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Reuniune

Luni, 27 mai 2013, ora 15.00 - 18.30
Marți, 28 mai 2013, ora 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)
FdR 936521

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

PV– PE 508,040
FdR 931487
+ anexele

3. Comunicări ale președintei

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

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

Petiția nr. 813/2008, adresată de Brian John, de cetățenie 
britanică, privind presupusele încălcări ale principiilor generale 
care reglementează activitatea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) în legătură cu examinarea cererilor 
privind alimentele modificate genetic
(posibil în prezența petiționarului)
precum și

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Petiția nr. 305/2010, adresată de Carola Twardella, de cetățenie 
germană, privind recomandarea sa pentru ca Parlamentul să 
revizuiască decizia de a autoriza plantarea pe scară largă de 
cartofi modificați genetic de către BASF și vânzarea de porumb 
modificat genetic de către Monsanto
precum și

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

5.

Petiția nr. 436/2010, adresată de Brian John, de cetățenie 
britanică, privind protestul oficial împotriva proiectului de 
regulament al Comisiei cu privire la aplicarea unor norme 
referitoare la cererile de autorizare a produselor alimentare și a 
furajelor modificate genetic în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 
și (CE) nr. 1981/2006
(posibil în prezența petiționarului)
(în prezența Prof. G-E. Séralini)

   sir

   Răspuns din partea    
ENVI
   Răspuns din partea 
EFSA
   Răspuns din partea 
comisarului european 
Dalli

Drepturile consumatorilor

6. Petiția nr. 343/2012, adresată de Wiebke Reinhardt, de cetățenie 
germană, însoțită de 2 504 semnături, privind etichetarea 
uniformă a alimentelor și a produselor alimentare modificate 
genetic
precum și
Petiția nr. 807/2012, adresată de Michael Groß-Hardt, de cetățenie 
germană, privind etichetarea produselor alimentare

   CM– PE 506.258
   FdR 929932

Mediu

7. 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 

   CM– PE 441.094/REV
   FdR 931859
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proiect asupra zonelor naturale germane din apropiere
(în prezența petiționarului)

(cu ușile închise)

Drepturile fundamentale

8. Petiția nr. 70/2012, adresată de Imre Juhasz, de cetățenie 
maghiară, însoțită de două semnături, privind o cerere de anulare 
a Rezoluției nr. 1487/2007 a Consiliului Național Slovac 
referitoare la inviolabilitatea decretelor Beneš
(posibil în prezența petiționarului)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

   LTSK

9. Petiția nr. 1298/2012, adresată de Lomnici Zoltan, de cetățenie 
maghiară, privind legislația referitoare la cetățenia slovacă
(posibil în prezența petiționarului)

   sir

de la 17.30 la 18.30 (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor

* * *

28.05.2013, ora 9.00

11. Comunicările președintei privind deciziile coordonatorilor
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12. Prezentarea Ombudsmanului European, dl Nikiforos 
Diamandouros, referitoare la raportul său anual pe 2012

Rapoarte și avize

13. 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: 30.05.2013, ora 12.00 
examinarea amendamentelor: 19.06.2013 / votare: 8-9.07.2013)
- examinarea unui proiect de raport

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

14. Aviz referitor la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene 
(AFCO)  2012/2308(INI)
Raportor:   CHICHESTER  (ECR)
(termen pentru depunerea AM:  30.05.2013, ora 12.00 
examinarea amendamentelor: 19.06.2013 / votare: 8-9.07.2013)
- examinarea unui proiect de aviz
(în prezența autorului Petiției nr. 630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

15. 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) (26.10.2012) - 2012/0297(COD)
Raportor:   CHOUNTIS  (GUE)
(votare: 19.06.2013)
- examinarea amendamentelor

   PA– PE 507,937
   FdR 930581

   AM– PE 510.694
   FdR 935556

Vizite de anchetă

16. Raport privind vizita de documentare în Galicia, Spania (11-
13.2.2013)
- examinarea proiectului de document de lucru

   DT–

17. Raport privind vizita de documentare în Madrid, Spania (21 și 22 
martie 2013)
- examinarea proiectului de document de lucru

   DT–
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* * *

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

18. Petiția nr. 1276/2007, adresată de María Begona Baquero Orgaz, 
de naționalitate spaniolă, privind presupusa încălcare a Directivei 
2000/4/CE și a Directivei 92/43/CE privind un proiect BUS-VAO 
de extindere a autostrăzii A-6 cu două benzi destinate autobuzelor 
de la Las Rozas de Madrid la Villalba (Madrid) și
Petiția nr. 251/2008, adresată de Maria Begona Baquero Orgaz, 
de naționalitate spaniolă, privind impactul negativ asupra 
mediului al devierii planificate a autostrăzii A-6 prin Las Rozas 
de Madrid

   CM–
   PE 416,439/REV. II
   FdR 929920

19. Petiția nr. 142/2009, adresată de R.A.J., de cetățenie italiană, 
însoțită de alte 2 semnături, privind intervenția autorităților elene 
în activitățile de pariuri din Atena și Salonic

   CM–
   PE 428,090/REV. IV
   FdR 929921

20. Petiția nr. 0657/2009, adresată de Antoniu Wyhnalek, de cetățenie 
română, privind refuzul autorităților române de a plăti pensia 
câștigată în România unui beneficiar cu domiciliul în Germania

   CM–
   PE 439,190/REV. II
   FdR 931857

21. Petiția nr. 0637/2011, adresată de Marco Colavecchi, de cetățenie 
italiană, privind nerecunoașterea în Spania a diplomei sale italiene 
în economie

   CM– PE 480,543/REV
   FdR 931893

22. Petiția nr. 0820/2011, adresată de J.A.A. Huijsman, de cetățenie 
neerlandeză, privind dreptul la despăgubire în cazul cheltuielilor 
legate de invaliditate

   CM– PE 485,979/REV
   FdR 931896

23. Petiția nr. 1221/2011, adresată de G.K., de cetățenie letonă, 
privind încălcarea de către acordul ACTA (Acordul comercial de 
combatere a contrafacerii) a dreptului la viața privată
precum și
Petiția nr. 0116/2012, adresată de Iwo Domeracki, de naționalitate 
poloneză, referitoare la ACTA
precum și
Petiția nr. 0142/2012, adresată de Mateusz Wójtowicz, de 
cetățenie poloneză, în numele asociației „Forum Rdzawka”, 
însoțită de 2 semnături, privind opoziția față de acordul comercial 
internațional ACTA
precum și

   CM– PE 508,091
   FdR 931941
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Petiția nr. 0203/2012, adresată de Joachim Scholz , de cetățenie 
germană, privind ACTA
precum și
Petiția nr. 0223/2012, adresată de Alex Wilks, de cetățenie 
britanică, în numele AVAAZ, susținută de peste 2 milioane de 
semnături, privind ACTA

24. Petiția nr. 1366/2011, adresată de Simon Schutz, de cetățenie 
olandeză, în numele organizației Amnesty International 
Maastricht Students, însoțită de 101 semnături, privind 
respectarea drepturilor omului în Egipt și arestarea activistului 
Alla Abd El Fattah

   CM– PE 508,092
   FdR 931943

25. Petiția nr. 0138/2012, adresată de Thomas Jähne, de cetățenie 
germană, privind concedierea abuzivă și regimul lingvistic din 
cadrul instanțelor din Țările de Jos

   CM– PE 508,094
   FdR 931945

26. Petiția nr. 0367/2012, adresată de Claudiu Marius Sava și Mihail 
Daniel Iancu, de cetățenie română, privind presupusa încălcare a 
normelor de sănătate publică în cazul construcției unui imobil din 
România

   CM– PE 508,095
   FdR 931946

27. Petiția nr. 0472/2012, adresată de M.S., de cetățenie germană, 
privind normele în materie de protecție a muncii și a mediului 
pentru mărfurile produse în afara Uniunii destinate pieței 
europene

   CM– PE 508,096
   FdR 931947

28. Petiția nr. 569/2012, adresată de B.O., de cetățenie germană, 
privind accesul marilor societăți IT la calculatoarele și telefoanele 
cetățenilor

   CM– PE 508,098
   FdR 931949

29. Petiția nr. 586/2012, adresată de H.H., de cetățenie neerlandeză, 
privind problemele întâmpinate la întoarcerea sa din Austria

   CM– PE 506,264
   FdR 929938

30. Petiția nr. 593/2012, adresată de Paolo Giovanni Lo Iacono, de 
cetățenie italiană, însoțită de 198 de semnături, privind lucrările 
de construcții din portul Balestrate, Palermo

   CM– PE 508,099
   FdR 931950

31. Petiția nr. 0708/2012, adresată de Zdenek Hromadka, de cetățenie 
cehă, însoțită de șase semnături, privind construirea unei 
autostrăzi în cartierul Ujezd din Praga
precum și
Petiția nr. 0766/2012, adresată de Martin Valena, de cetățenie 
cehă, în numele Comisiei Seberov, însoțită de 1380 de semnături, 
cu privire la construirea autostrăzii Vestec în apropierea orașului 
Praga

   CM– PE 508,104
   FdR 931987
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32. Petiția nr. 0719/2012, adresată de Veikko Turkki, de cetățenie 
finlandeză, privind presupusele impedimente în calea căsătoriei 
sale cu o persoană de cetățenie thailandeză

   CM– PE 508,105
   FdR 931988

33. Petiția nr. 792/2012, adresată de Michael Heizmann, de cetățenie 
austriacă, în numele comitetului european de întreprindere al 
companiei Mayr Meinhof Packaging, privind neconsultarea cu 
comitetul european de întreprindere

   CM– PE 506,276
   FdR 929950

34. Petiția nr. 0816/2012, adresată de Robert Radford, de cetățenie 
sierraleoneză, privind cererea sa de azil și detenția sa în Letonia

   CM– PE 508,109
   FdR 931992

35. Petiția nr. 0822/2012, adresată de Maurizio Colace, de cetățenie 
italiană, privind rămânerea Greciei în Uniunea Europeană

   CM– PE 508,111
   FdR 931994

36. Petiția nr. 0829/2012, adresată de Patrick Kiefer, de cetățenie 
franceză, privind valabilitatea standardului francez NF în 
comparație cu standardul european CE

   CM– PE 508,112
   FdR 931995

37. Petiția nr. 0842/2012, adresată de Adolf Schmidt, de cetățenie 
germană, în numele Asociației de pășunat Manarade, privind 
afilierea la Consiliul de administrație a expatriaților saxoni

   CM– PE 508,113
   FdR 931996

38. Petiția nr. 872/2012, adresată de H. D. H., de cetățenie germană, 
privind asigurarea sa de sănătate

   CM– PE 506,286
   FdR 931427

39. Petiția nr. 875/2012, adresată de Óscar Manteca García, de 
cetățenie spaniolă, privind construcția proiectată a centrului Botín 
în cheiul Albareda din orașul Santander (Cantabria)

   CM– PE 506,287
   FdR 929983

40. Petiția nr. 881/2012, adresată de M. Livcane, de cetățenie letonă, 
în numele „Biedriba Lauberiete Ozolmuiza”, privind presupusa 
încălcare de către Letonia a Directivei 2004/35/CE privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea 
și repararea daunelor aduse mediului

   CM– PE 506,288
   FdR 929984

41. Petiția nr. 0893/2012, adresată de Erasmo Amato, de cetățenie 
italiană, privind introducerea unei noi taxe pe proprietate (I.M.U.) 
de către guvernul italian
precum și
Petiția nr. 1192/2012, adresată de Francesco Di Pasquale, de 
cetățenie italiană, privind noua taxă pe proprietățile imobiliare din 
Italia

   CM– PE 508,115
   FdR 931998
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42. Petiția nr. 0899/2012, adresată de S.V., de cetățenie italiană, 
privind retroactivitatea dreptului de autor

   CM– PE 508,116
   FdR 931999

43. Petiția nr. 0903/2012, adresată de Graham Wheeler, de cetățenie 
britanică, privind liberalizarea conținutului difuzat prin satelit

   CM– PE 508,117
   FdR 932001

44. Petiția nr. 0929/2012, adresată de Francisco Pérez Martínez, de 
cetățenie spaniolă, în numele Grupului Verzilor din Comunitatea 
Madrid, privind interzicerea festivalurilor cunoscute ca 
„festivaluri cu tauri”

   CM– PE 508,119
   FdR 934059

45. Petiția nr. 0939/2012, adresată de Nicolas Caton, de cetățenie 
belgiană, privind Acordul comercial între Canada și UE (CETA)

   CM– PE 508,121
   FdR 932005

46. Petiția nr. 0991/2012, adresată de Richard Parsons, de cetățenie 
britanică, privind o propunere pentru o taxă pe tranzacții

   CM– PE 508,123
   FdR 932007

47. Petiția nr. 0994/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie 
italiană, privind introducerea legislației de combatere a corupției 
la nivelul UE

   CM– PE 508,124
   FdR 932008

48. Petiția nr. 1001/2012, adresată de Sebastian Hofmann, de 
cetățenie germană, privind o solicitare de modificare a articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 (Roma II)

   CM– PE 508,125
   FdR 932009

49. Petiția nr. 1035/2012, adresată de Luigi Perrone, de cetățenie 
italiană, privind lipsa indicațiilor referitoare la perceperea unei 
taxe de circulație pe autostradă la granița dintre Italia și Slovenia

   CM– PE 506,309
   FdR 930059

50. Petiția nr. 1053/2012, adresată de Jonathan Saxon, de cetățenie 
britanică, privind impozitarea abuzivă a nerezidenților în Spania

   CM– PE 506,312
   FdR 930062

51. Petiția nr. 1055/2012, adresată de Stoyko Stoykov, de cetățenie 
macedoneană, privind presupusa discriminare a minorității 
macedonene în Bulgaria

   CM– PE 508,136
   FdR 932024

52. Petiția nr. 1072/2012, adresată de Mathias Klein, de cetățenie 
germană, în numele „Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH”, 
privind desființarea taxei de import pentru integratoare (set-top 
box) cu funcționalitate de internet și televizoare LCD

   CM– PE 508,139
   FdR 932027
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53. Petiția nr. 1090/2012, adresată de Wolfram Schumacher, de 
cetățenie germană, privind discriminarea pe bază de prețuri între 
rezidenți și nerezidenți aplicată de compania aeriană Binter 
(Insulele Canare)

   CM– PE 508,140
   FdR 932028

54. Petiția nr. 1093/2012, adresată de A.D., de cetățenie germană, 
privind cererea ca societățile din state care nu sunt membre ale 
UE să aibă statut juridic în UE, dacă doresc să efectueze tranzacții 
în interiorul ei

   CM– PE 508,141
   FdR 932029

55. Petiția nr. 1107/2012 adresată de Per Uggen, de cetățenie daneză, 
privind o inițiativă a UE cu privire la paza de coastă

   CM– PE 506,316
   FdR 930066

56. Petiția nr. 1145/2012, adresată de Zdenek Dobias, de cetățenie 
cehă, privind drepturile egale de acces la locuri de muncă

   CM– PE 508,144
   FdR 932032

57. Petiția nr. 1155/2012, adresată de A. S., de cetățenie elenă, 
privind monitorizarea site-urilor internet și protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală

   CM– PE 508,146
   FdR 932034

58. Petiția nr. 1160/2012, adresată de Alexandra Salamanoudi, de 
cetățenie elenă, privind activitatea de braconaj din Grecia

   CM– PE 508,147
   FdR 932035

59. Petiția nr. 1166/2012, adresată de Paul Kaiser, de cetățenie 
austriacă, privind zgomotul generat de autovehicule și vârsta până 
la care se pot conduce vehicule

   CM– PE 508,148
   FdR 932036

60. Petiția nr. 1171/2012, adresată de Steven Sylveser, de cetățenie 
britanică, privind exportabilitatea indemnizației de subzistență 
pentru persoanele cu handicap din Regatul Unit

   CM– PE 508,150
   FdR 932038

61. Petiția nr. 1186/2012, adresată de T.T., de cetățenie britanică, 
privind justiția nucleară, discriminarea pe criterii de sex și 
standardele de siguranță

   CM– PE 508,155
   FdR 932043

62. Petiția nr. 1189/2012, adresată de dna Pia Berrend, de cetățenie 
luxemburgheză, privind interzicerea creșterii animalelor pentru 
blană în Europa

   CM– PE 506,324
   FdR 930075

63. Petiția nr. 1218/2012, adresată de C.A., de cetățenie italiană, 
privind exercitarea liberă a profesiei de medic legist în Europa

   CM– PE 508,158
   FdR 932046
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64. Petiția nr. 1232/2012, adresată de Heinrich G. Jacob, de cetățenie 
germană, privind drepturile sale de pensie

   CM– PE 508,159
   FdR 932047

65. Petiția nr. 1236/2012, adresată de Klaus Büsing, de cetățenie 
germană, privind armonizarea fiscală și fiscalitatea echitabilă

   CM– PE 508,160
   FdR 932048

66. Petiția nr. 1237/2012, adresată de Athina Plati, de cetățenie elenă, 
privind subprodusele de origine animală

   CM– PE 508,161
   FdR 932049

67. 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 produsele cosmetice

   CM– PE 508,164
   FdR 932052

68. Petiția nr. 1273/2012, adresată de B.J.L., de cetățenie germană, 
privind presupusa discriminare de către un fond german de pensii

   CM– PE 508,166
   FdR 932054

69. Petiția nr. 1279/2012, adresată de Heike Schwartz, de cetățenie 
germană, privind standarde uniforme de siguranță pentru 
autobuzele școlare

   CM– PE 508,167
   FdR 932055

70. Petiția nr. 1288/2012, adresată de Wilfried Aanraad, de cetățenie 
olandeză, privind o hotărâre a Curții Supreme a Țărilor de Jos 
privind impozitarea autovehiculelor și reglementările în materie 
de taximetre

   CM– PE 508,168
   FdR 932056

71. Petiția nr. 1291/2012, adresată de Steffen Eitner, de cetățenie 
germană, privind introducerea unui post radio european DAB+, 
care să furnizeze informații nelimitate tuturor cetățenilor UE

   CM– PE 508,169
   FdR 932057

o O o

72. Data și locul următoarei reuniuni
   19 iunie 2013, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30


