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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 19 martie 2012,  15.00 – 18.30
Marți, 20 martie 2012,  9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala ASP A1G-3

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 485.856
FdR 895359

2. Comunicări ale președintelui

3. 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 deputat 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

Mediul înconjurător - apă

4. Aviz privind implementarea legislației UE în domeniul apei, în 
perspectiva necesității adoptării unei abordări generale a 
provocărilor europene în domeniul apei (2011/2297(INI) - ENVI)
Raportor:   CHOUNTIS     (GUE)
(termen pentru depunerea AM: 28.3.2012 - vot: 24.4.2012)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

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

5. Petiția nr. 195/2011, adresată de Baudilio Ros Prat, de cetățenie 
spaniolă, în numele Instituto agrícola catalán de San Isidro, 
privind proiectul de irigații pe canalul Segarra-Garrigues în 
Lérida

   CM– PE 475.814
   FdR 882150

6. Petiția nr. 93/2011, adresată de Claude Coste, de cetățenie 
franceză, în numele „Association contre les inondations, défense 
de l'eau et de l'environnement”, privind tratarea efluenților 
proveniți din precipitații pentru a proteja apele de suprafață în 
Franța 
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 478.555
   FdR 887601

Aviz

7. Aviz privind „20 de preocupări principale ale cetățenilor și 
întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice” 
(IMCO)
(2011/0000(INI))
Raportor:  BUSUTTIL     (PPE)
(termen pentru depunerea AM: 27.3.12 - vot: 24.4.2012)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 483.750
    FdR 894225

Vizită de constatare a faptelor

8. Raport privind vizita de constatare a faptelor la Berlin (23 -
24.11.2011)
- examinare

   DT–
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9. Raport privind vizita de constatare a faptelor în România (23 -
26.11.2011)
- examinare
(în prezența unui petiționar Birdlife)

   DT–

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor

* * *

20.3.2012, 9.00 – 12.30

ora 9.00

11. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de 
coordonatori

*** Votare ***

12. Aviz privind Anul european al cetățenilor (2013)
2011/0217(COD)
Raportor:  SALAVRAKOS (EFD)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

    AM– PE 483.770
    FdR 894449

*** Sfârșitul votării ***

13. Raport anual privind activitățile Comisiei pentru petiții în 2011 
(Articolul 202 alineatul (8) 2011/2317(INI))
Raportor:  CHICHESTER     (ECR)
- primul schimb de opinii

    DT– PE 483.691
    FdR 893644

Mediu
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14. Petiția nr. 1327/2010, adresată de Maurice Wintz, de cetățenie 
franceză, în numele asociațiilor „Alsace Nature” și „GCO non 
merci”, însoțită de trei semnături, privind decretul guvernului 
francez din 23 ianuarie 2008 care declară lucrările de la centura 
vestică A355 cu profil de autostradă din orașul Strasbourg ca fiind 
de utilitate publică și urgent necesare
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 472.103
   FdR 876684

15. Petiția nr. 161/2006, adresată de Dan Brennan, de cetățenie 
irlandeză, privind poluarea din Kilkenny (Irlanda) și impactul 
acesteia asupra animalelor din fermele locale 
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 380.904/REV. III
   FdR 882090

16. Petiția nr. 798/2004, adresată de Nicola Leugio, de cetățenie 
italiană, privind braconajul în Malta și 
Petiția nr. 334/2005, adresată de Kevin Sourd, de cetățenie 
franceză, însoțită de trei semnături, privind tăierea păsărilor în 
Malta
precum și
Petiția nr. 886/2005, adresată de Hugues Fanal, de cetățenie 
belgiană, în numele Societății regale din Belgia pentru protecția 
păsărilor (LRBPO), privind transpunerea de către autoritățile 
malteze a Directivei nr. 79/409/CEE privind conservarea păsărilor 
migratoare
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 530/2006, adresată de Lutz Blume, de cetățenie 
germană, privind uciderea păsărilor în Malta
precum și
Petiția nr. 1091/2007, adresată de Seamus Feeney, de cetățenie
irlandeză, privind vânarea păsărilor migratoare protejate în Malta 
și Cipru
precum și
Petiția nr. 1374/2010, adresată de Bernhard Vetter, de cetățenie 
germană, privind vânătoarea ilegală de păsări migratoare în câteva 
state membre ale UE 

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871

17. Petiția nr. 1518/2008 adresată de Irina Mateeva, de cetățenie 
bulgară, în numele Societății bulgare pentru protecția păsărilor, 
având ca obiect neimplementarea de către autoritățile bulgare a 
dispozițiilor referitoare la zonele de protecție specială, în 
conformitate cu prevederile Directivei nr. 79/409/CEE a 
Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice
(în prezența petiționarei)

   CM–
   PE 426.999/REV. IV
   FdR 887561
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precum și
Petiția nr. 997/2007, adresată de Ivailo Ivanov, de cetățenie 
bulgară, în numele Societății bulgare pentru protecția păsărilor, 
însoțită de alte șase semnături, privind transpunerea 
necorespunzătoare a rețelei Natura 2000 în Bulgaria, ca rezultat al 
încălcării Directivei privind păsările și a Directivei privind 
habitatele
precum și
Petiția nr. 1503/2007, adresată de Lazov Yordan Stamenov, de 
cetățenie bulgară, privind protecția mediului în Bulgaria

   CM–
   PE 407.997/REV. V
   FdR 887556

18. Petiția nr.1044/2011, adresată de Joanna Swabe, de cetățenie 
britanică, în numele societății „Humane Society International”, 
însoțită de 22 de semnături, privind recomandarea guvernului 
canadian legată de un Consiliu de mediere OMC în contextul 
punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 
privind comerțul cu produse derivate din focă
(în prezența petiționarei)

   sir

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

19. Petiția nr. 851/2007, adresată de Frankie Edwards, de cetățenie 
britanică, privind emiterea unui permis de ședere unui cetățean 
egiptean care este soțul unui resortisant britanic

   CM– PE 416,419/REV
   FdR 890541

20. Petiția nr. 958/2007, adresată de Graham Unsworth, de cetățenie 
britanică, privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor uzate 
importate în Malta
precum și
Petiția nr. 1028/2007, adresată de Nicholas Zelle, de cetățenie 
britanică, privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor uzate 
importate în Malta
precum și
Petiția nr. 206/2009, adresată de Robert Cassar, de cetățenie 
malteză, privind noile prevederi malteze cu privire la o taxă de 
înmatriculare a autovehiculelor uzate importate

   CM–
   PE 406,087/REV. VIII
   FdR 890542

21. Petiția nr. 951/2008, adresată de Erik Beving, de cetățenie 
olandeză, privind discriminarea în legătură cu planificarea 
regională din Irlanda

   CM– PE 430.460/REV
   FdR 810927

22. Petiția nr. 1477/2008, adresată de Thomas Doorny, de cetățenie 
irlandeză, privind caracterul inechitabil al clauzei referitoare la 
perioada minimă de rezidență pentru acordarea autorizației de 
construcție pentru clădiri rezidențiale în Galway (Irlanda) 

   CM– PE 426.896/REV
   FdR 810929
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23. Petiția nr. 230/2009, adresată de Spiridon Andriopoulos, de 
cetățenie elenă, privind neaplicarea de către autoritățile elene a 
Deciziei 2007/365/CE a Comisiei privind măsurile de urgență 
pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

   CM–
   PE 427,088/REV. III
   FdR 890552

24. Petiția nr. 458/2009, adresată de Tomás Sharkey, de cetățenie 
irlandeză, privind punerea în aplicare a clauzei de ocupare și 
limitarea drepturilor de a dispune de proprietate în Irlanda

   CM– PE 429.651/REV
   FdR 810930

25. Petiția nr. 458/2010, adresată de Garbiș Vincențiu Kehaiyan, de 
cetățenie română, în numele Asociației pentru prevenirea 
abuzurilor fiscale, privind impozitarea persoanelor fizice care 
vând în mod repetat bunuri imobiliare în România

   CM– PE 458,692/REV
   FdR 890558

26. Petiția nr. 1053/2010, adresată de Antonio și Susanna Cifelli, de 
cetățenie italiană, privind dubla impozitare în Italia și Germania

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

27. Petiția nr. 1313/2010, adresată de B. P. A., de cetățenie spaniolă, 
privind taxa pentru copierea privată aplicată de către Spania 
pentru echipamentele, aparatele și suporturile de reproducere 
digitală

   CM–
   PE 462,695/REV. II
   FdR 890561

28. Petiția nr. 1457/2010, adresată de Christian Frener, de cetățenie 
austriacă, privind recunoașterea de către Elveția a cursurilor de 
formare pentru șoferii de camioane urmate în statele membre ale 
UE

    CM– PE 475.810
    FdR 882146

29. Petiția nr. 1593/2010, adresată de Francesco Pierandrea Luca 
Falcone, de cetățenie italiană, privind poluarea cu ape uzate a 
mediului marin din Sicilia

    CM– PE 469.916
    FdR 874143

30. Petiția nr. 1615/2010, adresată de Ioannis Katsodoniotakis, de 
cetățenie elenă, în numele „Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E”, 
privind situația întreprinderii de stat „Ellinika Touristika Akinita” 
și presupusa nerespectare de către aceasta a normelor UE privind 
achizițiile publice

   CM– PE 467,130/REV
   FdR 890562

31. Petiția nr. 31/2011, adresată de Volker Schmohl, de cetățenie 
germană, în numele „Bürgerinitiative Müggelspree”, privind 
nemulțumirea unor cetățeni din Brandenburg cu privire la efectele 
politicii europene în conformitate cu Directiva-cadru privind apa

   CM– PE 472.143
   FdR 876871

32. Petiția nr. 521/2011, adresată de Federico Gianluca, de cetățenie 
italiană, în numele „Lega Nord Martellago”, privind politica 
europeană comună în materie de imigrare

   CM– PE 480,716
   FdR 890565
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33. Petiția nr. 692/2011, adresată de Francesco Di Pasquale, de 
cetățenie italiană, privind anumite probleme referitoare la rețeaua 
de alimentare cu apă din Italia

   CM– PE 480,725
   FdR 890574

34. Petiția 701/2011, adresată de John Kingston, de cetățenie 
irlandeză, privind introducerea regimului tarifar în domeniul 
energiei eoliene din Irlanda

   CM– PE 480,726
   FdR 890575

35. Petiția nr. 747/2011, adresată de Asuncion Cremades Campos, de 
cetățenie spaniolă, privind neaplicarea Directivei nr. 2005/36/CE 
a Parlamentului și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor 
profesionale în ceea ce privește formarea în domeniul farmaceutic 
în cadrul Universității din Murcia, Spania

   CM– PE 480,727
   FdR 890576

36. Petiția nr. 753/2011, adresată de Dries Emmen, de cetățenie 
olandeză, privind recunoașterea calificărilor sale și presupusa 
încălcare a Directivei 2005/36/CE

   CM– PE 480,728
   FdR 890577

37. Petiția nr. 791/2011, adresată de Mikel Basabe Kortabarria, de 
cetățenie spaniolă, privind nefolosirea limbii basce în cadrul unui 
eveniment organizat de către Comisia Europeană în Victoria-
Gasteiz, din Țara Bascilor, Spania

   CM– PE 480,730
   FdR 890579

38. Petiția nr. 800/2011, adresată de Henryk Nowakowski, de 
cetățenie germană (?), în numele G.B. De Paoli, privind 
impozitarea în Italia

   CM– PE 480,731
   FdR 890580

39. Petiția 870/2011, adresată de Reinhold Leckert, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea în Germania a certificatului 
european de conformitate pentru o anumită motoretă

    CM– PE 480,735
    FdR 890584

40. Petiția nr. 953/2011, adresată de Andrzej Wójcik, de cetățenie 
poloneză, privind solicitarea asistenței juridice în legătură cu un 
proces din Polonia și o mai bună cooperare în Uniunea Europeană 
privind chestiunile de drept civil

    sir
    aviz JURI

41. Petiția nr. 973/2011, adresată de Lorenzo Croce, de cetățenie 
italiană, în numele Asociației AIDAA (Asociația italiană pentru 
protecția animalelor și a mediului înconjurător), privind 
interzicerea sacrificării cailor

    CM– PE 480,737
    FdR 890586

o O o
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42. Data și locul următoarei reuniuni
   24 aprilie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


