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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 3 octombrie 2011, 15.00 – 18.30
Marți, 4 octombrie 2011, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-3

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 472.347
FdR 878254

2. Comunicări ale președintelui

3. Chestiuni diverse

4. anulat

_________________________
(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

*** Votare ***

5. Raport privind aplicarea Directivei privind gestionarea deșeurilor, 
pe baza petițiilor primite
(2011/2038(INI))
Raportor:  ITURGAIZ  (PPE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

    AM– PE 467.326
    FdR 871710

*** Sfârșitul votării ***

Invaliditate

6. Petiția nr. 924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie 
britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor 
(EBU)/Institutului Național Regal al Nevăzătorilor (RNIB), 
privind accesul nevăzătorilor la cărți și la alte produse tipărite
(în prezența petiționarului)

   sirsirsir

Mediu înconjurător

Petiția nr. 949/2003, adresată de Alberto Perino, de cetățenie 
italiană, în numele asociației „Habitat”, privind opoziția față de 
construcția liniei feroviare de mare viteză Torino-Lyon
și
Petiția nr. 198/2005, adresată de Marco Tomalino, de cetățenie 
italiană, în numele Coordinamento sanitario Valle di Susa, 
privind riscurile pentru sănătate ale liniei feroviare de mare viteză 
Torino-Lyon
și
Petiția nr. 786/2007, adresată de Paolo Prieri, de cetățenie 
italiană, în numele Comisiei împotriva liniei ferate de mare viteză 
din valea superioară a râului Sangone, obiectând împotriva 
construirii liniei ferate transeuropene de mare viteză dintre Torino 
și Lyon
și

   CM–
   PE 407.965/REV. V
   FdR 876682

7.

Petiția nr. 900/2007, adresată de Giancarlo Pastorutti, de cetățenie    CM– PE 407.979
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italiană, în numele comitetului Bagnaria Arsa „NO-TAV” și al 
altor comitete în opoziție cu Coridorul 5, privind obiecții în ceea 
ce privește finanțarea europeană pentru axa de cale ferată Trieste-
Divača
și

   FdR 729579

Petiția nr. 735/2008, adresată de Remo Castagnieri și Alberto 
Paolo Veggio, de cetățenie italiană, însoțită de 154 de semnături,
privind legătura feroviară Lyon-Torino (Valle Susa)

(în prezența petiționarilor)

   CM– PE 421.159
   FdR 770939

8. Petiția nr. 1139/2010, adresată de Rémy Gautron și Jean-Claude 
Duchateau, de cetățenie franceză, în numele „Fédération 
Presqu’île Environnement” și, respectiv, al „Association 
DECOS”, privind pagubele ecologice produse asupra unui sit 
protejat Natura 2000 din Batz-sur-Mer, Franța

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

Afaceri sociale

9. Petiția nr. 386/2007, adresată de Allan J. Navratil, de cetățenie 
irlandeză, în numele Irish Biofuels Initiative (Inițiativa irlandeză 
pentru biocombustibili), privind trecerea industriei irlandeze a 
zahărului la producția de biocombustibili
(în prezența petiționarului)

    CM–
    PE 398.557/REV. II
    FdR 866750
   + LT

Concurența

10. Petiția nr. 1557/2009, adresată de Izabella Mészárosné Györvári, 
de cetățenie maghiară, în numele Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Uniunea pentru Protejarea Intereselor Companiilor), 
privind discriminarea întreprinderilor mici și mijlocii din Ungaria 
și neaplicarea standardelor UE

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

Vizită de documentare

11. Vizită de documentare în Bulgaria   (29.6 - 2.7.2011)
- examinarea raportului vizitei de documentare

   DT– PE
   FdR 878148

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

12. Reuniune a coordonatorilor
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***********

4 octombrie 2011, 9.00 – 12.30

la ora 9.00

13. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

14. Raport privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din 
calea drepturilor cetățenilor UE 
(2011/2182(INI))
Raportor:  VALEAN  (ALDE)
- primul schimb de opinii

    DT– PE 472,206
    FdR 877228

Mediu înconjurător

15. Petiția nr. 622/2010, adresată de A.I.C., de cetățenie română, în 
numele Asociației AD Astra a oamenilor de știință români, 
privind presupuse încălcări ale legislației europene de către 
proiectul exploatării de aur de la Roșia Montană (România)
(în prezența petiționarului)
și

   CM– PE 458.701
   FdR 857262

Petiția nr. 628/2011, adresată de Sorin Jurca, de cetățenie română, 
în numele Fundației culturale Roșia Montană, privind efectele 
nocive asupra mediului cauzate de proiectul exploatării de aur de 
la Roșia Montană (România)
(în prezența petiționarului)

   sir

16. Petiția nr. 672/2007, 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
- în urma întrebării cu solicitare de răspuns oral

(posibil în prezența petiționarilor)

   CM–
   PE 411.964/REV. IV
   FdR 866751

   OQ

   FFV- DT–452.657
   FdR 861305

   LT Comm
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17. (Petiția nr. 944/2004, 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 UE 
privind depozitele de deșeuri)
!!  AMÂNATĂ  la cererea petiționarei  !!

   CM–
    PE 367.729/REV. VI
   FdR 876645

Discriminarea

18. Petiția nr. 1737/2008, adresată de lordul Richard Inglewood DL, 
de cetățenie britanică, privind caracterul discriminatoriu al 
Regulamentului Parlamentului European din 2008 referitor la 
Camera Lorzilor, cu privire la descalificare, având ca obiect 
statutul lorzilor aleși deputați în Parlamentul European

   sir
   + LT UK

în jurul orei 11.00  

19. Declarație a mediatorului polonez, Prof. Irena Lipowicz
- schimb de opinii cu deputații

20. Petiția nr. 277/2010, adresată de A.K., de cetățenie poloneză, 
privind lipsa posibilității de a notifica actele cu caracter judiciar și 
extrajudiciar prin poștă sau pe internet în Polonia
și
Petiția nr. 1399/2010, adresată de Henryka Glenz, de cetățenie 
poloneză, privind imposibilitatea în Polonia de a transmite acte 
judiciare și extrajudiciare pentru notificare 

   CM– PE 460.704/REV
   FdR 876848

   sir

Discriminarea

21. Petiția nr. 632/2008, adresată de Robert Biedron, de cetățenie 
poloneză, în numele „Kampania Przeciw Homofobii” (Campania 
împotriva homofobiei), privind refuzul autorităților polone de a 
emite un extras de stare civilă cetățenilor polonezi care doresc să 
încheie un contract de uniune civilă cu o persoană de același sex 
într-un alt stat membru
(posibil în prezența petiționarilor)

    CM– PE 420.019
    FdR 766651

*****

la ora 15.00
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22. Petiția nr. 892/2010, adresată de Marios Achilleos, de cetățenie 
cipriotă, privind tratamentul discriminatoriu aplicat 
homosexualilor în Cipru

    sir

23. Petiția nr. 155/2011, adresată de Vince Llewelyn, de cetățenie 
britanică, privind nerecunoașterea în Franța a căsătoriei între 
persoanele de același sex care au cetățenii diferite

    sir

24. Petiția nr. 381/2011, adresată de Aldwyn Llewelyn, de cetățenie 
britanică, privind imposibilitatea de a încheia un parteneriat 
înregistrat între persoanele de același sex în ambasadele britanice 
din anumite state membre ale UE

    sir

25. Petiția nr.1588/2010, adresată de Sara Nolasco, de cetățenie 
portugheză, privind interdicția de adopție impusă persoanelor 
căsătorite de același sex

   sir

Mediu înconjurător

26. Petiția nr. 492/2010, adresată de José Enrique Sanz Salvador, de 
cetățenie spaniolă, în numele mișcării „Arca Ibérica”, privind 
desecările efectuate într-o zonă umedă din Benicassim, Castellón
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 456,746
   FdR 853730

Mediu - parcuri eoliene

Petiția nr. 111/2008, adresată de Florin Palade, de cetățenie 
română, în numele Fundației Eco Pontica, privind presupuse 
încălcări ale legislației europene referitoare la protecția mediului 
în legătură cu aprobarea proiectelor de exploatații în carieră și de 
parcuri eoliene în regiunea Dobrogea (România)
și

    sir27.

Petiția nr. 262/2011, adresată de Societatea Ornitologică Română 
și de Coaliția ONG Natura 2000 România, în numele a 55 de 
ONG-uri românești, privind efectele pe care construcția unui parc 
eolian în regiunea Dobrogea, din sud-estul României, le-ar putea 
avea asupra siturilor din rețeaua Natura 2000 
(posibil în prezența petiționarilor)

   CM– PE 472.295
   FdR 877814

28. Petiția nr. 1398/2008, adresată de Koldo Ortiz de Guinea, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației MEDIAK ASKE, privind 
potențialul impact nociv asupra mediului determinat de parcurile 

   CM– PE 426.988/REV
   FdR 800624
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eoliene care urmează să fie instalate în zonele protejate Natura 
2000 din Álava (Spania)

29. Petiția nr.1008/2010, adresată de Peter Kranz, de cetățenie 
germană, privind un protest public împotriva unui parc eolian 
planificat în Wolfhagen/Hessen 

   CM– PE 462.668
   FdR 862716

30. Petiția nr.1027/2010, adresată de Wolfgang Rüd, de cetățenie 
germană, privind presupusele amenințări la adresa faunei 
prezentate de un proiect de parc eolian din Wiesmoor (Saxonia 
Inferioară)

   sir

31. Petiția nr. 929/2010, adresată de René la Cour Sell, de cetățenie 
daneză, în numele „Societății daneze pentru conservarea naturii” 
(Danmarks Naturfredningsforening), însoțită de 1 semnătură, 
privind înființarea unui centru de testare pentru morile mari de 
vânt din Østerild, municipalitatea Thisted, și neaplicarea implicită 
a legislației comunitare în domeniu
(posibil în prezența petiționarului)

   CM– PE 462.663
   FdR 862711

32. Petiția nr. 1315/2010, adresată de Kirsten Nielsen, de cetățenie 
daneză, privind construirea unui parc eolian pe insula daneză 
Lolland și nerespectarea legislației de mediu a UE în această 
privință

   CM– PE 464.875
   FdR 866816

***

B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau al 
altor documente primite
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33. Petiția nr. 147/2008, adresată de Klaus-Jürgen Sauer, de cetățenie 
germană, privind solicitarea statului de a achiziționa produse 
Microsoft

   sir
   + WQ 507/2011

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

   CM– PE
   FdR
   + LT Reding

35. Petiția nr. 469/2009, adresată de J.W.A. Baetens, de cetățenie 
olandeză, referitoare la presupusele nereguli privind eliberarea 
permiselor de ședere în Turcia 

    CM– PE 469,895
    FdR 874101

36. Petiția nr. 1667/2009, adresată de Walter Grytzik, de cetățenie 
germană, în numele lui Günter Modlinger, privind încălcarea 
Directivei 2003/8/CE a Consiliului (asistența juridică acordată în 
litigiile transfrontaliere)

   CM– PE 445.595/REV
   FdR 857244

37. Petiția nr.1919/2009, adresată de M.B, de cetățenie italiană, 
privind conformitatea transpunerii în Italia (Decretul legislativ nr. 
106/09) a Directivelor 89/391/CEE și 2002/14/CE privind 
sănătatea și securitatea pentru folosirea echipamentului de lucru și 
cadrul general de informare și consultare a lucrătorilor

    CM–
    PE 445,645/REV. II
    FdR 874109

38. Petiția nr. 153/2010, adresată de Joachim Kelke, de cetățenie 
germană, privind problema sa în legătură cu comercializarea în 
Germania a unui produs autorizat în Olanda, pe baza principiului 
recunoașterii reciproce („Cassis de Dijon”)

   CM– PE 450.791
   FdR 834570

39. Petiția nr. 321/2010, adresată de Hannelore Pfifferling și Reinhard 
Klein, de cetățenie germană, privind posibila încălcare a 
Directivei-cadru 2000/60/CE privind apa, ca urmare a înființării 
unei ferme de porci

   CM– PE 458.690
   FdR 857248

40. Petiția nr. 406/2010, adresată de José Ramón Rodríguez Río, de 
cetățenie spaniolă, în numele SOS Courel, privind situația ariei 
naturale protejate Ancares-O Courel care face parte din rețeaua 
Natura 2000

   CM– PE 452,743/REV
   FdR 874119

41. Petiția nr. 549/2010, adresată de Ričardas Pūkas, de cetățenie 
lituaniană, în numele Clubului AUDI din Lituania, privind 
prețurile ridicate ale combustibilului auto în Lituania, presupuse a 
fi astfel ca urmare a poziției dominante pe piață și a accizelor 
ridicate

   CM– PE 454.617
   FdR 851841

42. Petiția nr. 649/2010, adresată de Enrico Ovaleo-Pandolfo, de 
cetățenie italiană, în numele Italia Nostra, WWF, Associazione 
Culturale Posidonia, Comitato Ambientale di Salvaguardia di Le 
Grazie, VAS Circolo di Porto Venere, Comitato di Difesa della 

   CM– PE 456,755/REV
   FdR 874123
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Palmaria, privind aplicarea Directivei EIA și a Directivei Habitate 
cu privire la proiectul de regenerare a zonei de coastă a Insulei 
Palmaria

43. Petiția nr. 852/2010, adresată de Kevin Brawn, de cetățenie 
britanică, privind restricția referitoare la libertatea de a alege în 
momentul achiziționării de computere personale în Franța

   CM– PE 458.721
   FdR 857282

44. Petiția nr. 1390/2010, adresată de Michael Schmitt, de cetățenie 
germană, privind timpul de conducere și perioadele de odihnă ale 
șoferilor de camion 

   CM– PE 469,904
   FdR 874131

45. Petiția nr. 1473/2010, adresată de Zoltán Wendler, de cetățenie 
maghiară, însoțită de 10 semnături, privind modificarea 
sistemului de pensii din Ungaria 

   CM– PE 469,907
   FdR 874134

46. Petiția nr. 1581/2010, adresată de Sebastiano Gottardelli, de 
cetățenie italiană, privind articolul 14 din Directiva 2005/36/CE 
privind perioada de adaptare și durata perioadei de formare 
efectuată în statul membru gazdă

   CM– PE 469,914
   FdR 874141

47. Petiția nr. 1589/2010, adresată de Barbara Bernardi, de cetățenie 
italiană, privind discriminarea de către Italia a învățătorilor de 
școală primară care dețin un certificat de formare de tip „diploma 
di maturità magistrale”
și
Petiția nr. 1620/2010, adresată de Fabio Albanese, de cetățenie 
italiană, privind nerecunoașterea calificărilor sale profesionale de 
învățător de școală primară
și
Petiția nr. 1622/2010, adresată de Alfredo Tarallo, de cetățenie 
italiană, privind nerecunoașterea calificărilor sale profesionale de 
învățător de școală primară
și
Petiția nr. 163/2011, adresată de Liliana Fiore și Felicia Trozzola, 
de cetățenie italiană, privind posibile tratamente discriminatorii 
ale statului italian față de profesorii italieni de școală primară care 
dețin „Diploma di Maturità Magistrale”

   CM– PE 469,915
   FdR 874142

48. Petiția nr. 1599/2010, adresată de Diana Yuditxa, de cetățenie 
cubaneză, privind Directiva 98/5/CE

   CM– PE 469,918
   FdR 874145

49. Petiția nr. 1604/2010, adresată de A. D., de cetățenie belgiană, 
privind înmatricularea automobilelor

   CM– PE 469,920
   FdR 874148
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50. Petiția nr. 1632/2010, adresată de Kevin O’Malley, de cetățenie 
britanică, privind accesul la serviciile de internet în bandă largă

   CM– PE 469,922
   FdR 874150

51. Petiția nr. 1655/2010, adresată de Lükass Rozītis, de cetățenie 
letonă, și de 18 ONG-uri letone și alte organizații, privind 
accesibilitatea și proiectarea universală pentru persoanele cu 
handicap

   CM– PE 469,923
   FdR 874151

52. Petiția nr. 12/2011, adresată de Tanja Peikert-Gilette, de cetățenie 
germană, privind o propunere de cod rutier pentru cicliști 
armonizat la nivel european

   CM– PE 469,924
   FdR 874152

53. Petiția nr. 13/2011, adresată de Dana-Marina Dumitriu, de 
cetățenie română, privind recunoașterea în România a studiilor 
sale postdoctorale efectuate în Franța

   CM– PE 469,925
   FdR 874153

54. Petiția nr. 27/2011, adresată de Cesar Augusto Saavedra Naranjo, 
de cetățenie spaniolă, privind reîntregirea familiei

   CM– PE 469,926
   FdR 874154

55. Petiția nr. 33/2011, adresată de Günther Rose și Friedrich 
Keinemann, de cetățenie germană, privind poluarea fonică și 
poluarea aerului

   CM– PE 469,928
   FdR 874156

56. Petiția nr. 40/2011, adresată de Claus Müller, de cetățenie 
germană, privind accesul cetățenilor americani în Uniunea 
Europeană

   CM– PE 469,929
   FdR 874158

57. Petiția nr. 43/2011, adresată de Valentin Roșca, de cetățenie 
română, privind refuzul autorităților române de a recunoaște 
handicapul fratelui său

   CM– PE 469,930
   FdR 874159

58. Petiția nr. 53/2011, adresată de Carola Twardella, de cetățenie 
germană, privind efectele introducerii biocarburanților în UE

   CM– PE 469,931
   FdR 874160

59. Petiția nr. 57/2011,adresată de L. K., de cetățenie germană, 
privind recunoașterea în Germania a unei diplome de profesor 
eliberate de autoritățile olandeze

   CM– PE 469,932
   FdR 874161

60. Petiția nr. 104/2011, adresată de Juan Luis Wood Wood, de 
cetățenie spaniolă, privind dubla impozitare în insulele Canare

   CM– PE 469,936
   FdR 874165

61. Petiția nr. 107/2011, adresată de Imram Firasat, de cetățenie 
pakistaneză, privind situația familiei sale, în special a soției sale și 
a copiilor 

   CM– PE 469,937
   FdR 874166
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62. Petiția nr. 229/2011, adresată de Daniel Duval, de cetățenie 
franceză, în numele „Asociației pentru căutarea și instalarea de 
medici europeni” ARIME (Association pour la Recherche et 
l'Installation de Médecins Européens ARIME), privind 
recunoașterea calificărilor profesionale în Franța (2005/36/CE), în 
special a psihiatrilor pediatri

   CM– PE 469,944
   FdR 874173

o O o

63. Data și locul următoarei reuniuni
 21 noiembrie 2011, 15.00 - 18.30
 22 noiembrie 2011, 9.00 - 12.30 


