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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Joi, 12 iulie 2012, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001 

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi  (1) PE 492.851
FdR 908602

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.



PE492.851v01-00 2/13 OJ\908602RO.doc

RO

În prezența Comisiei Europene

*** Votare ***

4. Raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în 
anul 2011 [articolul 202 alineatul (8) 2011/2317(INI)]
Raportor:  CHICHESTER     (ECR)
- adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 483.811
    FdR 894682
    AM– PE 489.586
    FdR 902727

5. Aviz referitor la instituirea programului „Drepturi și cetățenie” 
2014 - 2020 (COD 2011/0344)  (LIBE)
Raportoare:   VALEAN  (ALDE)
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 487.768 v3
    FdR 901996
    AM– PE 489.636
    FdR 903053

6. Aviz referitor la Raportul pe 2011 privind punerea în aplicare a 
Cartei drepturilor fundamentale a UE - COM(2012) 169
2011/2069 (INI).
Raportoare:   VALEAN  (ALDE)
(termen de depunere a AM: 05.07.2012 (în EN))
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 489.608
    FdR 902859

    AM– PE 492.847
    FdR 908507

Vizite de documentare

7. Raport privind vizita de constatare de la Berlin (23 - 24.11.2011)
- examinarea amendamentelor
- aprobare

   DT– PE 483.790-v02
   FdR 906407
   LT– PE
   FdR 908506

8. Raport privind vizita de constatare din România (23 - 26.11.11)
- examinarea amendamentelor
- aprobare

  DT–

*** Sfârșitul votării ***

9. Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 
2011
2012/2049 (INI)
Raportoare:  MAZZONI  (PPE)
(termen de depunere a AM: 20.07.12  /  votare: 19.09.12)

    PR– PE 491.340
    FdR 905697
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- examinarea proiectului de raport

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

Afaceri economice și monetare

10. Petiția nr. 313/2007, adresată de Mauro Guizzardi, de cetățenie 
italiană, privind datoria publică a Argentinei și incapacitatea țării 
de a plăti ceea ce datorează deținătorilor de obligațiuni
precum și
Petiția nr. 0670/2009, adresată de Jakob Heichele, de cetățenie 
germană, privind eșecul Argentinei de a-și onora obligațiunile 
suverane sau de a respecta hotărârile judecătorești naționale și 
internaționale sau acordurile privind protecția investițiilor
precum și
Petiția nr. 58/2010, adresată de Nicola Stock, de cetățenie italiană, 
în numele Task Force Argentina, privind riscul ca un mare număr 
de cetățeni ai UE să sufere noi prejudicii legate de oferta iminentă 
de swap de datorii pentru obligațiunile neachitate emise de 
Argentina
(posibil în prezența petiționarului)

   sir

   + scrisoare Ashton

Competiție - Discriminare

11. Petiția nr. 1331/2010, adresată de Fausto Benzone, de cetățenie 
italiană, privind diferențele dintre primele de asigurare auto
precum și
Petiția nr. 1621/2010 adresată de F. F, de cetățenie italiană, 
privind costurile ridicate de asigurare a automobilelor
precum și
Petiția nr. 1106/2011, adresată de Pietro Avino, de cetățenie 
italiană, în numele „Onlus Orgoglio Meridionale” privind 
diferențele dintre primele de asigurare auto dintre diferite regiuni 
din Italia,
precum și
Petiția nr. 799/2011, adresată de Giuseppe Sorrentino, de 
cetățenie italiană, privind discriminarea în ceea ce privește tarifele 
de asigurare auto pentru locuitorii din Campania
(în prezența petiționarilor)
precum și
Petiția nr. 1105/2011, adresată de Marco Fiorentino, de cetățenie 
italiană, privind armonizarea primelor de asigurare europene

   CM– PE 472.131/REV
   FdR 903698

   LT ISVAP

   CM– PE 478.698/REV
   FdR 903742

   CM– PE 486.013/REV
   FdR 903741
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Invaliditate

12. Continuarea discuției pe baza întrebării cu solicitare de răspuns 
oral (februarie 2012) și a rezoluției 
cu privire la
Petiția nr. 924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie 
britanică, în numele Uniunii Europene a 
Nevăzătorilor(EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători 
(RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse 
tipărite
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 964/2011, adresată de Michael Kalmar, de cetățenie 
austriacă, în numele Asociației Europene pentru Dislexici, privind 
accesul la cărți al nevăzătorilor, al persoanelor cu dislexie sau cu 
alte dizabilități

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

de la 11.30 la 12.30 (cu ușile închise)

13. Reuniune a coordonatorilor

* * *

la ora 15.00

14. Comunicări ale președintelui privind deciziile coordonatorilor

Mediu
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15. Petiția  nr. 771/2012 adresată de Maurizio Lancellotti privind 
depozitul de deșeuri planificat din Pian dell'Olmo
(în prezența petiționarilor și, posibil, a prefectului Romei)

   sir

16. Petiția nr. 1345/2009 adresată de Michal Racki, de cetățenie 
poloneză, privind exploatarea minieră a lignitului la zi din Silezia 
inferioară din Polonia
precum și
Petiția nr. 46/2010, adresată de Irena Rogowska, de cetățenie 
polonă, în numele asociației „Stop Odkrywce” (Opriți exploatările 
miniere la zi), privind o mină care efectuează exploatări la zi 
pentru extracția lignitului în Silezia Inferioară din Polonia
(în prezența petiționarilor)

   CM– PE 448.664/REV
   FdR 859607

   LT- 867416

17. Petiția nr. 1456/2008, adresată de Maria Luisa Rivera Alvarez, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociación de Vecinos Val do 
Reblo, Arnado León, privind impactul nociv al carierelor de 
ardezie aflate sub cerul liber care funcționează în mod ilegal în 
satul Arnado (Oencia, León)

   CM–
   PE 440.045/REV. II
   FdR 896370

18. Petiția nr. 980/2007, adresată de Torkild Todsen, de cetățenie 
daneză, în numele „Borgergruppen” (Grupul Cetățenilor), privind 
proiectul de construcție a unei autostrăzi între Kiplev și 
Sønderborg, în Danemarca
(posibil în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

19. Petiția nr. 323/2011, adresată de Alejandro Sanchez, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Fundacion Equo”, privind presupusa 
încălcare a Directivei 2008/50/CE din 21 mai 2008 privind 
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, de 
către comunitatea autonomă din Madrid și de către Ayuntamiento 
de Madrid, Spania
(posibil în prezența petiționarului)

    CM– PE 475.824
    FdR 882160

20. Petiția nr. 806/2010, adresată de Emmanouil Domazakis, de 
cetățenie elenă, în numele societății „Kreta Farm”, privind o 
întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei, 
referitoare la presupusa poluare a solului și a mării cauzată de 
„Kreta Farm”

    CM– PE 473.735
    FdR 879004
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* * *

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

21. Petiția nr. 249/2007, adresată de Pauline Smout, de cetățenie 
britanică, privind încălcarea legislației comunitare în legătură cu 
acordarea unei autorizații de depozitare a deșeurilor în Hafod 
Quarry, Wrexham (Țara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii)

    CM–
    PE 396.645/REV. II
    FdR 876825

22. Petiția nr. 1085/2007, adresată de Axel Bandow, de cetățenie 
germană, privind o presupusă încălcare a Directivei 2002/49/CE 
privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental

   CM–
   PE 415.063/REV. IV
   FdR 890543

23. Petiția nr. 832/2008, adresată de Anton Huber, de cetățenie 
germană, care solicită blocarea finanțării programului de cercetare 
privind navigabilitatea pe Dunăre, în special pe porțiunea dintre 
Straubing și Vilshofen

    CM–
    PE 423.667/REV. II
    FdR 870220

24. Petiția nr. 100/2009, adresată de Nadine Hopp, de cetățenie 
germană, privind exportul în UE a capturilor ilegale de pe navele 
de pescuit chineze din apele din Ghana

   CM– PE 456.731/REV
   FdR 903636

25. Petiția nr. 1144/2009, adresată de U.K.P., de cetățenie germană, 
privind situația deșeurilor din orașul Gytheio (din sudul 
Peloponezului) și nerespectarea de către autoritățile locale a 
legislației europene privind tratarea deșeurilor

   CM–
   PE 438.357/REV. III
   FdR 903639

26. Petiția nr. 1356/2009, adresată de O.C., de cetățenie irlandeză, 
privind planificarea construirii unei linii de tensiune de 
110 kilowați între centrala electrică Cushaling și stația de 
transformare Thorsberry (Irlanda)

    CM–
    PE 439.232/REV. II
    FdR 903641

27. Petiția nr. 632/2010, adresată de Harald Dittes, de cetățenie 
germană, privind restricțiile impuse de Regulamentul (CEE) nr. 
881/92 al Consiliului și de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 
privind normele comune pentru accesul la piața transportului 
rutier internațional de mărfuri

   CM– PE 456.870/REV
   FdR 866785

   TRAN

28. Petiția nr. 725/2010, adresată de Marco Noto, de cetățenie 
italiană, privind etichetarea conservelor de pește

   CM– PE 454.623/REV
   FdR 903677
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29. Petiția nr. 825/2010, adresată de Alice Vasilescu, de cetățenie 
română, privind tergiversarea punerii în aplicare de către 
autoritățile germane a unui Titlu European Executoriu emis în 
baza Regulamentului 805/2009 de către o instanță din România

   CM– PE 462.658/REV
   FdR 903678

30. Petiția nr. 929/2010, adresată de René la Cour Sell, de cetățenie 
daneză, în numele „Societății daneze pentru conservarea naturii” 
(Danmarks Naturfredningsforening), însoțită de 1 semnătură, 
privind înființarea unui centru de testare pentru morile mari de 
vânt din Østerild, municipalitatea Thisted, și neaplicarea implicită 
a legislației comunitare în domeniu

   CM– PE 462.663/REV
   FdR 903685

31. Petiția nr. 1120/2010, adresată de Hans-Georg Widmann, de 
cetățenie germană, privind transformarea gării din Stuttgart și 
încălcările asociate ale legislației UE privind protecția animalelor 
sălbatice

   CM– PE 462.674/REV
   FdR 892847

32. Petiția nr. 1164/2010, adresată de Panagiotis Karabatsis, de 
cetățenie elenă, în numele Grupului de acțiune „Anexartiti 
Pilioritiki Omada Drasis”, privind poluarea apei din orașul 
Portaria din centrul Greciei

   CM–
   PE 467.102/REV. II
   FdR 903687

33. Petiția nr. 1190/2010, adresată de Holger Vetter, de cetățenie 
germană, în numele „Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und 
Terrarienkunde” (Asociația erpetologilor din Germania), privind 
protejarea coloniei de cameleoni africani (chamaeleo africanus) 
din laguna Gialova din sudul Greciei

   CM–
   PE 464.862/REV. II
   FdR 903688

34. Petiția nr. 1311/2010, adresată de Alejandro Sánchez García, de 
cetățenie spaniolă, în numele Autorității municipale din Línea de 
la Concepcíon, privind impactul asupra mediului al unui proiect 
de dezvoltare imobiliară în Gibraltar

   CM– PE 475.809/REV
   FdR 903693

35. Petiția nr. 63/2011, adresată de Hanspeter Daragan, de cetățenie 
germană, în numele lui Dagmar, Tilman, Moritz și Thomas 
Neubronner, privind școlarizarea la domiciliu în Germania

   CM– PE 489.721
   FdR 903707

36. Petiția nr. 227/2011, adresată de Waclaw Mokrzycki, de cetățenie 
poloneză, în numele asociației „Zakanale”, privind nerespectarea 
legislației UE referitoare la lucrările de infrastructură finanțate de 
UE în legătură cu inundațiile din orașul Gorzów situat în vestul 
Poloniei

   CM– PE 489.726
   FdR 903721

37. Petiția nr. 345/2011, adresată de Anthony Craven, de cetățenie 
britanică, în numele „National Support Group for victims of failed 
home income plans”, privind nereușita în a obține despăgubiri 
pentru planuri vicioase de venituri din locuințe, comercializate în 
special de British Building Societies la sfârșitul anilor 1980

    CM– PE 473.768
    FdR 879043
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38. Petiția nr. 367/2011, adresată de Reinhard Wolff, de cetățenie 
germană, în numele inițiativei cetățenilor „Rettett den Barnstorfer 
Wald”, privind distrugerea unei păduri urbane din Rostock (D) în 
urma obținerii unor fonduri de promovare europene

   CM– PE 473.774/REV
   FdR 903732

39. Petiția nr. 389/2011, adresată de A. Z., de cetățenie italiană, 
privind recunoașterea în Italia a calificării profesionale de 
stomatolog, obținută în România

   CM– PE 489.727
   FdR 903733

40. Petiția nr. 423/2011, adresată de Vincenzo Solla, de cetățenie 
italiană, privind o problemă de impozitare a pensiei sale în Italia 
pe durata șederii sale în Franța

   CM– PE 473.784
   FdR 879061

41. Petiția nr. 446/2011, adresată de Laurent Verdière, de cetățenie 
franceză, în numele asociației „SOS Enfants du Divorce 59-62”, 
privind dreptul familiei în Islanda și consecințele asociate pentru 
o persoană de cetățenie franceză

    CM–
    PE 478.569/REV
    FdR 896399

42. Petiția nr.  0454/2011, adresată de Guzzardo Baldassare, de 
cetățenie spaniolă, privind presupusa denaturare a pieței de 
energie electrică din Spania

  CM– PE 489.728
   FdR 903737

43. Petiția nr. 0467/2011, adresată de Michael Jones, de cetățenie 
britanică, privind presupusele tarife discriminatorii aplicate 
cetățenilor de altă origine decât malteză care utilizează rețelele de 
electricitate și apă din Malta

   CM– PE 489.730
   FdR 903744

44. Petiția nr. 0524/2011, adresată de Peter Allan, de cetățenie 
britanică, privind instalarea unei substații electrice în vecinătatea 
imediată a unei zone rezidențiale din Cipru

   CM–
   PE 420.007/REV. IV
   FdR 903745

45. Petiția nr. 546/2011, adresată de Danilo Mortara, de cetățenie 
italiană, privind nerespectarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială

   CM– PE 489.731
   FdR 903746

46. Petiția nr. 554/2011, adresată de Georgi Drajev, de cetățenie 
bulgară, în numele Mișcării Antimafia, privind frauda imobiliară 
și corupția din orașul bulgar Burgas

   CM– PE 480.718
   FdR 890567

47. Petiția nr. 573/2011, adresată de Konstantinos Papadigenopoulos, 
de cetățenie elenă, însoțită de 2 220 de semnături, privind erori și 
omisiuni grave în evaluarea impactului asupra mediului pentru 
depozitul de deșeuri propus a fi amplasat la Mavro Vouno 
Grammatikou, precum și încălcarea conexă a legislației UE în 
materie de mediu

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747
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48. Petiția nr. 584/2011, adresată de Alice Jones, de cetățenie 
britanică, în numele Grupului de Acțiune Bodelwyddan, privind 
neefectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului (EIA) și a 
unei consultări publice adecvate în conformitate cu Directiva 
2003/35/CE în procesul de autorizare a unui plan de dezvoltare de 
locuințe pentru 2000 de case noi în Bodelwyddan (Țara Galilor)

    CM– PE 480.720
    FdR 890569

49. Petiția nr. 642/2011, adresată de Melissa Valentin, de cetățenie 
franceză, privind armonizarea legislației privind chestiunile care 
vizează minorii

   CM– PE 489.732
   FdR 903748

50. Petiția nr. 0646/2011, adresată de K. K., de cetățenie elenă, 
privind poluarea care provine de la un depozit de deșeuri din Fili, 
în apropiere de Atena

   CM– PE 478.596/REV
   FdR 903749

51. Petiția nr. 649/2011, adresată de Selim Sariibrahimoglou, de 
cetățenie turcă, privind regimul vizelor Schengen pentru cetățenii 
turci

    sir
    DEL-T

52. Petiția nr. 0657/2011, adresată de Andrea Benhamed Djalali, de 
cetățenie maghiară, privind reîntregirea familiei în Ungaria

   CM– PE 489.733
   FdR 903750

53. Petiția nr. 661/2011, adresată de Wilfried Gesing, de cetățenie 
germană, privind nerespectarea de către avocații germani și 
francezi a Regulamentului (CE) nr. 805/2004 privind titlul 
executoriu european pentru creanțele necontestate
precum și
Petiția nr. 775/2011, adresată de Wilfried Gesing, de cetățenie 
germană, privind nerespectarea de către avocații germani și 
francezi a Regulamentului (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui 
Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate

   CM– PE 480.723
   FdR 890572

54. Petiția nr. 674/2011, adresată de Alfons Igelmann, de cetățenie 
germană, privind o presupusă încălcare a directivelor Păsări 
(79/409/CEE) și Habitate (92/43/CEE) în contextul unui permis 
de exploatare a unei ferme avicole în Osnabrück

   CM– PE 489.734
   FdR 903751

55. Petiția nr. 690/2011, adresată de José Antonio Galdón Ruiz, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Consejo General de Colegios 
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España 
(COGITI)”, privind un litigiu referitor la echivalarea diplomelor 
între o universitate spaniolă și agenția din Regatul Unit care 
răspunde de acest lucru

   CM– PE 489.735
   FdR 903753

56. Petiția nr. 777/2011, adresată de Agata Szczesniak-Sevastiadi, de 
cetățenie poloneză, privind nerecunoașterea formării profesionale 
a acesteia ca medic specialist în chirurgie orală

    CM– PE 483.583
    FdR 892903
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57. Petiția nr. 796/2011, adresată de M. G., de cetățenie spaniolă, 
privind planul de învățământ al Universității Internaționale de la 
Rioja, Spania

   CM– PE 489.737
   FdR 903756

58. Petiția nr. 813/2011, adresată de Catherine Abeguile Petiti, de 
cetățenie franceză, privind situația specifică din Bretania, din 
departamentul Loire-Atlantique, Franța

   CM– PE 490.974
   FdR 903759

59. Petiția nr. 814/2011, adresată de Sara Consuegra, de cetățenie 
belgiană, privind repartizarea inechitabilă a costurilor de studii 
pentru studenții internaționali

   CM– PE 490.980
   FdR 903792

60. Petiția nr. 826/2011, adresată de Andrea Cocco, de cetățenie 
italiană, privind dreptul la sănătate și protecția mediului în 
Sardinia

   CM– PE 490.981
   FdR 903793

61. Petiția nr. 837/2011, adresată de Gianfranco Concetti, de cetățenie 
italiană, privind protecția datelor cu caracter personal în Italia

   CM– PE 490.982
   FdR 903794

62. Petiția nr. 898/2011, adresată de A.T., de cetățenie elenă, privind 
lipsa de libertate pe internet în Grecia

   CM– PE 491.210
   FdR 904851

63. Petiția nr. 934/2011, adresată de Slawomir Nojek, de cetățenie 
poloneză, privind construirea unei stații de releu în imediata 
apropiere a unei zone locuite din orașul polonez Szydlowiec

   CM– PE 490.989
   FdR 903801

64. Petiția nr. 935/2011, adresată de Karl-Georg Hildebrand, de 
cetățenie germană, însoțită de 9 semnături, privind amplasarea 
unui parc de turbine eoliene, în municipiul Burghaun din 
Germania

   CM– PE 490.990
   FdR 903802

65. Petiția nr. 1000/2011, adresată de G.B., de cetățenie italiană, 
privind avocații stabiliți în Spania

   CM– PE 490.997
   FdR 903809

66. Petiția nr. 1034/2011, adresată de Andrea Moretti, de cetățenie 
italiană, privind proiectele legislative de reglementare a blogurilor 
de pe internet și libertatea de exprimare în Italia

   CM– PE 491.000
   FdR 903812

67. Petiția nr. 1049/2011, adresată de Reino Merekula, de cetățenie 
estonă, privind încălcarea drepturilor omului și a drepturilor 
constituționale în Estonia

   CM– PE 491.001
   FdR 903813
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68. Petiția nr. 1052/2011, adresată de C. Saturnin Dossou-Yovo, de 
cetățenie franceză, privind presupusa discriminare privind 
ocuparea unui post de profesor universitar

    CM– PE 491.002
    FdR 903814
   Lt Médiateur

69. Petiția nr. 1062/2011, adresată de Loredana Mihaela Simedre, de 
cetățenie română, privind încălcarea drepturilor consumatorului în 
cadrul unui contract de credit

   CM– PE 491.003
   FdR 903815

70. Petiția nr. 1076/2011 adresată de Gredo Förster, de cetățenie 
germană, privind cheltuielile cu transportul electricității

   CM– PE 491.005
   FdR 903817

71. Petiția nr. 1099/2011, adresată de Francesca Cardenia, de 
cetățenie italiană, în numele vânzătorilor ambulanți din Piemont, 
privind problemele legate de ocuparea forței de muncă care au 
apărut în urma aplicării Directivei 2006/123/CE privind serviciile 
(așa-numita Directivă Bolkestein)

   CM– PE 491.006
   FdR 903818

72. Petiția nr. 1135/2011, adresată de M.G.G., de cetățenie spaniolă, 
privind încălcarea drepturilor consumatorilor și a termenilor 
contractuali de către un furnizor de servicii de internet

   CM– PE 491.010
   FdR 903822

73. Petiția nr. 1143/2011, adresată de Diego Rodriguez Vieites, de 
cetățenie spaniolă, în numele „platoforma pola proteccion da serra 
do galineiro", privind introducerea zonei „serra do galineiro" 
(Spania) în rețeaua Natura 2000

   CM– PE 491.014
   FdR 903827

74. Petiția nr.  1155/2011, adresată de Gertrud Falk, de cetățenie 
germană, în numele FIAN (Food First Information & Action 
Network), însoțită de sute de semnături, privind condițiile 
echitabile de muncă pentru lucrătorii din industria de flori

   sir
   ENVI

75. Petiția nr. 1157/2011, adresată de Giuseppe Di Maio, de cetățenie 
italiană, privind crearea unui registru al tumorilor în regiunea 
Agro-Nocerino-Sarnese (Italia)

   CM– PE 491.015
   FdR 903828

76. Petiția nr. 1158/2011, adresată de Antonio Bendata, de cetățenie 
italiană, privind punerea în aplicare de către Uniunea Europeană a 
Recomandării nr. 60/1999 a Congresului Autorităților Locale și 
Regionale a Consiliului Europei privind integritatea 
reprezentanților aleși

   CM– PE 491.022
   FdR 903865

77. Petiția nr. 1164/2011, adresată de Marco Da Prato, de cetățenie 
italiană, privind solicitarea de intervenție legislativă în favoarea 
familiei

   CM– PE 491.023
   FdR 903867
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78. Petiția nr. 1177/2011, adresată de Stefan Höschele, de cetățenie 
germană, privind taxa pe emisiile de dioxid de carbon

   CM– PE 491.025
   FdR 903869

79. Petiția nr. 1178/2011, adresată de K. L., de cetățenie austriacă, 
privind exproprierea silită și aplicarea Directivei-cadru privind 
apa în Austria

   CM– PE 491.026
   FdR 903870

80. Petiția nr. 1181/2011, adresată de Martin Donat, de cetățenie 
austriacă, în numele Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, 
privind aeroportul din Wels și nerespectarea Directivelor „Păsări” 
și „Habitate” în Austria

   CM– PE 491.028
   FdR 903873

81. Petiția nr. 1182/2011, adresată de Rainer Klute, de cetățenie 
germană, în numele grupării de interese Friedrich-Ebert-Strasse, 
privind un plan de menținere a calității aerului în 
Möndchengladbach

   CM– PE 491.029
   FdR 903874

82. Petiția nr. 1210/2011, adresată de Ioan Maier, de cetățenie 
română, în numele Asociației Umanitare „Evlavie”, privind 
situația persoanelor care suferă de dizabilități neuro-psihice

   CM– PE 491.030
   FdR 903875

83. Petiția nr. 1213/2011, adresată de George Bălașa, de cetățenie 
română, privind Banca Credit Europe Bank

   CM– PE 491.031
   FdR 903876

84. Petiția nr. 1222/2011, adresată de M.S., de cetățenie portugheză, 
privind utilizarea mărcii CE

   CM– PE 491.032
   FdR 903877

85. Petiția nr. 1229/2011, adresată de Gaetano Tappino, de cetățenie 
italiană, privind permisele de muncă și ambarcațiunile turistice 
din Italia

   CM– PE 491.033
   FdR 903880

86. Petiția nr. 1233/2011, adresată de PierPaolo Venturini, de 
cetățenie italiană, privind recunoașterea unei diplome franco-
americane în domeniul stomatologiei în Italia

   CM– PE 491.034
   FdR 903881

87. Petiția nr. 1238/2011, adresată de Francesco Zanardi, de cetățenie 
italiană, în numele Rete l'Abuso, privind combaterea abuzului 
sexual și a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 
infantile, prevăzute de Directiva 2010/0064

   CM– PE 491.035
   FdR 903882

88. Petiția nr. 1246/2011, adresată de Rolf Mayer, de cetățenie 
germană, privind presupusa discriminare de către autoritățile 
fiscale austriece

   CM– PE 491.037
   FdR 903884
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89. Petiția nr. 1255/2011, adresată de V.S. și Dan Scripcariu, de 
cetățenie română, privind taxa de înregistrare a unei mașini în 
Grecia

   CM– PE 491.038
   FdR 903885

90. Petiția nr. 1268/2011, adresată de Alberto Lemos da Silva, de 
cetățenie portugheză, privind neuniformitatea indicatoarelor de 
urgență la ambulanțe și la autovehiculele pentru stingerea 
incendiilor

   CM– PE 491.041
   FdR 903889

91. Petiția nr. 1272/2011, adresată de Veronica Ropotica, de cetățenie 
română, în numele societății comerciale SC Veronica Panap SRL, 
privind respingerea cererii de finanțare pentru un proiect finanțat 
cu ajutorul fondurilor structurale

   CM– PE 491.042
   FdR 903890

92. Petiția nr. 1301/2011, adresată de Manfred Sachse și Brigitte 
Lindner, de cetățenie germană, privind presupusul tratament 
inechitabil al persoanelor cu handicap parțial în cadrul sistemului 
social al Ordinului Medicilor din Germania

   CM– PE 491.044
   FdR 903892

93. Petiția nr. 1319/2011, adresată de Peter Haase, de cetățenie 
germană, în numele institutului german pentru antibiotice, 
inginerie genetică și autoîngrijirea preventivă netoxică a 
cancerului, privind menținerea unei colecții unice de pomi 
fructiferi din Müncheberg (Brandenburg, Germania)

   CM– PE 491.045
   FdR 903893

94. Petiția nr. 1375/2011, adresată de Jaroslaw Gryko, de cetățenie 
poloneză, în numele asociației cetățenilor „Nasze Drogi -
Wpsólna Sprawa”, însoțită de 8 semnături, privind decizia 
guvernului polonez de a prezenta un proiect rutier și încălcarea, în 
consecință, a Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

   CM– PE 491.050
   FdR 903899

o O o

95. Data și locul următoarei reuniuni
   19 septembrie 2012, 15.00 - 18.30
   20 septembrie 2012, 9.00 - 12.30


