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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 6 noiembrie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)

FdR 917179

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   - 12 iulie 2012

PV– PE 494,497
FdR 909560
+ anexa

2.

   - 19 și 20 septembrie 2012 PV– PE 496,515
FdR 913696
+ anexa

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 inclus automat în secțiunea A, urmând să fie discutat în cadrul unei reuniuni ulterioare.
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În prezența Comisiei Europene

Raport și aviz

5. Aviz referitor la optimizarea avantajelor obținute de pe urma 
măsurilor UE în domeniul mediului: creșterea încrederii prin 
ameliorarea cunoștințelor și a capacității de reacție 
COM(2012)0095 INI 2012/2104
Raportor:  CHICHESTER   (ECR)
(termen pentru depunerea AM: 13.11.2012  / 
examinarea AM și votare: 3.12.2012)
- examinarea proiectului de aviz

    PA– PE 496,666
    FdR 914701

6. Raport privind raportul special al Ombudsmanului European 
referitor la anchetarea plângerii 2591/2010/GG, depusă împotriva 
Comisiei Europene (în legătură cu extinderea aeroportului din 
Viena)
(INI 2012/2264)
Raportoare:   AUKEN (Grupul VERZILOR)
(examinare: 3.12.2012 / termen pentru depunerea AM: 
12.12.2012 / adoptare: 21.22.01.2013 / ședință plenară: martie 
2013)
- al doilea schimb de opinii

   DV–
   

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

Mediu

7. 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, Pirineii 
Atlantici (Pyrénées Atlantiques), care ar încălca Directiva 
2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

   CM– PE 492,718
   FdR 907464

8. Petiția nr. 385/2011, adresată de Noeleen McManus, de cetățenie 
irlandeză, în numele SWAP, privind un proiect imobiliar într-o 
zonă presupusă a fi supusă riscului de inundații din comitatul 
Wicklow
 (în prezența petiționarei)

   CM–
   PE 475.831
  FdR 882168
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9. 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

Vizite de documentare

10. Raport privind vizita de documentare în Italia ( .2012)
- raport oral preliminar

* * *

11.30 - 12.30 (cu ușile închise)

11. Reuniune a coordonatorilor

* * *

la ora 15.00

12. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

Justiție - Drepturi fundamentale

13. Petiția nr. 1252/2011, adresată de Alfredo Galasso și Daniele 
Osnato, de cetățenie italiană, în numele rudelor victimelor, 
însoțită de 96 de semnături, privind concluziile juridice ale 
dezastrul aviatic de la Ustica (Itavia DC 9) din 27 iunie 1980,
precum și
Petiția nr. 88/2012, adresată de Daria Bonfietti, de cetățenie 
italiană, privind dificultățile întâmpinate în ceea ce privește 
comisia rogatorie internațională în cadrul anchetei privind 
„masacrul din Ustica”

   CM– PE 492.739
   FdR 907485
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(în prezența petiționarei)

14. Petiția nr. 1347/2011, adresată de Anselma Guillermina Gómez 
Angulo, de cetățenie spaniolă, privind dreptul său de acces la 
informațiile referitoare la arestarea și execuția tatălui său în 
timpul războiului civil din Spania
 (în prezența petiționarei)

   CM– PE 494.734
   FdR 911572

Justiție

15. Petiția nr. 791/2008, adresată de Christopher Stockwell, de 
cetățenie britanică, în numele asociației Names' Action for 
Compensation in Europe, privind o cerere de inițiere a acțiunii în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Regatului Unit 
pentru presupusa netranspunere a Directivei 73/239/CE în 
contextul cauzei Lloyds
(în prezența petiționarului)

  CM– PE 448.671
   FdR 829337

   JURI

Educație

16. Petiția nr. 1032/2010, adresată de Manuel Altemir Mergelina, de 
cetățenie spaniolă, privind discriminarea elevilor din școlile 
europene în ceea ce privește admiterea la universitățile spaniole
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 464.854/REV
   FdR 896378

17. 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
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 492,726
   FdR 907472

18. Petiția nr. 1031/2010, adresată de Christophe Moens, de cetățenie 
belgiană, privind tratamentul discriminatoriu aplicat 
resortisanților UE de altă cetățenie decât cea franceză, care rezultă 
din taxele de școlarizare practicate de Agenția pentru 
învățământul francez în străinătate
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 467.099
   FdR 870264

Chestiuni sociale

19. Petiția nr. 358/2003, adresată de Nelson Nunes, de cetățenie 
portugheză, privind dreptul său la asigurarea socială

   CM–
   PE 341.483/REV. VII
   FdR 910980
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Libera circulație

20. Petiția nr. 76/2012, adresată de Mark Austin, de cetățenie 
britanică, privind compatibilitatea articolului 30 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene cu Regulamentul (CEE) 
nr. 3911/92 al Consiliului din 9 decembrie 1992 privind exportul 
bunurilor culturale

   CM– PE 494.764
   FdR 911603

21. Petiția nr. 1386/2011, adresată de Antonio Javier Rodriguez 
Castillo, de cetățenie spaniolă, privind sistemul obligatoriu de 
taxe pe autostrada cunoscută sub denumirea „Via do Infante”, din 
Algarve, Portugalia

   CM– PE 492.754
   FdR 907502

22. Petiția nr. 923/2011, adresată de O. D., de cetățenie lituaniană, 
privind punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE în Gibraltar

   CM– PE 492.722
   FdR 907468

* * *

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

23. Petiția nr. 416/2008, adresată de Gábor Somorjai, de cetățenie 
maghiară, privind punerea în aplicare inadecvată în Ungaria a 
legislației comunitare în domeniul social și al ocupării forței de 
muncă

   CM–
   PE 416,504REV. II
   FdR 911504

24. Petiția nr. 576/2008, adresată de Francis Devigne, de cetățenie 
franceză, privind radiațiile electromagnetice emise de un 
transformator care depășesc nivelurile maxime prevăzute de 
legislația europeană

   CM–
   PE 420,007/REV. IV
   FdR 911505

25. Petiția nr. 1634/2008, adresată de Domingo Trujillo Guedes, de 
cetățenie spaniolă, privind un depozit de deșeuri din San 
Bartolomé de Tirajana (Insulele Canare, Spania) care se 
presupune că încalcă legislația europeană privind deșeurile solide

   CM–
   PE 430,782/REV. III
   FdR 911508

26. Petiția nr. 1908/2009, adresată de Rudi Clemens, de cetățenie 
germană, în numele rețelei „Gesunde-Bauarbeit”, privind 
nerespectarea de către Germania a dispozițiilor 
Directivei 89/392/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor 
statelor membre referitoare la echipamentele tehnice și ale 
Directivei 91/368/CEE a Consiliului de modificare a 
Directivei 89/392/CEE

   CM–
   PE 445,625/REV. II
   FdR 911515
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27. Petiția nr. 503/2010, adresată de Andrejs Saiko, de cetățenie 
letonă, în numele personalului companiei aeriene Inversija, 
privind presupusa încălcare a drepturilor salariaților în contextul 
încetării activității comerciale a aeronavei IL-76, care aparține 
companiei aeriene letone „Inversija”

   CM– PE 464,846/REV
   FdR 914301

28. Petiția nr. 595/2010, adresată de Henryka Magdalena Andersen, 
de cetățenie poloneză, privind dispozițiile daneze referitoare la 
reducerea pensiilor și implicit la neaplicarea principiilor 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii 
salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul 
Comunității,
precum și
Petiția nr. 799/2010, adresată de Britta Schulz, de cetățenie 
daneză, privind dispozițiile daneze referitoare la reducerea 
pensiilor și implicit la nerespectarea principiilor prevăzute de 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și 
cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității,
precum și
Petiția nr. 815/2011, adresată de Anna Poulsen, de cetățenie 
poloneză, privind dispozițiile referitoare la pensia parțială din 
Danemarca și încălcarea asociată a principiilor prevăzute în 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și 
cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității

   CM– PE 462.649/REV
   FdR 899824

29. Petiția nr. 1482/2010, adresată de Jukka-Pekka Matintupa, de 
cetățenie finlandeză, în numele sindicatului Jarviseutu, însoțită de 
trei semnături, privind nerespectarea drepturilor sociale ale 
lucrătorilor de către Ministerul Agriculturii din Finlanda

   CM– PE 494,712
   FdR 911523

30. Petiția nr. 407/2011, adresată de Laurent Hincker, de cetățenie 
franceză, în numele „Hincker și Asociații – Societate de avocați” 
(„Hincker & Associes Societé d'Avocats”), privind nepunerea în 
aplicare de către autoritățile ungare a Regulamentului (CE) nr. 
2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în 
materia răspunderii părintești

   CM– PE 473,782/REV
   FdR 911533

31. Petiția nr. 487/2011, adresată de Konstantinos Aivaliotis, de 
cetățenie elenă, privind nerecunoașterea în Grecia a calificărilor
pedagogice ale acestuia obținute în străinătate

   CM– PE 494,714
   FdR 911535

32. Petiția nr. 639/2011, adresată de Reinhard Forst, de cetățenie 
germană, în numele „Botanische Vereinigung für Naturschutz din 
Hessen”, privind un aviz al Comisiei referitor la o derogare de la 

   CM– PE 483,572/REV
   FdR 915842
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Directiva 92/43/CEE (Directiva privind habitatele) pentru a 
construi autostrada A49, acordată pe baza unor informații greșite

33. Petiția nr. 801/2011, adresată de Vladimirs Strazdins, de cetățenie 
letonă, în numele „Austrumu Medicina Co Ltd”, privind aplicarea 
de către Letonia a Directivei 2006/112/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată

   CM– PE 494,717
   FdR 911543

34. Petiția nr. 888/2011, adresată de Luís Neto, de cetățenie 
portugheză, privind taxa hotelieră aplicată nerezidenților în Roma 
și în Florența 

   CM– PE 494,718
   FdR 911545

35. Petiția nr. 1121/2011, adresată de Hans-Peter Oppinger, de 
cetățenie germană, privind dreptul acestuia – ca membru 
pensionat al forțelor armate germane – la acoperirea asigurării de 
sănătate în Franța

   CM– PE 494,721
   FdR 911552

36. Petiția nr. 1211/2011, adresată de Custodia Gómez Zamora, de 
cetățenie spaniolă, în numele lui Juan Luis Gil Ruiz, privind 
pierderea ilegală a societății acestuia care își desfășura activitatea 
în Maroc

   CM– PE 494,723
   FdR 911555

37. Petiția nr. 1214/2011, adresată de Baudilio Ros Prat, de cetățenie 
spaniolă, în numele Institut Agrícola Català din Sant Isidre, 
privind legislația națională care încalcă Directiva 2006/123/CE, 
Directiva privind serviciile

   CM– PE 494,724
   FdR 911556

38. Petiția nr. 1226/2011, adresată de C.D., de cetățenie română, 
privind presupusa încălcare a Directivei 2004/38/CE

   CM– PE 494,725
   FdR 911557

39. Petiția nr. 1234/2011, adresată de Marja Kokkonen, de cetățenie 
finlandeză, privind relele tratamente aplicate câinilor și pisicilor 
în Bârlad, România

   CM– PE 494,726
   FdR 911558

40. Petiția nr. 1243/2011, adresată de Joachim Hellmann, de cetățenie 
germană, privind cerințele de acordare a vizei de călătorie în 
Regatul Unit pentru soția sa de cetățenie thailandeză

   CM– PE 494,728
   FdR 911566

41. Petiția nr. 1275/2011, adresată de Stefan Stefanides, de cetățenie 
slovacă, privind presupusa încălcare a drepturilor fundamentale 
ale unui cetățean al UE de către Slovacia

   CM– PE 494,729
   FdR 911567

42. Petiția nr. 1325/2011, adresată de P.R, de cetățenie italiană, 
privind încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal 
din cadrul registrelor Camerelor de Comerț din Italia

   CM– PE 494,730
   FdR 911568
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43. Petiția nr. 1336/2011, adresată de Rudolf Karlberger, de cetățenie 
austriacă, privind modul în care companiile aeriene gestionează 
bagajele pasagerilor care nu ajung la destinație

   CM– PE 494,731
   FdR 911569

44. Petiția nr. 1340/2011, adresată de M.L.G.M., de cetățenie 
spaniolă, însoțită de 4 semnături, privind taxele de pe autostrăzile 
portugheze și recepționarea posturilor de televiziune portugheze 
în Spania

   CM– PE 494,732
   FdR 911570

45. Petiția nr. 1356/2011, adresată de Markus Tilli, de cetățenie 
germană, privind o presupusă discriminare exercitată pe motiv de 
vârstă

   CM– PE 494,735
   FdR 911573

46. Petiția nr. 1360/2011, adresată de D. M., de cetățenie germană, 
privind protejarea monumentelor în cadrul proiectului Stuttgart 21

   CM– PE 494,736
   FdR 911574

47. Petiția nr. 1365/2011, adresată de Jiri Focht, de cetățenie cehă, în 
numele Asociației „Za rozvoj Kruzberka”, însoțită de 3 semnături, 
privind degradarea regiunii Moravice

   CM– PE 494,737
   FdR 911575

48. Petiția nr. 1399/2011, adresată de Anna Höllerer, de cetățenie 
austriacă, în numele Arbeitsgemeinschaft Österreichische 
Bäuerinnen (Asociația austriacă a femeilor fermier), însoțită de 37 
de semnături, privind risipa de alimente

   CM– PE 494,744
   FdR 911582

49. Petiția nr. 1402/2011, adresată de Bernd Leinberger, de cetățenie 
germană, privind hotărârile pronunțate de instanțele germane și 
slovace în cauza privind dreptul său de vizită și obligațiile sale 
financiare față de fiul său născut în afara căsătoriei

   CM– PE 494,745
   FdR 911583

50. Petiția nr. 1409/2011, adresată de Milivoj Cvetkovic, de cetățenie 
croată, privind transformarea permisului de ședere în format 
electronic în document de identitate

   CM– PE 494,748
   FdR 911586

51. Petiția nr. 1/2012, adresată de Godfrey Brincat, de cetățenie 
malteză, privind concurența neloială în comerțul local cu 
încălțăminte

   CM– PE 494,749
   FdR 911587

52. Petiția nr. 15/2012, adresată de G.A., de cetățenie italiană, privind 
tarifele diferențiate pentru energia electrică în Italia

   CM– PE 494,750
   FdR 911588

53. Petiția nr. 21/2012, adresată de Mario Herrera, de cetățenie 
americană, însoțită de o semnătură, privind presupusa încălcare a 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene de către 
autoritățile daneze

   CM– PE 494,751
   FdR 911589
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54. Petiția nr. 28/2012, adresată de Antonio Cassano, Cristina Rai, 
Francesco Castiglione Morelli, Livio Samueli, de cetățenie 
italiană, privind publicitatea înșelătoare din anuarele profesionale

   CM– PE 496,599
   FdR 914319

55. Petiția nr. 31/2012, adresată de Alojz Kovacic, de cetățenie 
slovenă, privind persecuțiile asupra locuitorilor din Štricova de 
către organele de poliție slovene în perioada 1946-1947 și situația 
minorității slovene din Croația

   CM– PE 496,600
   FdR 914322

56. Petiția nr. 34/2012, adresată de Alexander Götz, de cetățenie 
germană, privind obligația de a instala un comutator pornit/oprit 
pe aparatele electrice

   CM– PE 494,754
   FdR 911592

57. Petiția nr. 39/2012, adresată de Klaus Gummert, de cetățenie 
germană, privind pensionarea forțată a piloților profesioniști la 
vârsta minimă de 60 de ani

   CM– PE 494,755
   FdR 911594

58. Petiția nr. 59/2012, adresată de R.G.P., de cetățenie spaniolă, în 
numele Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, privind taxa 
pentru apă aplicată în Catalonia

   CM– PE 494,758
   FdR 911597

59. Petiția nr. 60/2012, adresată de Maria Carmen Valverde Sanvisen, 
de cetățenie spaniolă, privind taxa pentru tratarea apei aplicată în 
municipalitatea Seria (Huesca)

   CM– PE 494,759
   FdR 911598

60. Petiția nr. 62/2012, adresată de Yves Chanel, de cetățenie 
franceză, privind transportatorul aerian Iberia

   CM– PE 494,760
   FdR 911599

61. Petiția nr. 67/2012, adresată de Marc Flammante, de cetățenie 
franceză, privind presupusele controale de securitate 
discriminatorii în aeroporturi

   CM– PE 494,761
   FdR 911600

62. Petiția nr. 68/2012, adresată de Laurent Lasselin, de cetățenie 
franceză, privind crearea unei taxe pentru reducerea și absorbția 
emisiilor de CO2

   CM– PE 494,762
   FdR 911601

63. Petiția nr. 87/2012, adresată de Giuseppe Pastore, de cetățenie 
italiană, privind valoarea foarte scăzută a pensiei

   CM– PE 494,765
   FdR 911617

64. Petiția nr. 89/2012, adresată de Piero Carini, de cetățenie italiană, 
privind cererea de adoptare a unui regulament european care să 
solicite utilizarea unor coduri de culoare clare pe etichetele 
produselor comerciale

   CM– PE 496,603
   FdR 914326
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65. Petiția nr. 91/2012, adresată de José Luís Baro Fuentes, de 
cetățenie spaniolă, în numele organizației Empleo Senior, privind 
introducerea unui fond structural care să promoveze încadrarea în 
muncă a persoanelor cu vârste de peste 45 de ani

   CM– PE 496,604
   FdR 914327

66. Petiția nr. 92/2012 adresată de Fulvio Fiorentini, de cetățenie 
italiană, privind antenele de telefonie mobilă din localitatea Civita 
Castellana (VT)

   CM– PE 494,766
   FdR 911618

67. Petiția nr. 101/2012, adresată de Enrique Arraiz Cubelo, de 
naționalitate spaniolă, referitoare la posibila încălcare a Directivei 
2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, de 
către legislația națională din Spania

   CM– PE 494,768
   FdR 911620

68. Petiția nr. 118/2012, adresată de M.F., de cetățenie elenă, privind 
impozitarea cetățenilor greci care trăiesc în străinătate

   CM– PE 494,769
   FdR 911621

69. Petiția nr. 125/2012, adresată de Rudy Toninato, de cetățenie 
italiană, privind punerea în aplicare a Directivei 2003/96/CE 
referitoare la accizele aplicate navigației comerciale

   CM– PE 494,770
   FdR 911622

70. Petiția nr. 126/2012, adresată de Jean-Pierre Danloue, de cetățenie 
franceză, privind lipsa de transparență legată de planificarea unui 
proiect de construcție a unui drum

   CM– PE 494,771
   FdR 911623

71. Petiția nr. 131/2012, adresată de Mario Di Nardo, de cetățenie 
italiană, privind recunoașterea calificărilor profesionale eliberate 
de un stat membru al Uniunii Europene

   CM– PE 494,773
   FdR 911625

72. Petiția nr. 140/2012, adresată de Peter Marek, de cetățenie 
germană, privind carburanții fără produse alimentare

   CM– PE 494,774
   FdR 911626

73. Petiția nr. 154/2012, adresată de Georg Leising, de cetățenie 
germană, privind garanțiile pentru sticlele de plastic

   CM– PE 494,776
   FdR 911628

74. Petiția nr. 169/2012, adresată de E.M., de cetățenie elenă, privind 
obligația de a se afilia la Camera de comerț și industrie din Grecia

   CM– PE 494,777
   FdR 911629

75. Petiția nr. 180/2012, adresată de Adrián Maire, de cetățenie 
spaniolă, privind presupusele practici anticoncurențiale în sectorul 
tehnologiei informației și comunicațiilor

   CM– PE 496,611
   FdR 914336
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76. Petiția nr. 188/2012, adresată de Pascal Candotto, de cetățenie 
franceză, în numele „Adaptation Automobile”, privind aplicarea 
TVA în cazul adaptării vehiculelor pentru persoanele cu handicap

   CM– PE 494,778
   FdR 911630

77. Petiția nr. 189/2012, adresată de Brigitte Verhauwaert, de 
cetățenie belgiană, privind antimoniul din sticlele din plastic

   CM– PE 494,779
   FdR 911631

78. Petiția nr. 196/2012, adresată de Gérard Aubery, de cetățenie 
franceză, privind transpunerea incorectă de către Franța a 
Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile

   CM– PE 494,781
   FdR 911633

79. Petiția nr. 199/2012, adresată de C. L., de cetățenie irlandeză, 
privind solicitările excesive de informații de către autoritățile 
Regatului Unit pentru un permis de familie SEE

   CM– PE 494,783
   FdR 911635

80. Petiția nr. 207/2012, adresată de L. C., de cetățenie italiană, 
privind plata drepturilor de autor în Italia

   CM– PE 494,784
   FdR 911636

81. Petiția nr. 214/2012, adresată de Michael Gare-Simmons, de 
cetățenie britanică, privind încălcarea dispozițiilor pieței interne și 
a dreptului la liberă circulație în două chestiuni distincte

   CM– PE 494,785
   FdR 911637

82. Petiția nr. 220/2012, adresată de Paola Sirgiu, Lionella Foltran, 
Marisa Favalessa, Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, Giuliano 
Gasparrini, Eletta Casoni, de cetățenie italiană, privind situația 
socio-economică din sudul Italiei

   CM– PE 496,614
   FdR 914339

83. Petiția nr. 253/2012, adresată de Horst-Albert Jung, de cetățenie 
germană, privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
februarie 2004 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 494,786
   FdR 911638

84. Petiția nr. 260/2012, adresată de Günther Dillikrath, de cetățenie 
germană, privind un certificat obligatoriu de prim ajutor în caz de 
accident pentru toți deținătorii unui permis de conducere

   CM– PE 494,787
   FdR 911639

85. Petiția nr. 287/2012, adresată de Silvia Beltràn Pallarès, de 
cetățenie spaniolă, în numele Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente (Platforma europeană a 
consumatorilor și mediului înconjurător), privind domeniul de 
aplicare al Regulamentului nr. 258/97 privind alimentele și 
ingredientele alimentare noi

   CM– PE 496,623
   FdR 914348
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86. Petiția nr. 326/2012, adresată de Nadine Müsch, de cetățenie 
germană, însoțită de 862 de semnături, privind o legislație care să 
limiteze conținutul de plumb din bijuteriile pentru copii

   CM– PE 496,624
   FdR 914349

87. Petiția nr. 347/2012, adresată de asociația britanică „Anti Slavery 
International”, privind exploatarea minorilor în producția de 
bumbac din Uzbekistan

   CM– PE 496,628
   FdR 914353

88. Petiția nr. 361/2012, adresată de P. S., de cetățenie irlandeză, 
privind punerea în aplicare de către Regatul Unit a 
Directivei 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere 
în cadrul procedurilor penale

   CM– PE 496,629
   FdR 914354

89. Petiția nr. 364/2012, adresată de Daniela Botta, de cetățenie 
italiană, în numele comisiei „Diritti non regali per i malati rari” 
(„Drepturi, nu cadouri, pentru persoanele care suferă de boli 
rare”), privind recunoașterea bolilor rare în Italia

   CM– PE 496,631
   FdR 914356

o O o

90. Data și locul următoarei reuniuni
   3 decembrie 2012, 15.00 - 18.30


