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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Joi, 12 ianuarie 2012, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala ASP A5G-3  

între orele 9.00 și 10.00 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor

* * *
Ora 10.00

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 478.610
FdR 887674

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
  21-22 noiembrie 2011

PV– PE 476.118
FdR 885098
+ anexele

_________________________
(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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4. Comunicări ale președintei

5. Chestiuni diverse

6. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de 
coordonatori

Drepturile cetățenilor 

7. Raport privind cetățenia europeană în 2010: Eliminarea 
obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE 
(2011/2182(INI))
(termen de depunere a amendamentelor: 19.1.2012 / adoptare: 
27.2.2012 /
ședință plenară: Martie II)
Raportoare:  VALEAN  (ALDE)
-a doua examinare a proiectului de raport

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

În prezența Comisiei Europene

8. Prezentarea „Anul european al cetățenilor 2013”
din partea DG Comunicare a Comisiei Europene

9. Aviz privind Anul european al cetățenilor (2013)
(2011/0217(COD))
Raportor:  SALAVRAKOS  (EFD)
- primul schimb de opinii

Vizită de constatare a faptelor

10. Raport privind vizita de constatare a faptelor la Berlin (23 -
24.11.2011)
- primul schimb de opinii

11. Raport privind vizita de constatare a faptelor în România (23 -
26.11.11)
- primul schimb de opinii
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* * *

Ora 15.00

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

Mediul înconjurător

12. 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
(în prezența petiționarului)

    CM– PE 472,130
    FdR 876856

13. Petiția nr. 1042/2009, adresată de Anne Bland, de cetățenie 
finlandeză, privind impactul negativ asupra mediului al 
proiectului de apă subterană artificială din Turun Seudun Vesi Oy 
(regiunea Turku, Finlanda)
precum și
Petiția nr. 771/2010, adresată de Hannes Heikkilä, de cetățenie 
finlandeză, privind presupusa încălcare a Directivei-cadru 
2006/118/CE privind apa
(în prezența petiționarei)

   CM– PE 441.090
   FdR 814418

   sir

14. Petiția nr. 971/2009, adresată de Angela și William Flanagan, de 
cetățenie britanică, privind pericolele pentru sănătate cauzate de 
un sistem de canalizare defect și refuzul autorităților de a remedia 
situația
(în prezența petiționarilor)

   CM–
   PE 441.089/REV. II
   FdR 882117

Mediul înconjurător – Domeniul nuclear

15. Petiția nr. 1772/2009, adresată de Helena Maijala, de cetățenie 
finlandeză, în numele Pro Hanhikivi, privind proiectul de 
construcție a unei centrale nucleare la Fennovoima, Hanhikivi
(în prezența petiționarei)

   CM– PE 454,589
   FdR 851677

16. Petiția nr. 346/2011, adresată de Jean Mortes, de cetățenie 
franceză, privind atitudinea Comisiei Europene în ceea ce privește 
baza de date depășită a centralelor nucleare din Uniunea 
Europeană
(posibil în prezența petiționarului)

   CM– PE 472.165
   FdR 876893
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17. Petiția nr. 356/2011, adresată de Knut Micke, de cetățenie 
germană, privind energia nucleară în Europa
precum și
Petiția nr. 361/2011, adresată de Bernd Hofer, de cetățenie 
germană, însoțită de 5 semnături, privind oprirea energiei 
nucleare în Europa 

   CM– PE 473.771
   FdR 879046

18. Petiția nr. 1078/2009, adresată de Yosheba Miren Sainz de la 
Higuera y Gartzia, de cetățenie spaniolă, privind centrala nucleară 
din Burgos, Spania

   CM– PE 462,643
   FdR 862686

19. Petiția nr. 471/2011, adresată de Kristiina Allekörs, de cetățenie 
estoniană, privind riscurile centralelor nucleare amplasate de-a 
lungul granițelor UE

    CM– PE 475.836
    FdR 882173

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

20. Petiția nr. 672/2009, adresată de Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, privind pericolele cauzate de 
adoptarea planului de dezvoltare a municipiului Toledo pentru 
conservarea peisajului său cultural

   CM– PE 443,169/REV
   FdR 882114

21. Petiția nr. 1478/2009, adresată de C. Z., de cetățenie finlandeză, 
în numele locuitorilor din Sacromonte și Albaicín, privind centura 
de est a orașului Granada

   CM– PE 450.775/REV
   FdR 882119

22. Petiția nr. 228/2010, adresată de Vicente Fernández Pérez, de 
cetățenie spaniolă, în numele asociației ecologice „Coto do 
Frade”, privind regularizarea cursului râului Avia (Orense)

   CM– PE 452,725/REV
   FdR 882130

23. Petiția nr. 201/2011, adresată de Thérèse Bouvet, de cetățenie 
franceză, privind sprijinul acordat întreprinderilor mici 

   CM– PE 475,815
   FdR 882151
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24. Petiția nr. 426/2011, adresată de Ion-Silviu Chivu, de cetățenie 
română, privind presupusa încălcare a confidențialității cu privire 
la starea sa de sănătate

   CM– PE 476.029
   FdR 884162

o O o

25. Data și locul următoarelor reuniuni
   27.2.2012,   15.00 – 18.30
   28.2.2012,   9.00 – 12.30


