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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni 21 ianuarie 2013, 15.00 - 18.30
Marți 22 ianuarie 2013, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala ASP A1E-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 504.013
FdR 923976

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
  8-9 octombrie 2012

PV– PE 500.389
FdR 917771
+ anexe

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

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

Mediu:

5. Petiția nr. 812/2011, adresată de Silvia Beltran Pallares, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente”, privind mortalitatea 
albinelor în Uniunea Europeană
(posibil în prezența petiționarului)

   CM– PE 483.585
   FdR 892905

6. Petiția nr.198/2012, adresată de Jean-Marie Sirvins, de cetățenie 
franceză, privind organismele modificate genetic (OMG-urile) și 
apicultura
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 494.782
   FdR 911634

Vizita de documentare

7. Raport privind vizita de documentare în Italia (29-31.10.2012)
(termen pentru depunerea AM: / adoptare: 20.02.2013)
- examinare 

   DT–  PE 502,277
   FdR 923925

8. Petiția nr. 1353/2011, adresată de D.D., de cetățenie bulgară, 
privind construirea unui depozit de deșeuri în regiunea Yambol, 
Bulgaria
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 498.098
   FdR 917159

9. Petiția nr. 212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de 
cetățenie belgiană, privind crearea de depozite de deșeuri în 
Grecia
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 416.475/REV. III
   FdR 899807

10. Petiția nr. 922/2011, adresată de L.A.G., de cetățenie spaniolă, în 
numele „Associación de Vecisnos Nuestra Señora de la 
Asunción”, privind poluarea râului Duero cu efluenții de ape 
reziduale netratate, încălcând Directiva 91/271/CEE privind 
tratarea apelor urbane reziduale

   CM– PE 483.598/REV
   FdR 917151

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)
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11. Reuniune a coordonatorilor

* * *
22 ianuarie 2013

la ora 9.00

12. Comunicări ale președintelui privind deciziile adoptate de 
coordonatori

*** Votare ***

13. 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  (GREENS)
(ședință plenară: martie 2013)
- examinarea amendamentelor
- adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 496.315
    FdR 912517

    AM– PE 500.499
    FdR 919208

*** Sfârșitul votării ***

14. Aviz referitor la revizuirea evaluării impactului asupra mediului
(modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului) (ENVI) 
(COM(2012)628 final (26-10-2012)- 2012/0297(COD)
Raportor pentru aviz:   CHOUNTIS  (GUE)
(al doilea schimb de opinii: 20.02.2013 / examinare  20.03.2013 / 
termen pentru depunerea AM: 27.03.2013/examinarea AM: 
24.04.2013 / adoptare: 27.05.2013)
- primul schimb de opinii

Mediu - Gaze

15. Petiția nr. 1107/2011, adresată de Daniela Spera, de cetățenie 
italiană, în numele asociației „Legamionici”, privind proiectul 
rafinăriei ENI din Taranto
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 491.008
   FdR 903820
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and
16. Petiția nr.24/2012, adresată de Daniele Spera și de Roberto 

Giurastante, de cetățenie italiană, în numele Comitato 
Legamjonici și al Associazione Greenaction Transnational, 
privind construcția unui gazoduct în Apulia (Italia)
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 494.752
   FdR 911590

17. Petiția nr. 483/2007, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie 
italiană, în numele organizației „Friends of the Earth”, privind 
încălcările legislației comunitare în materie de mediu referitoare 
la procedura de evaluare a impactului asupra mediului și la 
instalațiile industriale periculoase (Directiva Seveso), (în prezența 
petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1147/2008, adresată de Roberto Giurastante, de 
cetățenie italiană, în numele organizației Greenaction 
Transnational, privind eventuala construire a unei uzine de 
regazificare în apropierea orașului Trieste (Italia),
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1472/2009, adresată de Bernard Vojko, de cetățenie 
slovenă, în numele „Alpe Adria Green”, privind proiectul de 
construire a unui terminal de gaz la Trieste (Italia)        (în 
prezența unui reprezentant al petiționarului)

precum și
Petiția nr. 960/2011, adresată de Bernard Vojko, de cetățenie 
slovenă, în numele „Alpe Adria Green”, privind construirea de 
terminale de gaz în golful Trieste

  CM–
   PE 423.923/REV. V
   FdR 907432

    sir

18. Petiția nr. 70/2010, adresată de Sergio Diana, de cetățenie italiană, 
în numele Comitetului Sardo ProSardegnaNoGasdotto, privind 
diferențele dintre obiectivele politicii UE cu privire la energie și 
finanțarea conductei GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 445.627/REV
   FdR 882127

19. Petiția nr. 13/2008, adresată de John McElligott, de cetățenie 
irlandeză, în numele Asociației Rezidenților din Kilcolgan, 
privind presupusele încălcări ale Directivei 2001/42/CE privind 
evaluarea strategică de mediu în legătură cu aprobarea și 
proiectarea unui terminal de gaz natural lichefiat (GNL) în 
imediata apropiere a estuarului râului Shannon (Irlanda)
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 415.090/REV. IV
   FdR 907437
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20. Petiția nr. 576/2011, adresată de Anna Marie Thøgersen, de 
cetățenie daneză, privind extinderea unei instalații de depozitare a  
gazelor în localitatea Lille Torup, zonă protejată din rețeaua 
Natura 2000

   CM– PE 480.719/REV
   FdR 907462

21. Petiția nr.650/2011, adresată de Michalis Giamalakis, de cetățenie 
elenă, privind neregulile legate de terminalul GNL de la 
Revithoussa din golful Megara, Grecia

   sir

Energie

22. Petiția nr. 1148/2012, adresată de Denisa Lastovkova, de cetățenie 
slovacă, în numele Consorțiului italiano-slovac pentru energie, 
privind petiția referitoare la industria energetică din Slovacia
(posibil în prezența petiționarului)

   sir

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

23. Petiția nr. 804/2006, prezentată de dl Raúl Urquiaga Cela (de 
naționalitate spaniolă), în numele Plataforma Jarama Vivo, 
privind activități ilicite care conduc la secarea râului Jarama 
(Comunidad de Madrid) și riscă să afecteze ariile protejate din 
vecinătatea sa

   CM– PE 394.263
   FdR 687617

24. Petiția nr 1456/2007, adresată de domnul Joaquim Monteiro de 
Barros, de cetățenie portugheză, în numele Union Pan 
Européenne de la Propriété Immobilière, privind probleme legate 
de sectorul imobiliar din întreaga UE și necesitatea reglementării 
la nivel UE

   CM– PE 426.912
   FdR 784473

25. Petiția nr.129/2008 adresată de C.E.  de naționalitate spaniolă, 
privind aplicarea prea strictă a Cartei europene a limbilor 
regionale și minoritare în Galicia

   CM– PE 416.470
   FdR 756500

26. Petiția nr. 0219/2008 depusă de Javier San Martin Larrinoa, de 
cetățenie spaniolă, care protestează împotriva construirii unui 
crematoriu în Bilbao

   CM– PE 423.903
   FdR 782522

27. Petiția nr. 0359/2008, adresată de Rafaela Amezcua Casas, de 
naționalitate spaniolă, în numele „Asociación de Vecinos de 
Favara”, privind construirea unei centrale de transformare a 
energiei în Valencia

   CM– PE 416.494
   FdR 756738

28. Petiția nr.1096/2009, adresată de M.P., de cetățenie spaniolă, 
privind un proiect rezidențial din Llucmajor, Mallorca

   CM– PE 448.690/REV
   FdR 890553
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29. Petiția nr. 688/2011, adresată de Valeriu Costea, de cetățenie 
română, privind calcularea drepturilor sale la pensie

   CM– PE 500,666
   FdR 920492

30. Petiția nr. 834/2011, adresată de Ømer Cakmak, de cetățenie 
daneză, privind confiscarea de către autoritățile bulgare a 
autovehiculului său înmatriculat în Danemarca

   CM– PE 500,667
   FdR 920494

31. Petiția nr. 1098/2011 adresată de Carlo Ruocco, de cetățenie 
italiană, în numele Legaambiente, comitetul „Sarzana che botta”, 
privind nerespectarea Directivei 2001/42/CE de regiunea Liguria

   CM– PE 486,012/REV
   FdR 920496

32. Petiția nr. 1256/2011, adresată de A. d’A.,  d’A. de cetățenie 
italiană, privind încălcarea de către Franța a 
Directivei 2004/38/CE

   CM– PE 500,669
   FdR 920498

33. Petiția nr. 1401/2011, adresată de Ingeborg Munker, de cetățenie 
austriacă, privind transferul drepturilor sale de pensie din Austria 
în Germania

   CM– PE 492,755/REV
   FdR 920500

34. Petiția nr. 110/2012, adresată de David López Segura, de 
naționalitate spaniolă, privind sesiunile plenare publice ale 
consiliului municipal din Mojácar (Almería)

   CM– PE 500,673
  FdR 920503

35. Petiția nr.200/2012, adresată de Augusto Rossi, de cetățenie 
italiană, însoțită de aproximativ 4 400 de semnături, privind 
radiațiile electromagnetice emise de Radio Vatican din Roma

   CM– PE 500,674
   FdR 920504

36. Petiția nr.221/2012, adresată de Luta Antoine Mwe-Katone, de 
cetățenie congoleză, privind poluarea cauzată de compania 
petrolieră franceză Perenco asupra coastei congoleze

   CM– PE 500,675
   FdR 920505

37. Petiția nr. 259/2012, adresată de W.R., de cetățenie neerlandeză, 
privind neaplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

   CM– PE 500,679
   FdR 920517

38. Petiția nr. 272/2012, adresată de Jerzy Jorasz, de cetățenie 
poloneză, în numele întreprinderii „ECOLEVEL s.c.”, privind 
presupusa încălcare de către autoritățile fiscale poloneze a 
legislației europene privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată

   CM– PE 500,720
   FdR 920598

39. Petiția nr. 349/2012, adresată de Janet Daunt, de cetățenie 
britanică, privind o presupusă poluare a domiciliului său, din 
cauza lucrărilor realizate de autoritățile publice

   CM– PE 500,686
   FdR 920524
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40. Petiția nr.394/2012, adresată de Ruzena Svedelius, de cetățenie
suedeză, privind crearea unui nomenclator european pentru 
termeni științifici

   CM– PE 500,688
   FdR 920526

41. Petiția nr. 411/2012, adresată de Ingo Rau, de cetățenie germană, 
însoțită de alte cinci semnături, privind obligațiunile statului elen 
și protecția micilor investitori
precum și
Petiția nr. 511/2012, adresată de Stylianos Gabrielidis, de 
cetățenie elenă, în numele Comitetului central al refugiaților 
politici din Grecia, privind situația nefavorabilă a 50 000 de 
deponenți mici din Grecia
precum și
Petiția nr. 619/2012, adresată de către I.P, de cetățenie italiană, 
privind protejarea deponenților europeni care au investit în 
obligațiuni grecești

   CM– PE 500,689
   FdR 920527

42. Petiția nr. 413/2012, adresată de Petar Troyanski, de cetățenie 
bulgară, în numele Asociației pentru libertatea de expresie „Anna 
Politkovskaya” privind presupusele neregularități legate de 
centralele nucleare din Bulgaria

   CM– PE 500,690
   FdR 920528

43. Petiția nr. 499/2012, adresată de Aleksandr Minin, de cetățenie 
lituaniană, privind activistul lituanian pentru drepturile omului, 
Ales Byalyatski, și petiția sa anterioară din anul 2005

   CM– PE 500,697
   FdR 920535

44. Petiția nr. 505/2012, adresată de Bernard Arliaud, de cetățenie 
franceză, privind o derogare la utilizarea de insecticid

   CM– PE 500,699
   FdR 920537

45. Petiția nr. 523/2012, adresată de Rudolf Schmitt, de cetățenie 
germană, privind despăgubirea inadecvată acordată de compania 
aeriană Lufthansa ca urmare a anulării zborului său din cauza 
erupției vulcanului Eyjafjallajökull în Islanda

   CM– PE 500,701
   FdR 920539

46. Petiția nr.528/2012, adresată de Roland Moll, de cetățenie 
germană, privind reînnoirea permisului său de conducere și 
Directiva 91/439/CEE privind permisele de conducere

   CM– PE 500,702
   FdR 920540

47. Petiția nr.534/2012, adresată de Dănuț Sivu, de cetățenie română, 
privind presupusa încălcare a drepturilor consumatorilor în cadrul 
tranzacțiilor sale cu Raiffeisen Bank România

   CM– PE 500,704
   FdR 920542

48. Petiția nr. 542/2012, adresată de Traian Constantin Novac, de 
cetățenie română, în numele asociației civice „Our Banat”, 
privind proiectul de construire a unei autostrăzi în România

   CM– PE 500,705
   FdR 920543
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49. Petiția nr. 572/2012, adresată de Gredo Förster, de cetățenie 
germană, privind subvențiile agricole acordate de UE liniilor 
aeriene pentru servirea meselor la bord

   CM– PE 500,707
   FdR 920545

50. Petiția nr.656/2012, adresată de Wolfgang Freudendorfer, de 
cetățenie germană, cu privire la interzicerea comercializării „foie 
gras” pe teritoriul UE

   CM– PE 500,708
   FdR 920546

51. Petiția nr.669/2012, adresată de Davide Giovanni Daleffe, de 
cetățenie italiană, cu privire la sprijinirea inițiativelor de asistență 
pentru persoanele cu handicap

   CM– PE 500,709
   FdR 920547

52. Petiția nr. 692/2012 adresată de Reinhard Haug, de cetățenie 
germană, cu privire la rambursarea cheltuielilor judiciare și la 
consilierea juridică

   CM– PE 500,710
   FdR 920548

53. Petiția nr. 703/2012 adresată de Vasil Stavrev, de cetățenie 
bulgară, privind reclamațiile la adresa companiei aeriene 
maghiare Wizz Air

   CM– PE 500,711
   FdR 920549

54. Petiția nr. 715/2012 adresată de Lázló Göbölös, de cetățenie 
maghiară, privind includerea specializării „chirurgie cardiacă” în 
anexa 5.1.2 la Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale

   CM– PE 500,712
   FdR 920550

55. Petiția nr. 726/2012 adresată de Georg Hinzen, de cetățenie 
germană, privind obținerea unor documente legale olandeze

   CM– PE 500,713
   FdR 920551

56. Petiția nr. 741/2012 adresată de R.H., de cetățenie britanică, 
privind abrogarea sau revizuirea Directivei privind 
confidențialitatea în mediul electronic

   CM– PE 500,714
   FdR 923355

57. Petiția nr. 793/2012, adresată de Egon Schmidt, de cetățenie 
austriacă, în numele Asociației Noului Tronson Feroviar 
Thayatal, privind redarea în folosință a legăturii feroviare 
Thayatal dintre Austria și Republica Cehă

   CM– PE 500,717
   FdR 920554

58. Petiția nr. 814/2012 adresată de M. D. P., cetățean italian, 
referitoare la înghețarea conturilor din „Banca Network 
Investimenti”

   CM– PE 500,718
   FdR 920556

59. Petiția nr. 902/2012, adresată de Steven Sylvester, de cetățenie 
britanică, privind exportul indemnizației sale de subzistență 
pentru persoanele cu handicap (DLA)

   CM– PE 500,723
   FdR 920603

o O o
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60. Data și locul următoarei reuniuni

    19.02.2013, ,  9.45 – 12.30   și   14.30 – 17.30 : Audiere privind cetățenia UE

    20.02.2013, ,  9.00 – 12.30   și   15.00 – 18.30


