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Reuniune

Luni, 27 februarie 2012, 15.00 – 18.30
Marți, 28 februarie 2012, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-3

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 483.504
FdR 892350

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   -  20 decembrie 2011

PV– PE 478.643
FdR 888046
+ anexele

2.

   -  12 ianuarie 2012 PV– PE 480.554
FdR 889224
+ anexele

   -  23 ianuarie 2012 PV– PE 480.697
FdR 890461

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

5. Aviz privind Anul european al cetățenilor (2013)
(2011/0217(COD))
Raportor:  SALAVRAKOS  (EFD)
(termen pentru amendamente: 01.03.2012/adoptare: 20.03.2012)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

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

Mediu

6. Petiția nr. 683/2005, adresată de Vincenzo Marmora, de cetățenie 
italiană, în numele grupului de acțiune al cetățenilor „Campagna 
nostra”, împotriva amenajării unui sit de deversare a deșeurilor
și
Petiția nr. 31/2006, adresată de Giampiero Angeli, de cetățenie 
italiană, însoțită de 21 de semnături, privind pericolele majore 
pentru sănătate cauzate de dioxinele rezultate în urma eliminării 
deșeurilor
și
Petiția nr. 26/2007, adresată de Monica Sepe, de naționalitate 
italiană, în numele comitetului „Serre per la vita”, împotriva 
locului de depozitare a deșeurilor solide urbane
și
Petiția nr. 587/2007, adresată de Marina Salvadore, de cetățenie 
italiană, privind problemele sanitare grave din Campania și 
răspunderea pe care o poartă autoritățile regionale și locale
și
Petiția nr. 756/2007, adresată de Giovanni Roviello, de 
naționalitate italiană, privind obiecția legată de o deversare de 
deșeuri care pune în pericol sănătatea publică și resursele de ape 
de suprafață
și
Petiția nr. 789/2007 adresată de Gigliola Izzo, de naționalitate 
italiană, protestând împotriva unui depozit de stocare a 
combustibilului ecologic lichid rezidual aflat în apropierea unor 
ferme și a unor zone locuite
și
Petiția 910/2007 adresată de Francesco Di Pasquale, de 
naționalitate italiană, privind situația g r a v ă  a mediului 
înconjurător în Campania
și

    CM–
    PE 452.706/REV II
    FdR 859605
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Petiția nr. 991/2007, adresată de Vincenzo Gala, de naționalitate 
italiană, solicitând instituirea unui sistem de colectare separată a 
deșeurilor în regiunea Campania
și
Petiția nr. 1075/2007, adresată de Paride Amoroso, de cetățenie 
italiană, privind crearea unui registru regional al tumorilor într-o 
zonă afectată de incidența ridicată a neoplasmelor cauzate de 
poluarea mediului (Campania)
și
Petiția nr. 12/2008, adresată de Francesco Miglino, de 
naționalitate italiană, în numele Partito Internettiano, privind 
situația depozitării și procesării deșeurilor menajere din Napoli și 
din regiunea Campania, din Italia
și
Petiția nr. 16/2008, adresată de F.C., de naționalitate italiană, 
privind criza deșeurilor menajere din Campania (Italia)
și
Petiția nr. 209/2008 adresată de Sebastiano Perrone, de 
naționalitate italiană, privind criza depozitării deșeurilor și 
drepturile democratice ale locuitorilor din Marigliano de lângă 
Napoli
și
Petiția 347/2008 adresată de Tommaso Esposito și Virginia 
Petrellese, de naționalitate italiană, în numele Grupului de acțiune 
al cetățenilor anti-incinerator, privind o uzină de incinerare a 
deșeurilor din Accerre (în apropiere de Napoli) în Italia
și
Petiția nr. 955/2008, adresată de Ferdinando Kaiser, de cetățenie 
italiană, privind amplasamentul unei stații de depozitare a 
deșeurilor din Chiaiano, Italia
și
Petiția nr. 1011/2008, adresată de A.S., de cetățenie italiană, 
privind o stație de depozitare a deșeurilor din Chiaiano, Italia
și
Petiția nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, de cetățenie 
italiană, privind arderea ilegală de anvelope de autoturisme și alte 
deșeuri în zona Napoli (Italia)
și
Petiția nr. 1223/2009, adresată de Daniele Giove, de cetățenie 
italiană, privind o problemă de poluare a mediului în Casalnuova 
di Napoli, Italia
și
Petiția nr. 413/2010, adresată de Anna Margherita Ranieri, de 
cetățenie italiană, în numele asociației Rete dei comitati e dei 
movimenti vesuviani, însoțită de 2 406 de semnături, privind criza 
deșeurilor din Campania, care durează de 15 ani
(în prezența unui petiționar)
și
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Petiția nr. 694/2010, adresată de R.I., de cetățenie italiană, în 
numele Valori Democratici Uniti, privind curățarea depozitelor 
ilegale de deșeuri toxice din municipalitatea Quarto (NA)
și
Petiția nr. 787/2010, adresată de Carmela Alberico, de cetățenie 
italiană, în numele Asociației Co.Re.Ri, privind nerespectarea, de 
către regiunea Campania, a prevederilor Programului operațional 
regional pentru fondurile structurale și încălcarea Directivelor nr. 
2006/12/CE și nr. 1999/31/CE ca urmare a amplasării depozitelor 
de deșeuri din Ferandelle și Maruzzella, în provincia Caserta

    sir

și
Petiția nr. 1166/2010, adresată de Marana Avvisati, de cetățenie 
italiană, privind depozitele de deșeuri din Terzigno, provincia 
Campania

    sir

și
Petiția nr. 1277/2010, adresată de Francesco di Pasquale, de 
cetățenie italiană, privind soluționarea crizei gestionării deșeurilor 
în Campania, o dată pentru totdeauna

    sir

și
Petiția nr. 1656/2010, adresată de A.D’A, de naționalitate italiană, 
privind criza continuă a gestionării deșeurilor din Campania 
(Italia) 

    sir

și
Petiția nr. 424/2011, adresată de Emilia Accardo, de cetățenie 
italiană, privind opoziția sa față de un nou depozit de deșeuri în 
Alta Irpinia (Campania, Italia)

    CM– PE 473.785
    FdR 879062

și 
Petiția nr. 1270/2011, adresată de Teresa Campolatanno, de 
cetățenie italiană, în numele asociației Comitato Civico Terra 
Pulita, însoțită de 750 de semnături, privind încălcarea Directivei 
1999/31/CE în privința depozitării deșeurilor în ceea ce privește 
amplasamentele Ferandelle și Maruzzella 3 (Campania)

    sir

(posibil în prezența președinților regiunii Campania și a provinciilor, precum și a 
petiționarilor)

Chestiuni sociale

7. Petiția nr. 331/2010, adresată de Ignacio Ruipérez Arregui, de 
cetățenie spaniolă, privind situația controlorilor de trafic aerian 
din Spania 
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 651/2010, adresată de Juan María García Gil, de 
cetățenie spaniolă, în numele Uniunii controlorilor de trafic 
aerian, privind situația controlorilor de trafic aerian din Spania
(în prezența petiționarilor și a unui reprezentant al Eurocontrol)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249
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de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

8. Reuniunea coordonatorilor

* * *

28 februarie 2012, 9.00 – 12.30

ora 9.00

9. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de 
coordonatori

Pescuit (în prezența membrilor Comisiei PECH)

10. Petiția nr. 802/2011, adresată de Anouk Delafortrie, în numele 
„World Wildlife Fund Policy Office”, privind politica comună în 
domeniul pescuitului
(în prezența petiționarului)

   sir

și
Petiția nr. 860/2011, adresată de Paul Kind, de cetățenie germană, 
privind cotele de captură și pescuitul excesiv

   sir

11. Petiția nr. 295/2009, adresată de Des May, de cetățenie irlandeză, 
în numele „Western Eel Fishermen Association” (Asociația 
occidentală a pescarilor de anghilă), privind presupusa excludere 
a pescarilor de la procesul de elaborare a planului de gestionare a 
rezervelor de anghilă în Irlanda

    CM– PE 428.103
    FdR 789534
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și
Petiția nr. 909/2009, adresată de Jean-Paul Doron, de cetățenie 
franceză, în numele Federației Naționale a Pescăriilor din Franța 
(Fédération National Pêche), însoțită de 13 000 de semnături, 
privind planul francez de gestionare pentru conservarea rezervelor 
de anghilă

   CM– PE 438.327/REV
   FdR 857215

și
Petiția nr. 754/2011, adresată de Salvador Pieró Gómez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Centro de Aquicultura 
Experimental” (CAE), privind încălcarea de către autoritățile 
spaniole a Regulamentului (UE) nr. 709/2010 al Comisiei de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului 
privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea și a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al 
Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea 
rezervelor de anghilă din Europa

    sir

12. Petiția nr. 99/2011, adresată de Miguel Zaragoza Fernández, de 
cetățenie spaniolă, în numele primăriei din Santa Pola, privind un 
echipament tradițional de pescuit selectiv, „bonitolera”

    CM– PE 469.935
    FdR 874164

13. Petiția nr. 668/2011, adresată de H.-J. R., de cetățenie germană, 
privind pescuitul cu harponul în Corsica

    CM– PE 478.598
    FdR 887649

Mediu

14. Petiția nr. 1824/2009, adresată de Antonio Lores Franco, de 
cetățenie spaniolă, în numele Platformei pentru protejarea golfului 
San Simon, privind fabrica de făină de pește amplasată în 
vecinătatea estuarului râului Vigo, în Pontevedra

   CM– PE 450.781/REV
   FdR 876843

ora 10.45

*** Votare ***

15. Raport privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din 
calea drepturilor cetățenilor UE 
[2011/2128(INI)]                               (sesiunea plenară: martie II)
Raportoare:  VALEAN  (ALDE)
- examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis
- adoptarea proiectului de raport

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

   AM– PE 480.601
   FdR 889626
   DV - AM de 
compromis
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*** Sfârșitul votării ***

Mediu

16. Petiția nr. 354/2006, adresată de Rodney Maile, de cetățenie 
britanică, privind posibila poluare de-a lungul Estuarului Cleddau 
în urma activităților desfășurate de societățile Exxon și Quater
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 388.747/REV. III
   FdR 866744

17. Petiția nr. 210/2007, 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         
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 211/2007, 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 Regatul Unit

   CM–
   PE 398.514/REV. IV
   FdR 874030

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

18. Petiția nr. 106/2005, adresată de Thomas Daub, de cetățenie 
germană, privind pretinsa discriminare din Ungaria

   CM–
   PE 370.007/REV. VI
   FdR 887544

19. Petiția nr. 156/2005, adresată de Szilvia Deminger, de cetățenie 
ungară, privind taxa de înregistrare percepută de Ungaria la 
importul automobilelor din alte state membre ale UE

    CM–
    PE 376.478/REV. VII
    FdR 887545

20. Petiția nr. 554/2006, adresată de Mieczyslaw Chorazy, de 
cetățenie poloneză, în numele Asociației „Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla Gliwic”, privind planificata autostradă care va 
trece prin centrul Gliwice, în sudul Poloniei

    CM–
     PE 388.761/REV. III
    FdR 887546
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21. Petiția nr. 665/2006, adresată de Stratos Paradias, de cetățenie 
elenă, în numele Uniunii Internaționale a Proprietarilor Imobiliari, 
însoțită de 4 semnături, privind nevoia de a proteja dreptul de 
proprietate în Uniunea Europeană și în Balcanii de Vest

    CM–
    PE 384.347/REV. II
    FdR 887547

22. Petiția nr. 739/2006, adresată de Alexander Van Brabant, de 
cetățenie belgiană, în numele cabinetului de avocați 
„Vandervennet, Valcke & Van Brabant”, privind 
incompatibilitatea cu articolul 43 din Tratatul CE a 
regulamentului belgian privind instruirea experților contabili și 
consultanților fiscali autorizați 

   CM– PE 390.659/REV
   FdR 887548

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

    CM–
    PE 472.171/REV. II
    FdR 887549

24. Petiția nr. 401/2009, adresată de Avram Simon, de cetățenie 
germană, privind presupusa discriminare pe motive de cetățenie în 
Regatul Unit și limitarea libertății de circulație 

   CM– PE 428.120/REV
   FdR 887565

25. Petiția nr. 596/2009, adresată de Emin Ates, de cetățenie turcă, în 
numele „Stichting Inspraakorgann Turken in Nederland (IOT)”, 
privind încălcarea acordului de asociere dintre CE și Turcia

   CM– PE 450.765/REV
   FdR 887568

26. Petiția nr. 599/2009, adresată de Petur Penchev, de cetățenie 
bulgară, în numele „Ecoglasnost”, în legătură cu exporturile 
ilegale de deșeuri către Bulgaria

   CM–
   PE 438.302/REV. III
   FdR 887569

27. Petiția nr. 1282/2009, adresată de Ilpo Koppinen, de cetățenie 
finlandeză, privind pretinsa încălcare a Directivei-cadru privind 
apa (2000/60/CE) de către autoritățile locale de mediu din Pori

   CM–
   PE 439.228/REV. II
   FdR 887580

28. Petiția nr. 1476/2009, adresată de Marga Santamaría, de cetățenie 
spaniolă, în numele asociației ANDAFED, (Asociația națională a 
persoanelor afectate de dimetil fumarat), privind nocivitatea 
DMF-ului (dimetil fumarat) utilizat în fabricarea diverselor bunuri 
de consum

   CM– PE 440.094/REV
   FdR 887581

29. 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 conexe în ceea ce privește libera circulație 
a forței de muncă

   CM–
   PE 448,729/REV. III
   FdR 887586
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30. 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/REV
    FdR 887594

31. Petiția nr. 1069/2010, adresată de Emer Duffy, de cetățenie 
irlandeză, în numele companiei „Country Markets Ltd”, privind 
presupusa „supra-punere în aplicare” de către autoritățile 
irlandeze a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 în legătură cu 
solicitarea acestora ca toți asociații companiei „Country Markets 
ltd” să se înregistreze ca operatori din sectorul alimentar

   CM– PE 462.670/REV
   FdR 887597

32. Petiția nr. 1109/2010, adresată de Simone Eiler, de cetățenie 
germană, însoțită de încă o semnătură, privind ajutorul UE pentru
ONG-ul italian „Amici dei Bambini”

   CM– PE 460.735
   FdR 859694
   DV EC

33. Petiția nr. 1363/2010, adresată de David Anthony Andrew Amess, 
de cetățenie britanică, membru al Parlamentului, însoțită de 
aproximativ 4 000 de semnături, privind protestul împotriva 
extinderii Aeroportului Southend

   CM– PE 469.903
   FdR 874130

34. Petiția nr. 1426/2010, adresată de Anna Iványi, de cetățenie 
maghiară, în numele Fundației Beklen, privind presupusa 
încălcare de către Ungaria a Directivei 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificării profesionale de moașă

    CM– PE 478.554
    FdR 887599

35. Petiția nr. 1569/2010, adresată de Norbert Warnack, de cetățenie 
germană, privind presupusa încălcare de către Germania a 
Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere

   CM– PE 467.123
   FdR 870294

36. Petiția nr. 127/2011, adresată de Rupert Frechinger, de cetățenie 
austriacă, în numele Puchenauer Bürgerinititive gegen die 
Westring Transitautobahn, privind construirea autostrăzii A26 
prin orașul Linz (Austria)

   CM– PE 478.556
   FdR 887602

37. Petiția nr. 146/2011, adresată de Arkadiusz Pleskot, de cetățenie 
poloneză, privind noua lege poloneză privind transportul rutier și 
presupusa neconformitate a acesteia cu dispozițiile UE privind 
transportul rutier al persoanelor, dreptul de stabilire și libera 
circulație a serviciilor

   CM– PE 478.557
   FdR 887603

38. Petiția nr. 260/2011, adresată de Lucia Leonardo, văduvă Barbera, 
de cetățenie italiană, privind respectarea drepturilor la pensie

   CM– PE 478.559
   FdR 887605

39. Petiția nr. 384/2011, adresată de Thomas Baxter, de cetățenie 
britanică, privind prime de asigurări auto mai echitabile pentru 
conducătorii auto de toate vârstele

   CM– PE 478.562
   FdR 887608
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40. Petiția nr. 401/2011, adresată de M.M., de cetățenie italiană, 
privind presupusul tratament discriminatoriu din partea unei bănci 
italiene

   CM– PE 476.027
   FdR 884160

41. Petiția nr. 428/2011, adresată de M. F. S., de cetățenie română, 
privind presupusa încălcare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 
al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară

   CM– PE 478.565
   FdR 887611

42. Petiția nr. 481/2011, adresată de Mark Austin, de cetățenie 
britanică, privind sensul cuvântului „protecție”, menționat de mai 
multe ori în Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 
de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică

   CM– PE 478.574
   FdR 887624

43. Petiția nr. 506/2011, adresată de Dietmar Mai, de cetățenie 
germană, privind dubla impozitare dintre Regatul Unit și 
Germania

   CM– PE 478.576
   FdR 887626

44. Petiția nr. 520/2011, adresată de Herbert Fürst, de cetățenie 
germană, privind substanțele modificate genetic

   CM– PE 478.577
   FdR 887627

45. Petiția nr. 522/2011, adresată de Richard Parsons, de cetățenie 
britanică, privind evenimentele din Gyöngyöspata (Ungaria) din 
perioada 3-19 martie 2011

   CM– PE 480.516
   FdR 888982

46. Petiția nr. 529/2011, adresată de B.R-R, de cetățenie germană, 
privind consultanța insuficientă pentru investiții acordată de către 
o bancă portugheză 

   CM– PE 478.579
   FdR 887629

47. Petiția nr. 530/2011, adresată de Wanda Nowicka, de cetățenie 
polonă, în numele „ASTRA” („Central and Eastern European 
Women's Network for Sexual and Reproductive Health and 
Rights” – „Rețeaua pentru drepturile și sănătatea sexuală și a 
reproducerii ale femeilor din Europa Centrală și de Est„) și al 
„ASTRA Youth” („ASTRA Tineret”), privind educația sexuală 
obligatorie în Uniunea Europeană

   CM– PE 478.580
   FdR 887630

48. Petiția nr. 538/2011, adresată de Cecilia De Bartholomeis, de 
cetățenie italiană, privind construirea unei stații de epurare în 
localitatea Manduria, din Italia

   CM– PE 478.582
   FdR 887632

49. Petiția nr. 582/2011, adresată de Marc Ikrou, de cetățenie 
franceză, în numele „Epargnants lésés”, privind autorizația de 
schimbare în euro a monedei contractelor de asigurare de viață 
încheiate inițial în franci francezi

   CM– PE 478.586
   FdR 887636
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50. Petiția nr. 591/2011, adresată de Alain Desmazières de Sechelles, 
de cetățenie franceză, privind proiectul de lege al Uniunii 
Europene pentru 2010-2011, care urmează să fie votat în Camera 
Comunelor din Regatul Unit

   CM– PE 478.590
   FdR 887640
   răspuns AFCO

51. Petiția nr. 608/2011, adresată de Birgit Mair, de cetățenie 
germană, privind plata obligatorie a taxei pentru radio prin 
internet în anumite state ale UE

   CM– PE 478.591
   FdR 887641

52. Petiția nr. 609/2011, adresată de K. A., de cetățenie germană, 
privind obligații sociale și de mediu clare pentru companiile 
multinaționale

   CM– PE 478.592
   FdR 887642

53. Petiția nr. 620/2011, adresată de Isaac Ibáñez García, de cetățenie 
spaniolă, privind bacilul E. Coli

   CM– PE 478.593
   FdR 887643

54. Petiția nr. 645/2011, adresată de Miroslaw Cimoszko, de cetățenie 
poloneză, privind confiscarea de către autoritățile daneze a 
autovehiculului său înmatriculat în Polonia și obstacolele în calea 
liberei circulații a lucrătorilor

   CM– PE 478.595
   FdR 887645

55. Petiția nr. 660/2011, adresată de Anna Spyra, de cetățenie 
poloneză, privind standarde europene preventive și terapeutice 
comune în perioada sarcinii și la naștere

   CM– PE 478.597
   FdR 887648

56. Petiția nr. 669/2011, adresată de Jozef Zawadzki, de cetățenie 
poloneză, privind lipsa accesului la asistență medicală specializată 
în policlinicile din Katowice

   CM– PE 478.599
   FdR 887650

57. Petiția nr. 699/2011, adresată de Fermin Laguarda Cardona, de 
cetățenie spaniolă, în numele SAT 7667 EXFRU-Explotaciones 
Frutícolas, privind metoda de calcul pentru plățile unice directe 
efectuate de Spania pentru grepfrut

   CM– PE 478.601
   FdR 887652

58. Petiția nr. 721/2011, adresată de Vincent Grünberg, de cetățenie 
germană, privind legalizarea tutunului pentru uz oral
și
Petiția nr. 794/2011, adresată de Joaquim Boadas de Quintana, de 
cetățenie spaniolă, în numele Federació Catalana d'Associacions 
d'Activitats Recreatives musicals (FECASARM), (Federația 
catalană a asociațiilor de activități recreative muzicale) privind 
modificarea articolului 8 din Directiva 2001/37/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea 
actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 
membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a 
produselor din tutun

   CM– PE 478.602
   FdR 887653
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59. Petiția nr. 734/2011, adresată de Patrick Pearse Heffernan, de 
cetățenie irlandeză, privind drepturile investitorilor în fonduri de 
pensii private

   CM– PE 478.603
   FdR 887654

60. Petiția nr. 761/2011, adresată de Silvia Beltran Palladares, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Platformei europene pentru 
consumatori și mediul înconjurător” („Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente”), privind faptul că pe 
uniformele agenților de poliție spanioli nu sunt expuse în mod 
vizibil datele lor de identificare atunci când își exercită funcțiile

   CM– PE 478.605
   FdR 887656

o O o

61. Data și locul următoarei reuniuni
    19.03.2012   15.00 – 18.30
    20.03.2012   9.00 – 12.30


