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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Miercuri, 19 iunie 2013, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001

9.00 - 10.30 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor

* * *

10.30

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 513.308
FdR 939788

_________________________
(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. Totuși, 
oricare membru poate solicita, înainte de sfârșitul reuniunii, transferarea unui punct de la secțiunea B la 
secțiunea A; în acest caz, acesta va fi mutat automat în secțiunea A, urmând să fie discutat în cadrul unei 
reuniuni ulterioare.
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3. Comunicări ale președintelui

4. Chestiuni diverse

5. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

*** Votare ***

6. Aviz referitor la revizuirea evaluării impactului asupra mediului
(Modificarea 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)
- adoptarea unui proiect de aviz

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510694v2
    FdR 936912

*** Sfârșitul votării ***

Vizite de informare

7. Raport privind vizita de informare în Galicia, Spania (11-
13 februarie 2013)
- examinarea proiectului de document de lucru

   DT–

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

   DT–
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15.00

În prezența Comisiei Europene

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

Mediul înconjurător

9. Petiția nr. 0210/2007, adresată de Robert Pocock, de cetățenie 
irlandeză, în numele „Voice of Irish Concern for the 
Environment” („Vocea preocupării irlandeze pentru mediu”), 
privind îngrijorările provocate de adăugarea acidului fluorosilicic 
(H2SiF6) în apa potabilă din Irlanda
(în prezența unui petiționar)
și
Petiția nr. 0211/2007, adresată de Walter Graham, de cetățenie 
britanică, în numele Consiliului Irlandei de Nord împotriva 
fluorurării, privind îngrijorările provocate de adăugarea acidului 
fluorosilicic (H2SiF6) în apa potabilă din Regatul Unit

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Petiția nr. 1337/2008, adresată de Nayden Chakarov, de cetățenie
bulgară, însoțită de 12 semnături, privind centrala electrică 
Marița-Iztock și poluarea din împrejurimile orașului bulgar Stara 
Zagora
și
Petiția nr. 1865/2009, adresată de I.P., de cetățenie bulgară, 
privind poluarea aerului din orașul Stara Zagora, din centrul 
Bulgariei
și
Petiția nr. 0257/2011, adresată de Tsveta Hristova, de cetățenie 
bulgară, în numele inițiativei cetățenești „Aer proaspăt peste Stara 
Zagora”, însoțită de aproximativ 30 000 de semnături, privind 
poluarea aerului în orașul Stara Zagora din centrul Bulgariei
(în prezența unui petiționar)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673

11. Petiția nr. 0958/2012, adresată de Pierre Lacroix, de cetățenie 
franceză, în numele Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche, 
însoțită de 217 semnături, privind situația mediului în cadrul 
sistemului de apă în regiunea Deux-Sèvres

   CM– PE 504.295
   FdR 925913
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Concurență - discriminare

12. Petiția nr. 1331/2010, adresată de Fausto Benzone, de cetățenie 
italiană, privind diferențele dintre primele de asigurare auto
și
Petiția nr. 1621/2010, adresată de Fedele Francavilla, de cetățenie 
italiană, privind costurile ridicate de asigurare a automobilelor
și
Petiția nr. 1106/2011, adresată de Pietro Avino, de cetățenie 
italiană, în numele „Onlus Orgoglio Meridionale”, privind 
diferențele dintre tarifele asigurărilor auto din diferite regiuni ale 
Italiei
(în prezența unui petiționar)
și
Petiția nr. 0799/2011, adresată de Giuseppe Sorrentino, de 
cetățenie italiană, privind discriminarea în ceea ce privește tarifele 
de asigurare auto pentru locuitorii din Campania
și
Petiția nr. 1105/2011, adresată de Marco Fiorentino, de cetățenie 
italiană, privind armonizarea la nivel european a tarifelor 
asigurărilor

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Rapoarte și avize

13. Aviz referitor la aplicarea legislației comunitare
Raportor:   HELMER
- examinarea proiectului de aviz

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 
2012 - 2013/2051(INI) 
Raportor:   SALAVRAKOS
(examinare: 19 iunie 2013/termen de depunere a 
amendamentelor: 24 iunie 2013 
examinarea amendamentelor și votare: 8-9 iulie 2013
- examinarea proiectului de raport

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

Vizită de informare

15. Raport privind vizita de informare în Polonia (29-31 mai 2013)
- raport oral preliminar
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* * *
B. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

16. Petiția nr. 1378/2009, adresată de Jamie Andrew Ewing, de 
cetățenie britanică, în numele „Finca Moyano”, privind proiectul 
de instalare a unei linii de înaltă tensiune în valea Gaucin, din 
Málaga

   CM–
   PE 456,735/REV. II
   FdR 929922
+ email + Lt Andalucia

17. Petiția nr. 1636/2009, adresată de Robert Mark Stewart, de 
cetățenie britanică, în numele Airbus Operation Ltd, privind 
impactul Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului asupra angajaților Airbus/EADS

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Petiția nr. 0906/2010, adresată de Stanislaw Matuszewski, de 
cetățenie poloneză, în numele „Izba Gospodarcza Producentów i 
Operatorów Urządzeń Rozrywkowych” (Camera de comerț
pentru producătorii și operatorii de echipamente de amuzament), 
privind noua lege referitoare la jocurile de noroc și 
incompatibilitatea acesteia cu actele legislative și principiile UE 
în vigoare în acest domeniu

   CM–
   PE 458,730/REV. II
   FdR 931864

19. Petiția nr. 1395/2010, adresată de Krzysztof Szremski, de 
cetățenie poloneză, privind problemele sale cu sistemele de 
securitate socială polonez și spaniol, în contextul formulării unei 
cereri de plată a unor indemnizații pentru incapacitate de muncă

   CM– PE 467,111/REV
   FdR 929925

20. Petiția nr. 0128/2011, adresată de Klaus Zeitler, de cetățenie 
germană, privind o chestiune transfrontalieră între Germania și 
Franța, cu privire la înmatricularea unei remorci

   CM– PE 508,080
   FdR 931884

21. Petiția nr. 0477/2011, adresată de Margret Tryggvadottir, de 
cetățenie islandeză, în numele Asociației de proprietari 
„Hagsmunasamtök Heimilanna”, însoțită de 19 semnături, privind 
nerespectarea aplicării Directivei 93/13/CE (clauzele abuzive) de 
către autoritățile islandeze în legătură cu creditele bancare

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   Avizul ECON
   Avizul JURI

22. Petiția nr. 0950/2011, adresată de Jacek Antonowicz, de cetățenie 
poloneză, privind presupusa practică discriminatorie în privința 
persoanelor cu handicap în orașul polonez Katowice

   CM– PE 487,858/REV
   FdR 931986

23. Petiția nr. 0386/2012, adresată de Viorel Staicu, de cetățenie 
română, privind legislația referitoare la perioada de așteptare 
pentru primirea indemnizației de șomaj în Cipru

   CM– PE 504.246
  FdR 925836



PE513.308v01-00 6/6 OJ\939788RO.doc

RO

24. Petiția nr. 0468/2012, adresată de Roman Dudaryk, de cetățenie 
poloneză, privind presupusa nerespectare de către autoritățile 
poloneze a Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului privind 
aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor 
judecătorești în materie penală care impun pedepse de 
condamnare sau măsuri privative de libertate în scopul executării 
lor în cadrul Uniunii Europene

   CM– PE 500.721
   FdR 920600

25. Petiția nr. 714/2012 adresată de I.L., de cetățenie cipriotă, privind 
presupusa încălcare de către guvernul cipriot a drepturilor la 
proprietate ale cetățenilor

   CM– PE 506,271
   FdR 929945

26. Petiția nr. 0925/2012, adresată de Helena Iwaniuk, de cetățenie 
poloneză, privind poluarea proprietății sale cu ape reziduale și 
nepunerea în aplicare a unei hotărâri cu privire la acest aspect de 
către autoritățile locale

   CM– PE 508,118
   FdR 932002

27. Petiția nr. 0952/2012, adresată de L.C., de cetățenie poloneză, 
însoțită de aproximativ 450 de semnături, privind solicitarea de a 
adapta Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind 
protecția animalelor în momentul uciderii în vederea abrogării 
dispozițiilor privind luarea în considerare a sacrificării religioase

   CM– PE 506,296
   FdR 929992

o O o

28. Data și locul următoarei reuniuni
   8 iulie 2013, 15.00 - 18.30
   9 iulie 2013, 9.00 - 12.30


