
OJ\900609RO.doc PE487.985v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții
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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 8 mai 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala:   PHS  P4B001

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

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

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

Drepturile consumatorilor

4. Petiția nr. 1268/2010, adresată de Cristóbal Aguado Laza, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației agricultorilor din 
Valencia [Asociación Valenciana de Agricultores] ASAJA, 
privind produsele fitosanitare, molimele și bolile care afectează 
produsele vegetale
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 469.901
   FdR 874128

Mediu

5. 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 
Cazorla” din Segura y las Villas, Jaén
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 456.744/REV. II
   FdR 890557

Politica în domeniul turismului

6. Petiția nr. 1132/2009, adresată de H.M., de cetățenie portugheză, 
în numele asociației portugheze de activități turistice „AETP”, 
privind lipsa de transparență în ceea ce privește cererea de 
finanțare în cadrul programelor operaționale din UE
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 441.092/REV
   FdR 887573

Avize

7. Aviz referitor la instituirea programului „Drepturi și cetățenie”
Raportoare pentru aviz:   VALEAN  (ALDE)
(termen pentru depunerea AM: 24.05.2012  / 
examinarea AM: 19.06.2012  /  vot : 12.07.2012)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 487,768
    FdR 899260

8. Aviz referitor la al 28-lea raport anual al Comisiei privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE care vizează anul 2010
(2011/2275(INI)  (JURI)
Raportoare pentru aviz:   GERINGER de O (S-D)
(termen pentru depunerea AM: 21.05.2012  / vot : 19.06.2012)

    PA– PE 487,981
    FdR 900495
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- examinarea proiectului de aviz

Vizite de documentare

9. Raport privind vizita de documentare la Berlin (23 - 24.11.2011)
- scurtă examinare și posibilă adoptare

   DT–

10. Raport privind vizita de documentare în România (23 -
26.11.2011)
- scurtă examinare și posibilă adoptare

   DT–

de la 11.30 la 12.30 (cu ușile închise)

11. Reuniune a coordonatorilor

* * *

la ora 15.00

12. Comunicări ale președintelui privind deciziile adoptate de 
coordonatori

13. Declarația comisarului Maros Sefcovic privind subiectele 
actuale în cadrul dialogului structurat  
- urmată de un schimb de opinii cu membrii comisiei    

la ora 16

*** Votare ***

14. Aviz privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și 
bunăstarea animalelor 2012-2015
(2012/2043(INI))    (AGRI)

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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Raportor pentru aviz:   BOSTINARU    (S-D)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    AM– PE 487.812
    FdR 899610

*** Sfârșitul votării ***

Mediu

15. Petiția nr. 197/2012, adresată de Francesco Saltini, de cetățenie 
italiană, privind depozitul de deșeuri planificat lângă Roma, la 
Corcolle, Lazio    
(în prezența petiționarului și a autorităților italiene)

   sir

Comerț - Drepturi fundamentale

Petiția nr. 1221/2011, adresată de G.K., de cetățenie letonă, 
privind încălcarea de către ACTA (Acordul comercial împotriva 
contrafacerii) a dreptului la viața privată
și

   sir

Petiția nr. 116/2012, adresată de Iwo Domeracki, de naționalitate 
poloneză, referitoare la ACTA
și
Petiția nr. 142/2012, adresată de Mateusz Wójtowicz și doi 
cosemnatari, de naționalitate poloneză, în numele asociației 
„Forum Rdzawka”, referitoare la opoziția față de acordul 
comercial internațional ACTA
și
Petiția nr. 203/2012, adresată de Joachim Scholz, de naționalitate 
germană, privind ACTA
și

   sir

   sir

16.

Petiția nr. 223/2012, adresată de Alex Wilks, de naționalitate 
britanică, în numele AVAAZ, semnată de peste 2,5 milioane de 
persoane, privind ACTA
(în prezența petiționarilor)

   sir

Ajutoarele de stat

17. Petiția nr. 1675/2008, adresată de Alexander Karakachanov, de 
cetățenie bulgară, în numele „Bulgarian Green Party/Bulgarian 
Greens”, privind așa-numitul proces de „schimb de terenuri” și 
corupția din Bulgaria
(posibil în prezența petiționarului)

    CM–
    PE 428.060/REV. II
    FdR 882112
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* * *

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

18. Petiția nr. 0951/2007 , adresată de R. H., de cetățenie germană, 
privind simplificarea acordării vizei pentru ca soția sa, de 
naționalitate rusă, să intre în Germania din Elveția

   CM– PE 430,490/REV
   FdR 896357

19. Petiția nr. 1037/2007 , adresată de Jill Bell, de cetățenie irlandeză, 
în numele „Irish Association of Health Stores”, privind Directiva 
2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare
și
Petiția nr. 1184/2007, adresată de Grace Kinirons, de cetățenie 
irlandeză, în numele „Nutritional Therapists of Ireland”, privind 
Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare
și
Petiția nr. 1419/2008, adresată de Robert Verkerk, de naționalitate 
britanică, în numele Alianței pentru sănătate naturală (Alliance for 
Natural Health), privind necesitatea acută a revizuirii evaluării 
riscului și a opțiunilor de gestiune a riscului în legătură cu 
limitarea intenționată a accesului consumatorilor la vitamine și 
minerale 
și
Petiția nr. 1849/2008, adresată de Alan G. Ruth, de naționalitate 
irlandeză, în numele „Irish Health Trade Association”, privind 
Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare 
și
Petiția nr. 0415/2009, adresată de P. A., de cetățenie suedeză, 
privind Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea 
legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare

   CM–
   PE 414,110/REV. II
   FdR 896358

20. Petiția nr. 1105/2007, adresată de L. M., de cetățenie ungară, 
privind prejudiciile aduse acestuia de poluarea fonică cauzată de 
activitatea de pe aeroportul Ferihegy din Budapesta

   CM–
   PE 411,983/REV. II
   FdR 896359

21. Petiția nr. 1317/2007, adresată de S. Fedrau, de naționalitate 
germană, în numele Holzhof Zeil GmbH & Co KG, privind 
interdicția sectorială impusă vehiculelor de marfă în statul 
austriac Tirol, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2008

   CM–
   PE 414,081/REV. II
   FdR 896364
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22. Petiția nr. 1379/2007, adresată de Georgopoulos Georgios, de 
cetățenie elenă, în numele Asociației pan-elene de transport 
național și internațional de pasageri (Dromeas), privind 
necesitatea ridicării restricțiilor asupra eliberării de licențe de 
transport rutier pentru autocarele turistice

   CM–
   PE 415,079/REV. III
   FdR 896365

Petiția nr. 0813/2008, adresată de John Brian, de naționalitate 
britanică, privind presupusele încălcări ale principiilor generale 
care reglementează activitatea Agenției Europene pentru 
Siguranță Alimentară (AESA) în legătură cu examinarea cererilor 
privind alimentele modificate genetic
și

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Petiția nr. 305/2010, adresată de Carola Twardella, de cetățenie 
germană, privind recomandarea sa pentru ca Parlamentul să 
revizuiască decizia de a autoriza plantarea pe scară largă de
cartofi modificați genetic de către BASF și vânzarea de porumb 
modificat genetic de către Monsanto
și

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

23.

Petiția nr. 436/2010, adresată de Brian John, de cetățenie 
britanică, privind protestul oficial împotriva proiectului de 
regulament al Comisiei cu privire la aplicarea unor norme 
referitoare la cererile de autorizare a produselor alimentare și a 
furajelor modificate genetic în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 și (CE) nr. 
1981/2006

   sir

   ENVI reply
   EFSA reply
   EC Dalli reply

24. Petiția nr. 0941/2008, adresată de Nicolae Dănuț Ilea, de cetățenie 
română, privind presupuse încălcări ale legislației referitoare la 
protecția mediului în legătură cu construirea de către Kronospan 
S.A. a unei platforme de exploatare a masei lemnoase în Brașov 
(România)

   CM–
   PE 423,675/REV. II
   FdR 896368

25. Petiția nr. 1519/2008, adresată de Matías Cuadrado González, de 
cetățenie spaniolă, privind construcția unui cartier rezidențial în 
municipiul Horche din Guadalajara (Spania) în apropierea unui 
complex industrial avicol

   CM– PE 456,729/REV
   FdR 892838

26. Petiția nr. 0271/2010, adresată de Isabel Gómez Saiz, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Plataforma SOS Ribalta”, privind impactul 
construirii unei linii de tramvai printr-un parc în Castellón

   CM– PE 483,556
   FdR 892842

27. Petiția nr. 0356/2010, adresată de Vasile Stoica, aparent de 
cetățenie germană, privind neaplicarea, de către autoritățile 
germane din sistemul de pensii, a dispozițiilor Regulamentului 
(CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de 

   CM–
   PE 450,812/REV. II
   FdR 896371
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securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile 
acestora care se deplasează în cadrul Comunității

28. Petiția nr. 0447/2010, adresată de Michel Devaux, de cetățenie 
belgiană, privind prețul biletelor dus-întors Brindisi (Italia) –
Patras (Grecia) și caracterul discriminatoriu al taxei portuare

   CM–
   PE 452,747/REV. II
   FdR 896372

29. Petiția nr. 0964/2010, adresată de A. d'A., de cetățenie italiană, 
privind cardul european de asigurări de sănătate

   CM– PE 460,722/REV
   FdR 896375

30. Petiția 1089/2010, adresată de Lidia Valentini, de cetățenie 
italiană, în numele „Associazione Viaggiatori”, privind 
nerespectarea acordurilor și deciziilor privind rețelele 
transeuropene

   CM– PE 485,954
   FdR 896380

31. Petiția nr. 1132/2010, adresată de Richard Prince, de cetățenie 
poloneză, privind situația personală a acestuia și presupusa 
discriminare a lucrătorilor străini în Regatul Unit

   CM– PE 469,900/REV
   FdR 896381

32. Petiția nr. 1172/2010, adresată de A. Y., de cetățenie cipriotă, în 
numele grupului „Initiative Group for the Safeguard of the 
Human Rights of the Enclaved”, însoțită de 514 semnături, 
privind degradarea mediului din ținutul Rizokarpaso, inclus în 
rețeaua Natura 2000, din regiunea ocupată a Ciprului

   CM– PE 485,955
   FdR 896382

33. 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
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

   IRL reply
   ECON reply

34. Petiția nr. 1554/2010, adresată de D.R., de cetățenie germană, 
privind discriminarea în legătură cu încheierea unui contract de 
telefonie mobilă

   CM– PE 472,136/REV
   FdR 896394

35. Petiția nr. 0078/2011, adresată de Franco Brizzi, de cetățenie 
italiană, în numele „Asociației Naționale de Transplant de 
Rinichi”, privind cererea de revizuire a dispozițiilor din Codul 
Rutier italian referitoare la interdicția de acordare sau de reînnoire 
a permiselor de conducere categoriile C/D/E pentru persoanele 

    CM– PE 485,957
    FdR 896396
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care au suferit un transplant de rinichi

36. Petiția nr. 0282/2011, adresată de M. L., de cetățenie spaniolă, 
privind presupusa discriminare referitoare la achitarea impozitelor
în Spania

   CM– PE 472,162/REV
    FdR 896397

37. Petiția nr. 301/2011, adresată de Zuzanna Kurtyka, de cetățenie 
poloneză, în numele „Katyn 2010 Family Federation”, însoțită de 
aproximativ 400 000 de semnături, privind catastrofa aviatică de 
la Smolensk din 10 aprilie 2010

    CM– PE 472.083
    FdR 876504

38. Petiția nr. 0359/2011, adresată de Krystyna Szewczyk, de 
cetățenie polonă, însoțită de 870 de semnături, privind construirea 
unei instalații de biogaz în Konopnica în centrul Poloniei și 
nerespectarea legislației comunitare în domeniul protecției 
mediului

   CM– PE 473,772/REV
   FdR 896398

39. Petiția nr. 0451/2011, adresată de Noel Dolan, de cetățenie 
irlandeză, privind problemele legate de reîntregirea familiei 
formate dintr-un rezident al unui stat membru al cărui resortisant 
este și un resortisant al unei țări terțe

   CM– PE 485,958
   FdR 896400

40. Petiția nr. 0482/2011, adresată de S.I., de cetățenie malteză, 
privind refuzul autorităților din Regatul Unit de acordare a unei 
vize pentru un resortisant al unei țări terțe căsătorit cu un cetățean 
al Uniunii Europene

   CM– PE 485,959
   FdR 896401

41. Petiția nr. 0541/2011, adresată de Miguel Ángel Oca Sanz, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociácion Montes Oca”, privind 
construcția autostrăzii „Autovia del Camino de Santiago, A-12: 
Santo Domingo de la Calzada -Burgos” (La Rioja și Burgos), în 
Spania

   CM– PE 485,960
   FdR 896402

42. Petiția nr. 0544/2011, adresată de Roberto Raggi și Giuseppe 
Fusari, de cetățenie italiană, în numele asociațiilor pentru 
consumatori „SOS Consumatore” și „Consumatori Europei”, 
privind protecția consumatorilor și lupta împotriva alimentelor 
contrafăcute

   CM– PE 485,961
   FdR 896403

43. Petiția nr. 0545/2011, adresată de Paulo Monteiro, de cetățenie 
portugheză, privind construcția unui terminal pentru vase de 
croazieră în parcul arheologic subacvatic din Angra do Heroísmo, 
din Ilha Terceira, Azore, Portugalia

   CM– PE 478,583/REV
   FdR 896404
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44. Petiția nr. 0547/2011, adresată de Manuel R. Silva, de cetățenie 
portugheză, privind presupusa distrugere a mediului în Carriço, 
Guia, Pombal, Portugalia

   CM– PE 485,962
   FdR 896405

45. Petiția nr. 0592/2011, adresată de Paola Iabichino, de cetățenie 
italiană, privind recunoașterea calificării profesionale de 
restaurator de cărți vechi

   CM– PE 485,964
   FdR 896407

46. Petiția nr. 0644/2011, adresată de Federico Filippini, de cetățenie 
italiană, privind procedurile de eliberare a permisului de ședere în 
Irlanda, care încalcă Directiva 2004/38/CE

   CM– PE 485,966
   FdR 896409

47. Petiția nr. 0686/2011, adresată de S.M, de cetățenie română, 
privind întreprinderea de măsuri pentru reducerea poluării 
radioactive lângă combinatul chimic Amurco (Bacău, România)

   CM– PE 485,967
   FdR 896410

48. Petiția nr. 0694/2011, adresată de Arianna Spessotto, de cetățenie 
italiană, în numele Comitetului NO-TAV Veneția – Trieste, 
privind finanțarea europeană a liniei feroviare de mare viteză 
Veneția - Ronchi dei Legionari (Italia)

   CM– PE 485,968
   FdR 896411

49. Petiția nr. 715/2011, adresată de Rita Kasumu, de cetățenie 
germană, însoțită de 10 semnături, privind omiterea unor sărbători 
creștine din Agenda Europa, publicată de Comisia Europeană

   CM– PE 483,576
   FdR 892896

50. Petiția nr. 0717/2011, adresată de Dietrich Bechstein, de cetățenie 
germană, în numele Flugtouristik Delitzsch e.V., privind 
rămânerea la sol a planoarelor lor

   CM– PE 485,969
   FdR 896412

51. Petiția nr. 772/2011, adresată de Tsevan Georgiev Rangelov, de 
cetățenie bulgară, privind condițiile de viață dintr-o celulă de 
închisoare din Bulgaria

   CM– PE 483,582
   FdR 892902

52. Petiția nr. 0743/2011, adresată de Jaime Sanfelix Palau, de 
cetățenie spaniolă, privind presupusele greșeli din Directiva 
2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 
martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre 
referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, 
precum și la publicitatea acestora

   CM– PE 485,974
   FdR 896417

53. Petiția nr. 0754/2011, adresată de Salvador Pieró Gómez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Centrului de agricultură 
experimentală (CAE)” [„Centro de Aquicultura Experimental 
(C.A.E.)”], 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 

   CM– PE 485,975
   FdR 896418
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instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă 
din Europa

54. Petiția nr. 0755/2011, adresată de Istvan Adorjani, de cetățenie 
ungară, privind legislația aplicabilă pungilor din plastic pentru 
cumpărături

   CM– PE 485,976
   FdR 896419

55. Petiția nr. 0789/2011, adresată de Alejandro Pastor, de cetățenie 
spaniolă, privind presupusa încălcare a principiilor privind 
libertatea de acces la informație

   CM– PE 485,977
   FdR 896420

56. Petiția nr. 0864/2011, adresată de Ulrich Mehl, de cetățenie 
germană, privind armonizarea normelor pentru transporturile 
rutiere speciale

   CM– PE 485.983
   FdR 896426

57. Petiția nr. 0867/2011, adresată de Manfred Appel, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea unei excepții de la purtarea 
centurii de siguranță în Europa

   CM– PE 485,984
   FdR 896427

58. Petiția nr. 0874/2011, adresată de Michael Witfer, de cetățenie 
germană, în numele asociației Sportboot Gemeinschaft Saale-
Elster e.V., privind reclasificarea râului Saale drept cale 
navigabilă fără importanță pentru transport sau turism

   CM– PE 485,985
   FdR 896428

59. Petiția nr. 0887/2011, adresată de Viorica Sarcu, de cetățenie 
română, privind folosirea fondurilor europene pentru construirea 
unui parc

   CM– PE 485,987
   FdR 896430

60. Petiția nr. 0900/2011, adresată de Andreka Maftei, de cetățenie 
română, privind presupusa discriminare a românilor în Spania

   CM– PE 485,988
   FdR 896431

61. Petiția nr. 0963/2011, adresată de Triin Saag, de cetățenie 
estoniană, privind dificultățile de închidere a unui cont bancar în 
UE

   CM– PE 483,602
   FdR 892922

o O o

62. Data și locul următoarei reuniuni
   19 iunie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


