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Comisia pentru petiții
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PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 16 aprilie 2015, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30

Bruxelles

Sala ASP A1G-3

de la 9.00 la 10.00 (cu ușile închise)

1. Reuniune a coordonatorilor

* * *

la ora 10.00

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) PE 554.756
FdR 1057036

3. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
 26 februarie 2015

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ anexele

_________________________

(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 încheierea reuniunii, transferarea unui punct de la secțiunea B la 
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secțiunea A; în acest caz, acesta va fi mutat automat în secțiunea A, urmând să fie discutat în cadrul unei 
reuniuni ulterioare.

4. Comunicări ale președintelui

5. Chestiuni diverse

6. Comunicarea președintelui privind deciziile coordonatorilor

Avize

*** Votare ***

7. Aviz privind Recomandările pentru CE referitoare la negocierile 
pentru Parteneriatul transatlantic de comerț și investiții (TTIP) 
(pentru INTA) (2014/2228 (INI))
Raportor: WALESA (PPE)
(termen de depunere a AM: 23.3.2015)
- adoptarea unui proiect de aviz

PA– PE 549.172-v02
FdR 1052565

AM– PE 522.063
FdR 1055208

8. Aviz privind Raportul anual referitor la situația drepturilor 
fundamentale în UE (2013-2014) (pentru LIBE)
(2014/2254 (INI))
Raportoare: CABEZON RUIZ (S-D)
(termen de depunere a AM: 16.3.2015)

- adoptarea unui proiect de aviz

PA– PE 549.253
FdR 1050326

AM– PE 551.898-v02
FdR 1055375

*** Sfârșitul votării ***

În prezența Comisiei Europene

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

Mediu

9. Petiția nr. 1004/2014, adresată de Paul Stefan, de cetățenie 
austriacă, în numele organizației Verein Lebensraum Mattigtal, cu 
privire la presupusa eludare a Directivei privind evaluarea 
efectelor asupra mediului în ceea ce privește autostrada (B 147) 
din Austria
(în prezența petiționarului)

sir

10. Petiția nr. 1833/2013, adresată de Gisela Urban și Gabriele 
Menzel, de cetățenie germană, în numele mai multor asociații de 
protecție a animalelor, însoțită de 7724 de semnături, privind 
testarea pe animale și regulamentul REACH

CM– PE 535.850
FdR 1029446
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(în prezența petiționarei)

Fraudă și corupție

11. Petiția nr. 0570/2013, adresată de Ernesto Sojo, de cetățenie 
spaniolă, privind corupția în România
(în prezența petiționarului)

sir
LT RO

Avize

12. Aviz privind monitorizarea Inițiativei cetățenești europene 
„Dreptul la apă” (pentru ENVI)
(2014/2239 (INI))
Raportoare: AUKEN (VERTS/ALE)
(termen de depunere a AM, de preferință în EN: 
17.4.2015/votare: 5.5.15)
- examinarea unui proiect de aviz

PA– PE 551.864
FdR 1053143

13. Aviz privind „Inițiativa cetățenească europeană” (pentru AFCO)
(2014/2257 (INI))
Raportoare: BECERRA BASTERRECHEA (ALDE)
(termen de depunere a AM: 23.4.15 / votare: 23.6.15)

- examinarea unui proiect de aviz

PA– PE 551.974
FdR 1054485

* * *

la ora 15:00

14. Petiția nr. 0725/2011, adresată de Bernhard Kempen, de cetățenie 
germană, în numele a 6 societăți, privind înregistrarea obligatorie 
la Camerele de Comerț și Industrie din Germania și Austria
(eventual în prezența petiționarului)

CM– PE 485.970
FdR 896413

Aviz JURI
LT Facultatea de drept 
Köln



PE554.756v01-00 4/14 OJ\1057036RO.doc

RO

Servicii financiare - Drepturile consumatorului

15. 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 locuinței sale
(eventual în prezența petiționarului)
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
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
(eventual în prezența petiționarului)
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
și
Petiția nr. 1669/2012, adresată de Pedro Mollar Roda, de cetățenie 
spaniolă, în favoarea introducerii datio in solutum în legislația 
spaniolă privind creditele imobiliare
și
Petiția nr. 0996/2013, adresată de Pablo Monedero Valero și Ana 
Valera Vera, de cetățenie spaniolă, privind introducerea datio in 
solutum în legislația spaniolă privind creditele ipotecare
și
Petiția nr. 1345/2013, adresată de Eduardo Lledias Eduardo, de 
cetățenie spaniolă, privind vânzările forțate ale proprietăților din 
cauza neplății datoriilor la bancă în Spania
și
Petiția nr. 1249/2013, adresată de Manuel Garcia Barba, de 
cetățenie spaniolă, privind utilizarea indicelui de referință pentru 
creditele ipotecare pentru a stabili rata dobânzii ipotecii
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr., 1436/2013, adresată de A.T., de cetățenie spaniolă, 
privind modificările unilaterale ale condițiilor de ipotecă din 
Spania
și
Petiția nr. 1705/2013, adresată de Antonio Jurado Checa, de 
cetățenie spaniolă, în numele campaniei „Marș pentru demnitate” 
privind legea referitoare la ipoteci din Spania

CM–
PE 480.721/REV. II
FdR 891586

LT ES

CM– PE 537.233
FdR 1032511

CM– PE 537.456
FdR 1034241

CM– PE 544.428
FdR 1044197
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și
Petiția nr. 1736/2013, adresată de Jose Javier Martinez Chantada, 
de cetățenie spaniolă, privind legislația din domeniul creditelor 
ipotecare în Spania
și
Petiția nr. 2120/2013, adresată de L.M.V.M., de cetățenie 
spaniolă, privind împrumutul ipotecar în Spania
și
Petiția nr. 2159/2013, adresată de Dolores Morales Berenguel, de 
cetățenie spaniolă, privind legea ipotecilor din Spania
și
Petiția nr. 2440/2013, adresată de Lauzinete Manzioli, de 
cetățenie spaniolă, privind legea ipotecilor din Spania
și
Petiția nr. 2563/2013, adresată de Jose Lacalle Marqez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Fundacion YouBank”, însoțită de 2 
000 de semnături, privind presupusele clauze ipotecare cauzatoare 
de prejudiciu („clausula suelo de hipoteca”) din Spania
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 2610/2013, adresată de Amparo Yoldi, de cetățenie 
spaniolă, privind anularea unei ipoteci în Spania

sir

CM– PE 546.930
FdR 1048462

CM– PE 551.815
FdR 1052982

CM– PE 551.826
FdR 1052993

sir

sir

16. Petiția nr. 0513/2012, adresată de Nayden Boyadzhiev, de 
cetățenie bulgară, privind practicile frauduloase ale băncii La 
Caixa din Spania
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 1 579 de semnături, privind 
presupusa fraudă în vânzarea de instrumente financiare către 
clienți ai unei bănci de economii
(eventual în prezența petiționarului)
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
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
și
Petiția nr. 0785/2012, adresată de Eva Urbano Romero, de 
cetățenie spaniolă, privind un presupus abuz în vânzarea de 
instrumente financiare către clienți ai unei bănci spaniole

CM–
PE 502.154/REV.
FdR 1003948

LT ES1
LT ES2
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și
Petiția nr. 0788/2012, adresată de A. S. S., de cetățenie spaniolă, 
privind presupusa fraudă în vânzarea de instrumente financiare 
unui client al unei bănci de economii
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
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
și
Petiția nr. 1247/2012, adresată de Epifanio Vázquez Buendia, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 4 semnături, privind presupuse 
abuzuri la vânzarea de instrumente financiare către clienții 
băncilor în Spania
și
Petiția nr. 1343/2012, adresată de José Manuel Estévez 
Rodríguez, de cetățenie spaniolă, în numele Plataforma de 
afectados Vigo Val-Miñor, privind presupuse abuzuri în vânzarea 
de instrumente financiare clienților băncilor de economii din 
Spania
(în prezența petiționarului)
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 de instrumente financiare riscante de către bănci din 
Spania
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 1662/2012, adresată de Amparo García Ovejero, de 
cetățenie spaniolă, privind presupusa fraudă și presupusul abuz în 
vânzarea de instrumente financiare unui client al unei bănci de 
economii
și
Petiția nr. 1761/2012, adresată de N.G.C., de cetățenie spaniolă, 
privind vânzarea frauduloasă de instrumente financiare riscante, 
„participaciones preferentes”, clienților caselor de economii din 
Spania
și
Petiția nr. 1851/2012, adresată de Rufino Manzaneque Ramos, de 
cetățenie spaniolă, privind vânzarea frauduloasă de instrumente 
financiare riscante, „participaciones preferentes”, clienților 

CM– PE 523.149
FdR 1010219
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caselor de economii din Spania
și
Petiția nr. 1864/2012, adresată de R.T.M., de cetățenie spaniolă, 
privind vânzarea frauduloasă de instrumente financiare riscante, 
„participaciones preferentes”, clienților caselor de economii din 
Spania
și
Petiția nr. 0169/2013, adresată de Agustín Valero Gómez, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 43 de semnături, privind vânzarea 
frauduloasă de participaciones preferentes, un instrument 
financiar riscant, către clienții băncilor din Spania
(eventual în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 0171/2013, adresată de Ana María Cedeira Zas, de 
cetățenie spaniolă, în numele organizației Plataforma de 
Afectados por Participaciones Preferentes y Subordinadas de A 
Coruña, privind vânzarea frauduloasă de instrumente financiare 
riscante către clienții băncilor din Spania
(în prezența petiționarului)
și
Petiția nr. 2206/2013, adresată de Montserrat Domeque Serrano, 
de cetățenie spaniolă, privind vânzarea de acțiuni preferențiale
și
Petiția nr. 2215/2013, adresată de A.P.R., de cetățenie spaniolă, 
privind probleme financiare personale
și
Petiția nr. 2228/2013, adresată de Santiago del Olmo del Olmo, 
de cetățenie spaniolă, privind pierderea economiilor investite în 
acțiuni și despăgubirea pentru această pierdere
și
Petiția nr. 2243/2013, adresată de Miriam Pardo Navarro, de 
cetățenie spaniolă, privind impactul acțiunilor preferențiale asupra 
micilor depunători
precum și
Petiția nr. 2274/2013, adresată de Lopez Ramirez, de cetățenie 
spaniolă, privind practicile neloiale ale băncilor din Spania

CM– PE 532.482
FdR 1028551

CM– PE 544.451
FdR 1044220

CM– PE 546.940
FdR 1048474

CM– PE 546.943
FdR 1048509

Mediu

Cursul dat recomandărilor raportului referitor la vizita de informare în Grecia
(18 - 20.9.2013) referitoare la gestionarea deșeurilor din Attica, Peloponez, Thesprotia și 
Corfu în urma:

17. Petiției nr. 0078/2007, adresată de Mavroudis Voridis, de 
cetățenie elenă, privind construirea unui depozit de deșeuri în 
partea de est a regiunii Attica
precum și

CM–
PE 396.614/REV. VI
FdR 1029808
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Petiției 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. II
FdR 943023

18. Petiția nr. 1710/2013, adresată de Kyriakos Gkikas, de cetățenie 
greacă, privind groapa de gunoi din Fyli și impactul său asupra 
mediului și sănătății rezidenților locali
(în prezența petiționarului)
precum și
Petiția nr. 2887/2013, adresată de Harilaos Marmaros, de 
cetățenie elenă, în numele Comitetului de luptă din Fyli (Epitropi 
Agona Fylis), însoțită de 1 520 de semnături, privind efectele 
depozitării deșeurilor sanitare asupra regiunii din apropiere și a 
locuitorilor acesteia, precum și privind închiderea sa definitivă

CM– PE 541.580
FdR 1039645

sir

19. Petiția nr. 0978/2008, adresată de Dionysios Papadopoulos, de 
naționalitate elenă, în numele consiliului municipal Megalopoli, 
privind nerespectarea de către autoritățile elene a criteriilor și 
procedurilor UE de eliminare a deșeurilor în legătură cu depozitul 
de deșeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea peloponeză a 
Greciei
(în prezența petiționarilor)
(în prezența unui reprezentant al Ministerului elen al 
reconstrucției, producției, mediului și energiei

CM–
PE 421.179/REV. V
FdR 1039542

20. 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

CM–
PE 462.679/REV. VI
FdR 1026025

21. Petiția nr. 0212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de 
cetățenie belgiană, privind crearea de depozite de deșeuri
(în prezența petiționarului)

CM–
PE 416.475/REV. VII
FdR 1029810

* * *

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

22. Petiția nr. 0295/2005, adresată de James Lunney, probabil de 
cetățenie irlandeză, în numele Grupului de acțiune Nevitt Lusk 
împotriva unui superdepozit de gunoi, privind o instalație propusă 
de depozitare a deșeurilor

CM–
PE 369.978/REV. VI
FdR 1017775
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23. Petiția nr. 0338/2010, adresată de T.F.T, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Plataforma por la defensa de los valles verdes”, privind 
instalațiile de captare a apei și activitățile de forare din parcul 
natural Sierra de Cazorla din Segura y las Villas, Jaén

CM–
PE 456.744/REV. VII
FdR 1052667

24. Petiția nr. 1032/2010, adresată de Manuel Altemir Mergelina, de 
cetățenie spaniolă, privind discriminarea suferită de elevii din 
școlile europene în ceea ce privește admiterea la universitățile 
spaniole

CM–
PE 464.854/REV. II
FdR 1052668

25. Petiția nr. 1598/2010, adresată de Angel Aleksandrov Vasilev, de 
cetățenie bulgară, privind presupusa încălcare de către autoritățile 
bulgare a legislației UE privind măsurile pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă

CM– PE 469.917/REV
FdR 1052670

26. Petiția nr. 0045/2011, adresată de Christian Frener, de cetățenie 
austriacă, privind nerespectarea procedurilor de achiziții publice 
ale UE în domeniul transportului public din Vorarlberg, Austria

CM–
PE 487.822/REV. IV
FdR 1052675

27. Petiția nr. 0817/2011, adresată de Jean-Antoine Enrile, de 
cetățenie franceză, privind discriminarea referitoare la plata 
taxelor de moștenire în cazul contribuabililor nerezidenți în 
Spania

CM–
PE 480.732/REV. II
FdR 1052676

28. Petiția nr. 0222/2012, adresată de angajații IRC-Pescara, de 
cetățenie italiană, privind efectele globalizării muncii

CM– PE 551.799
FdR 1052962

29. Petiția nr. 0444/2012, adresată de Asociația Drepturilor Civile, 
privind un proiect de exploatare a gazelor de șist în România 
și
Petiția nr. 0504/2012, adresată de Danièle Favari, de cetățenie 
franceză, însoțită de 15 860 de semnături, privind opoziția 
acestora împotriva exploatării gazelor de șist
și
Petiția nr. 0596/2012, adresată de Vasile Stan, de cetățenie 
română, privind opoziția sa față de proiectele de exploatare a 
gazelor de șist în România
și
Petiția nr. 0761/2012, adresată de Edward Zytka, de cetățenie 
poloneză, privind extracția gazului de șist în Polonia
și
Petiția nr. 0895/2012, adresată de Rosemary Rechter, de cetățenie 
britanică, privind combustibilii fosili
și
Petiția nr. 2376/2013, adresată de Oana Chirilă, de cetățenie 
română, privind explorarea gazelor de șist în România

CM– PE 502.148/REV
FdR 1052680
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30. Petiția nr. 0540/2012, adresată de Mandfred Johann și Hannelore 
Danzer, de cetățenie austriacă, privind activitățile industriale și de 
extracție care se desfășoară în Felanitx (Insulele Baleare, Spania), 
fără evaluări corespunzătoare ale impactului asupra mediului

CM– PE 506.263/REV
FdR 1052681

31. Petiția nr. 1716/2012, adresată de Maria Iancu, de cetățenie 
română, privind contractul său de muncă din Italia și o presupusă 
discriminare a resortisanților români

CM– PE 551.800
FdR 1052965

32. Petiția nr. 1774/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie 
italiană, privind răspunderea penală și civilă a autorităților locale 
pentru planurile de dezvoltare care au provocat daune mediului

CM– PE 551.801
FdR 1052966

33. Petiția nr. 0236/2013, adresată de Patrick Vanhoudt, de cetățenie 
belgiană, însoțită de 35 de semnături, privind aprobarea 
proiectului unei centrale electrice în Gonderange, Luxemburg

CM– PE 529.961/REV
FdR 1052685

34. Petiția nr. 0328/2013, adresată de David Reiling, de cetățenie 
britanică, privind accesul la școlile de stat malteze

CM– PE 535.904/REV
FdR 1052687

35. Petiția nr. 1212/2013, adresată de Oisin Jones-Dillon, de cetățenie 
irlandeză, privind discriminarea resortisanților UE în Malta

CM– PE 537.230/REV
FdR 1052688

36. Petiția nr. 1527/2013, adresată de Luis Maria Taboada Gonzalez, 
de cetățenie spaniolă, privind neregulile în materie de urbanism 
din orașul Ferrol

CM– PE 551.803
FdR 1052968

37. Petiția nr. 1764/2013, adresată de Nikolay Antonov, de cetățenie 
bulgară, privind discriminarea a doi studenți bulgari de către o 
companie de croaziere la îmbarcarea în Suedia

CM– PE 551.804
FdR 1052969

38. Petiția nr. 1825/2013, adresată de Lorenzo Croce, de cetățenie 
italiană, privind extinderea protecției animalelor în Uniunea 
Europeană

CM– PE 551.805
FdR 1052970

39. Petiția nr. 1919/2013, adresată de Mark Tedman (de cetățenie 
irlandeză), în legătură cu armonizarea sistemului de asistență 
medicală pe tot cuprinsul Uniunii

CM– PE 551.808
FdR 1052975

40. Petiția nr. 1974/2013, adresată de Aleksander Sandelin, de 
naționalitate suedeză, privind o regiune în declin din Finlanda

CM– PE 551.809
FdR 1052976
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41. Petiția nr. 1992/2013, adresată de Dorian Zor, de cetățenie 
română, privind numărul de ore de lucru impuse agenților de 
securitate în România

sir
LT RO

42. Petiția nr. 2035/2013, adresată de Graziano Benedetto, de 
cetățenie italiană, privind utilizarea unei duble calificări 
profesionale obținute în mai mult de un stat membru în temeiul 
Directivei 98/5/CE

CM– PE 551.810
FdR 1052977

43. Petiția nr. 2063/2013, adresată de Giuseppe Ursini, de cetățenie 
italiană, în numele CODACONS, privind ajutorul de stat în 
favoarea Alitalia (Italia)

CM– PE 551.811
FdR 1052978

44. Petiția nr. 2066/2013, adresată de Gredo Förster, de cetățenie 
germană, privind verificarea numelor și a numerelor în 
tranzacțiile care necesită codurile IBAN/BIC

CM– PE 551.812
FdR 1052979

45. Petiția nr. 2107/2013, adresată de A.M.P., de cetățenie spaniolă, 
privind poluarea atmosferică

CM– PE 551.813
FdR 1052980

46. Petiția nr. 2198/2013, adresată de S.E., de cetățenie germană, 
privind reținerea temporară a documentelor de identitate

CM– PE 551.818
FdR 1052985

47. Petiția nr. 2221/2013, adresată de Uwe Rutter, de cetățenie 
germană, privind un permis de ședere pentru soția sa de origine 
thailandeză

CM– PE 551.819
FdR 1052986

48. Petiția nr. 2224/2013, adresată de Detlef Zöllner, de cetățenie 
germană, privind revizuirea Regulamentului Dublin II

CM– PE 551.820
FdR 1052987

49. Petiția nr. 2259/2013, adresată de Antonio Galantino, de cetățenie 
italiană, însoțită de peste 55 000 de semnături, privind aplicarea 
retroactivă a legii italiene 190/2012 referitoare la ineligibilitate și 
interdicția de a candida în alegeri în urma unei condamnări

CM– PE 551.821
FdR 1052988

50. Petiția nr. 2261/2013, adresată de Daniel Ungurian, de cetățenie 
română, privind propunerea de a interzice utilizarea trăsurilor 
trase de cai pe drumurile publice în toate statele membre

sir
LT RO

51. Petiția nr. 2380/2013, adresată de Francesco Era, de cetățenie 
italiană, privind încălcarea drepturilor consumatorilor și al 
societăților comerciale de către unele bănci italiene și de agenția 
concesionară a serviciului de recuperare Equitalia

CM– PE 551.822
FdR 1052989
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52. Petiția nr. 2438/201, adresată de Doros Polykarpou, de cetățenie 
cipriotă, în numele lui Muhammad Altaf, privind eliberarea unui 
permis de ședere în Cipru pentru Muhammad Altaf

CM– PE 551.825
FdR 1052992

53. Petiția nr. 2442/2013, adresată de Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes, de cetățenie portugheză, privind tortura în închisorile 
din Galiția

CM– PE 551.827
FdR 1052994

54. Petiția nr. 2443/2013, adresată de Philippe Martinot, de cetățenie 
franceză, privind absența unei conexiuni în bandă largă și a 
telefoniei vocale fixe în Saint-Laurent-du-Maroni (Guyana 
franceză).

CM– PE 551.828
FdR 1052995

55. Petiția nr. 2457/2013, adresată de Ugo Papa, de cetățenie italiană, 
privind conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 
privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în 
Comunitate

CM– PE 551.829
FdR 1052996

56. Petiția nr. 2474/2013, adresată de Alina Frimu, de cetățenie 
italiană, privind excluderea avocaților stabiliți în Italia care sunt 
înscriși în Baroul Bota (România)
și
Petiția nr. 2476/2013, adresată de G. C., de cetățenie italiană, 
privind refuzul Italiei de a înregistra avocații din Uniunea 
Barourilor Bota (UNBR) din România
precum și 
Petiția nr. 2484/2013, adresată de Alessandro Pietri, de cetățenie 
italiană, privind avocații din Uniunea Barourilor Bota din 
România care s-au stabilit în Italia

CM– PE 551.830
FdR 1052997

57. Petiția nr. 2485/2013, adresată de AM GC, de cetățenie spaniolă, 
privind reforma juridică planificată a Decretului regal spaniol 
1/2007 referitor la protecția consumatorilor

CM– PE 551.831
FdR 1052998

58. Petiția nr. 2502/2013, adresată de Lorraine Cleaver, de cetățenie 
britanică, privind dificultățile legate de achiziționarea unui 
medicament în Scoția

sir
LT EMA

59. Petiția nr. 2525/2013, adresată de J.R., de cetățenie spaniolă, 
privind aplicarea legislației spaniole cu privire la dereglementarea 
profesiilor

CM– PE 551.832
FdR 1052999

60. Petiția nr. 2548/2013, adresată de H. K., de cetățenie germană, 
privind interzicerea becurilor cu consum redus de energie care 
conțin mercur

CM– PE 551.833
FdR 1053000
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61. Petiția nr. 2549/2013, adresată de Gerd Litzenburger, de cetățenie 
germană, privind monopolurile în domeniul curățării coșurilor de 
fum în Germania

CM– PE 551.834
FdR 1053001

62. Petiția nr. 2582/2013, adresată de Albano De Alonso Paz, de 
cetățenie spaniolă, privind presupusa discriminare a copiilor cu 
handicap din partea autorităților spaniole

CM– PE 551.835
FdR 1053002

63. Petiția nr. 2598/2013, adresată de A.P., de cetățenie italiană, 
privind inginerii industriali din Italia 
precum și
Petiția nr. 0167/2014, adresată de G. E, de cetățenie italiană, 
privind tehnicienii industriali în Italia

CM– PE 551.837
FdR 1053024

64. Petiția nr. 2623/2013, adresată de M. M., de cetățenie germană, 
privind tratamentul inechitabil aplicat cetățenilor UE care dețin 
proprietăți în Spania

CM– PE 551.839
FdR 1053026

65. Petiția nr. 2653/2013, adresată de E.Z., de cetățenie poloneză, cu 
privire la revânzarea unui program pentru calculator

CM– PE 551.841
FdR 1053028

66. Petiția nr. 2663/2013, adresată de H.K., de cetățenie germană, cu 
privire la proiectul autostrăzii B50 din Renania-Palatinat 
(Germania), pe care acesta îl consideră a fi inutil și o risipă de 
resurse

CM– PE 551.842
FdR 1055231

67. Petiția nr. 2666/2013 , adresată de Alessandro Lepidini, de 
cetățenie italiană, în numele asociației „Nodiscarica divino 
amore” cu privire la depozitul de deșeuri de la Falcognana

CM– PE 551.843
FdR 1053031

68. Petiția nr. 2677/2013, adresată de A. D. B., de cetățenie germană, 
în numele „Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V.”, însoțită de 
263 148 de semnături, privind Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 
și dreptul la sănătate

CM– PE 551.844
FdR 1053032

69. Petiția nr. 2696/2013, adresată de Olga Sayago Solano, de 
cetățenie spaniolă, privind bursele Erasmus din Spania

CM– PE 551.845
FdR 1053033

70. Petiția nr. 2771/2013, adresată de Steve Rawlings, de cetățenie 
britanică, în numele societății „Chepstow Friends of the Earth”, 
privind efectuarea unei evaluări de impact asupra mediului în 
cadrul unui proiect de construcție a unei școli

CM– PE 551.848
FdR 1053036

71. Petiția nr. 2845/2013, adresată de Grzegorz Łomanko, de 
cetățenie poloneză, privind interdicția zborurilor deasupra zonelor 
Natura 2000

CM– PE 551.853
FdR 1053042
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72. Data și locul următoarei reuniuni
 4 mai 2015, 15.00 – 18.30
 5 mai 2015, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30


