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Reuniune

Miercuri, 19 septembrie 2012, 15.00 – 18.30
Joi, 19 septembrie 2012, 9,00 – 12,30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)
FdR 912660

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   19 iunie 2012

PV– PE 494.496
FdR 909558
+ 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. Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 
2011
(2012/2049(INI))
Raportoare:  MAZZONI  (PPE)

- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 491.340v2
    FdR 908864

    AM– PE 494.549v2
    FdR 910143

6. Aviz referitor la orientările bugetare 2013 - alte secțiuni -
Ombudsman (2012/2092 (BUD))
Raportor:   SALAVRAKOS  (EFD)

- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

    AM– PE 492.696
    FdR 907168

*** Sfârșitul votării ***

7. Raport al Ombudsmanului European – Raport special referitor la 
anchetarea plângerii 2591/2010/GG depuse împotriva Comisiei 
Europene (în legătură cu extinderea aeroportului din Viena)
Raportoare:   AUKEN  (Verts/ALE)
(examinare: 8-9.10.2012)
- primul schimb de opinii

   DT

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

Mediu

8. Petiția nr. 757/2010, adresată de Hartmut Tanneberger, de 
cetățenie germană, însoțită de cca. 11 000 de semnături, privind 
poluarea aerului din regiunea Erzgebirge, aflată la granița dintre 
Germania și Cehia
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137
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9. Petiția nr. 1266/2011, adresată de Pedro Pozas Terrados, de 
cetățenie spaniolă, în numele Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-
España), privind mutarea unei orci într-o grădină zoologică din 
Spania, în contradicție cu directiva europeană privind grădinile 
zoologice
precum și
Petiția nr. 1392/2011, adresată de Sigrid Lüber, de cetățenie 
elvețiană, în numele Ocean Care, însoțită de 60 588 de semnături, 
privind captivitatea balenelor și a delfinilor, precum și încălcarea 
dispozițiilor Directivei 1999/22/CE a Consiliului privind 
animalele sălbatice din grădini zoologice
precum și
Petiția nr. 394/2010, adresată de Rubén Pérez Sueiras, de 
cetățenie spaniolă, privind nerespectarea dreptului comunitar cu 
privire la grădina zoologică din Outeiro de Rey, provincia Lugo

   CM– PE 491.040
   FdR 903888

   CM– PE 494.741
   FdR 911579

   CM–
  PE 464.845/REV. II
   FdR 907444

10. Petiția nr. 755/2010, adresată de Tony Lowes, de cetățenie 
irlandeză, în numele Asociației „Friends of the Irish 
Environment” („Prietenii Mediului din Irlanda”), privind 
neaplicarea de către Irlanda a legislației europene de mediu, în 
legătură cu extracția de turbă
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 467.097/REV
   FdR 887591

Justiție

11. Petiția nr. 453/2007, adresată de Stefcio Mincev, de naționalitate 
bulgară, însoțită de 18 semnături ale rudelor celor 14 marinari 
dispăruți, privind presupusa neglijență a Bulgariei cu ocazia 
stabilirii cauzelor unui naufragiu în Marea Neagră și a desfășurării 
operațiunilor de salvare
precum și
Petiția nr. 1093/2011 adresată de Stefcio Mincev, de cetățenie 
bulgară, privind refuzul autorităților bulgare de a investiga în mod 
corespunzător scufundarea vasului „Hera” în Marea Neagră în 
februarie 2004
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 398.563
   FdR 699083

   sir

   LT BG

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

12. Reuniune a coordonatorilor
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* * *

20 septembrie 2012
la ora 9.00

13. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de 
coordonatori

Piața internă

14. Petiția nr. 693/2011, adresată de Alberto Scoccianti, de cetățenie 
italiană, privind întârzierile cu plata către societățile din domeniul 
sănătății din Italia,
precum și
Petiția nr. 703/2011, adresată de Alberto Crisafi, de cetățenie 
italiană, în numele BSN Medical, privind întârzierile cu plata 
către societățile din domeniul sănătății din Italia,
precum și
Petiția nr. 704/2011, adresată de Alessandro Pater, de cetățenie 
italiană, în numele societății Medical System, privind plățile 
efectuate cu întârziere către societățile din domeniul sănătății din 
Italia
(posibil în prezența petiționarilor)

   CM– PE 487.837
   FdR 899848

Afaceri constituționale

15. Petiția nr. 133/2012 adresată de Andrew Duff, deputat în 
Parlamentul European, de cetățenie britanică, în numele European 
Union of Federalists (Uniunea Europeană a Federaliștilor), 
privind solicitarea ca Parlamentul European, în conformitate cu 
articolul 48 alineatul (2) din TUE, să inițieze constituirea unei 
uniuni fiscale
(în prezența petiționarilor)

   sir

Concurența
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16. Petiția nr. 745/2012 adresată de Mauro Sbroggio, de cetățenie 
bulgară, privind încălcarea legislației UE în domeniul concurenței 
și investițiilor de către Bulgaria
(în prezența petiționarului)

   sir

Discriminarea

17. Petiția 70/2012adresată de Imre Juhasz, de cetățenie ungară, 
însoțită de o semnătură, privind o cerere de anulare a Rezoluției 
nr. 1487/2007 a Consiliului Național Slovac referitoare la 
caracterul inatacabil al decretelor Beneš
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

Justiție

18. Petiția nr. 1314/2011 adresată de Jean Marie Taga Fosso, de 
cetățenie franceză, privind refuzul accesului la căi de atac de către 
Regatul Unit
(în prezența petiționarului)

   sir

   JURI Aviz

* * *

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

19. Petiția nr. 142/2006, adresată de Wasilios Katsoulis, de 
naționalitate germană, privind discriminarea persoanelor cu 
dizabilități de către societățile germane de asigurări

   CM–
   PE 384.366/REV. III
   FdR 907428

20. Petiția nr. 397/2007, adresată de doamna Cristina Gil Collada, de 
naționalitate spaniolă, privind presupusele abuzuri împotriva 
intereselor rezidenților din Puig i lis (Lliria, Valencia) în legătură 
cu planurile de urbanizare ale autorităților locale
precum și
Petiția 542/2007 adresată de Antonio Augustin Sanmartin y 
Gonzalez, cetățean spaniol, însoțită de 5 semnături, în legătură cu 
planurile de a construi un stadion de fotbal în Valencia (Spania)
precum și

   CM–
   PE 475.804/REV. II
   FdR 882074
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Petiția 617/2007 adresată de José Miguel Sanfeliu Bueno, 
cetățean spaniol, în numele Asociacion Afectados del PAI DELS 
Tarongers Golf Resort (Asociația persoanelor afectate de Centrul 
de golf PAI DELS Tarongers), în legătură cu pretinse nereguli la 
adoptarea Planului de acțiune integrat (PAI) pentru Centrul de 
golf Dels Tarongers (Valencia)
precum și
Petiția nr. 1058/2007 adresată de Francisca Talens Sapina, de 
naționalitate spaniolă, privind încălcările drepturilor sale de 
proprietate și a legislației comunitare privind achizițiile publice, 
în cadrul punerii în aplicare a planului de dezvoltare urbană a 
regiunii Cullera (Valencia), adoptat în baza Legii de reglementare 
a activităților urbanistice (Ley Reguladora de Actividades 
Urbanisticas - LRAU)

21. Petiția nr. 148/2009, adresată de J.S., de cetățenie britanică, 
privind poluarea chimică rezultată în urma activității fabricii 
Adisseo și impactul său dăunător asupra sănătății locuitorilor 
dintr-un oraș francez

   CM–
   PE 428.091/REV. II
   FdR 866766

22. Petiția nr. 334/2009, adresată de H. K., de cetățenie germană, 
privind problemele sale legate de rambursarea cheltuielilor cu 
medicamentele și consultația medicală în Spania

   CM–
   PE 429,626/REV. II
   FdR 907440

23. Petiția nr. 1821/2009 adresată de Themistoklis Papatheofanous, 
de naționalitate greacă, în numele „Chambers Group for the 
Development of Greek Isles (EOAEN)”, privind problemele cu 
transportul de pasageri și mărfuri către și din insulele grecești

   CM– PE 492,716/REV
   FdR 907441

24. Petiția nr. 1073/2010, adresată de Jean-Pierre Sammut, de 
cetățenie malteză, privind monopolul loteriei malteze

   CM– PE 464.857/REV
   FdR 879007

25. 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
precum 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

   Aviz ECON

26. Petiția nr. 21/2011, adresată de Manuel Garcia Orellana, de 
cetățenie spaniolă, privind construcția autostrăzii Castilla-La 
Mancha
precum și

   CM– PE 472,142/REV
   FdR 907451
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Petiția nr. 198/2011, adresată de Celestino Huete Martínez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación Colectivo espartal en
Acción de Valdemoro”, privind presupusa încălcare a normelor 
din domeniul mediului în La Sagra, Toledo, Spania

27. Petiția nr. 49/2011, adresată de Dariusz Pawlicki, de cetățenie 
poloneză, privind problemele pe care le are cu poliția germană

   CM– PE 492,717
   FdR 907457

28. Petiția nr. 112/2011, adresată de Luis Diaz Villaverde, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației Profesionale a 
Pădurarilor din regiunea Castilla-La Mancha, privind capturarea 
lupilor vii în scopuri științifice, folosind capcane speciale

   CM–
   PE 469,938/REV. II
   FdR 907458

29. Petiția nr. 324/2011, adresată de Gwenael Le Gras, de cetățenie 
franceză, în numele „Collectif contre l'immersion des boues de 
dragage” („Asociația împotriva evacuării în apă a nămolului 
dragat”), privind protejarea Île de Groix (Pen-Men), care face 
parte din rețeaua „Natura 2000”, din Bretania (Franța)

   CM– PE 475,825/REV
   FdR 907461

30. Petiția nr. 695/2011, adresată de Elena Clara Popescu, de 
cetățenie română, în numele Colegiului Farmaciștilor din 
România, însoțită de 2 semnături, privind problemele survenite în 
relațiile contractuale dintre farmacii și Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate, în special întârzierile de plată

   CM– PE 478.600
   FdR 887651

31. Petiția 759/2011, adresată de Elise Michaud, de cetățenie 
franceză, însoțită de două semnături, privind protestul împotriva 
unui amplasament de stocare a CO2 din Jurançon (Pyrénés 
Atlantique), care ar încălca Directiva 2009/31/CE privind stocarea 
geologică a dioxidului de carbon

   CM– PE 492,718
   FdR 907464

32. Petiția nr. 889/2011, adresată de Stefania Giro, de cetățenie 
italiană, privind construcția portului turistic în orașul Rovigo 
(Italia) și finanțarea din fonduri europene

   CM– PE 492,721
   FdR 907467

33. Petiția nr. 1077/2011 adresată de Sigrid Kremser, de cetățenie 
germană, în numele Inițiativei cetățenești „Bürgerinitiative 
Starkenberg”, privind planurile vizând construcția unui parc de 
turbine eoliene într-o zonă în care trăiesc și se reproduc gaia
brună și gaia roșie

   CM– PE 492,725
   FdR 907471

34. Petiția nr. 1097/2011 adresată de Aldert Jan de Haan, de cetățenie 
olandeză, în numele „Fédération de la Fonction Publique 
Européenne”, însoțită de aproximativ 60 de semnături, privind 
acordarea alocației școlare angajaților Oficiului European de 
Brevete

   CM– PE 492,726
   FdR 907472
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35. Petiția nr. 1115/2011 adresată de H.Q., de cetățenie germană, 
privind libera circulație a cetățenilor născuți în țările autonome 
din cadrul Regatului Olandei (Aruba și Curaçao)

   CM– PE 492,727
   FdR 907473

36. Petiția nr. 1133/2011, adresată de Alena Balgova, de cetățenie 
slovacă, însoțită de 90 de semnături, privind strategia resurselor 
umane a companiei irlandeze Ballymena (O'Kane Poultry Moy 
Park) referitoare la lucrătorii cehi, slovaci, români și polonezi în 
legătură cu Directiva 91/533/CEE privind obligația angajatorului 
de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului 
sau raportului de muncă

   CM– PE 492,728
   FdR 907474

37. Petiția nr. 1172/2011 adresată de W.M., de cetățenie germană, 
privind reglementările aferente greutății brute admisibile pentru 
autoturisme, camioane și rulote

   CM– PE 492,729
   FdR 907475

38. Petiția nr. 1174/2011, adresată de P.S., de cetățenie germană, 
privind refuzul EURid de a înregistra un domeniu cu o singură 
cifră sau literă

   CM– PE 487.887
   FdR 899916
   reply EURid

39. Petiția nr. 1194/2011, adresată de Eberhard Grabow, de cetățenie 
germană, în numele „Interessengemeinschaft Botulismus und 
Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer” (o asociație de 
proprietari de terenuri și de animale afectate de botulism și 
clostridium), privind botulismul cronic și punerea în aplicare în 
Germania a Directivei privind zoonozele

   CM– PE 492,730
   FdR 907476

40. Petiția nr. 1231/2011, adresată de Antalfalvi Béla, de cetățenie 
maghiară, privind presupusa modificare a contractului său de 
proprietate cu drept de folosință sezonieră (time-share)

   CM– PE 492,735
   FdR 907481

41. Petiția nr. 1232/2011, adresată de Angelo Guerrero, de cetățenie 
italiană, privind reforma sistemului de pensii din Italia

   CM– PE 492,736
   FdR 907482

42. Petiția nr. 1240/2011, adresată de Johann Slezak, de cetățenie 
germană, în numele Asociației germanilor sudeți 
(Sudetendeutsche Landsmannschaft), privind derogarea acordată 
Republicii Cehe de la Carta drepturilor fundamentale a UE și 
presupusa discriminare împotriva germanilor sudeți

   CM– PE 492,737
   FdR 907483

43. Petiția nr. 1249/2011, adresată de Mustafa Kidibaev, de cetățenie 
kârgâză, privind presupusa reducere a fondurilor de la Uniunea 
Europeană pentru oamenii de știință din Republica Kârgâzstan

   CM– PE 492,738
   FdR 907484
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44. Petiția nr. 1253/2011, adresată de Mario La Barbera, de cetățenie 
italiană, privind degradarea și situația deficitară a serviciilor în 
numeroase zone suburbane

   CM– PE 492,740
   FdR 907486

45. Petiția nr. 1260/2011, adresată de M.K., de cetățenie rusă, privind 
ambiguitățile din Directiva 2003/109/CE a Consiliului privind 
statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen 
lung

   CM– PE 492,741
   FdR 907487

46. Petiția nr. 1279/2011, adresată de Leona Maes, de cetățenie 
belgiană, privind poluarea aerului în Anvers

   CM– PE 492,742
   FdR 907488

47. Petiția nr. 1282/2011, adresată de Frej Mikael Valdemar 
Holmberg, de cetățenie finlandeză, privind aplicarea 
Regulamentului 261/2004/CE de stabilire a unor norme comune 
în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în 
eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii 
prelungite a zborurilor

   CM– PE 492,743
   FdR 907489

48. Petiția nr. 1317/2011, adresată de Leslaw Hardziej, de cetățenie 
poloneză, în numele Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych 
(Asociația pentru protecția șomerilor), însoțită de aproximativ 
3 000 de semnături, privind standardele sociale din UE

   CM– PE 492,745
   FdR 907491

49. Petiția nr. 1322/2011 adresată de Patric Lausch, de cetățenie 
maghiară, privind problemele de confidențialitate în cazul 
telefoanelor inteligente

   CM– PE 492,746
   FdR 907492

50. Petiția nr. 1330/2011, adresată de Agyeman Badu, de cetățenie 
ghaneză, privind legislația italiană referitoare la condițiile de 
ședere a lucrătorilor din țările terțe

   CM– PE 492,748
   FdR 907494

51. Petiția nr. 1344/2011, adresată de Liviu Constantin Chiscariu, de 
cetățenie română, privind presupusa discriminare între cetățenii 
cu dizabilități în cadrul Uniunii Europene

   CM– PE 492,752
   FdR 907498

52. Petiția nr. 2/2012, adresată de Angelo Vasena, de cetățenie 
italiană, privind discriminarea referitoare la refuzul accesului la 
concursul Eurotest pentru instructorii de schi din Austria

   CM– PE 492,756
   FdR 907504

53. Petiția nr. 43/2012 adresată de Tilman Kluge, de cetățenie 
germană, privind termenii vagi utilizați în publicații referitor la 
schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)

   CM– PE 492,757
   FdR 907505

54. Petiția nr. 71/2012 adresată de István Balogh, de cetățenie 
maghiară, privind responsabilitatea statelor membre pentru 
colectarea taxelor vamale în numele Uniunii Europene

   sir
   
   Aviz BUDG
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55. Petiția nr. 84/2012 adresată de P.S.W., de cetățenie portugheză, 
privind lucrările instanțelor Uniunii Europene, mai exact ale 
Tribunalului Funcției Publice

   sir

   Aviz JURI

56. Petiția nr. 0415/2012, adresată de Jan Krusenbaum, de cetățenie 
germană, însoțită de 4 667 de semnături, privind o etichetare mai 
bună a cărnii și a produselor din carne

   sir
   
   Aviz ENVI

o O o

57. Data și locul următoarei reuniuni
    8  octombrie  2012,   15.00 – 18.30
    9  octombrie  2012,   9.00 – 12.30   


