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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Luni, 11 noiembrie 2019, 15.00 – 18.30
Marți, 12 noiembrie 2019, 9.00 – 12.30 și 14.30 – 18.30

Bruxelles

Sala PHS 1A002

La ora 15.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 643.015
FdR 1191532

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   2 - 3 octombrie 2019

PV– PE 641.374
FdR 1189933
+ anexe

3. Comunicări ale președinției

_________________________
( ) În conformitate cu orientările comisiei pentru 2016, punctele prezentate în secțiunea B a proiectului de ordine 
de zi nu vor fi discutate la prezenta reuniune. Cu toate acestea, orice membru al Comisiei PETI poate solicita, 
înainte de încheierea reuniunii, ca un punct din secțiunea B să rămână deschis; în acest caz, el va fi inclus 
automat pe ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor, urmând să se ia o decizie cu privire la discutarea acestuia la 
o reuniune ulterioară a coordonatorilor.



PE643.015v01-00 2/9 OJ\1191532RO.docx

RO

În prezența Comisiei Europene

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

Servicii financiare

4. Petiția nr. 0676/2016, adresată de E. S., de cetățenie germană, 
privind politica monetară, pe care o consideră unilaterală și 
nedemocratică, adoptată de Banca Centrală Europeană
și
Petiția nr. 0429/2017, adresată de Harald Bolsinger, de cetățenie 
germană, privind respectarea de către Banca Centrală Europeană a 
Cartei drepturilor fundamentale a UE
(în prezența petiționarului)

   CM– 
   PE 615.346/REV.II
   FdR 1160720
   (13.8.2018)
   Aviz ECON
   (7.3.2018)
   LT ECB
   (22.6.2018)

5. Petiția nr. 0161/2017, adresată de Alberto Arranz Santander, de 
cetățenie spaniolă, privind practicile bancare ale BCE
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 612.107
   FdR 1136432
   (31.10.2017)
  Aviz ECON
   (11.10.2017)
   LT ECB
   (23.1.2018)

6. Petiția nr. 0091/2013, adresată de Serge Grass, de cetățenie 
franceză, în numele „Union Civique des Contribuables”, privind 
transparența BCE

   CM– PE 532.472
   FdR 1028540
   (31.3.2014)
   LT ECB
   (16.2.2018)

7. Petiția nr. 1721/2014, adresată de Takis Hadjigeorgiou, de 
cetățenie cipriotă, privind ratele dobânzii extrem de ridicate 
percepute de băncile din Cipru

   CM– PE 575.064/REV
   FdR 1150015
   (28.3.2018)
   Aviz ECON
   (18.5.2016)

Fiscalitate

8. Petiția nr. 0942/2018, adresată de Oliver Murphy, de cetățenie 
britanică, în numele organizației „Tinerii Federaliști Europeni”, 
privind înființarea unei politici fiscale europene comune

   sir0942-18

9. Petiția nr. 0645/2017, adresată de Marc Smets, de cetățenie 
belgiană, privind pretinsa concurență ilegală pe piața belgiană a 
vinului și a băuturilor alcoolice ca urmare a creșterii accizelor

   CM– 
   PE 619.072/REV.II
   FdR 1188963



OJ\1191532RO.docx 3/9 PE643.015v01-00

RO

(în prezența petiționarului)    (30.7.2019)
   Aviz ECON
   (7.3.2018)

10. Petiția nr. 1190/2018, adresată de Gregoire Servet, de cetățenie 
franceză, privind taxele la import pentru bicicletele electrice din 
China

   CM– PE 638.830
   FdR 1185196
   (24.6.2019)

Mediu

11. Petiția nr. 0328/2016, adresată de Serge Le Quéau, de cetățenie 
franceză, în  numele „Union Régionale Solidaires de Bretagne”, 
însoțită de 12 semnături, privind expunerea lucrătorilor agricoli la 
pesticide
(în prezența petiționarului)

   CM– 
   PE 597.363/REV.II
   FdR 1180105
   (22.2.2019)
   LT FR (20.6.2018)
   LT Comisari
   (9.08.2019)

12. Petiția nr. 0060/2017, adresată de H.T., de cetățenie germană, 
însoțită de două semnături, privind nepunerea în aplicare de către 
autoritățile germane a Regulamentului nr. 1069/2009 în ceea ce 
privește o instalație de biogaz neconformă din Schwäbisch Hall

   CM– PE 613.337/REV
   FdR 1187843
   (30.8.2019)

13. Petiția nr. 0248/2019, adresată de Benedetto Rubetti, de cetățenie 
italiană, împotriva construirii unei stații de desalinizare pentru 
alimentarea independentă cu apă a insulei Elba

   CM– PE 641.061
   FdR 1187910
   (30.8.2019)

14. Petiția nr. 0076/2019, adresată de Manuela Giacomini, Italia, în 
numele Animal Welfare Foundation (Fundația pentru bunăstarea 
animalelor), privind fermele de sânge și gonadotropina serică de 
iapă gestantă (PMSG)
(în prezența petiționarei)

   CM– PE 639.899
   FdR 1186757
   (24.7.2019)

* * *
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Marți 12 noiembrie 2019

De la 9.00 la 10.00 (cu ușile închise)

15. Reuniune a coordonatorilor  

* * *

La ora 10.00

*** Votare *** (electronică)

16. Raport referitor la raportul anual privind activitățile 
Ombudsmanului European în 2018
2019/2134 (INI)
Raportor: JAHR  (PPE)
(termen pentru depunerea amendamentelor: 7.10.2019 /plen: 
decembrie 2019)
- adoptarea proiectului de raport

    PR– PE 639.781
    FdR 1186177

    AM– PE 641.268
    FdR 1190743

*** Sfârșitul votării ***

De la 10.15 la 12.30

17. Audiere pe tema 
„FATCA și impactul său extrateritorial asupra 
cetățenilor UE”

[Petiția nr. 1088/2016 privind presupusa încălcare a drepturilor 
UE de către Legea SUA referitoare la conformitatea fiscală 
aplicabilă conturilor din străinătate (Foreign Account Tax 
Compliance Act – FATCA) și efectele extrateritoriale ale legilor 
SUA în UE]

(a se vedea programul separat)

Program

CM– PE 607.954
   FdR 1175981
   (31.1.2019)
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* * *

La ora 14.30

18. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de 
coordonatori

 

Mediu

19. Petiția nr. 1194/2017, adresată de Maria del Carmen Varela Velo, 
de cetățenie spaniolă, în numele Asociación Galega Cova Crea, 
privind mina de cupru din Touro Galicia
(în prezența petiționarei)

Petiția nr. 0174/2018, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Asociación ambiental y cultural 
Petón do Lobo”, privind proiectul minier din Touro, La Coruña
(în prezența petiționarului)

Petiția nr. 0386/2018, adresată de Isabel Vila, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino 
Non”, privind mina de cupru din Touro, Galicia
(în prezența petiționarei)

   CM– PE 626.745
   FdR 1160400
   (30.7.2018)

   CM– PE 626.869
   FdR 1160767
   (13.8.2018)

   CM– PE 632.702
   FdR 1172775
   (19.12.2018)

Afaceri sociale - Echilibrul de gen

20. Petiția 271/2019, adresată de Silvia Oñate Moya, de cetățenie 
spaniolă, privind pensia de urmaș
(în prezența petiționarei)

   sir0271-19

21. Petiția nr. 1126/2018, adresată de J.U.N., de cetățenie britanică, 
privind o directivă referitoare la abuzul și violența domestică
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 638.827
   FdR 1185681
   (24.6.2019)

Piața muncii - egalitatea de șanse și echilibrul de gen

22. Petiția nr. 0189/2018, adresată de S.B.P., de cetățenie spaniolă, în 
numele Platformei europene pentru consumatori și mediu, privind 
diferența de remunerare între femei și bărbați
și
Petiția nr. 0240/2018, adresată de Antonio Luiz Vázquez 

   CM–PE 629.720
   FdR 1167917
   (31.10.2018)
   LT ES   (24.1.2019)
   CM–PE 632.696
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Delgado, de cetățenie spaniolă, în numele „JUSAPOL” privind 
măsurile de promovare a dreptului la un salariu egal pentru muncă 
egală în UE
(în prezența petiționarului)

   FdR 1172769
   (19.12.2018)
   LT ES   (15.3.2019)

Transporturi

23. Petiția nr. 0998/2018, adresată de Alberto Cirio, de cetățenie 
italiană, privind revizuirea proiectului de infrastructură a liniei de 
cale ferată de mare viteză Torino-Lyon

   CM– PE 638.551
   FdR 1182949
   (15.4.2019)

24. Petiția nr. 1030/2018, adresată de Raffaella Scattolon, de cetățenie 
italiană, privind anularea proiectului pentru linia de cale ferată de 
mare viteză Brescia-Verona
(în prezența petiționarei)

   CM– PE 638.822
   FdR 1185188
   (24.6.2019)

25. Petiția nr. 0659/2018, adresată de Samuel Martín-Sosa, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Ecologiști în acțiune”, privind 
construirea unei linii de mare viteză între Marchena și Osuna, în 
provincia Sevilia (Spania)
(în prezența petiționarului)

   CM– PE 638.535
   FdR 1182933
   (15.4.2019)

26. Petiția nr. 0026/2018, adresată de Patricio Oschlies Serrano, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Colectivo Emigrante”, privind linia 
de cale ferată dintre Canfranc și Oloron

   CM– PE 629.713
   FdR 1170047
   (31.10.2018)

27. Petiția nr. 1205/2015, adresată de L.M., de cetățenie slovacă, 
privind modernizarea tronsonului feroviar de la Liptovský 
Mikuláš, Slovacia

   CM– 
   PE 587.753/REV.II
   FdR 1132197
   (31.7.2017)
   LT ENVI  (7.3.2017)

28. Petiția nr. 0247/2019, adresată de Joachim Schulz, de cetățenie 
germană, privind cel de-al patrulea pachet feroviar

   CM– PE 641.206
   FdR 1188857
   (16.9.2019)

29. Petiția nr. 0069/2019, adresată de Gyunay Mehmed, de cetățenie 
bulgară, privind perioada de repaus zilnic redusă pentru șoferii de 
camioane prevăzută în pachetul privind mobilitatea

   CM– PE 641.198
   FdR 1188849
   (16.9.2019)

30. Petiția nr. 0098/2019, adresată de S. M., de cetățenie bulgară, în 
numele Stefi-Trans, însoțită de 13 semnături, privind controalele 
efectuate de autoritățile franceze asupra transportatorului bulgar
și

   CM– PE 640.674
   FdR 1187877
   (30.8.2019)
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Petiția nr. 0226/2019, adresată de S. L. K., de cetățenie bulgară, în 
numele S.K.L. Trans, privind controalele efectuate de autoritățile 
franceze asupra unui transportator bulgar

31. Petiția nr. 1447/2016, adresată de Anita Krauße, de cetățenie 
germană, cuprinzând o cerere de modificare a articolului 9 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind 
armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere
(în prezența petiționarei)

   CM– PE 609.440
   FdR 1132217
   (31.7.2017)

32. Chestiuni diverse

33. Data și locul următoarei reuniuni
    2.12.2019, 15.00 – 18.30
    3.12.2019, 9.00 – 12.30 și 14.30 – 18.30

* * *

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

34. Petiția nr. 1342/2011, adresată de Rosmarie Hennecke-Gramatzki, de 
cetățenie germană, în numele Colectivului Ornitologic Barza Neagră 
(Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), privind încălcările Directivei-
cadru privind apa, a Directivei privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător și a Convenției de la Aarhus în San Bernabé, Algeciras 
(Cádiz)

CM-PE 
492.751/REV.III 
FdR 1187826

35. Petiția nr. 0710/2017, adresată de R.B., de cetățenie germană, privind 
protecția consumatorilor în legătură cu vânzarea de alcool

CM-PE 619.075 
FdR 1147298

36. Petiția nr. 0873/2017, adresată de U.N., de cetățenie germană, privind 
interzicerea vânzării de acizi tari publicului

CM-PE 
622.053/REV 
FdR 1187846

37. Petiția nr. 0646/2018, adresată de Pierpaolo Volpe, de cetățenie italiană, 
privind abuzul la care sunt supuși navigatorii în Italia
și

CM-PE 640.628 
FdR 1187631

Petiția nr. 0755/2018, adresată de Maria Grazia Belfiore, de cetățenie 
italiană, privind lipsa unei protecții efective împotriva utilizării abuzive a 
contractelor pe durată determinată pentru lucrătorii angajați ca navigatori

38. Petiția nr. 0777/2018, adresată de León Fernando del Canto González, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Agencia Comunicación y Género S.L.”, 

CM-PE 641.190 
FdR 1188840
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privind necesitatea măsurilor împotriva hărțuirii, amenințării și 
calomnierii utilizatorilor de pe platformele și portalurile digitale

39. Petiția nr. 0864/2018, adresată de Héctor Chiralt Hernández, de cetățenie 
spaniolă, privind eliminarea obstacolelor birocratice din calea oficierii 
căsătoriilor dintre cetățeni ai UE

CM-PE 641.191 
FdR 1188842

40. Petiția nr. 1119/2018, adresată de G.L., de cetățenie italiană, în numele 
asociației Science for Democracy, privind finanțarea de către UE a 
cercetării în domeniul geneticii umane

CM-PE 638.622 
FdR 1183625

41. Petiția nr. 1137/2018, adresată de W. G., de cetățenie poloneză, în 
numele Asociației auto poloneze (PZM) din Katowice, însoțită de 12 
semnături, privind taxele aferente inspecțiilor tehnice periodice 
obligatorii ale vehiculelor

CM-PE 640.665 
FdR 1187867

42. Petiția nr. 1199/2018, adresată de C.J., de cetățenie germană, privind 
protejarea tinerilor din Germania împotriva conținutului rasist și 
antisemit

CM-PE 641.195 
FdR 1188846

43. Petiția nr. 0019/2019, adresată de Tom Muirhead, de cetățenie britanică, 
privind situația din Regatul Unit în care se presupune că alegerile pentru 
Parlamentul European nu se desfășoară prin vot universal direct

CM-PE 640.667 
FdR 1187870

44. Petiția nr. 0103/2019, adresată de M.P.P, de cetățenie spaniolă, în 
numele întreprinderii „Armadora Parleros”, privind verificarea puterii 
motorului navelor de pescuit spaniole

CM-PE 640.675 
FdR 1187878

45. Petiția nr. 0145/2019, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociației de Mediu „Petón do Lobo”, prin 
care solicită informații cu privire la o revizuire a împrumutului acordat 
de BEI întreprinderii Greenalia Biomass Power Curtiz-Teixeiro (La 
Coruña, Galicia)

CM-PE 641.199 
FdR 1188850

46. Petiția nr. 0155/2019, adresată de Norbert Roth, de cetățenie germană, 
privind recunoașterea drepturilor de pensie

CM-PE 640.679 
FdR 1187898

47. Petiția nr. 0164/2019, adresată de D.K., de cetățenie germană, privind 
sistemele de avertizare pentru coliziune frontală la camioane și 
autovehicule

CM-PE 640.680 
FdR 1187899

48. Petiția nr. 0171/2019, adresată de B.K., de cetățenie germană, privind 
mortalitatea insectelor din cauza iluminatului public

CM-PE 640.682 
FdR 1187901

49. Petiția nr. 0191/2019, adresată de M.K., de cetățenie germană, privind 
licențele de pilot

CM-PE 641.200 
FdR 1188851

50. Petiția nr. 0211/2019, adresată de Valeri Stoikov, de cetățenie bulgară, 
însoțită de 14484 de semnături, privind eliberarea autorizațiilor pentru a 

CM-PE 641.056 
FdR 1187905
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construi de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre, ceea ce ar pune în 
pericol zonele protejate

51. Petiția nr. 0212/2019, adresată de José Carvalho, de cetățenie 
portugheză, privind recunoașterea de către Portugalia a certificatelor 
internaționale emise în Țările de Jos pentru ambarcațiunile de agrement

CM-PE 641.201 
FdR 1188852

52. Petiția nr. 0218/2019, adresată de Krzysztof Gadomski, de cetățenie 
poloneză, privind contractele încheiate cu consumatorii

CM-PE 641.057 
FdR 1187906

53. Petiția nr. 0235/2019, adresată de Rute Sobral, de cetățenie portugheză, 
privind presupusa discriminare a cadrelor didactice în Portugalia

CM-PE 641.058 
FdR 1187907

54. Petiția nr. 0242/2019, adresată de José Manuel Lago Costas, de cetățenie 
spaniolă, privind protecția resurselor de apă din San Paio de Navia

CM-PE 641.060 
FdR 1187909

o O o


