374/2010, adresată de Z.K., de cetățenie elenă, privind 
problemele de la Școala europeană „Mamer 2” din Luxemburg

   CM– PE 450.814/REV
   FdR 870254

31. Petiția nr. 507/2010, adresată de D. T., de cetățenie olandeză, în 
numele organizației „Probaal (Pro Barocal Algarvio)”, privind o 
carieră de piatră dintr-o zonă naturală protejată

   CM– PE 469.897
   FdR 874120

32. Petiția nr. 562/2010, adresată de Agnieszka Sieczkowska, de 
cetățenie poloneză, privind confiscarea de către autoritățile 
daneze a mașinii sale de serviciu înmatriculate în Polonia și 
consecințele rezultate în ceea ce privește libera circulație a 
lucrătorilor

   CM– PE 454.618/REV
   FdR 874122

33. Petiția nr. 697/2010, adresată de E.R.R., de cetățenie spaniolă, 
privind adoptarea unui protocol european privind procedurile care 
trebuie urmate de poliție pentru interceptarea datelor și 
confiscarea echipamentelor informatice

    DV– sir697-10
    + ltLIBE

34. Petiția nr. 745/2010, adresată de Cristina Pimenta, de cetățenie 
braziliană, în numele „The Working Group of Intellectual 
Property of the Brazilian Network of the Integration of People” 
(GTPI/REBRIP), însoțită de 1 semnătură, privind acordul de liber 
schimb dintre UE și India și accesul limitat aferent la 
medicamente ieftine al țărilor în curs de dezvoltare 

   DV– sir745-10
   + INTA + DEVE

35. Petiția nr. 1262/2010, adresată de Ben Verbon, de cetățenie 
olandeză, privind schimbarea permisului de conducere european 
în Franța 

   CM– PE 467.104
   FdR 870269

36. Petiția nr. 1321/2010, adresată de Francisco José Rodriguez 
Rodriguez, de cetățenie spaniolă, însoțită de 45 de semnături, 
privind legea divorțului în Spania

   CM– PE 467.106
   FdR 870271

37. Petiția nr. 1352/2010, adresată de Markus Lyyra, de cetățenie 
finlandeză, în numele „Tineretului finlandez” din Suedia, privind 
discriminarea aplicată de Suedia între suedezi și cetățenii altor 
state membre în cazul admiterii la universitate

   CM– PE 467.107
   FdR 870272

38. Petiția nr. 1478/2010, adresată de Raúl Urquiaga Cela, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Ecologists in Action”, privind 
măsurile de reducere a costurilor bugetare în Regiunea autonomă 
Madrid

   CM– PE 467.115
   FdR 870280
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39. Petiția nr. 1503/2010, adresată de Lutz Kiuntke, de cetățenie 
germană, privind asigurarea obligatorie suplimentară de sănătate

   CM– PE 467.116
   FdR 870281

40. Petiția nr. 1510/2010, adresată de Jezefa Bania, de cetățenie 
poloneză, privind dubla impozitare

   CM– PE 467.117
   FdR 870283

41. Petiția nr. 1511/2010, adresată de P. B., de cetățenie germană, 
privind refuzarea tratamentului din partea unei entități germane de 
asigurări de sănătate

   CM– PE 467.118
   FdR 870284

42. Petiția nr. 1530/2010, adresată de Kuisma Lappalainen, de 
cetățenie finlandeză, privind TVA-ul pentru mărfurile importate 
în Finlanda din Statele Unite ale Americii

   CM– PE 467.119
   FdR 870285

43. Petiția nr. 1549/2010, adresată de Stefania Ligerou, de cetățenie 
elenă, însoțită de o semnătură, privind dezvoltarea unei noi mine 
de aur la Olimpiada, în peninsula Halkidiki din nordul Greciei

   CM– PE 467.121
   FdR 870288

44. Petiția nr. 1555/2010, adresată de B.W., de cetățenie germană, 
privind standardizarea automatelor de distribuire de numerar 
(ATM-uri)

   CM– PE 467.122
   FdR 870289

45. Petiția nr. 1596/2010, adresată de Cesar Attard, de cetățenie 
malteză, privind aplicarea Directivei 2001/42/CE în Malta

   CM– PE 467.128
   FdR 870299

46. Petiția nr. 28/2011, adresată de S.O., de cetățenie suedeză, în 
numele Biodistra AB, privind formatul datei pentru etichetarea 
alimentelor

   CM– PE 469.927
   FdR 874155

47. Petiția nr. 125/2011, adresată de Roland Mendle, de cetățenie 
germană, privind afilierea obligatorie la o organizație profesională 
(Handwerkskammer) în Germania

   CM– PE 469.939
   FdR 874168

48. Petiția nr. 189/2011, adresată de Gordana Vidojkovič, de cetățenie 
slovenă, privind recunoașterea calificărilor sale profesionale ca 
infirmieră

   CM– PE 469.942
   FdR 874171

49. Petiția nr. 193/2011, adresată de A.D., de cetățenie franceză, 
privind diferența în prețul biletelor de avion pentru zborurile spre 
și dinspre Réunion

   CM– PE 469.943
   FdR 874172

o O o
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50. Data și locul următoarei reuniuni
 3 octombrie 2011, 15.00 – 18.30
 4 octombrie 2011, 9.00 – 12.30 și 
 4 octombrie 2011, 15.00 – 18.30


