
OJ\904989RO.doc PE491.230v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

PETI_OJ(2012)209_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 19 iunie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)
FdR 904989

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   19-20 martie 2012

PV– PE 488,002
FdR 900646
+ anexele

   -  24 aprilie  2012 PV– PE 488,063
FdR 902474
+ anexele

2.

   -  8  mai  2012 PV– PE 489,438
FdR 901581
+ anexele

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 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

*** Votare ***

5. Aviz referitor la dreptul de procedură administrativă al Uniunii 
Europene
(2012/2024(INI))  (JURI)
Raportoare:   AUKEN   (GREENS/ALE)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

    AM– PE 488.048
   FdR 900941

6. Aviz referitor la al 28-lea raport anual al Comisiei privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE care vizează anul 2010
(2011/2275(INI)  (JURI)
Raportoare:   GERINGER de O (S-D)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 487,981
    FdR 900495

    AM– PE 489.651
    FdR 903149

*** Sfârșitul votării ***

7. Raportul anual al activităților Comisiei pentru petiții 2011 
[articolul 202 alineatul (8) 2011/2317(INI)]
Raportor:  CHICHESTER (ECR)
(vot : 12.07.2012)
- examinarea amendamentelor

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

    AM– PE 489.586
    FdR 902727

8. Aviz referitor la instituirea programului „Drepturi și cetățenie”
Raportoare:   VALEAN (ALDE)
(vot : 12.07.2012)
- examinarea amendamentelor

    PA– PE 487,768 v3
    FdR 901996

    AM– PE 489.636
    FdR 903053

9. Aviz referitor la orientările bugetare 2013 - alte secțiuni -
Ombudsman (2012/2092 (BUD))
Raportor:   SALAVRAKOS (EFD)
(vot: 12.07.2012)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

10. Aviz referitor la Raportul pe 2011 privind aplicarea Cartei 
drepturilor fundamentale a UE - COM(2012) 169 
 (2008/0000(INI))
Raportoare:   VALEAN (ALDE)
(vot: 12.07.2012)

    PA– PE 489.608
    FdR 902859
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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

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
precum și

   sir

Petiția nr. 116/2012, adresată de Iwo Domeracki, de naționalitate 
poloneză, referitoare la ACTA
precum 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
precum și
Petiția nr. 203/2012, adresată de Joachim Scholz, de cetățenie 
germană, privind ACTA
precum și

   sir

   sir

11.

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

Vizite de documentare

12. Raport privind vizita de documentare la Berlin (23 - 24.11.2011)
- examinarea amendamentelor
- adoptare

   DT–
   DV–

13. Raport privind vizita de documentare în România (23 -
26.11.2011)
- examinarea amendamentelor
- aprobare

   DT–
   DV–

de la 11.30 la 12.30 (cu ușile închise)

14. Reuniune a coordonatorilor
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* * *

la ora 15.00

15. Comunicări ale președintelui privind deciziile coordonatorilor

Ombudsmanul European

16. Prezentarea raportului anual de către Ombudsmanul European, dl 
Nikiforos Diamandouros

17. Prezentarea raportului său special cu privire la ancheta privind 
plângerea 2591/2010/GG împotriva Comisiei Europene
(cu privire la extinderea aeroportului de la Viena)

   DV

Școlile Europene

18. Petiția nr. 353/2011, adresată de Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, 
de cetățenie polonă, însoțită de 74 de semnături, privind 
reducerile bugetare în școlile europene
precum și
Petiția nr. 478/2011, adresată de APEEE (Association des Parents 
d'Elèves de l'Ecole Européenne – Asociația părinților elevilor de 
la școlile europene), însoțită de 1 356 de semnături, privind 
consecințele reducerilor bugetare asupra funcționării sistemului 
școlilor europene
(în prezența asociației Interparents și a Asociației de părinți)

   CM– PE 472.104
   FdR 876686

Mediu

19. Petiția nr. 1617/2009, adresată de Ivan Martin, de cetățenie 
franceză, în numele asociațiilor ADEVAC și „Stop Nuisances”, 
privind impactul unui proiect de extindere în profunzime a 
carierei de calcar „Chaumes de la Bergerie” (La Couronne, 
Charente) asupra a două pânze freatice
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415

Dreptul la liberă stabilire;
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20. Petiția nr. 725/2011 , adresată de Bernhard Kempen, de cetățenie 
germană, în numele a 6 societăți, privind înregistrarea obligatorie 
la Camerele de Comerț și Industrie din Germania și Austria
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

21. 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
(!!!  AMÂNAT  !!!)

   CM– PE 462,670/REV
   FdR 887597

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

22. Petiția nr. 256/2006, adresată de Antonio Marín Segovia, de 
naționalitate spaniolă, în numele organizației „Cercle Obert de 
Benicalp”, privind construcția unui stadion privat de fotbal la 
periferia orașului Valencia
precum și
Petiția nr. 278/2008, adresată de N.N.S., de naționalitate spaniolă, 
privind presupusele nereguli în ceea ce privește planurile de 
dezvoltare pentru La Marina (Elche – Alicante)
precum și
Petiția nr. 521/2008, adresată de Peter Jozef Mathilda Van 
Kerckhoven și Marie Françoise Georgette Schorreels, de 
naționalitate belgiană, privind presupusele neregularități legate de 
adoptarea programului integrat de acțiune cu scopul dezvoltării 
urbane în zona La Serreta în Nucía (Valencia)

   CM– PE 421,139/REV
   FdR 899802

23. Petiția nr. 267/2007, adresată de Seija Pahl, de cetățenie 
finlandeză, sprijinită de asociațiile locale, împotriva unui proiect 
de dezvoltare urbană a unei zone umede în cadrul programului 
Natura 2000

    CM–
    PE 398,527/REV. IV
    FdR 899805

24. Petiția nr. 584/2008, adresată de Pedro Cuevas Cueto, de 
naționalitate spaniolă, privind extinderea autostrăzii A-8 (Autovía 
del Cantábrico) și a rutei planificate pentru aceasta prin zona 
ocupată de peșterile Cuartamentero din Llanes (Asturias)

   CM– PE 441,314/REV
   FdR 899809

25. Petiția nr. 1556/2008, adresată de Johannes Koll, de cetățenie 
germană, privind scanerele corporale din aeroporturi

   CM– PE 427,110/REV
   FdR 899816
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26. Petiția nr. 302/2009, adresată de Eugenia Ioan, de cetățenie 
germană, privind pierderile din schimbul valutar în contextul 
plății pensiei sale în Germania de către statul român

   CM–
   PE 429,622/REV. II
   FdR 899817

27. Petiția nr. 131/20101, adresată de Thring Townsend Lee & 
Pembertons, de cetățenie britanică, în numele clienților săi, 
doamna și domnul Brownrigg, privind încălcările Regulamentului 
(CE) nr. 1774/2002 de către guvernul Regatului Unit legate de 
faptul că nu s-a asigurat o infrastructură adecvată pentru 
colectarea, transportul și eliminarea subproduselor de origine 
animală pe insula Wight

   CM–
   PE 448,725/REV. II
   FdR 899820

28. Petiția nr. 264/2010, adresată de Bellin, de cetățenie italiană, 
privind o presupusă fraudă în domeniul subvențiilor agricole din 
Ungaria

   CM– PE 472,129/REV
   FdR 899821

29. Petiția nr. 35/2011, adresată de Dieter Leuschner, de cetățenie 
germană, privind Uniunea Monetară Europeană

   CM– PE 487,821
   FdR 899826

30. Petiția nr. 73/2011, adresată de Elisabeth Casanovas, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Esquerra republicana de Cataluña”, privind 
instalarea unei stații de tratare a pământului contaminat, în 
localitatea Ullastrell, Barcelona

   CM– PE 472,147/REV
   FdR 899828

31. Petiția nr. 256/2011, adresată de Harry Nduka, de cetățenie 
nigeriană, privind dreptul acestuia de a rămâne în Regatul Unit

   CM– PE 472,155/REV
   FdR 899829

32. Petiția nr. 263/2011, adresată de Giuseppe Mercurio, de cetățenie 
italiană, privind poluarea sonoră pe axa rutieră care leagă orașul 
Benevento de autostrada Napoli-Bari (Italia)

   CM– PE 475,819/REV
   FdR 899830

33. Petiția nr. 339/2011, adresată de avocatul Sergio Diana, de 
cetățenie italiană, în numele Comitetului „Pro Sardegna” („Pentru 
Sardinia”), privind proiectul Galsi și Regulamentul (CE) 
nr. 663/2009 din 13 iulie 2009, de stabilire a unui program pentru 
proiecte în domeniul energiei

   CM– PE 487,824
   FdR 899833

34. Petiția nr. 386/2011, adresată de G.A., de cetățenie britanică, 
privind refuzul autorităților fiscale portugheze de a expedia 
corespondența către un alt stat membru

   CM– PE 487,826
   FdR 899835

35. Petiția nr. 448/2011, adresată de Marie-Joëlle Chaillol, de 
cetățenie franceză, privind răspândirea organismelor modificate 
genetic

   CM– PE 487,827
   FdR 899836
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36. Petiția nr. 483/2011, adresată de Simon Wright, de cetățenie 
britanică, privind încălcarea Directivei privind habitatele, prin 
acordarea certificatului de urbanism pentru un proiect rezidențial 
din Nottingham

   CM– PE 478.575
   FdR 887625

37. Petiția nr. 533/2011, adresată de O'Shea White & Co, de cetățenie 
irlandeză, în numele lui Paul Barlow, Michael Crowley, Gerard 
Kelly, Alex McCarthy, care reprezintă 30 % din industria de midii 
înregistrată în Irlanda, privind acuzațiile conform cărora guvernul
irlandez nu aplică aceleași standarde navelor străine de pescuit în 
apele irlandeze și încalcă astfel cerințele de alocare a fondurilor 
europene pentru pescarii de midii irlandezi

   CM– PE 478.581
   FdR 887631

38. Petiția nr. 548/2011, adresată de Octavian Radu, de cetățenie 
română, privind distrugerea spațiilor verzi din Alba-Iulia, 
România

   CM– PE 487,830
   FdR 899839

39. Petiția nr. 563/2011, adresată de medicul Mihai Cratia, de 
cetățenie română, în numele Asociației medicilor veterinari și a 
laboratoarelor de siguranță alimentară, însoțită de 2 semnături, 
privind funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor din România (ANSVSA)

   CM– PE 478.584
   FdR 887634

40. Petiția nr. 572/2011, adresată de Sarah Bonafont, de cetățenie 
britanică, privind protecția copiilor în Ucraina

   CM– PE 487,831
   FdR 899840

41. Petiția nr. 578/2011, adresată de Evert Broens, de cetățenie 
neerlandeză, privind asistența juridică oferită în cazul nevoiașilor 
din Uniunea Europeană

   CM– PE 487,832
   FdR 899841

42. Petiția nr. 638/2011 adresată de Jacob Schonberg, de cetățenie 
daneză, privind problemele de la granița dintre Polonia și Ucraina

   CM– PE 487,833
   FdR 899843

43. Petiția nr. 681/2011, adresată de Alin Ovidiu Preda, de cetățenie 
română, privind discriminarea persoanelor cu dizabilități și a 
romilor în România

   CM– PE 487,834
   FdR 899845

44. Petiția nr. 684/2011, adresată de Metodi Botrovliev, de cetățenie 
bulgară, în numele „Biocontrol Corporation Ltd.”, privind 
presupusele nereguli legate de licitațiile publice în domeniul 
distrugerii țânțarilor din orașul Russe și împrejurimi

   CM– PE 487,835
   FdR 899846

45. Petiția nr. 708/2011, adresată de Renata Michalska-Widla, de 
cetățenie polonă, în numele asociației „Przyjazna Rokietnica”, 
însoțită de 164 de semnături, privind construirea unei linii de 
înaltă tensiune în orașul Rokietnica din vestul Poloniei și riscurile 

   CM– PE 487,839
   FdR 899850
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aferente la adresa sănătății populației din zonă

46. Petiția nr. 730/2011, adresată de Agostino Furfaro, de cetățenie 
italiană, privind sistemul de pensii italian

   CM– PE 487,840
   FdR 899851

47. Petiția nr. 735/2011, adresată de I. P. I., de cetățenie peruviană, 
privind punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE în Irlanda

   CM– PE 487,841
   FdR 899852

48. Petiția nr. 739/2011, adresată de Desislava Rayanova, de cetățenie 
bulgară, privind tratamentul cu interferon aplicat în Bulgaria 
bolnavilor care suferă de scleroză multiplă

   CM– PE 487,842
   FdR 899853

49. Petiția nr. 771/2011, adresată de Algimantas-Jonas Petraitis, de 
cetățenie lituaniană, privind recunoașterea diplomei de medic a 
acestuia

   CM– PE 483.581
   FdR 892901

50. Petiția nr. 805/2011, adresată de Sándor Polgár, de cetățenie 
maghiară, în numele societății Tibor Trans Kft, privind libera 
circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană

    CM– PE 487,848
    FdR 899859

51. Petiția nr. 905/2011 adresată de Michele Bertucco, de cetățenie 
italiană, în numele „Lega Ambiente”, însoțită de 6 semnături, 
privind construirea instalației de modulație electrică în Cessalto 
(Treviso - Italia)

    CM– PE 487,855
    FdR 899867

52. Petiția nr. 925/2011 , adresată de H.K., de cetățenie poloneză, 
privind punerea în aplicare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului 
privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 
produselor energetice și a electricității în Polonia

   CM– PE 487,856
   FdR 899868

53. Petiția nr. 947/2011, adresată de W.R., de cetățenie poloneză, în 
numele mișcării ecologiste „Rzecz Gospodarczego Rozwoju 
Gminy Wolin i Ochrony Srodowiska”, privind neconsultarea 
cetățenilor din Wolin în legătură cu măsurile care au efecte asupra 
mediului înconjurător

   CM– PE 485,992
   FdR 896436

54. Petiția nr. 968/2011, adresată de Paul Larkin, de cetățenie 
britanică, privind o problemă de proprietate în Zurgena (Regiunea 
Andaluzia)

   CM– PE 485,994
   FdR 896438

55. Petiția nr. 971/2011, adresată de Giuseppina Martinelli, de 
cetățenie italiană, privind îmbunătățirea justiției în domeniul 
dreptului familiei

   CM– PE 487,860
   FdR 899872
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56. Petiția nr. 972/2011, adresată de C. C., de cetățenie română, 
privind utilizarea colorantului E-120 (acid carminic) în ketchup

   CM– PE 485,995
   FdR 896439

57. Petiția nr. 980/2011, adresată de B. H. E., de cetățenie olandeză, 
în numele „Afvaloven Nee”, privind exploatarea ilegală a unui 
cuptor de incinerare a deșeurilor din în Harlingen (NL) în scopul 
producerii de energie

   CM– PE 485,996
   FdR 896440

58. Petiția nr. 983/2011, adresată de Robert Caron, de cetățenie 
franceză, însoțită de numeroase semnături, privind eliminarea 
obligativității planurilor de zbor pentru zborurile intracomunitare 
efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR)

   CM– PE 485,997
   FdR 896441

59. Petiția nr. 1003/2011, adresată de Francesco Previte, de cetățenie 
italiană, privind solicitarea unei legislații comune la nivel 
european pentru persoanele cu handicap

   CM– PE 485,999
   FdR 896443

60. Petiția nr. 1009/2011, adresată de Michael Helming, de cetățenie 
germană, privind eșecul Comisiei Europene de a iniția procedura 
privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Portugaliei pe 
baza unei presupuse încălcări izolate a dreptului comunitar

   CM– PE 487,862
   FdR 899874

61. Petiția nr. 1011/2011, adresată de Jens Wiedenmann, de cetățenie 
germană, însoțită de 41 de semnături, privind introducerea 
obligatorie a sistemelor ABS pentru autovehiculele din UE

   CM– PE 486,001
   FdR 896445

62. Petiția nr. 1023/2011, adresată de B. R., de cetățenie germană, 
privind discriminarea pe criterii de vârstă

    CM– PE 486,003
    FdR 896447

63. Petiția nr. 1026/2011, adresată de Gredo Förster, de cetățenie 
germană, privind construcția unei centrale nucleare în largul mării

   CM– PE 486,004
   FdR 896448

64. Petiția nr. 1031/2011, adresată de Luigi Coda, de cetățenie 
italiană, privind recunoașterea hotărârilor civile în domeniul 
dreptului familiei

   CM– PE 487,864
   FdR 899877

65. Petiția nr.  1035/2011 adresată de G.T., de cetățenie italiană, 
privind încălcarea legislației de mediu în Sardinia, Italia

   CM– PE 487,865
   FdR 899884

66. Petiția nr. 1041/2011, adresată de Marielle Lacarin, de cetățenie 
franceză, în numele asociației FIBROTHON, însoțită de 49 de 
semnături, privind recunoașterea la nivel european a fibromialgiei 
ca afecțiune rară orfană

   CM– PE 486,005
  FdR 896449
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67. Petiția 1046/2011, adresată de L. Knoops, de cetățenie olandeză, 
privind piața internă pentru detectivii privați

   CM– PE 486,007
   FdR 897840

68. Petiția nr. 1047/2011, adresată de Rudolf Buda, de cetățenie 
maghiară, privind cursul de schimb aplicat de banca din Ungaria

   CM– PE 487,869
   FdR 899890

69. Petiția nr. 1051/2011, adresată de O. G., de cetățenie germană, 
privind conflictul de interese din cadrul asociației HIV („HIV-
vereniging”) din Țările de Jos

   CM– PE 486,008
   FdR 896458

70. Petiția nr. 1071/2011, adresată de Sacha Simon, de cetățenie 
germană, privind protecția consumatorilor în domeniul 
telecomunicațiilor

    CM– PE 486,009
    FdR 896459

71. Petiția nr. 1073/2011, adresată de F. B., de cetățenie germană, 
privind abrogarea Directivei 97/7/CE privind protecția 
consumatorilor cu privire la contractele la distanță

   CM– PE 487,870
   FdR 899891

72. Petiția nr. 1081/2011 adresată de Stanislav Georgiev, de cetățenie 
bulgară, privind un caz de corupție la nivel înalt în Bulgaria

   CM– PE 487,872
   FdR 899893

73. Petiția nr. 1085/2011 adresată de Mary Aina, de cetățenie 
britanică, privind refuzul vizei de intrare a soțului acesteia 
nigerian de către autoritățile irlandeze

   CM– PE 487,873
   FdR 899894

74. Petiția nr. 1086/2011 adresată de Nicola Caputi, de cetățenie 
italiană, privind persoanele cu dizabilități și barierele arhitecturale 
în localitatea Bernalda (Italia)

   CM– PE 487,874
   FdR 899895

75. Petiția nr. 1087/2011 adresată de Malek Piotr, de cetățenie 
poloneză, privind impunerea unei limite de volum pentru 
publicitatea TV

    CM– PE 486,010
    FdR 896460

76. Petiția nr. 1088/2011 adresată de Christian Rancati, de cetățenie 
italiană, privind nerambursarea TVA (Italia)

   CM– PE 487,875
   FdR 899896

77. Petiția nr. 1094/2011 adresată de M. A., de cetățenie britanică, 
privind presupusa încălcare a Directivei 2004/38/CE de către 
Irlanda

    CM– PE 486,011
    FdR 896461

78. Petiția nr. 1095/2011 adresată de Kris Goodwin, de cetățenie 
britanică, privind erorile comise de statul olandez în ceea ce 
privește punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE

   CM– PE 487,876
   FdR 899899
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79. Petiția nr. 1098/2011 adresată de Carlo Ruocco, de cetățenie 
italiană, în numele Lega ambiente, comitetul „Sarzana che botta”, 
privind nerespectarea Directivei 2001/42/CE în regiunea Liguria

    CM– PE 486,012
    FdR 896462

80. Petiția nr. 1110/2011, adresată de Silvia Hecker, de cetățenie
germană, privind refuzul autorităților germane de a-i elibera viză 
soțului de cetățenie egipteană al acesteia

   CM– PE 487,877
   FdR 899900

81. Petiția nr. 1111/2011, adresată de Rumen Radev, de cetățenie 
bulgară, privind reînnoirea automată a contractelor de servicii 
telefonice în Bulgaria

    CM– PE 486.014
    FdR 896464

82. Petiția nr. 1114/2011, adresată de H. W. S, de cetățenie germană, 
privind acțiunile unei companii italiene de asigurare a 
automobilelor

    CM– PE 486.015
    FdR 896465

83. Petiția nr. 1116/2011 adresată de Bogna Jaszkowiak-Chagnon, de 
cetățenie franceză, privind exploatarea unei zone verzi din 
vecinătatea casei sale

    CM– PE 486.016
    FdR 896466

84. Petiția nr. 1119/2011, adresată de Nicolas Cornée, de cetățenie 
franceză, privind limitarea de către guvernul francez a dreptului 
de ședere și de muncă în Franța pentru studenții străini, după 
terminarea studiilor

   CM– PE 487,878
   FdR 899901

85. Petiția nr. 1126/2011, adresată de J. W.Westerhof, de cetățenie 
olandeză, în numele asociației „Gezelschap van Gildehuizen”, 
privind acordarea de finanțări din Fondul Social European prin 
tragere la sorți

   CM– PE 487,879
   FdR 899902

86. Petiția nr. 1134/2011, adresată de P.V., de cetățenie portugheză, 
privind discriminarea în furnizarea serviciilor pe piața internă, pe 
baza naționalității

   CM– PE 487,880
   FdR 899903

87. Petiția nr. 1136/2011, adresată de Enrique Arraiz Curbelo, de 
cetățenie spaniolă, privind încălcarea Directivei 2003/8/CE 
privind accesul la justiție în litigiile transfrontaliere și aplicarea 
Regulamentului nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie 
matrimonială și în materia răspunderii părintești

   CM– PE 487,889
   FdR 899918

88. Petiția nr. 1144/2011 adresată de Eugenio Oria, de cetățenie 
spaniolă, privind solicitarea de a adapta anexa V din Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
recunoașterea calificărilor profesionale

   CM– PE 487,881
   FdR 899904
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89. Petiția nr. 1145/2011, adresată de E. B. B., de cetățenie spaniolă, 
privind exercitarea dreptului său de vot în cadrul alegerilor 
parlamentare din 20 noiembrie 2011 din Spania

   CM– PE 487,882
   FdR 899905

90.  Petiția nr. 1160/2011, adresată de C.E, de cetățenie română, 
privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană în 
municipiul Botoșani, România

   CM– PE 487,884
   FdR 899909

91. Petiția nr. 1167/2011, adresată de R.R, de cetățenie italiană, 
privind alocarea frecvențelor de televiziune în Italia

   CM– PE 487,885
   FdR 899913

92. Petiția nr. 1183/2011, adresată de J. M, de cetățenie germană, 
privind conservarea naturii

   CM– PE 487,888
   FdR 899917

o O o

93. Data și locul următoarei reuniuni
   12 iulie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


