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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Joi, 2 iulie 2020, 16.45 – 18.45

Bruxelles

prin conectare de la distanță (sala JAN 4Q2)

ora 16.45

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 653.956
FdR 1208464

2. Comunicări ale președinției

_________________________
( ) În conformitate cu orientările comisiei din 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.
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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

COVID-19
(eventual în prezența petiționarilor, conectați de la distanță)

3. Petiția nr. 0546/2020, adresată de Julia Boehme, de cetățenie 
suedeză, privind numărul persoanelor lipsite de adăpost din 
Uniunea Europeană

 sir546-20

4. Petiția nr. 0315/2020, adresată de Laimis Abromaitis, de cetățenie 
lituaniană, privind instalarea de dispozitive de sterilizare împotriva 
virusului în mijloacele de transport public și în locurile aglomerate

 sir315-20

5. Petiția nr. 0653/2020, adresată de Rene Jusczyk, de cetățenie 
belgiană, în numele asociației „Open Borders Europe”, însoțită de 
două de semnături, privind sistemul Schengen și măsurile luate în 
timpul crizei COVID-19

 sir653-20

6. Chestiuni diverse

7. Data și locul următoarei reuniuni
  14.7.2020 , 9.00 – 11.00

* * *

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

8. Petiția nr. 1344/2012, adresată de Roberta Fornasari, de cetățenie 
italiană, privind abolirea vivisecției în UE

CM-PE 
535,892/REV.III 
FdR 1203962

9. Petiția nr. 1233/2017, adresată de Filomena Pinca, de cetățenie italiană, 
privind o presupusă inegalitate de tratament ca urmare a legii care 
reformează școlile italiene

CM-PE 650,733 
FdR 1204935

10. Petiția nr. 0040/2018, adresată de Alberto Malagoli, de cetățenie italiană, CM-PE 
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privind o presupusă încălcare a Directivei 91/271/CE prin poluare cu ape 
reziduale

626,863/REV 
FdR 1203966

11. Petiția nr. 1013/2018, adresată de Alessandro Giovannetti, de cetățenie 
italiană, privind utilizarea unui singur material pentru ambalarea 
produselor din supermarketuri
și

CM-PE 
638,733/REV 
FdR 1203969

Petiția nr. 0082/2019, adresată de Elena Mihaela Blejdea, de cetățenie 
română, privind o mai bună utilizare a ambalajelor din plastic

12. Petiția nr. 0472/2019, adresată de Elhar Muminovic, de cetățenie 
austriacă, privind clasificarea diplomelor acordate de universitățile de 
științe aplicate în Cadrul european al calificărilor

CM-PE 652,469 
FdR 1205981

13. Petiția nr. 0566/2019, adresată de G.Z., de cetățenie germană, privind 
Legea privind telecomunicațiile din Germania

CM-PE 652,471 
FdR 1205983

14. Petiția nr. 0573/2019, adresată de B.-P. L., de cetățenie germană, privind 
inexistența unui doctorat profesional în Germania și denaturarea, în 
consecință, a concurenței pentru medicii germani

CM-PE 652,472 
FdR 1205984

15. Petiția nr. 0753/2019, adresată de C.C.-C., de cetățenie daneză, privind 
vânzarea transfrontalieră de combustibil pentru încălzire

CM-PE 652,474 
FdR 1205986

16. Petiția nr. 0768/2019, adresată de T. E., de cetățenie britanică, privind 
includerea infracțiunilor împotriva mediului în categoria crimelor 
împotriva umanității în Statutul de la Roma al Curții Penale 
Internaționale

CM-PE 652,258 
FdR 1204944

17. Petiția nr. 0785/2019, adresată de G. M., de cetățenie croată, privind un 
litigiu privind terenul și proprietatea între un cetățean croat și autoritățile 
publice din Croația

CM-PE 652,476 
FdR 1205988

18. Petiția nr. 0815/2019, adresată de Jacek Pawełczak, de cetățenie 
poloneză, privind încetarea emiterii numerelor de înregistrare și 
identificare a operatorilor economici (EORI)

CM-PE 652,259 
FdR 1204946

19. Petiția nr. 0867/2019, adresată de R.P.C., de cetățenie spaniolă, privind 
tăierea pe scară largă a arborilor din orașul Vigo în cadrul unei strategii 
de dezvoltare urbană durabilă

CM-PE 652,478 
FdR 1205990

20. Petiția nr. 0963/2019, adresată de I.J., de cetățenie letonă, în numele 
Grupului de sprijin pentru societatea letonă a cetățenilor în vârstă din 
Irlanda, privind pensionarii letoni cu reședința în Irlanda

CM-PE 652,480 
FdR 1205992

21. Petiția nr. 0967/2019, adresată de Max-Dieter Forstmann, de cetățenie 
germană, privind obstacolele cu care se confruntă persoanele fizice 
atunci când vând acțiuni în Germania

CM-PE 652,483 
FdR 1205995
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22. Petiția nr. 0990/2019, adresată de Bianca Mantel, de cetățenie germană, 
privind creșterea sprijinului financiar acordat cercetării care nu include 
testarea pe animale

CM-PE 650,604 
FdR 1203983

23. Petiția nr. 1017/2019, adresată de Sven Groth, de cetățenie germană, 
privind contractele de muncă la cerere cu poșta germană

CM-PE 652,262 
FdR 1204949

24. Petiția nr. 1029/2019, adresată de Felix Hammon, de cetățenie germană, 
privind recunoașterea diplomei sale de profesor de germană pentru a-și 
continua formarea în Franța

CM-PE 652,263 
FdR 1204950

25. Petiția nr. 1035/2019, adresată de C.G.M., de cetățenie spaniolă, în 
numele Galgos sin Fronteras (o asociație pentru salvarea și adoptarea 
ogarilor utilizați în principal pentru vânătoare) și FAPAM (Federația 
asociațiilor pentru protecția și apărarea animalelor în Comunitatea 
Madrid), privind interzicerea utilizării ogarilor în practicile de vânătoare

CM-PE 650,608 
FdR 1203987

26. Petiția nr. 1046/2019, adresată de José Ramón Carrillo Rodríguez, de 
cetățenie spaniolă, privind uciderea caprelor sălbatice din Tenerife

CM-PE 652,264 
FdR 1204951

27. Petiția nr. 1050/2019, adresată de Sanjay Norbert De Mascarenare 
Henriques, de cetățenie portugheză, privind crearea unei vize speciale 
pentru partenerii din afara UE ai cetățenilor UE care locuiesc în 
străinătate

CM-PE 652,484 
FdR 1205996

28. Petiția nr. 1058/2019, adresată de M.B., de cetățenie poloneză, privind 
presupusa încălcare a dreptului european de către o instanță din 
Germania

CM-PE 652,485 
FdR 1205997

29. Petiția nr. 1243/2019, adresată de G.F., de cetățenie greacă, privind 
acordarea avocaților europeni a dreptului de a aplica o apostilă 
documentelor private și publice

CM-PE 652,640 
FdR 1206781

30. Petiția nr. 1264/2019, adresată de E.S., de cetățenie germană, însoțită de 
două semnături, privind o presupusă discriminare în prestațiile pentru 
îngrijirea pe termen lung pentru pensionari

CM-PE 652,490 
FdR 1206002
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