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1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 475.940
FdR 883541

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   8 septembrie, 2011

PV– PE 472,182
FdR 877059
+ anexele;

2.

   3 - 4 octombrie 2011 PV– PE 475.853
FdR 882576
+ 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. 0396/2009, adresată de Salvatore Fatone, de cetățenie 
italiană, însoțită de 152 de semnături, privind stația de epurare a 
apei din Cuma-Licola, Italia
(eventual, în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 429.645/REV. II
   FdR 829663

Chestiuni sociale

6. 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
(în prezența petiționarului)

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

7. Petiția nr. 1153/2009, adresată de Gino Trevisanato, de cetățenie 
italiană, privind posibila încălcare de către legislația italiană a 
Directivei 98/59/CE privind concedierile colective
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 440,060/REV. II
   FdR 870227

IMM-uri

8. 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
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

9. Petiția nr. 1820/2009, adresată de José Maria Carrasco Cano, de
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción”, privind 
consecințele negative ale neefectuării plăților asupra situației 
întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul construcțiilor
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 441,363
   FdR 876842
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Fiscalitate

10. 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

11. 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

Discriminarea

12. 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

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

13. Reuniune a coordonatorilor
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* * *

22 noiembrie 2011, 9.00 – 12.30

14. Comunicări ale președintelui privind deciziile coordonatorilor

Vizită de constatare a faptelor

15. Vizită de constatare a faptelor în Bulgaria (29.6. - 2.7.2011)
- aprobarea raportului aferent vizitei de constatare a faptelor

   DT– PE 472.288/v3
   FdR 883103

Mediul înconjurător

de la 9.30 la 10.30

16. Declarație a comisarului Janez Potocnik
- schimb de opinii cu deputații

17. Petiția nr. 551/2011, adresată de Miha Regacar, de cetățenie 
slovenă, în numele Civilna Iniciativa Kras și Civina Iniciativa za 
Primosko, însoțită de 2 520 de semnături, privind protecția 
Regiunii Kras din Slovenia împotriva speculațiilor din sectorul 
imobiliar și distrugerii siturilor incluse în patrimoniul mondial 
UNESCO

   sir

18. 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
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19. Petiția nr. 0483/2007, adresată de Roberto Giurastante, de 
cetățenie italiană, în numele organizației „Friends of the Earth”, 
privind încălcările legislației comunitare în materie de mediu 
referitoare la procedura de evaluare a impactului asupra mediului 
și la instalațiile industriale periculoase (Directiva Seveso)
precum și
Petiția nr. 1147/2008, adresată de Roberto Giurastante, de 
cetățenie italiană, în numele organizației Greenaction 
Transnational, privind eventuala construire a unei uzine de 
regazificare în apropierea orașului Trieste (Italia),
precum și
Petiția nr. 1472/2009, adresată de Bernard Vojko, de cetățenie 
slovenă, în numele „Alpe Adria Green”, privind proiectul de 
construire a unui terminal de gaz la Trieste (Italia)

   CM–
   PE 404,437/REV. IV
   FdR 876828

20. 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
(eventual, în prezența petiționarului)

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

21. Petiția nr. 0755/2010, adresată de Tony Lowes, de cetățenie 
irlandeză, în numele Asociației „Friends of the Irish 
Environment” („Prietenii Mediului din Irlanda”), privind 
neaplicarea de către Irlanda a legislației europene de mediu, în 
legătură cu extracția de turbă
(în prezența petiționarului)

    CM– PE 467,097
   FdR 870261

Drepturile cetățenilor 

22. Raport privind cetățenia europeană în 2010: Eliminarea 
obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE 
(2011/2182(INI))
Raportor:  VALEAN  (ALDE)
- examinarea unui proiect de raport

    PR– PE 473.706/v2
    FdR 882990

Mediul înconjurător

23. Petiția nr. 0338/2010 , adresată de T.F.T, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Plataforma por la defensa de los valles verdes”, privind 
bazinele hidrografice și forajele din parcul natural „Sierra de 

    CM– PE 456,744
    FdR 876850
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Cazorla” din Segura y las Villas, Jaén
(în prezența petiționarului)

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

24. Petiția nr. 0504/2004, adresată de Inés Sabanés Nadal, de 
cetățenie spaniolă, în numele Madrid Municipal Izquierda Unida, 
privind impactul asupra mediului al lucrării propuse la autostrada 
M30 din Madrid
precum și
Petiția nr. 0788/2005, adresată de Belen Gómez Alfonso, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Afectados Nudo Sur”, privind 
impactul asupra mediului al lucrării propuse la autostrada M30 
din Madrid
precum și
Petiția nr. 0838/2005, adresată de Samuel Martin-Sosa Rodriguez, 
de cetățenie spaniolă, în numele „Ecologiștii în acțiune”, privind 
impactul asupra mediului al lucrării propuse la autostrada M30 
din Madrid

   CM–
   PE 378.561/REV. V
   FdR 851633

25. Petiția nr. 0273/2006, adresată de Gordon Nelson, de cetățenie 
britanică, în numele Mișcării Locale din Gibraltar privind 
dizabilitățile, privind neaplicabilitatea, în cazul Gibraltarului, a 
propunerii  de regulament al CE privind drepturile persoanelor cu 
mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului 

   CM– PE 388.648/REV
   FdR 870213

26. Petiția nr. 948/2006 adresată de Ioannis Barakakos, de cetățenie 
greacă, în numele întreprinderii 'Tipopiitiria Thivas', privind 
procesarea lentă de către DGMARKT a plângerii sale în legătură 
cu reținerea din partea Băncii Agricole a Greciei (BAG) a unor 
privilegii speciale

   CM– PE 472,171/REV
   FdR 876921
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27. Petiția nr. 267/2007, adresată de Seija Pahl, de cetățenie 
finlandeză, sprijinită de asociațiile locale, împotriva unui proiect 
de dezvoltare urbană a unei zone umede în cadrul programului 
Natura 2000

   CM–
   PE 398,527/REV. III
   FdR 877463

28. Petiția nr. 760/2007, adresată de Cosimo Fracasso, de cetățenie 
italiană, privind o alarmă de dioxină în Taranto

   CM–
   PE 404,458/REV. II
   FdR 878986

29. Petiția nr. 980/2007, adresată de Torkild Todsen, de cetățenie 
daneză, în numele „Borgergruppen” (Grupul Cetățenilor), privind 
proiectul de construcție a unei autostrăzi între Kiplev și 
Sønderborg, în Danemarca

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

30. Petiția nr. 1380/2007, adresată de Javier Gomez Gonzalez, de 
cetățenie spaniolă, privind presupuse încălcări ale legislației CE 
cu privire la accesul la informații și tratarea apei urbane reziduale 
în legătură cu activitatea societății „Emasagra” (Granada, Spania)

   CM–
   PE 414,063/REV. III
   FdR 878989

31. Petiția nr. 590/2008, adresată de N.M.M., de cetățenie irlandeză, 
privind transportul de medicamente de către călători în Europa

   CM–
   PE 420,013/REV. III
   FdR 878991
   LT IRL

32. 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 Alcaniz”, privind protecția împotriva poluării cu 
PM10 în orașul Alcaniz, din regiunea autonomă spaniolă Aragon  

   CM–
   PE 421,167/REV. IV
   FdR 876833

33. Petiția nr. 1143/2008, adresată de Eric Sanitas, de cetățenie
franceză, în numele Association Fédérative Internationale des 
Porteurs d'Emprunts Russes (AFIPER), privind nerambursarea 
creditelor de către Federația Rusă

   CM– PE 423,922/REV
   FdR 878992

34. Petiția nr. 1647/2008, adresată de David Collins, de cetățenie 
irlandeză, privind presupusele încălcări ale legislației comunitare 
prin noua taxă de plecare percepută de companiile aeriene 
irlandeze
precum și
Petiția nr. 1678/2008, adresată de John McDermott, de cetățenie 
irlandeză, privind presupuse încălcări ale legislației comunitare 
prin noua taxă irlandeză referitoare la plecările în avion

   CM–
   PE 430,497/REV. II
   FdR 878993

35. Petiția nr. 777/2009, adresată de Patrick Kinnersly, de cetățenie 
britanică, în numele White Horse Alliance, privind presupusa 
nereușită a autorităților britanice de a respecta dispozițiile 
prevăzute de Directiva Habitate a Consiliului în legătură cu 
șoseaua de centură Westbury propusă și alte proiecte importante 

   CM–
   PE 440.053/REV. II
   FdR 876835
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de autostrăzi

36. Petiția nr. 781/2009, adresată de Pedro José Martínez Jaraba, de 
cetățenie spaniolă, privind construcția unui parc eolian în 
vecinătatea unei zone speciale de protecție a păsărilor în Almatret, 
Lérida, Spania

   CM–
   PE 438,313/REV. II
   FdR 876836

37. Petiția nr. 0870/2009, adresată de Christina Corbani, de cetățenie 
italiană, privind valurile de migranți din Libia în contextul 
acordurilor bilaterale dintre Italia și Libia

    CM– PE 472,128
    FdR 876837

38. Petiția nr. 872/2009, adresată de Stefano Sarti, de cetățenie 
italiană, în numele Legambiente Liguria, privind netranspunerea 
Directivei 2001/42/CE (evaluarea impactului anumitor planuri și 
programe asupra mediului) de către regiunea Liguria

   CM– PE 452,712/REV
   FdR 876838

39. Petiția nr. 980/2009, adresată de Pieter Daems, de cetățenie 
olandeză, privind presupusa discriminare a utilizatorilor Canal 
Digitaal, furnizor de televiziune prin satelit

   CM– PE 462,642/REV
   FdR 878997

40. Petiția nr. 1136/2009, adresată de Ecaterina și Alexandru Stirbu, 
de cetățenie română, respectiv moldoveană, privind refuzul 
autorităților italiene de a îi acorda lui Alexandru Stirbu un permis 
de ședere în conformitate cu Directiva 2004/38/CE

   CM–
   PE 441,093/REV. II
   FdR 876839

41. Petiția nr. 1923/2009, adresată de Panayot Panayotov, de 
cetățenie bulgară, în numele „Campain Committee of the 
Residents of the Villages of Kazashko and Topoli” (Comitetul de 
campanie al locuitorilor din satele Kazașko și Topoli), privind 
poluarea rezultată de la o instalație de incinerare situată în 
imediata apropiere a zonelor construite

   CM– PE 445,783/REV
   FdR 876844

42. Petiția nr. 169/2010, adresată de S.S., de cetățenie britanică, 
privind neaplicarea de către autoritățile belgiene a dispozițiilor 
Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora

   CM– PE 450,793/REV
   FdR 876845

43. Petiția nr. 323/2010, adresată de Matteo Grossi, de cetățenie 
italiană, privind impunerea unui singur software pentru computer 
(SISTRI) de către Ministerul Mediului din Italia pentru aplicarea 
Directivei 2008/98/CE privind trasabilitatea deșeurilor

   CM– PE 452.734
   FdR 838879
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44. Petiția nr. 662/2010, adresată de Nikolaos Georgoulas, de 
cetățenie elenă, în numele firmei ATS Holdings A.E., privind 
neplata pentru livrările către Eulex

   CM– PE 473,734
   FdR 879002

45. Petiția nr. 856/2010, adresată de Teresa Laska, de cetățenie 
poloneză, în numele organizației ecologice „Stowarzyszenie 
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot”, privind planurile de 
construcție a unui parc eolian în orașul Ustka pe coasta baltică a 
Poloniei

   CM– PE 458.722/REV
   FdR 876853

46. Petiția nr. 913/2010, adresată de Janusz Wilczynski, de cetățenie 
poloneză, privind nerespectarea de către autoritățile poloneze a 
Directivei 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică în 
contextul unui proiect de construcție a unei autostrăzi în vestul 
Poloniei

   CM– PE 460,721/REV
   FdR 876854

   ENVI

47. Petiția nr. 1017/2010, adresată de Wilfried și Astrid Nöhring, de 
cetățenie germană, însoțită de 2 semnături, privind opoziția față 
de înființarea unei fabrici de biogaz în Celle (Saxonia Inferioară)

   CM– PE 460.727
   FdR 859675

48. Petiția nr. 1025/2010, adresată de Georgios Dimitrakopoulos, de 
cetățenie elenă, în numele firmei de avocatură „Christianos & 
Partners”, însoțită de o semnătură, privind noul sistem FNS 
(Fraud Notification System/Sistemul de notificare a fraudelor) al 
OLAF 

   CM– PE 460.728
   FdR 859676

   CONT

49. Petiția nr. 1060/2010, adresată de Konrad Janson, de cetățenie 
poloneză, în numele Consiliului local din Wolin, însoțită de o 
semnătură, privind poluarea insulei poloneze Wolin și 
nerespectarea asociată a dispozițiilor Uniunii Europene privind 
tratarea deșeurilor

   CM– PE 464,856/REV
   FdR 880497

50. Petiția nr. 1097/2010, adresată de Otto Gassner, de cetățenie 
germană, privind problemele cu studenții de la examenul de 
engleză (nivelul A) din cauza termenului de înscriere la 
universitățile germane

   CM– PE 462.672
   FdR 862720
   DEreply

51. Petiția nr. 1154/2010, adresată de Iroda Jakucs Ugyvedi, de 
cetățenie maghiară, în numele lui István Bebes, de cetățenie 
maghiară, privind restaurarea arhitecturii castelului din 
Körmend, Ungaria
(AMÂNATĂ pentru ianuarie la solicitarea petiționarului)

    CM– PE 472,130
    FdR 876856
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52. Petiția nr. 1168/2010, adresată de Tomas Jordi, de cetățenie 
spaniolă, privind uniformizarea la nivel european a prețurilor 
anumitor servicii

   CM– PE 473,736
   FdR 879008

53. Petiția nr. 1192/2010, adresată de Ioannis Papaioannou, de 
cetățenie elenă, privind presupusa nerespectare de către Republica 
Irlanda a Directivei 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

   CM– PE 473,737
   FdR 879009

54. Petiția nr. 1320/2010, adresată de Encarnación La Spina, de 
cetățenie italiană, privind refuzul companiei Ryanair de a-i 
permite îmbarcarea pentru un zbor intern în Spania în baza unui 
permis de ședere

   CM– PE 473,738
   FdR 879010

55. Petiția nr. 1355/2010, adresată de Christian Hehn, de cetățenie 
germană, privind restricționarea de la ocuparea forței de muncă în 
Germania a absolvenților cu diplome obținute de la universități 
din străinătate

   CM– PE 473,739
   FdR 879012

56. Petiția nr. 1381/2010, adresată de Günter Ehmann, de cetățenie 
germană, privind neefectuarea de către autorități a unei evaluări a 
impactului asupra mediului la acordarea concesiunilor extinse 
pentru minerale

  CM– PE 467.110
   FdR 870275

57. Petiția nr. 1422/2010, adresată de CR, de cetățenie franceză, 
privind o presupusă încălcare a Cartei drepturilor fundamentale de 
către Codul francez de procedură civilă
precum și
Petiția nr. 1472/2010, adresată de Daniel Tilhet, de cetățenie 
franceză, privind presupusa încălcare a Cartei drepturilor 
fundamentale de către Codul de procedură civilă francez  
precum și
Petiția nr. 1490/2010, adresată de Josépha Cid, de cetățenie 
franceză, privind presupusa încălcare a Cartei drepturilor 
fundamentale de către Codul francez de procedură civilă 

    CM– PE 472,132
    FdR 876860

58. Petiția nr. 1475/2010, adresată de Sophie Bilger, de cetățenie 
franceză, privind evaluarea impactului asupra mediului al 
industriei blănurilor 

   CM– PE 472,133
   FdR 876861

59. Petiția nr. 1476/2010, adresată de Bernard Defrenne, de cetățenie 
belgiană, privind posibilele perturbări cauzate de o fabrică de 
cherestea plasată într-un sit Natura 2000 fără efectuarea niciunei 
evaluări a impactului asupra mediului

    CM– PE 472,134
    FdR 876862
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60. Petiția nr. 1496/2010, adresată de Dominik Lewe, de cetățenie 
germană, privind definiția biocombustibilului 

   CM– PE 473,741
   FdR 879015

61. Petiția 1521/2010, adresată de Solomeea Romanescu, de cetățenie 
română, privind planurile guvernului român de a modifica numele 
oficial al grupului de etnie romă în „țigani”

   CM– PE 473,742
   FdR 879017

62. Petiția nr. 1537/2010, adresată de echipa The Sharkbait Reef by 
Sea Life, de cetățenie britanică, însoțită de 112 de semnături, 
privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor 

   CM– PE 473,743
   FdR 879018

63. Petiția nr. 1587/2010, adresată de Dumitru-Julian Andrian, de 
cetățenie română, privind refuzul de a i se acorda ajutor de șomaj 
în Irlanda

    CM– PE 472,138
   FdR 876866

64. Petiția nr. 1616/2010, adresată de Gerhard Wlodowski, de 
cetățenie austriacă, în numele „Landwirtschaftskammer 
Österreich”, însoțită de 2 semnături, privind instituirea unui punct 
instituțional de coordonare pentru chestiuni forestiere

   CM– PE 473,747
   FdR 879022

65. Petiția nr. 01629/2010, adresată de Arvid Strand, de cetățenie 
norvegiană, privind presupusa încălcare a legislației europene în 
ceea ce privește producția de ambalaje biodegradabile în România

   CM– PE 472,140
   FdR 876868

66. Petiția nr. 20/2011, adresată de R.G., de cetățenie spaniolă, 
privind presupusa încălcare a legislației în materie de mediu în 
Montes de Toledo (Sierras de Malagón), Spania 

    CM– PE 472,141
    FdR 876869

67. Petiția nr. 0054/2011, adresată de Mario Danne, de cetățenie 
germană, în numele ISI-Europa, privind dezincriminarea 
consumului de canabis în Europa

    CM– PE 472,144
    FdR 876872

68. Petiția nr. 69/2011, adresată de Rhys William Toogood, de 
cetățenie britanică, privind interzicerea comerțului cu produse 
derivate din focă

   CM– PE 472,146
   FdR 876874

69. Petiția nr. 0087/2011, adresată de Richard Parsons, de cetățenie 
britanică, privind noua legislație maghiară referitoare la cetățenie

   CM– PE 473,748
   FdR 879023
   Rezoluția

70. Petiția nr. 0100/2011, adresată de Asociația națională a 
producătorilor și investitorilor din domeniul energiilor 
regenerabile, ANPER, în vederea sprijinirii sectorului energiei 
fotovoltaice în Spania;
precum și
Petiția nr. 203/2011, adresată de Miguel López Sierra, de 
cetățenie spaniolă, în numele „COAG” („Coordinadora de 

   CM– PE 473,749
   FdR 879024
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Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España” –
„Coordonatoare a organizațiilor de agricultori și cultivatori din 
Spania”), privind consecințele intrării în vigoare a Decretului 
regal legislativ nr. 14/2010 (R.D. Ley 14/2010) privind energia 
fotovoltaică
precum și
Petiția nr. 331/2011, adresată de A.C.V.B., de cetățenie spaniolă, 
privind reducerea sistemelor de prime pentru producția de energie 
fotovoltaică în Spania

71. Petiția nr. 159/2011, adresată de Giorgia Loda, de cetățenie 
italiană, privind interzicerea pungilor de plastic de către 
Ministerul Mediului din Italia

   CM– PE 473,753
   FdR 879028

72. Petiția nr. 173/2011, adresată de Krasimir Krumov, de cetățenie 
bulgară, privind presupusa încălcare de către autoritățile bulgare a 
legislației Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială

    CM– PE 472,148
    FdR 876876

73. Petiția nr. 208/2011, adresată de Hans-Peter Kopetsch, de 
cetățenie germană, privind regimul orelor de zbor pentru 
aeroportul Weeze din Germania 

   CM– PE 473,754
   FdR 879029

74. Petiția nr. 214/2011, adresată de S.M., de cetățenie germană, 
privind o problemă referitoare la redirecționarea apelurilor 
telefonice de către operatorul TELEKOM din Germania

    CM– PE 472,150
    FdR 876878

75. Petiția nr. 0219/2011, adresată de Siegfried Klattner, de cetățenie 
germană, privind continua încălcare de către statul elen a 
Directivei 83/182/CEE a Consiliului privind scutirile de taxă în 
interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport 
importate temporar dintr-un stat membru în altul

   CM– PE 473,755
   FdR 879030

76. Petiția nr. 221/2011, adresată de Albert Dettmer, de cetățenie 
germană, privind transpunerea de către Germania a Directivei 
2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor 

   CM– PE 473,756
   FdR 879031

77. Petiția nr. 228/2011, adresată de Maria Angels Giménez i 
Gimferrer, de cetățenie spaniolă, privind noul sistem de tarifare 
aplicat pentru consumul de apă potabilă din localitatea Tossa de 
Mar, Spania

   CM– PE 472,151
   FdR 876879

78. Petiția nr. 234/2011, adresată de M. L., de cetățenie spaniolă, 
privind încălcarea de către Spania a Directivei 2004/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

    CM– PE 472,152
    FdR 876880
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79. Petiția nr. 235/2011, adresată de B.B., de cetățenie spaniolă, 
privind selectarea software-ului de către Parlamentul European și 
cerința de utilizare a acestuia de către traducătorii liber 
profesioniști 

   sir
   Tran
   Itec

80. Petiția nr. 246/2011, adresată de Heiko Lewerenz, de cetățenie 
germană, privind opoziția acestuia față de o decizie de finanțare 
cu fonduri UE în Hamburg

   CM– PE 473,757
   FdR 879032

81. Petiția nr. 247/2011, adresată de Aniello Di Iorio, de cetățenie 
italiană, privind nerecunoașterea de către o companie de asigurări 
italiană a reducerii acordate pe baza faptului că nu a avut daune 

   CM– PE 473,758
   FdR 879033

82. , adresată de Andrea D'Ambra, de cetățenie italiană, privind 
independența autorității de reglementare în domeniul 
comunicațiilor din Italia

   CM– PE 472,154
   FdR 876882

83. Petiția nr. 265/2011, adresată de Aldevis Tibaldi, de cetățenie 
italiană, în numele „Comitato per la Vita del Friuli rurale”, 
privind respectarea legislației comunitare în ceea ce privește 
construcția liniei feroviare Venezia-Trieste

    CM– PE 472,158
    FdR 876886

84. Petiția nr. 297/2011, adresată de M. S., de cetățenie srilankeză, 
privind cererea acestuia de obținere a cetățeniei cehe 

   CM– PE 473,763
   FdR 879038

85. Petiția nr. 298/2011, adresată de Graziano Benedetto, de cetățenie 
italiană, privind obstacolele în calea liberei circulații a avocaților 
în Italia 

   CM– PE 472,163
   FdR 876891

86. Petiția nr. 314/2011, adresată de A. Bouma, de cetățenie olandeză, 
privind noile norme de închiriere din Țările de Jos 
precum și
Petiția nr. 0344/2011, adresată de Alice J. de Nijs, de cetățenie 
olandeză, în numele asociației Daadkrachtig Nederland, privind 
noile norme referitoare la locuințele sociale din Țările de Jos

   CM– PE 473,764
   FdR 879039

87. Petiția nr. 322/2011, adresată de Josep Miquel Gascon Baz, de 
cetățenie spaniolă, privind presupusul refuz al companiei Air 
France de a schimba data călătoriei acestuia către Japonia 

   CM– PE 473,765
   FdR 879040

88. Petiția nr. 328/2011, adresată de Jose Belmonte Menchón, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociației Naționale de Transport 
Public – Platforma” („Agrupación Nacional de Transportes –
Plataforma”), privind utilizarea de biodiesel în Spania

   CM– PE 473,766
   FdR 879041
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89. Petiția nr. 341/2011, adresată de Elsa Aimone, de cetățenie 
italiană, în numele „Asociației persoanelor care suferă de 
sindromul Tarlov”, privind recunoașterea pe plan european a 
sindromului Tarlov

   CM– PE 472,164
   FdR 876892

90. Petiția nr. 342/2011, adresată de František Piskura, de cetățenie 
slovacă, privind apelul său la justiție

   CM– PE 473,767
   FdR 879042

91. Petiția nr. 348/2011, adresată de Stephan Hauk, de cetățenie 
germană, privind definiția unui anumit tip de echipament dentar 
din Regulamentul (UE) nr. 111/2011 al Comisiei privind 
clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

   CM– PE 473,769
   FdR 879044

92. Petiția nr. 0350/2011, adresată de Peter Oedinger, de cetățenie 
germană, în numele Eine-Welt-Initiative Korschenbroich, însoțită 
de 13 semnături, privind primirea refugiaților în Europa

   CM– PE 473,770
  FdR 879045

93. Petiția nr. 362/2011, adresată de Reinhard Rink, de cetățenie 
germană, privind o mai bună coordonare la nivelul UE a 
acțiunilor legate de boala Lyme transmisă de căpușe

   CM– PE 472,166
   FdR 876894
   ENVI

94. Petiția nr. 368/2011, adresată de Donata Kinzelbach, de cetățenie 
germană, privind medicamentul Maliasin

   CM– PE 472,167
   FdR 876895

95. Petiția nr. 387/2011, adresată de Gianfranco Jean-François Pardo, 
de cetățenie italiană, privind suspendarea indemnizației de șomaj 
INEM de la începutul anului 2010 (Spania)

   CM– PE 472,168
   FdR 876916

o O o

96. Data și locul următoarei reuniuni
 20 decembrie 2011, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


