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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Miercuri, 24 aprilie 2013, 15.00- 18.30
Joi, 25 aprilie 2013, 9.00- 12.30   

Bruxelles

Sala ASP A3G-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)
FdR 933893

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   20 februarie 2013

PV– PE 506.095
FdR 928259
+ 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 membru 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

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

Servicii financiare

5. Petiția nr. 0626/2011, adresată de Daniel Marian Iorga, de 
cetățenie română, în numele „Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca”, privind presupusa încălcare a Constituției spaniole, în 
cazul creditului ipotecar pentru cumpărarea de locuințe
(posibil în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 0179/2012, adresată de José Manuel Álvarez Martín, de 
cetățenie spaniolă, privind introducerea și acceptarea datio in 
solutum în Spania, în cazurile de evacuare
precum și
Petiția nr. 0644/2012 adresată de către José Manuel Martin 
Alvarez, de cetățenie spaniolă, privind procedurile de ipotecare și 
introducerea conceptului datio in solutum în Spania
precum și
Petiția nr. 0783/2012, adresată de B.B.C., de cetățenie spaniolă, 
privind presupusa încălcare a Constituției spaniole în ceea ce 
privește practicile bancare ipotecare

   CM– PE 480.721
   FdR 891586

   sir

   sir

   CM– PE 500.716
   FdR921956

6. Petiția nr. 0513/2012, adresată de Nayden Boyadzhiev, de 
cetățenie bulgară, privind practicile frauduloase ale băncii Caixa 
din Spania
precum și
Petiția nr. 0548/2012, adresată de F.L.E., de cetățenie spaniolă, în 
numele „Plataforma de Afectados Caixanova” (Platforma pentru 
cei păgubiți de Caixa Nova), însoțită de 1579 de semnături, 
privind presupusa fraudă în vânzarea de instrumente financiare 
către clienți ai unei bănci de economii
precum și
Petiția nr. 0676/2012, adresată de Francisco Ramón Valiente
Martínez, de cetățenie spaniolă, cu privire la presupusele abuzuri 
în vânzarea de instrumente financiare către clienți ai unor bănci 
spaniole și ai unor bănci de economii
precum și
Petiția nr. 0677/2012, adresată de María Alejandra Pizzorno 
García, de cetățenie italiană, cu privire la presupusele abuzuri în 
vânzarea de instrumente financiare către clienți ai unor bănci 
spaniole și ai unor bănci de economii
precum și
Petiția nr. 0785/2012, adresată de Eva Urbano Romero, de 

   CM–
   PE 502.154
   FdR 922981
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cetățenie spaniolă, privind un presupus abuz în vânzarea de 
instrumente financiare către clienți ai unei bănci spaniole
precum și
Petiția nr. 0788/2012, adresată de Y. A. S. S., de cetățenie 
spaniolă, privind presupusa fraudă în vânzarea de instrumente 
financiare unui client al unei bănci de economii
precum și
Petiția nr. 0949/2012, adresată de Juan Campuzano Casas, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 6 semnături, privind abuzurile în 
vânzarea de instrumente financiare către clienți ai unei bănci de 
economii
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1044/2012, adresată de Mercedes Roman Rodriguez, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 5 semnături, cu privire la 
presupusele abuzuri în vânzarea de instrumente financiare către 
clienți ai unor bănci din Spania
precum și
Petiția nr. 1247/2012, adresată de Epifanio Vázquez Buendia, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 4 semnături, privind presupuse 
abuzuri în cadrul vânzării de instrumente financiare către clienții 
băncilor de economii din Spania
precum și
Petiția nr. 1343/2012, adresată de José Manuel Estévez 
Rodríguez, de cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma de 
afectados Vigo Val-Miñor”, privind presupusurile abuzuri în 
vânzarea de instrumente financiare către clienții băncilor de 
economii din Spania
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 1498/2012, adresată de Xesus Dominguez Dominguez, 
de cetățenie spaniolă, în numele „Coordenadora de Plataformas de 
Afectados pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes 
Subordinadas”, însoțită de 43 000 de semnături, privind vânzarea 
frauduloasă a unor instrumente financiare riscante de către bănci 
din Spania.
(posibil în prezența petiționarilor)

   CM–PE 506.326
   FdR 930077

   sir

   sir

Concurență - discriminare

7. 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 Fedele Francavilla, de cetățenie 
italiană, privind costurile ridicate de asigurare a automobilelor
precum și
Petiția nr. 1106/2011, adresată de Pietro Avino, de cetățenie 

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490
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italiană, în numele „Onlus Orgoglio Meridionale”, privind 
diferențele dintre primele de asigurare auto dintre diferite regiuni 
din Italia
(în prezența petiționarului)
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
precum și
Petiția nr. 1105/2011, adresată de Marco Fiorentino, de cetățenie 
italiană, privind armonizarea primelor de asigurare europene

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Mediul înconjurător

8. Petiția nr. 0627/2012, adresată de către Consuelo González 
Gordón, de cetățenie spaniolă, privind întreținerea inadecvată a 
podului Vizcaya, un sit care face parte din patrimoniul mondial 
UNESCO
(în prezența petiționarului)

   sir

Vizita de documentare

9. Raport privind vizita de documentare în Madrid, Spania (21 și 22 
martie 2013)
- raport preliminar oral

* * *

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor
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* * *

joi 25 aprilie 2013

la ora 9.00

11. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

Vizita de documentare

12. Raport privind vizita de documentare în Galicia, Spania (11-13 
februarie 2013)
- examinarea raportului aferent vizitei de documentare 

   DT– PE 508.307
   FdR 933660

Aviz și raport

13. 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)
(termen pentru depunerea AM:  7.5.2013 / examinarea 
amendamentelor: 27 și 28.5.2013 / votare: 19.6.13)
- examinarea proiectului de aviz

   PA– PE 507.937
   FdR 930581

14. Raportul anual privind activitățile Comisiei pentru petiții în anul 
2012 [articolul 202 alineatul (8)] (2013/2013(INI))
Raportor:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(termen pentru depunerea AM: 13.5 .2013  / 
examinarea amendamentelor: /votare: 8-9.7.2013)
- examinarea unui proiect de raport

   PR– PE 508.200
   FdR 932434
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Mediul înconjurător

15. Petiția nr. 0944/2004, adresată de Sheila Ellis, de cetățenie 
britanică, în numele „Residents Against Toxic Site”, însoțită de 7 
semnături, privind presupusa neaplicare de către Regatul Unit a 
Directivei UE privind depozitele de deșeuri
(în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 367.729/REV. VIII
   FdR 907426

16. Petiția nr. 1152/2010, adresată de Georgios Toussas, de cetățenie 
elenă, în numele Partidului Comunist Grec, „KKE”, privind 
activitățile care dăunează mediului în orașul Ermioni, situat în 
nord–estul Peloponezului
(posibil în prezența petiționarului)

   CM–
   PE 462.679/REV. III
   FdR 922994

17. Petiția nr. 0573/2011, 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
(în prezența petiționarilor)

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747

18. Petiția nr. 0439/2012, adresată de Andrea Rutigliano, de cetățenie 
italiană, privind neaplicarea de către Republica Cipru a 
Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice

   CM– PE 500.693
   FdR 920531

19. Petiția nr. 0798/2004, adresată de Nicola Leugio, de cetățenie 
italiană, privind braconajul în Malta
precum și
Petiția nr. 0334/2005, adresată de Kevin Sourd, de cetățenie 
franceză, însoțită de trei semnături, privind tăierea păsărilor în 
Malta
precum și
Petiția nr. 0886/2005, adresată de Hugues FANAL, de cetățenie 
belgiană, în numele Societății regale din Belgia pentru protecția 
păsărilor (LRBPO), privind transpunerea de către autoritățile 
malteze a Directivei nr. 79/409/CEE privind conservarea păsărilor 
migratoare.
(în prezența petiționarilor)
precum și
Petiția nr. 0530/2006, adresată de Lutz Blume, de cetățenie 
germană, privind uciderea păsărilor în Malta.
precum și
Petiția nr. 1091/2007, adresată de Seamus Feeney, de cetățenie 

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871
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irlandeză, privind vânarea păsărilor migratoare protejate în Malta 
și Cipru
precum și
Petiția nr. 1374/2010, adresată de Bernhard Vetter, de cetățenie 
germană, privind vânătoarea ilegală de păsări migratoare în câteva 
state membre ale UE
precum și
Petiția nr. 1163/2012, adresată de Heinrich Sobol, de cetățenie 
germană, privind uciderea păsărilor în Europa

   CM– PE 508.084
   FdR 931900

Transport

20. Petiția nr. 0836/2012, adresată de Martin Cunniffe, de cetățenie 
irlandeză, în numele „West On Track”, privind lipsa de 
transparență și corectitudine în cadrul politicii de transport din 
Irlanda
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 506.278
   FdR 929973
   + anexa

Invaliditate

21. Urmărirea întrebării cu solicitare de răspuns oral (februarie 2012) 
și a rezoluției referitoare la
Petiția nr. 0924/2011, 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. 0964/2011, 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
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   LT Barnier
   QO + RE

   CM– PE 490.994
   FdR 903806
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* * *

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

22. Petiția nr. 0327/2012, adresată de Ulrich Neef, de cetățenie 
germană, privind o tensiune uniformă a catenarelor pentru căile 
ferate din Europa

   CM– PE 506.257
   FdR 929930

23. Petiția nr. 0358/2012, adresată de Adolfo Lapi Campilio, de 
cetățenie italiană, privind apărarea demnității umane în publicitate

   CM– PE 506.259
   FdR 929933

24. Petiția nr. 0416/2012, adresată de Dusan Nakovic, presupus de 
cetățenie germană, în numele „urednik Glasa Dijaspore”, privind 
necesitatea de a investiga disparițiile nerezolvate din perioada 
războiului din Kosovo

   CM– PE 506.261
   FdR 929935

25. Petiția nr. 0534/2012, 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

26. Petiția nr. 0655/2012 adresată de Thomas Jahne, de cetățenie 
germană, cu privire la tratamentul inegal al lucrătorilor pe 
teritoriul UE

   CM– PE 506.266
   FdR 929940

27. Petiția nr. 0667/2012, adresată de Vincenzo delle Vergini, de 
cetățenie italiană, cu privire la decizia luată de Oficiul Italian 
pentru Brevete și Mărci

   CM– PE 506.268
   FdR 929942

28. Petiția nr. 0671/2012, adresată de Philippe Lang, presupus de 
cetățenie franceză, cu privire la problemele legate de prestațiile 
sociale pentru lucrătorii frontalieri

   CM– PE 506.269
   FdR 929943

29. Petiția nr. 0699/2012, adresată de Jeanette Fila, de cetățenie 
germană, cu privire la încălcarea legislației referitoare la protecția 
salariaților care lucrează cu substanțe periculoase

   CM– PE 506.270
   FdR 929944

30. Petiția nr. 0754/2012, adresată de Alexander Kunasek, de 
cetățenie cehă, cu privire la „armonizarea acordării asistenței 
sociale în Europa”

   CM– PE 506.272
   FdR 929946
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31. Petiția nr. 0767/2012, adresată de Norbert Friedrichs, de cetățenie 
germană, în numele „Pro Asyl”, și de doi cosemnatari, privind 
modificarea Directivei privind azilul
precum și
Petiția nr. 1073/2012, adresată de Rita Ißleib, de cetățenie 
germană, însoțită de 5 semnături, privind situația refugiaților din 
Germania și Europa

   CM– PE 506.273
   FdR 929947

32. Petiția nr. 0779/2012, adresată de Daniel Andrei Dedu, de 
cetățenie română, privind asigurarea egalității de drepturi a 
utilizatorilor consolelor fabricate de Microsoft, Sony și Nintendo

   CM– PE 506.274
   FdR 929948

33. Petiția nr. 0839/2012, adresată de Hannelore Thomas, de cetățenie 
germană, privind impactul emisiilor de CO2 provenite de la 
aeronave

   CM– PE 506.280
   FdR 929976

34. Petiția nr. 0845/2012, adresată de U.O., de cetățenie germană, 
privind înființarea unui centru de avertizare rapidă pentru a 
examina articolele de presă care instigă la ură între popoare

   CM– PE 506.282
   FdR 929978

35. Petiția nr. 0852/2012, adresată de P. W. Kooiker, de cetățenie 
neerlandeză, privind polițele de asigurare a investițiilor 
fraudulente și ipotecile bazate pe investiții în Țările de Jos

   CM– PE 506.283
   FdR 929979

36. Petiția nr. 0862/2012, adresată de Otto Röver, de cetățenie 
germană, privind hotărârile și deciziile judecătorești ( referitoare 
la instrumentele financiare) pronunțate de Ministerului Justiției și 
Protecției Consumatorului din Bavaria

   CM– PE 506.284
   FdR 929980

37. Petiția nr. 0863/2012, adresată de Heidrun Schröter, de cetățenie 
germană, în numele sistemului „Decentralised Waste Water 
Disposal” din localitatea Trossin, privind conformitatea cu 
directivele UE privind apele reziduale în localitatea Trossin

   CM– PE 506.285
   FdR 929981

38. Petiția nr. 0908/2012, adresată de Fernando Scaramozza, de 
cetățenie italiană, privind încălcarea de către statul italian a 
directivelor europene în materie de energie

   CM– PE 506.290
   FdR 929986

39. Petiția 0934/2012 adresată de J.D., de cetățenie irlandeză, privind 
presupusul abuz al producătorului de computere Apple în 
domeniul browserelor pentru tablete

   CM– PE 506.291
   FdR 929987

40. Petiția nr. 0935/2012, adresată de R.A., de cetățenie italiană, 
privind legislația referitoare la site-urile personale

   CM– PE 506.292
   FdR 929988
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41. Petiția nr.0951/2012, adresată de Josef Müllejans, de cetățenie 
germană, privind problemele sale legate de plata pensiei și 
asigurarea de sănătate în Țările de Jos

   CM– PE 506.295
   FdR 929991

42. Petiția nr. 0974/2012, adresată de R. S., de cetățenie franceză, 
privind nepunerea în aplicare a Directivei privind serviciile 
(2006/123/CE) în Franța

   CM– PE 506.301
   FdR 929998

43. Petiția nr. 0977/2012, adresată de Renato Tognini, de cetățenie 
italiană, privind recunoașterea calificării profesionale „abogado” 
și a testului relevant de aptitudini în Italia

   CM– PE 506.304
   FdR 930054

44. Petiția nr. 0978/2012, adresată de Fulvio Fiorentini, de cetățenie 
italiană, privind utilizarea de momeală vie în activitățile de 
vânătoare din Italia

   CM– PE 506.305
   FdR 930055

45. Petiția nr. 1027/2012, adresată de M.T., de cetățenie bulgară, 
privind diferențele existente în ceea ce privește codul rutier în 
cadrul Uniunii Europene

   CM– PE 506.308
   FdR 930058

46. Petiția nr. 1036/2012, adresată de Lorenzo Croce, de cetățenie 
italiană, în numele Asociației italiene pentru conservarea faunei și 
a mediului, privind protecția veverițelor în Italia

   CM– PE 506.310
   FdR 930060

47. Petiția nr. 1126/2012, adresată de Helmut Hillebrand, de cetățenie 
germană, privind recunoașterea în Belgia a plăcuțelor de 
înmatriculare provizorii germane

   CM– PE 506.317
   FdR 930067

48. Petiția nr. 1127/2012, adresată de J.M., de cetățenie germană, 
privind funcționarea pieței unice în UE

   CM– PE 506.318
   FdR 930068

49. Petiția nr. 1141/2012, adresată de Yordan Hristov Marinov, de 
cetățenie bulgară, privind condițiile din închisoarea „Atlant” din 
Bulgaria

   CM– PE 506.319
   FdR 930069

50. Petiția nr. 1161/2012, adresată de Hans-Thomas Wacks, de 
cetățenie austriacă, privind informațiile referitoare la originea 
produselor alimentare

   CM– PE 506.321
   FdR 930071

51. Petiția nr. 1174/2012, adresată de Massimo Bello, de cetățenie 
italiană, privind protecția sănătății și câmpurile electromagnetice

   CM– PE 506.322
   FdR 930073

52. Petiția nr. 1181/2012, adresată de T.C., de cetățenie bulgară, 
privind propuneri de îmbunătățire a Comunicării Comisiei privind 
contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale

   CM– PE 506.323
   FdR 930074
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53. Petiția 1267/2012, adresată de Herman Pichlhöfer, de cetățenie 
austriacă, privind trecerile de pietoni

   CM– PE 506.327
   FdR 930078

o O o

54. Data și locul următoarei reuniuni
   27 mai 2013,   15.00 – 18.30
   28 mai 2013,   9.00 – 12.30   


