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Parlamentul European
2019 - 2024

Comisia pentru petiții

PETI_OJ(2020)302_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 14 iulie 2020, 9.00 – 11.00

Bruxelles

prin conectare de la distanță   (sala JAN 4Q1)

la ora 9.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 654.079
FdR 1209482

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
   16 iunie 2020

PV– PE 653.828
FdR 1207742
+ anexe

3. 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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*** Votare ***                     (în paralel cu lucrările comisiei)
         (buletin de vot – listă de vot – vot prin e-mail)

4. Amendamente la bugetul pe 2021
- adoptarea amendamentelor

    AM– 

*** Sfârșitul votării *** la ora 10.00

În prezența Comisiei Europene

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

Mediu

5. Petiția nr. 1236/2019, adresată de Jiří Vozák, de cetățenie cehă, 
privind pericolul de a rămâne fără apă potabilă în Regiunea Liberec 
(Cehia), din cauza extinderii unei mine de lignit în Turów (Polonia) 
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

   CM–PE 650,612
   FdR 1203991
   28.4.2020

Dizabilități

6. Petiția nr. 1056/2016, adresată de Mark Wheatley, de cetățenie 
britanică, în numele Uniunii Europene a Surzilor, prin care i se 
solicită Parlamentului European să permită depunerea petițiilor în 
limbajele naționale ale semnelor, utilizate în UE
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

   sir1056-16
   LT DG Interpretare
   (9.11.2017)
   LT DG ITEC
   (19.5.2020)
   LT PE Pres
   (27.5.2020)

Drepturile consumatorilor

7. Petiția nr. 0486/2019, adresată de Lara Mendez, de cetățenie 
spaniolă, privind practicile discriminatorii utilizate de Netflix

   CM– PE 647,025
   FdR 1198105
   (3.2.2020)
   Aviz IMCO
   (4.3.2020)

8. Chestiuni diverse

9. Data și locul următoarei reuniuni
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    3 septembrie 2020, 13.45 – 15.45 și 16.45 – 18.45 (de confirmat)

* * *

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

10. Petiția nr. 1418/2014, adresată de Harry Durimel, de cetățenie franceză, 
privind calitatea apei în Guadelupa și Martinica și lipsa de reacție a 
autorităților franceze

CM-PE 
582,348/REV 
FdR 1208193

11. Petiția nr. 0689/2015, adresată de Jan Schneider și Tom de Booij, de 
cetățenie neerlandeză, însoțită de 553 de semnături, privind politica 
aplicată de autoritățile neerlandeze nomazilor

CM-PE 
584,055/REV.III 
FdR 1206945

12. Petiția nr. 1233/2015, adresată de E.G.V, de cetățenie spaniolă, privind 
femeile și copiii abuzați

CM-PE 
593,916/REV 
FdR 1206946
LT ES

13. Petiția nr. 1295/2015, adresată de Ioachim-Savian Popovici, de cetățenie 
română, privind un proiect legislativ referitor la comercializarea 
produselor alimentare în România

CM-PE 
587,565/REV.III 
FdR 1167890

14. Petiția nr. 1055/2019, adresată de Johannes Schmuckenschläger, de 
cetățenie austriacă, în numele Camerei de Agricultură a Landului Austria 
Inferioară, semnată de alte 58 473 de persoane, privind revizuirea 
articolului 16 din Directiva 92/43 cu privire la populațiile de lupi

CM-PE 653,732 
FdR 1206956

15. Petiția nr. 1069/2019, adresată de Eve Fink, de cetățenie estoniană, în 
numele ONG-ului „Eesti Roheline Liikumine”, privind o presupusă 
încălcare a Directivei privind apa în gestionarea lacului Ülemiste 
(Estonia)

CM-PE 653,733 
FdR 1206957

16. Petiția nr. 1197/2019, adresată de M.C., de cetățenie italiană, privind o 
presupusă încălcare a legislației în materie de concurență de către 
autoritățile regionale din Apulia.

CM-PE 653,738 
FdR 1206962
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