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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 8 iulie 2013, 15.00 – 18.30
Marți, 9 iulie 2013, 9.00 – 12.30

Bruxelles

Sala   PHS  P4B001

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1)
FdR 942049

2. Comunicări ale președintelui

3. 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. Totuși, 
orice 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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Vizită de informare

4. Raport privind vizita de informare în Polonia (29-31 mai 2013)
- examinarea proiectului de document de lucru

  DT–

În prezența Comisiei Europene

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

Mediul înconjurător

5. Petiția nr. 1180/2012, adresată de M.L.G., de cetățenie italiană, în 
numele asociației „Rifiutarsi”, privind situația mediului din zona 
Agro Nolano din Campania – Italia
(posibil în prezența petiționarului)

  CM– PE 508.154
  FdR 932042

6. Petiția nr. 1211/2012, adresată de Angelo Spinillo, de 
naționalitate italiană, însoțită de 36 de semnături, privind vaporii
toxici rezultați în urma incinerării deșeurilor în provinciile Napoli 
și Caserta
(posibil în prezența petiționarului)

  CM– PE 508.157
  FdR 932045

  FFV Report

7. Petiția nr. 1223/2011, adresată de Fabiano Filippin, de cetățenie 
italiană, însoțită de 4 semnături, privind prezența anormală a 
dioxinei la animalele crescute în aer liber în Friuli (Italia)
(în prezența petiționarului)

  CM– PE 492.733
  FdR 907479

Afaceri sociale

8. Petiția nr. 0074/2010, adresată de Jean Pirotte, de cetățenie 
belgiană, în numele federației FISP-IFOD (Fédération inter 
catégorielle des services publics), privind presupusele încălcări de 
către Belgia ale Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte 
ale organizării timpului de lucru
(în prezența petiționarului)

  CM– PE 464.843
  FdR 866776

 + scrisoarea 
petiționarului

* * *

17.30 - 18.30 (cu ușile închise)
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9. Reuniune a coordonatorilor

* * *

9.00

10. Comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor

*** Votare ***

11. Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 
2012 - 2013/2051(INI)
Raportor:  SALAVRAKOS
- examinarea amendamentelor
- adoptarea unui proiect de raport

  PR–
  PE 513.107
  FdR 938156

  AM– PE 514.693
  FdR 941122

*** Sfârșitul votării ***

Vizită de informare

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

  DT–

Mediul înconjurător

13. Petiția nr. 0938/2012, adresată de Matilde Font Ten, de cetățenie 
spaniolă, în numele Coordinadora Antitransvasaments, privind 
propunerea de proiect pentru planul hidrologic al bazinului râului 
Ebru, care ar încălca o serie de directive privind mediul
(în prezența petiționarului)

  CM– PE 506.293
  FdR 929989

14. Petiția nr. 0834/2012, adresată de Miguel Ángel Sánchez Pérez, 
de cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma en Defensa de los 
ríos Tajo y Alberche”, privind gestionarea defectuoasă din punct 
de vedere ecologic a bazinului hidrografic al fluviului Tajo
(în prezența petiționarului)

  CM– PE 506.277
  FdR 929954

Vizite de informare



PE514.799v02-00 4/7 OJ\942049RO.doc

RO

15. Raport privind vizita de informare în Madrid, Spania (21-22 
martie 2013)
- aprobarea raportului aferent vizitei de informare

  DT–

16. Raport privind vizita de informare în Danemarca (20-
21 iunie 2013)
- raport preliminar oral

Rapoarte și avize

17. Aviz referitor la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene 
(AFCO) 2012/2308(INI)
Raportor:  CHICHESTER (ECR)
(votare: 16-17 septembrie 2013)
- examinarea amendamentelor
(posibil în prezența autorului Petiției nr. 0630/2006)

  PA– PE 510.780
  FdR 936267

  AM– PE 513.022
  FdR 937505

18. Raportul anual privind activitățile Comisiei pentru petiții în anul 
2012 [articolul 202 alineatul (8) din Regulamentul de procedură] 
(2013/2013(INI))
Raportor:  MCMILLAN-SCOTT (ALDE)
(termen de depunere a amendamentelor: 11 iulie 2013, ora 
17.00)
- examinarea anexei statistice

  PR– PE 508.200
  FdR 932434

  DV

* * *

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

19. Petiția nr. 1065/2010, adresată de Dominik Kohlhagen, de 
cetățenie germană, privind nerespectarea de către autoritățile 
belgiene a dispozițiilor Directivei 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora

  CM–
  PE 480,714/REV. II
  FdR 938819

20. Petiția nr. 0081/2011, adresată de M.M., de cetățenie bulgară, 
privind pretinsa discriminare pe motiv de cetățenie

  CM– PE 476,018/REV
FdR 938827
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21. Petiția nr. 0672/2011, adresată de Wolfgang J. Beckermann, de 
cetățenie germană, privind nerecunoașterea calificărilor sale 
profesionale în Austria

  CM–
  PE 483,573/REV. II
  FdR 938828

22. Petiția nr. 0883/2011, adresată de „Motoristas da Patinter”, de 
cetățenie portugheză, în numele „Motoristas da Patinter”, privind 
presupusele neregularități comise de către angajatori, care i-au 
afectat pe conducătorii auto care efectuează transport rutier de 
mărfuri

  CM– PE 513,184
  FdR 939000

23. Petiția nr. 1267/2011, adresată de Patric Lausch, de cetățenie 
maghiară, privind noua legislație maghiară care pedepsește 
cetățenii fără adăpost

  CM– PE 513,186
  FdR 939002

24. Petiția nr. 0488/2012, adresată de Pär-Anders Aronsson, de 
cetățenie suedeză, privind impunerea unor sancțiuni împotriva 
Israelului pentru înființarea unor colonii ilegale pe teritoriile 
palestiniene ocupate

  CM– PE 513,189
  FdR 939005

25. Petiția nr. 0602/2012, adresată de Guido Gatti, de cetățenie 
italiană, privind recunoașterea căsătoriilor între persoane de 
același sex, chiar dacă acestea nu dețin cetățenia țării care oficiază 
căsătoria

  CM– PE 513,192
  FdR 939008

26. Petiția nr. 0605/2012, adresată de Mariella Cappai, de cetățenie 
italiană, privind solicitarea unei legislații care să impună 
instalarea în calculatoare a unui program de protecție a vederii

  CM– PE 513,193
  FdR 939009

27. Petiția nr. 0607/2012, adresată de W.S, de cetățenie italiană, 
privind siguranța rutieră

  CM– PE 513,194
  FdR 939010

28. Petiția nr. 0610/2012, adresată de Cristina Di Marco, de cetățenie 
italiană, privind sprijinirea ocupării unui loc de muncă pentru 
părinții care au copii în spital pentru perioade lungi de timp

  CM– PE 513,195
  FdR 939011

29. Petiția nr. 0622/2012, adresată de Roger La Richarderie, de 
cetățenie franceză, privind suspendarea deciziilor administrative 
în litigiile familiale pronunțate de către Oficiul german de 
asistență pentru copii și tineret (Jugendamt)

  CM– PE 513,196
  FdR 939012

30. Petiția nr. 0660/2012, adresată de Emanuela Consortini, de 
cetățenie italiană, privind separarea proprietății în Italia între un 
cetățean italian și un cetățean danez

  CM– PE 513,198
  FdR 939014

31. Petiția nr. 0813/2012 adresată de Sohail Kahn, de cetățenie 
britanică, privind interzicerea utilizării tehnologiilor simbiotice în 
cazul oamenilor

  CM– PE 513,199
  FdR 939015
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32. Petiția nr. 0831/2012, adresată de Gianluca Sciacchitano, de 
cetățenie italiană, privind gestionarea apei în provincia Trapani 
(Sicilia)

  CM– PE 513,202
  FdR 939027

33. Petiția nr. 0869/2012, adresată de Reine Dulac, de cetățenie 
franceză, privind situația refugiaților din Patras

  CM– PE 513,204
  FdR 939029

34. Petiția nr. 0928/2012, adresată de Silvia Beltran Palladares, de 
cetățenie spaniolă, în numele Platformei europene pentru protecția 
consumatorilor și a mediului, privind pericolul pe care îl 
reprezintă pesticidele pentru sănătatea umană

  CM– PE 513,205
  FdR 939030

35. Petiția nr. 0975/2012, adresată de S.S., de cetățenie germană, 
privind impunerea unei interdicții în UE asupra navelor 
alimentate cu păcură grea

  CM– PE 513,207
  FdR 939032

36. Petiția nr. 1026/2012, adresată de Christopher Gilchrist, de 
cetățenie britanică, privind transmiterea informațiilor și a 
codurilor referitoare la jocurile video în cazul în care 
administratorul serverului încetează să furnizeze servicii

  CM– PE 513,208
  FdR 939033

37. Petiția nr. 1061/2012, adresată de Massimo Vitti, de cetățenie 
italiană, în numele Amnesty International, însoțită de 8 124 de 
semnături, privind neefectuarea unei anchete în cazul programelor 
de extrădare și detenție derulate de Statele Unite în Europa

  CM– PE 513,210
  FdR 939035

38. Petiția nr.1076/2012, adresată de Norbert Grass, de cetățenie 
germană, însoțită de 2 semnături, privind poluarea râului Geron 
din Els Poblets (Valencia) prin ape reziduale netratate

  CM– PE 513,212
  FdR 939037

39. Petiția nr. 1086/2012, adresată de C.G., de cetățenie germană, 
privind obligația automobiliștilor străini de a avea în dotare truse 
de testare a alcoolemiei când circulă în Franța

  CM– PE 513,213
  FdR 939038

40. Petiția nr. 1159/2012, adresată de H.J.H., de cetățenie germană, 
privind spațiul minim dintre scaunele din avion

  CM– PE 513,216
  FdR 939041

41. Petiția nr. 1245/2012 adresată de Ramona Isabela Stancu, de 
cetățenie română, privind presupuse nereguli în legătură cu un 
proiect cofinanțat de Uniunea Europeană 

  CM– PE 513,222
  FdR 939047

42. Petiția nr. 1283/2012, adresată de Anne Alexandra Eckman, de 
cetățenie daneză, privind presupusa hărțuire și tortură a unei 
persoane transgen

  CM– PE 513,224
  FdR 939049
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43. Petiția nr. 1285/2012, adresată de J. Afink, de cetățenie olandeză, 
privind conversia licențelor de pilot în Europa

  CM– PE 513,225
  FdR 939050

44. Petiția nr. 1294/2012, adresată de Daniela Brescan, de cetățenie 
germană, privind sprijinirea sectorului forestier

  CM– PE 513,226
  FdR 939055

45. Petiția nr. 1300/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie 
italiană, privind considerarea torturii drept infracțiune în Uniunea 
Europeană

  CM– PE 513,227
  FdR 939057

46. Petiția nr. 1307/2012, adresată de E.V., de cetățenie franceză, 
privind dubla impunere a pensiei sale germane

  CM– PE 513,228
  FdR 939058

o O o

47. Data și locul următoarei reuniuni
  16 septembrie 2013, 15.00 - 18.30
  17 septembrie 2013, 9.00 - 12.30


