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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 24 aprilie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-3

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 487.759
FdR 899194

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   - 27 - 28 februarie 2012

PV– PE 483.861
FdR 895087
+ anexe

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

***Votare ***

5. Aviz referitor la „20 de preocupări principale ale cetățenilor și 
întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice” 
(IMCO)
(2012/2044(INI))
Raportor pentru aviz:  BUSUTTIL     (EPP)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 483.750v02
    FdR 896.103

   AM– PE 486.131
   FdR 897498

6. Aviz referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind apa, 
înaintea adoptării unei abordări generale necesare a provocărilor 
cu care se confruntă Europa în domeniul apei (2011/2297(INI) -
ENVI)
Raportor pentru aviz:   CHOUNTIS     (GUE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

   AM– PE 486.133
   FdR 897504

***Sfârșitul votării ***

7. Raport anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții 2011 
[articolul 202 alineatul (8)] INI 2011/2317
Raportor:  CHICHESTER     (ECR)
- examinarea unui proiect de raport

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

8. Aviz referitor la legea procedurii administrative a Uniunii 
Europene
(2012/2024(INI))    (pentru JURI)
Raportor pentru aviz:   AUKEN   (GREENS/ALE)
(termen limită pentru AM: 2.05.2012  /  vot:  19.06.2012)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

9. Aviz referitor la strategia Uniunii Europene pentru protecția și 
bunăstarea animalelor 2012-2015
(2012/2043(INI))    (for AGRI)
Raportor pentru aviz:   BOȘTINARU    (S-D)
(termen limită pentru AM: 19.04.2012 la ora 12.  /  vot :
8.05.2012)

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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- examinarea proiectului de aviz

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

Bunăstarea animalelor;

10. Petiția nr. 1613/2010, adresată de Rosa Letamendia Perez de San 
Román, de cetățenie spaniolă, în numele „Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas de Alava Vicky Moore”, privind exportul 
ilegal de câini și pisici fără stăpân din Spania

   CM– PE 469.921
   FdR 874149

11. Petiția nr. 825/2011, adresată de M. R., de cetățenie italiană, 
privind protecția animalelor de companie în Spania
precum și
Petiția nr. 1321/2011, adresată de Massimo Pradella, de cetățenie 
italiană, în numele „Organizației internaționale pentru protecția 
animalelor”, însoțită de 112 683 de semnături, privind instituirea 
unui cadru juridic european pentru protecția animalelor fără 
adăpost și fără stăpân
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 483.587
   FdR 892907

   sir

12. Petiția nr. 595/2011, adresată de Kendra Pinder, de cetățenie 
britanică, privind presupusa maltratare a animalelor, în România
precum și
Petiția nr. 1234/2011, adresată de Marja Kokkonen, de cetățenie 
finlandeză, privind relele tratamente aplicate câinilor și pisicilor 
în Bârlad, România

   CM– PE 483.570
   FdR 892890

   sir

13. Petiția nr. 1274/2011, adresată de Rumi Becker, de cetățenie 
germană, în numele „Ärzte für Tiere e.V.” (Rețeaua europeană 
câini pentru câini), și alți 157 456 de cosemnatari, privind 
instituirea unui cadru legal european pentru protecția animalelor 
fără adăpost și fără stăpân
(în prezența petiționarului)

   sir

de la 11.30 la 12.30 (cu ușile închise)

14. Reuniune a coordonatorilor

* * *
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ora 15.00

15. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de 
coordonatori

Mediu

16. Petiția nr. 886/2011, adresată de Vesko Dimov , de cetățenie 
bulgară, însoțită de 8 000 de semnături, privind riscurile legate de 
explorarea și extragerea gazelor de șist
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1378/2011, adresată de Piotr Urbanowicz, de cetățenie 
poloneză, privind extracția gazului de șist în Polonia

   CM– PE 485.986
   FdR 896429

   sir

Educația

17. Petiția nr. 358/2011, adresată de Tomasz Snarski, de cetățenie 
poloneză, privind modificarea legii învățământului în Lituania și 
limitarea implicită a disciplinelor care se predau în limba polonă
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 942/2011, adresată de Józef Sloma Sadowski, de 
cetățenie poloneză, în numele asociației „Viribus Unitis LGD”, 
însoțită de 3 semnături, privind modificarea legii învățământului 
în Lituania și încălcarea în acest sens a Directivei 2000/43/CE a 
Consiliului de punere în aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică

   CM– PE 478.561
   FdR 888426

Sănătate

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

   CM– PE 478,597
   FdR 887648

Aviz
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19. Aviz referitor la stabilirea programului „Drepturi și cetățenie”
Raportoare pentru aviz:   VALEAN  (ALDE)
- primul schimb de opinii

Vizite de constatare a faptelor

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

   DT–

21. Raport privind vizita de constatare a faptelor în România (23 -
26.11.2011)
- aprobare

   DT– 483.803
   FdR 894656

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

22. Petiția nr. 995/2002, adresată de dl Stylianos Zambetakis, de 
cetățenie elenă, în numele asociației elene a proprietarilor de 
pacheboturi privind punerea în aplicare în Grecia a 
Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului privind 
cabotajul maritim
precum și
Petiția nr. 1821/2009, adresată de dl Themistoklis 
Papatheofanous, de cetățenie elenă, în numele Grupului de 
camere pentru dezvoltarea insulelor elene (EOAEN) privind 
problemele legate de transportul pasagerilor și al bunurilor către și 
din insulele Greciei

    CM–
    PE 339,437/REV. VI
    FdR 892924

23. Petiția nr. 0613/2007, adresată de Robert Houliston, de cetățenie 
britanică, însoțită de 5 semnături, privind obstacolele legate de 
dreptul cetățenilor UE de a vota și candida la alegerile municipale 
și europene din Spania

   CM– PE 407.957/REV
   FdR 853653

24. Petiția nr. 1328/2007, adresată de Zsak Ferenc Tibor, de cetățenie 
maghiară, privind protecția mediului în Ungaria

    CM–
    PE 414,053/REV. VI
    FdR 892836

25. Petiția nr. 1062/2008, adresată de Comitetul de inițiativă „Veliko 
Turnovo for the Forest” („Veliko Târnovo în sprijinul pădurii”), 
din Bulgaria, împreună cu 879 de cosemnatari, privind nepunerea 
în aplicare de către autoritățile bulgare a dispozițiilor 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică, în 
cadrul activităților de construcție desfășurate în perimetrul unei 
zone Natura 2000 din centrul Bulgariei

    CM– PE 456,728
    FdR 853705
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26. Petiția nr. 1351/2008 adresată de dl Peter Hudson, de cetățenie 
britanică, privind tratamentul discriminatoriu al romilor în Italia

   CM– PE 428.044
   FdR 789437

27. Petiția nr. 1885/2008, adresată de Viniczay Tibor, de cetățenie 
ungară, în numele autorităților municipale din Szentgotthard, 
privind amplasarea unei instalații de incinerare a deșeurilor în 
Lafnitztal, Austria

   CM– PE 428.078/REV
   FdR 834713

28. Petiția nr. 0006/2009, adresată de Jean Marie Taga Fosso, de 
cetățenie franceză, privind discriminarea bazată pe naționalitate 
referitoare la refuzul autorităților britanice de a-i recunoaște 
diploma universitară franceză în farmacie,
precum și
Petiția nr. 1413/2009, adresată de A. E., de cetățenie spaniolă, 
privind pretinsa discriminare bazată pe naționalitate în legătură cu 
accesul la profesia de farmacist în Regatul Unit,
precum și
Petiția nr. 1812/2009, adresată de José Antonio Melgarejo 
Melgarejo, de cetățenie spaniolă, privind situația persoanelor care 
doresc să profeseze ca farmaciști în Regatul Unit și care au 
obținut diplomele într-un alt stat membru,
precum și
Petiția nr. 0479/2011, adresată de Obi Aso, de cetățenie ungară, 
privind restricțiile care există în Regatul Unit în ceea ce privește 
profesia de farmacist

    CM–
    PE 427.081/REV. IV
    FdR 894439

29. Petiția nr. 0754/2009, adresată de I.A., de cetățenie română, 
privind defrișările masive din Munții Carpați (România)

    CM–
    PE 454,585/REV
    FdR 892839

30. Petiția nr. 1788/2009, adresată de M.T, de cetățenie bulgară, 
privind o fabrică de asfalt din Sevliovo din Bulgaria
precum și
Petiția nr. 0634/2010, adresată de Momchil Minchev, de cetățenie 
bulgară, în numele asociației cetățenilor „Sevlievo for All”, 
privind construirea unei fabrici de asfalt în regiunea Vidima din 
rețeaua Natura 2000, în apropiere de orașul Sevlievo din Bulgaria 
și încălcarea implicită a dispozițiilor UE în domeniul mediului

   CM–
   PE 445.615/REV. II
   FdR 887583

31. Petiția nr. 0129/2010, adresată de Walter Bauer, de cetățenie 
germană, privind costurile vizelor și respectarea de către 
autoritățile germane a acordurilor relevante

    CM–
    PE 448,724/REV
    FdR 892840

32. Petiția nr. 0529/2010, adresată de Aleksandar Nenchev, de 
cetățenie bulgară, privind neaplicarea de către autoritățile italiene 
a Directivei 2004/80/CE a Consiliului privind despăgubirea 
victimelor infracționalității

   CM– PE 469,898/REV
   FdR 892844
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33. Petiția nr. 0530/2010, adresată de Bernard Bailly, de cetățenie 
franceză, în numele organizației ecologice „Santé, 
Environnement, Vie, Eau en Morvan”, privind neaplicarea de 
către autoritățile franceze a Directivei nr. 2001/88/CE a 
Consiliului de modificare a Directivei nr. 91/630/CEE de stabilire 
a standardelor minime de protecție a porcinelor

   CM– PE 456.750/REV
   FdR 882134

34. Petiția nr.1080/2010, adresată de Ilko Yordanov Dimov, de 
cetățenie bulgară, privind nerespectarea de către autoritățile 
judiciare italiene a principiilor UE cu privire la dreptul la 
securitatea juridică a persoanelor bănuite, acuzate sau urmărite 
pentru săvârșirea de infracțiuni

   CM– PE 460,733/REV
   FdR 892846

35. Petiția nr. 1280/2010, adresată de CV, de cetățenie română, 
privind obstrucționarea liberei circulații a mărfurilor de către 
autoritățile române

   CM– PE 462,693/REV
   FdR 892849

36. Petiția nr.1384/2010, adresată de Dieter Schlemann, de cetățenie 
germană, în numele societății „LTB Schlemann GmbH”, privind 
lipsa de acțiune din partea Agenției Europene de Siguranță a 
Aviației în ceea ce privește încălcarea Regulamentului (CE) 
nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare 
privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și 
a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea 
întreprinderilor de proiectare și producție

    CM– PE 483,558
    FdR 892851

37. Petiția nr. 0103/2011, adresată de Georg Götz, de cetățenie 
germană, privind presupusa discriminare și încălcarea de către 
autoritățile olandeze și de către societățile olandeze a dreptului la 
liberă circulație și ședere pentru cetățenii UE

    CM– PE 483,559
    FdR 892852

38. Petiția nr. 0248/2011, adresată de Ryszard Czarnecki, de cetățenie 
poloneză, însoțită de 1 semnătură, privind incompatibilitatea noii 
legi electorale cu Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale

   CM– PE 469.946
   FdR 874175

39. Petiția nr. 0270/2011, adresată de Roman 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 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică în legătură cu un proiect de 
autostradă din sudul Poloniei

   CM– PE 473.761
   FdR 879036
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40. Petiția nr. 0435/2011, adresată de Jean Pierre Billet și Marie 
Claude Virama, de cetățenie franceză, în numele „Association de 
Défense des Victimes de Nuisance dans leur Environment”, 
însoțită de 3 semnături, privind presupusa încălcare a legislației 
UE prin înființarea unui eliport în Saint-Gilles, în insula Réunion

   CM– PE 483,563
   FdR 892883

41. Petiția nr. 0453/2011 adresată de Athanassios-Miltiadis Kokkinos, 
de cetățenie elenă, privind situația din zona euro și eșecul Băncii 
Centrale Europene (BCE) de a impune obligațiuni garantate.

   sir
   ECONreply

42. Petiția nr. 0460/2011, adresată de M. T., de cetățenie română, 
privind încălcarea dreptului la viață privată, prin vânzarea 
biletelor de transport de către întreprinderea de transporturi 
RATB, din România

   CM– PE 483,564
   FdR 892884

43. Petiția nr. 0539/2011, adresată de Lorenzo Mengoli, de cetățenie 
italiană, în numele asociației Aster, privind pagubele din 
agricultură cauzate de ungulate și alte animale sălbatice din 
regiunea Emilia Romagna, din Italia

   CM– PE 483,567
   FdR 892887

44. Petiția nr. 0569/2011, adresată de R. K., de cetățenie elenă, 
privind refuzul inexplicabil al consulului elen din Serbia de a-i 
acorda viză pentru Grecia

   CM– PE 483,568
   FdR 892888

45. Petiția nr. 0586/2011, adresată de Gennaro Sepe, de cetățenie 
italiană, privind discriminarea comercială și concurența neloială 
pentru neaplicarea Directivei 2006/123/CE și a Decretului 
59/2010 aferent de către autoritățile italiene

   CM– PE 483,569
   FdR 892889

46. Petiția nr. 0616/2011, adresată de Armin Jäger, de cetățenie 
germană, privind lipsa de transparență a proceselor și a modelelor 
de rating pe piețele financiare

   CM– PE 483,571
   FdR 892891

47. Petiția nr. 0639/2011, adresată de Reinhard Forst, de cetățenie 
germană, în numele „Botanische Vereinigung für Naturschutz din 
Hessen”, privind un aviz al Comisiei referitor la o exceptare de la 
Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate) pentru a construi 
autostrada A49, acordată pe baza unor informații greșite

  CM– PE 483,572
   FdR 892892

48. Petiția nr. 0698/2011, adresată de R. A. P., de cetățenie malteză, 
privind transportul autovehiculelor cu feribotul între Malta și 
Gozo

   CM– PE 483,575
   FdR 892895

49. Petiția nr. 0720/2011, adresată de Siegfried Schäfer, de cetățenie 
germană, privind interzicerea lichidelor transportate în bagajele 
de mână în cursul zborurilor

   CM– PE 483,578
   FdR 892898
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50. Petiția nr. 0752/2011, adresată de Patrick Cottez, de cetățenie 
franceză, privind uniformizarea codurilor rutiere din UE

   CM– PE 483,579
   FdR 892899

51. Petiția nr. 0766/2011, adresată de Walter Heinz Greiner, de 
cetățenie germană, privind o mai bună etichetare - data limită de 
vânzare și capacitatea minimă - a bateriilor

   CM– PE 483,580
   FdR 892900

52. Petiția nr. 0780/2011, adresată de Igor Herzog, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea calificării medicilor stomatologi 
în Germania,

   CM– PE 483,584
   FdR 892904

53. Petiția nr. 0812/2011, adresată de Silvia Beltran Pallares, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente”, privind mortalitatea 
albinelor în Uniunea Europeană

   CM– PE 483,585
   FdR 892905

54. Petiția nr. 0827/2011, adresată de Gerhard Pollheide și Anita 
Brandt, de cetățenie germană, însoțită de două semnături, privind 
presupusa încălcare a Regulamentului (CE) nr. 44/2001 privind 
competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie civilă și comercială

   CM– PE 483,588
   FdR 892908

55. Petiția nr. 0830/2011, adresată de Polikarpos Markaras, de 
cetățenie elenă, privind distrugerea mediului și a zonei verzi 
„Pedio tou Areos” din Atena

   CM– PE 483,589
   FdR 892909

56. Petiția nr. 0843/2011, adresată de Alessandro Michelucci, de 
cetățenie italiană, privind sistemele electronice de supraveghere
precum și
Petiția nr. 0943/2011, adresată de Alessandro Michelucci, de 
cetățenie italiană, în numele „Gothic-Party”, privind încadrarea 
persoanelor care lucrează în IT în categoria profesiilor liberale

   CM– PE 483,591
   FdR 892911

57. Petiția nr. 0846/2011, adresată de avocații Giuseppe Giacomini, 
Stefano Cresta și Sergio Maradei, de cetățenie italiană, în numele 
asociației Assoutenti, privind etichetarea corectă a băuturilor 
alcoolice

   CM– PE 483,592
   FdR 892912

58. Petiția nr. 0866/2011, adresată de Peter Mohr, de cetățenie 
germană, privind nerecunoașterea în Belgia a certificatului său de 
handicap eliberat în Germania

   CM– PE 483,593
   FdR 892913

59. Petiția nr. 0876/2011, adresată de Dennis von Heimburg, de 
cetățenie germană, în numele asociației „Vereinigung der 
Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen”, privind TVA-ul 
aplicat chirurgiei plastice

   CM– PE 483,594
   FdR 892914
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60. Petiția nr. 0880/2011, adresată de Petar Trojanski Penchev, de 
cetățenie bulgară, în numele „Facebook group supporting the 
courageous police officer from the Bulgarian Interior Ministry”, 
privind declarațiile ofițerului de poliție bulgar, Konstantin Ivanov, 
privind corupția din cadrul Ministerului de Interne al Bulgariei

   CM– PE 483,595
   FdR 892915

61. Petiția nr. 0893/2011, adresată de Ioan Stan, de cetățenie română, 
însoțită de 10 semnături, privind un imobil insalubru din orașul 
Jimbolia (județul Timiș)

   CM– PE 483,596
   FdR 892916

62. Petiția nr. 0901/2011 , adresată de Spiridon Zouridakis, de 
cetățenie elenă, în numele asociației „Sillogos Trochalou”, privind 
lipsa unei stații de epurare a apelor reziduale și poluarea din 
această cauză a litoralului din sudul Cretei

   CM– PE 483,597
   FdR 892917

63. Petiția nr. 0931/2011, adresată de O.K., de cetățenie poloneză, 
privind nerecunoașterea de către autoritățile poloneze a unei 
formări în profesia de medic dentist obținute în Rusia

   CM– PE 483,599
   FdR 892919

64. Petiția nr. 0952/2011, adresată de Zofia Kalasa, de cetățenie 
poloneză, privind situația din orașul Mordy, situat în estul 
Poloniei

   CM– PE 483,600
   FdR 892920

65. Petiția nr. 0991/2011, adresată de Svilen Radev, de cetățenie 
bulgară, privind nepunerea în aplicare de către autoritățile bulgare 
a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 796/2004 al Comisiei de 
stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționării, a modulării și 
a sistemului integrat de gestionare și control

   CM– PE 483,603
   FdR 892923

o O o

66. Data și locul următoarei reuniuni
 8 mai 2012, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30


