
OJ\930410RO.doc PE506.371v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

PETI_OJ(2013)219_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Miercuri, 20 martie 2013, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2

începând cu ora 9.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)
FdR 930410

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
    21 - 22 ianuarie 2013

PV– PE 504,133
FdR 925007
+ 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, 
punctele prezentate în secțiunea B a proiectului de ordine de zi nu vor fi discutate în prezenta reuniune. Cu toate 
acestea, fiecare deputat poate solicita, înainte de sfârșitul reuniunii, transferarea unui punct 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

Vizită de documentare

5. Raport privind vizita de documentare în Galicia, Spania (11-13 
februarie 2013)
- primul schimb de opinii

   DT–

Aviz și raport

6. 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)0628 final (26-10-2012)- 2012/0297(COD)
Raportor:   CHOUNTIS  (GUE)
(examinarea amendamentelor și a proiectului de document de 
lucru: 24.04. 2013 / termen de depunere a amendamentelor 
07.05.2013 / examinarea amendamentelor: 27-28.05.2013 / vot: 
19.06.13)
- examinarea proiectului de raport ENVI

   –

7. Raportul anual al activităților Comisiei pentru petiții 2012 
[articolul 202 alineatul (8)] (2013/2013(INI))
Raportor:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(examinare: 24.04. 2013 / termen de depunere a 
amendamentelor: 02.05 .2013  / 
examinarea amendamentelor: 27-28.05.2013 / vot: 19.06.2013)
- primul schimb de opinii

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

Invaliditate

8. Petiția nr. 1459/2012, adresată de Judith Klein, de cetățenie 
maghiară, în numele Open Society Foundations, susținută de 12 
asociații, cu privire la fondurile structurale în legătură cu 
persoanele cu dizabilități în anumite țări din Europa Centrală și de 
Est
 (în prezența petiționarului)

   sir

9. Petiția nr. 0279/2012, adresată de I.T., de cetățenie maghiară, 
privind reforma pensiilor persoanelor cu dizabilități în Ungaria

   CM– PE 496.621
   FdR 914346
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10. Petiția nr. 1273/2010, adresată de Lorenzo Torto, de cetățenie 
italiană, privind dreptul persoanelor cu dizabilități de a desfășura 
o activitate lucrativă
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519

* * *

în intervalul orar 11.30 - 12.30 (cu ușile închise)

11. Reuniune a coordonatorilor

* * *
începând cu ora 15.00

12. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

Mediu

13. Petiția nr. 1160/2009, adresată de Werner Sandig, de cetățenie 
germană, privind construirea a două ferme eoliene în zona de 
frontieră cehă Ústí nad Labem și efectele negative asociate acestui 
proiect asupra zonelor naturale germane din apropiere

   CM– PE 441.094
   FdR 814422

14. Petiția nr. 1342/2012, adresată de Raphael Romi, de cetățenie 
franceză, în numele ACIPA & CéDpa, privind propunerea de 
construire a unui aeroport la Notre-Dame-des-Landes (Franța) și 
presupusa lipsă de conformitate cu legislația UE în materie de 
mediu
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1632/2012 , adresată de Alain Mustière , de cetățenie 
franceză, în numele ACIPRAN, însoțită de 3 000 de semnături, în 
care susține propunerea de construire a unui aeroport la Notre-
Dame-des-Landes (Franța)
(în prezența petiționarului)
precum și

   CM– PE 504.304
   FdR 925940

   sir

   sir
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Petiția nr. 1645/2012, adresată de Bruno Genty, de cetățenie 
franceză, în numele asociației France Nature Environment și al 
altor 5 asociații, împotriva aceluiași proiect(în prezența 
petiționarului)

15. Petiția nr. 1256/2012, adresată de Michele Thew, de cetățenie 
britanică, în numele „European Coalition to End Animal 
Experiments” (ECEAE), însoțită de 220 000 de semnături, privind 
stoparea experimentelor pe animale pentru testarea produselor 
cosmetice
(posibil în prezența petiționarului)

   sir

16. Petiția nr. 0336/2012, adresată de C.R., de cetățenie daneză, în 
numele Dyrenes Beskyttelse (Asociația daneză de protecție a 
animalelor) privind practica obișnuită de tăiere a cozii la purcei, 
în Danemarca
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 496,627
   FdR 914352

Drepturi de proprietate

17. Petiția nr. 334/2011, adresată de C.C., de cetățenie britanică, 
privind problemele referitoare la achiziționarea unei proprietăți în 
Cipru
precum și

   CM– PE 476.024/REV
   FdR 911529

Petiția nr. 1236/2011, adresată de Michael Rolfe, de cetățenie 
britanică, însoțită de 4 semnături, privind legislația cipriotă în 
domeniul imobiliar și presupusa incompatibilitate a acesteia cu 
reglementările piețelor de consum din UE
precum și

   CM– PE 494.727/REV
   FdR 920497

Petiția nr. 1251/2011, adresată de Eric Catten, de cetățenie 
britanică, privind problemele referitoare la achiziționarea de 
bunuri imobiliare în Cipru
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 498.095
   FdR 917156
   Lituania către Cipru

Afaceri sociale

18. Petiția nr. 267/2012, adresată de Attila Fazekas, de cetățenie 
maghiară, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
precum și
Petiția nr. 0474/2012, adresată de Katus Karoly, de cetățenie 
maghiară, în numele „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom”, însoțită de 1 860 de semnături, privind desființarea 
sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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precum și
Petiția nr. 479/2012, adresată de L. G. T, de cetățenie maghiară, 
privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată în Ungaria
precum și
Petiția nr. 483/2012, adresată de Attila Fazekas, de cetățenie 
maghiară, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
precum și
Petiția nr. 625/2012, adresată de către Csaba Nyakó, de cetățenie 
maghiară, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
precum și
Petiția nr. 762/2012, adresată de Florian Koczka, de cetățenie 
maghiară, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
precum și

Petiția nr. 1144/2012, adresată de István Balogh, de cetățenie 
maghiară, privind eliminarea mecanismelor de pensionare 
anticipată în Ungaria
precum și
Petiția nr. 1261/2012, adresată de Attila Fazekas, de cetățenie 
maghiară, privind desființarea sistemelor de pensionare anticipată 
în Ungaria
(în prezența petiționarului)

Întreprindere

19. Petiția nr. 1557/2009, adresată de Izabella Mészárosné Györvári, 
de cetățenie maghiară, în numele Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Uniunea pentru Protejarea Intereselor Companiilor), 
privind discriminarea întreprinderilor mici și mijlocii din Ungaria 
și nerespectarea standardelor UE

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

   răspuns din partea 
Ungariei
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* * *

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

20. Petiția nr. 192/2006, adresată de Rosemaire Hennecke Gramatzki, 
de cetățenie germană, privind stoparea proiectului de construire a 
autostrăzii A-48 dintre Vejer și Algeciras

   CM–
   PE 386.619/REV. III
   FdR 878984

21. Petiția nr. 1226/2007, adresată de Juan de Dios Ramirez Heredia, 
de cetățenie spaniolă, în numele Union Romani, privind 
incompatibilitatea decretului italian referitor la extrădarea 
cetățenilor de etnie romă care provin din România, cu 
Directiva 2004/38/CE
precum și
Petiția nr. 702/2008, adresată de Juan de Dios Ramirez Heredia, 
de cetățenie spaniolă, în numele Union Romani, privind 
presupuse acte rasiste împotriva reprezentanților comunității rome 
din Ponticelli (Napoli)

   CM–
   PE 414.256/REV. III
   FdR 896363

22. Petiția nr. 179/2008, adresată de Alberto Mayor Barajona, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației Ecologistas en Acción 
(Guadalajara), privind presupusele încălcări ale legislației CE 
privind mediul, în legătură cu aprobarea unui proiect de 
dezvoltare urbană privind zona Vega del Henares (Castilla-La 
Mancha)

   CM–
   PE 441,081/REV. II
   FdR 925789

23. Petiția nr. 1779/2008, adresată de Maximina Canseco Prieto, de 
cetățenie spaniolă, în numele Partidului socialist din Galicia, 
însoțită de două semnături, privind o construcție proiectată a unei 
autostrăzi în valea râului Lor, din Lugo, Spania

   CM–
   PE 439.188/REV. II
   FdR 882113

24. Petiția nr. 259/2009, adresată de soții Hallam, de naționalitate 
britanică, privind presupusa fraudă și publicitatea înșelătoare a 
companiei DCC International Property, cu sediul în Spania

   CM– PE 428.103
   FdR 789529
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25. Petiția nr. 0835/2009 adresată de María Alejandra Pérez 
Montedeoca, de cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma por la 
alternativa del anillo insular” (Platforma pentru alternativa 
inelului insular), privind lucrările de construcție a proiectului 
denumit „închiderea inelului insular” de pe Insula Tenerife din 
Insulele Canare 
precum și
Petiția nr. 1241/2009, adresată de I. I. Rodriguez Cámara, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 69 de semnături, privind lărgirea 
unei autostrăzi din Ecod de los Vinos, în Tenerife

   CM– PE 438.318/REV
   FdR 810959

26. Petiția nr. 1131/2009, adresată de Jonás Pérez de León, de 
cetățenie spaniolă, în numele Verzilor, Partidului Verde din 
insulele Canare, privind activitățile industriale care se desfășoară 
în zona de coastă El Riquel, zona „Acantilados de Los Perros”, în 
Tenerife

   CM– PE 450.773
   FdR 834543

27. Petiția nr. 403/2010, adresată de Joan Baptista Orquín Caselles, 
de cetățenie spaniolă, în numele „Foro de participación ciudadana 
de la agenda local 21 de Oliva” (Forumul de participare 
cetățenească Agenda 21 la nivel local din Oliva), privind proiectul 
rețelei electrice care leagă localitățile Gandia și Vejer

   CM– PE 452.742
   FdR 838887

28. Petiția nr. 580/2010, adresată de Salvador López Florencio, de 
cetățenie spaniolă, în numele asociației comercianților en-gros de 
pește, „El Barranco”, privind monopolul exercitat de 
„Mercasevilla” în sectorul vânzării en-gros de pește

   CM– PE 458.697/REV
   FdR 914302

29. 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. II
   FdR 925796

30. Petiția 1218/2010, adresată de Claudiu Cristea, de cetățenie 
română, în numele Asociației Mișcarea Arădeană, privind 
modificarea abuzivă a obiectivelor proiectului de reabilitare a 
centrului istoric al orașului Arad, finanțat prin FEDR, și impactul 
negativ asupra monumentului „Podul lui Traian”

   CM– PE 462.686/REV
   FdR 903691

31. Petiția nr. 1585/2010, adresată de V. T., de cetățenie italiană, 
privind drepturile sale de cetățean al Uniunii Europene în Regatul 
Unit  

   CM– PE 467.127
   FdR 870298

32. Petiția nr. 0195/2011, adresată de Baudilio Ros Prat, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Instituto agrícola catalán” din San 

   CM– PE 475,814/REV
   FdR 925816
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33. Petiția nr. 295/2011, adresată de Colin MacDonald, de cetățenie 
britanică, privind publicarea actelor cu putere de lege și a 
directivelor

   CM–
   PE 469,947/REV. II
   FdR 925798

34. Petiția nr. 727/2011, adresată de Mihai Dulgheru, de cetățenie 
română, privind recunoașterea calificărilor în domeniul marinei 
navale obținute în România

   CM– PE 485.971
   FdR 896414

35. Petiția nr. 786/2011, adresată de P.S., de cetățenie italiană, 
privind aplicarea în cazul funcționarilor comunitari a directivei 
europene privind impozitarea veniturilor din economii

   CM– PE 480,729/REV
   FdR 925820

36. Petiția nr. 1343/2011, adresată de L.C.C, de cetățenie română, 
privind neacceptarea cardurilor bancare emise în România pentru 
plăți în Uniunea Europeană

   CM– PE 494.733
   FdR 911571

37. Petiția nr. 1396/2011, adresată de Roberto Giurastante, de 
cetățenie italiană, în numele Greenaction Transnational, privind 
împuternicirea societății Equitalia Nord Spa pentru a colecta 
impozitele în Trieste (Italia)

   CM– PE 494.742
   FdR 911580

38. Petiția nr. 400/2012, adresată de Félix Romero Colmenar, de 
cetățenie spaniolă, privind calificările profesionale necesare 
pentru a conduce ambulanțe

   CM– PE 504,247
   FdR 925838

39. Petiția nr. 410/2012 adresată de Thomas Lück, de cetățenie 
germană, privind uraniul din îngrășămintele artificiale

   CM– PE 502,143
   FdR 922967

40. Petiția nr. 414/2012, adresată de Stefanie Mack, de cetățenie 
germană, privind un caz de administrare defectuoasă de către 
Comisie

   CM– PE 502,144
   FdR 922968

41. Petiția nr. 430/2012, adresată de Heikki Auvinen, de cetățenie 
finlandeză, privind destituirea sa,de către Comisia Europeană, din 
funcția de șef de echipă al unui proiect educațional al UE în 
Turkmenistan

   CM– PE 502,146
   FdR 922971

42. Petiția nr. 492/2012, adresată de C. F., de cetățenie britanică, 
privind solicitarea acestuia de a face lobby pe lângă Congresul 
Statelor Unite ale Americii împotriva adoptării Legii privind 
schimbul de informații cibernetice și protecția acestora (CISPA)

   CM– PE 502,151
   FdR 922978

43. Petiția nr. 0614/2012, adresată de Gianfranco Zuccato, de 
cetățenie italiană, referitoare la Directiva 2002/92/CE privind 
intermedierea de asigurări

   CM– PE 504.258
   FdR 925855
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44. Petiția nr. 631/2012, adresată de Tiago Guimarães, de cetățenie 
portugheză, privind noile biotehnologii, care permit colectarea și 
crioconservarea post-mortem a materialului seminal din specia 
ecvină

   CM– PE 502,158
   FdR 922985

45. Petiția nr. 0634/2012, adresată de I.M.M, de cetățenie spaniolă, 
privind încălcarea Directivei privind serviciile, în legătură cu 
exercitarea profesiei de instructor auto

   CM– PE 504,260
   FdR 925857

46. Petiția 0673/2012, adresată de Armelle de Coulihac-Mazerieux, 
de cetățenie franceză, în numele asociației „Vivre à la Défense”, 
cu privire la încălcarea legislației franceze referitoare la 
asociațiile de locuințe sociale, de către sucursala LOGIS-
TRANSPORTS

   CM– PE 504,262
   FdR 925859

47. Petiția nr. 686/2012 adresată de Enrique González Blanco, de 
cetățenie spaniolă, cu privire la accesibilitatea la transportul 
public cu autobuzul în orașul Madrid

   CM– PE 504,263
   FdR 925861

48. Petiția nr. 723/2012, adresată de Raphaël Murswieck, de cetățenie 
franceză și germană, privind probleme legate de plata 
transfrontalieră a taxelor și asigurărilor sociale între Franța și 
Germania.

   CM– PE 504,265
   FdR 925864

49. Petiția nr. 728/2012, adresată de Rudi Clemens, de cetățenie 
germană, privind standardele tehnice și ergonomice aplicabile 
utilajelor pentru lucrări de terasamente

   CM– PE 504,266
   FdR 925865

50. Petiția nr. 739/2012, adresată de Marco Lamperti, de cetățenie 
italiană, privind un permis de ședere în scopul coabitării

   CM– PE 504,267
   FdR 925871

51. Petiția nr. 0755/2012, adresată de L.M., de cetățenie maghiară, cu 
privire la deficiențele sistemului juridic din Ungaria

   CM– PE 504,268
   FdR 925877

52. Petiția nr. 756/2012, adresată de M.U., de cetățenie germană, cu 
privire la inegalitățile de tratament în ceea ce privește instalațiile 
de energie solară de capacitate redusă din Uniunea Europeană

   CM– PE 504,269
   FdR 925878

53. Petiția nr. 795/2012, adresată de Klaus Pöchhacker, de cetățenie 
austriacă, privind traducerea tuturor documentelor publice ale 
Uniunii Europene

   CM– PE 504,271
   FdR 925880

54. Petiția nr. 796/2012, adresată de Philipp Schmagold, de cetățenie 
germană, privind instalarea unor sisteme de control al consumului 
de carburant în locul sistemelor de control al vitezei la 
autoturisme și autovehicule de transport de marfă

   CM– PE 504,272
   FdR 925881
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55. Petiția nr. 811/2012, adresată de E.R., de cetățenie germană, 
privind posibila extrădare a lui Julian Assange în Statele Unite

   CM– PE 504,273
   FdR 925882

56. Petiția nr. 840/2012, adresată de Anli Heuser-He și Liangchung 
Yu, de cetățenie germană, alături de 84 de cosemnatari, privind 
drepturile de pensie dobândite în China de resortisanții germani 
de origine chineză

  CM– PE 504,275
   FdR 925885

57. Petiția nr. 851/2012, adresată de W.C.H. Bost, de cetățenie 
neerlandeză, privind problemele cu autoritățile fiscale poloneze

   CM– PE 504,276
   FdR 925886

58. Petiția nr. 0860/2012, adresată de Gabriele Steinbach, de cetățenie 
germană, însoțită de 3 678 de semnături, privind smulgerea 
penelor de la gâștele vii

   CM– PE 504,278
   FdR 925888

59. Petiția nr. 0861/2012, adresată de Ewgeni Dimke, de cetățenie 
germană, privind interzicerea substanței bisfenol A

   CM– PE 504,279
   FdR 925889

60. Petiția nr. 0876/2012, adresată de André Wirths, de cetățenie 
germană, privind retragerea permisului său de conducere

   CM– PE 504,280
   FdR 925891

61. Petiția nr. 877/2012, adresată de Francisco da Conceição Norte, 
de cetățenie portugheză, în numele „Asociației Locuitorilor din 
Bom Sucesso pentru Protecția Lacului Óbidos”, însoțită de trei 
semnături, privind presupusa demolare a două rezervoare de apă 
finanțate de Uniunea Europeană în regiunea Bom Sucesso, 
Óbidos, Portugalia

   CM– PE 504,282
   FdR 925893

62. Petiția 0885/2012, adresată de George Albert Fabrizio Niedbala, 
de cetățenie necunoscută, privind taxarea autoturismelor în 
Portugalia

   CM– PE 504,283
   FdR 925894

63. Petiția nr. 892/2012, adresată de Marcello Marafante, de cetățenie 
italiană, privind împotrivirea exprimată față de căutarea și 
exploatarea de hidrocarburi în zona Carpignano Sesia (Italia)

   CM– PE 504,285
   FdR 925896

64. Petiția nr. 901/2012, adresată de Giulio Cossu, de cetățenie 
italiană, privind finanțarea cercetării în domeniul celulelor sușă în 
Europa

   CM– PE 504,286
   FdR 925897

65. Petiția nr. 907/2012, adresată de Alain Roth, de cetățenie 
franceză, în numele Soultz RD422, însoțită de aproximativ 70 de 
semnături, privind traficul de tranzit prin localitatea Soultz-les-
Bains din regiunea Alsacia (Franța)

   CM– PE 504,287
   FdR 925899
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66. Petiția nr. 910/2012, adresată de D.V., de cetățenie italiană, 
privind nepunerea în aplicare a Directivei privind piețele 
instrumentelor financiare (MiFID - 2006/73/CE) și eșecul de a 
stabili categoria de consultanți financiari

   CM– PE 504,288
   FdR 925902

67. Petiția 912/2012, adresată de Ernesto Arvelo Díaz, de cetățenie 
spaniolă, privind potențiala suprapunere a denumirii de origine 
pentru o regiune viticolă din Insulele Canare

   CM– PE 504,289
   FdR 925903

68. Petiția 930/2012, adresată de Silvia Beltran Palladares, de 
cetățenie spaniolă, în numele Platformei europene pentru protecția 
consumatorilor și a mediului, privind interzicerea aspartamului în 
alimentația umană

   CM– PE 504,290
   FdR 925905

69. Petiția nr. 959/2012, adresată de Paula Romero Ganuza, de 
cetățenie spaniolă, privind aprobarea și recunoașterea profesorilor 
străini în Germania

   CM– PE 504,295
   FdR 925913

70. Petiția 1011/2012, adresată de Constantina Dumitrescu, de 
cetățenie română, privind practicile grupului bancar BRD

   CM– PE 504,299
   FdR 925932

71. Petiția nr. 1048/2012, adresată de Brendan Freeman, de cetățenie 
britanică, privind legislația referitoare la modulele cookie

   CM– PE 504,302
  FdR 925937

72. Petiția nr. 1064/2012, adresată de Don Heenan, de cetățenie 
irlandeză, privind modificările cu efect retroactiv asupra 
condițiilor în care se acordă subvențiile finanțate de stat în 
conformitate cu Schemele de sprijin pentru zonele defavorizate

   CM– PE 504,303
   FdR 925938

73. Petiția nr.1172/2012, adresată de David Collins, de cetățenie 
irlandeză, privind proiectul de achiziție a Aer Lingus de către 
Ryanair

   sir
   Decizie CE 
27.02.2013

o O o

74. Data și locul următoarei reuniuni
   24 aprilie 2013, 15.00 - 18.30
   25 aprilie 2013, 9.00 - 12.30


