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Comisia pentru petiții

PETI_OJ(2020)306_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Miercuri, 28 octombrie 2020, 9.00-11.00 și 11.30-12.30
și 16.45-18.45

Joi, 29 octombrie 2020, 9.00-11.00

Bruxelles

prin conectare de la distanță (cu transmisie din sălile JAN 6Q1 și ASP 5G3)

La ora 9.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 659.034
FdR 1216220

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   3 septembrie 2020
   7 septembrie 2020
   22 septembrie 2020

PV– PE 657.250
FdR 1212598
PV– PE 657.486
FdR 1214008
PV– PE 657.468
FdR 1213928

3. Comunicări ale președinției

_________________________
(1) 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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*** Prima sesiune de votare de la distanță ***       (în paralel cu lucrările comisiei)
                       (cu iVote și buletine de vot)

4. Avizul referitor la Turcia - Raportul anual privind progresele 
înregistrate pentru 2019
(2019/2176(INI))
Raportor:   FRAGKOS (ECR)
- adoptarea amendamentelor

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

5. Propunere de rezoluție scurtă referitoare la sistemul Schengen și 
măsurile luate în timpul crizei COVID-19 
(2020/2801 (RSP))
- adoptarea proiectului de rezoluție

    RE– PE 657.398
    FdR 1213549

6.  Propunere de rezoluție scurtă referitoare la abordarea problemei 
persoanelor lipsite de adăpost din Uniunea Europeană
(2020/2802(RSP))
- adoptarea proiectului de rezoluție

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** Sfârșitul votării *** la ora 10.30

Avize

7. Aviz referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a 
Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței 
de muncă în lumina CRPD
(2020/2086 (INI))          (pentru EMPL)
Raportor:   PAPADAKIS (S&D)
- examinarea proiectului de aviz

a     PA– PE 652.561
       FdR 1206409

În prezența Comisiei Europene

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

Transport

8. Petiția nr. 0740/2019, adresată de Steve Bentley, de cetățenie 
bulgară, privind utilizarea limbajului aviatic în engleză în sectorul 
întreținerii avioanelor în UE

   CM–PE 655,602
   FdR 1209754
   (9.7.2020)
  LT AESA (23.7.2020)

Mediu
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9. Petiția nr. 0971/2013, adresată de Carlos Alonso Cidad, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma ecologista EZPITSUA”, 
privind calitatea apei potabile provenită din lacul de acumulare 
Oiola, Țara Bascilor
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)
și
Petiția nr. 2184/2014, adresată de Adolfo Barrena Salces, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Izquierda Unida de Aragón”, privind 
necesitatea unei intervenții UE în ceea ce privește contaminarea 
severă a râului Gállego cu lindan în Aragon (Spania)
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)
și
Petiția nr. 0694/2017, adresată de Samuel Martin Sosa, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Ecologistas en Acción”, privind lindanul
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)
și
Petiția nr. 0222/2018, adresată de Pedro Alfonso Ocampo Cardala, 
de cetățenie spaniolă, în numele „Esquerda Unida de O Porriño 
(EU-SON)”, privind contaminarea cu lindan în O Porriño, Spania
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)
și
Petiția nr. 0582/2020, adresată de P.O.S., de cetățenie spaniolă, 
privind un plan de eliminare a contaminării cu lindan în Spania și 
în întreaga UE

   CM– 
   PE 535,934/REV.II
   FdR 1088811
   (30.3.2016)
   CM– 
   PE 575,166/REV.II
   FdR 1175863
   (31.1.2019)

   CM– PE 620,752/REV
   FdR 1195842
   (19.12.2019)

   sir0222-18

   Studiu al 
Departamentului tematic 
C

   sir0582-20

* * *
Între 11.00-11.30

PAUZĂ

* * *
Între 11.30-12.30

10. Reuniune a coordonatorilor

* * *

Între 12.30-16.45

PAUZĂ

* * *
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Între 16.45-18.45       în Sala ASP 5G3

11. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de 
coordonatori

 

*** A doua sesiune de votare de la distanță ***  (în paralel cu lucrările comisiei)
                   (cu iVote și buletine de vot)

12. Avizul referitor la Turcia - Raportul anual privind progresele 
înregistrate pentru 2019
(2019/2176(INI))
Raportor:   FRAGKOS (ECR)
- adoptarea proiectului de aviz

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

*** Sfârșitul votării *** la ora 17.45

Persoane cu dizabilități

13. ATELIER
referitor la protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități

„Noua strategie pentru persoanele cu dizabilități”

organizat de Departamentul tematic C - Drepturile cetățenilor și 
afaceri constituționale pentru Comisia pentru petiții

(a se vedea programul separat)

    Program

* * *

Joi, 29 octombrie 2020

între 9.00-11.00       în sala JAN 6Q1

Aviz

14. Raport referitor la raportul anual privind activitățile 
Ombudsmanului European în 2019
(2020/2125(INI))
Raportoare: GUILLAUME  (S&D)
(Termen de depunere a AM: 5.11.2020, ora 18.00  / votare: 
2.12.2020 (de confirmat)/sesiune plenară (de confirmat): ianuarie 
2021)
- examinarea proiectului de raport

    PR– PE 657.311 v02
    FdR 1215484
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Educație

15. Petiția nr. 0858/2017, adresată de Ana Losada, de cetățenie 
spaniolă, în numele Adunării pentru educația bilingvă, privind 
impactul imersiunii depline în limba catalană la școală pentru 
familiile care se mută în regiune
(în prezența petiționarei, conectată de la distanță)

   CM–PE 626,725
   FdR 1160375
   (30.7.2018)
   LT Catalunya
   (11.7.2018)

Mediu

16. Petiția nr. 1432/2016, adresată de Chiara Marini, de cetățenie 
italiană, în numele „Comitati autocostituiti contro il Passante di 
Bologna”, privind proiectul „Passante di Bologna”

   CM–PE 610,621
   FdR 1134097
   (30.8.2017)

17. Chestiuni diverse

18. Data și locul următoarei reuniuni
    10.11.2020,  9.00-11.00  și  11.30-12.30
    10.11.2020,  13.45-15.45  și  16.45-18.45

* * *

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

19. Petiția nr. 1254/2017, adresată de T. P., de cetățenie ungară, privind 
presupusele încălcări ale Directivei Natura 2000 în pădurea Sajóhídvég, 
Ungaria

CM-PE 
625.290/REV.II 
FdR 1212168

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

CM-PE 
641.058/REV.II 
FdR 1212172

21. Petiția nr. 0320/2019, adresată de J.D., de cetățenie franceză, în numele 
JJDH, privind modalitățile BEI de finanțare a întreprinderilor mici și 
mijlocii prin intermediul Fondului European de Investiții

CM-PE 657.330 
FdR 1213227

22. Petiția nr. 0323/2019, adresată de Hermann Winkler, de cetățenie 
austriacă, în numele Quizomat s.r.o., privind confiscarea aparatelor de 
joc și libertatea de a presta servicii în temeiul articolului 56 din TFUE.

CM-PE 
650.593/REV 
FdR 1213228



PE659.034v01-00 6/9 OJ\1216220RO.docx

RO

23. Petiția nr. 0326/2019, adresată de Vincenzo Rizzo, de cetățenie italiană, 
privind presupusul caracter discriminatoriu al ecotaxei italiene asupra 
autovehiculelor poluante

CM-PE 
648.533/REV 
FdR 1212175

24. Petiția nr. 0363/2019, adresată de Giovanni Bonvento, de cetățenie 
italiană, privind tarifele de „continuitate teritorială” pentru persoanele cu 
reședința în Sicilia sau născute pe insulă cu privire la transportul aerian
și

CM-PE 657.331 
FdR 1213229

Petiția nr. 0875/2019, adresată de Remo Pulcini, de cetățenie italiană, 
privind obligațiile de continuitate teritorială în transportul aerian și 
maritim pentru cetățenii și rezidenții din Sicilia

25. Petiția nr. 0603/2019, adresată de Daniel Staribacher, de cetățenie 
austriacă, privind transpunerea în practică a Directivei 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor profesionale

CM-PE 648.653 
FdR 1202127

26. Petiția nr. 0662/2019, adresată de Maurizio Gerbino, de cetățenie 
italiană, însoțită de 2 semnături, privind tratamentul inegal, în funcția 
publică italiană, al dreptului de a studia

CM-PE 657.143 
FdR 1212176

27. Petiția nr. 0706/2019, adresată de Rui Martins, de cetățenie portugheză, 
privind interzicea în UE a vânzării de date de geolocalizare

CM-PE 657.332 
FdR 1213230

28. Petiția nr. 0709/2019, adresată de D.R., de cetățenie română, în numele 
A.I.F., însoțită de 11 semnături, privind restituirea unei proprietăți din 
România

CM-PE 657.333 
FdR 1213231

29. Petiția nr. 0737/2019, adresată de G. F.V., de cetățenie spaniolă, privind 
tratamentul discriminatoriu aplicat profesorilor temporari din 
administrațiile publice spaniole care operează în străinătate

CM-PE 657.334 
FdR 1213232

30. Petiția nr. 0844/2019, adresată de P.O.S., de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației „Vida Silvestre” privind prevenirea incendiilor în UE

CM-PE 657.135 
FdR 1212158

31. Petiția nr. 0999/2019, adresată de Anabel Rufer, de cetățenie germană, 
privind presupusa discriminare între studenții UE și cei neerlandezi în 
Țările de Jos, în cazul acordării de transport gratuit

CM-PE 657.133 
FdR 1212156

32. Petiția nr. 1034/2019, adresată de Isabel Giralt, de cetățenie spaniolă, în 
numele Societății spaniole pentru sănătate și medicină integrativă, 
Adunarea națională pentru homeopatie, privind medicina integrativă

CM-PE 657.132 
FdR 1212155

33. Petiția nr. 1092/2019, adresată de Knut Kühn, de cetățenie germană, 
privind presupusa discriminare pe motive de vârstă și încălcarea 
Directivei privind egalitatea de tratament de către Germania

CM-PE 655.613 
FdR 1209765

34. Petiția nr. 1104/2019, adresată de K.-U.O., de cetățenie germană, privind 
poluarea fonică produsă de motociclete și alte dispozitive motorizate

CM-PE 655.796 
FdR 1210818
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35. Petiția nr. 1123/2019, adresată de H.J.F., de cetățenie germană, privind 
falimentul companiei Thomas Cook și pierderile suferite de consumatori

CM-PE 655.797 
FdR 1210819

36. Petiția nr. 1135/2019, adresată de Daniel Hirschbach, de cetățenie 
germană, însoțită de două semnături, privind o cerere de interzicere a 
lămpilor anti-insecte cu lumină ultravioletă în zonele în aer liber din UE

CM-PE 657.130 
FdR 1212153

37. Petiția nr. 1251/2019, adresată de B.C., de cetățenie franceză, în numele 
Bancs Publics, privind aprobarea și finanțarea parcului acvatic Epervière 
din Valence-Drôme (Franța)

CM-PE 653.938 
FdR 1208410

38. Petiția nr. 1254/2019, adresată de U.G., de cetățenie germană, privind 
sprijinirea și finanțarea de către UE a operațiunilor de salvare a 
refugiaților în Marea Mediterană

CM-PE 655.804 
FdR 1210826

39. Petiția nr. 1284/2019, adresată de Gheorghe Condurat, de cetățenie 
română, privind opoziția sa față de crearea unei zone verzi în București, 
România

CM-PE 657.276 
FdR 1212735

40. Petiția nr. 1286/2019, adresată de Antonio Gagliardi, de cetățenie 
italiană, în numele asociației „ElettrosmogVolturino”, privind poluarea 
electromagnetică generată de antenele de radio și de televiziune

CM-PE 657.127 
FdR 1212149

41. Petiția nr. 1320/2019, adresată de Rainer Schneck, de cetățenie germană, 
în numele Asociației germane de cercetare a subiectelor legate de 
muniții, privind punerea în aplicare a articolului 11 din Directiva UE 
privind armele de foc

CM-PE 655.809 
FdR 1210831

42. Petiția nr. 0008/2020, adresată de Milan Noro, de cetățenie italiană, 
privind obligația referitoare la salariul mediu național impusă cetățenilor 
țărilor terțe care solicită reîntregirea familiei în Malta

CM-PE 655.813 
FdR 1210835

43. Petiția nr. 0025/2020, adresată de Ilian Așkov, de cetățenie bulgară, 
privind restituirea terenurilor și pădurilor statului bulgar către persoanele 
care și-au revendicat dreptul de proprietate asupra acestora după 2007

CM-PE 657.123 
FdR 1212145

44. Petiția nr. 0028/2020, adresată de Stefano Salvatore Casabianca, de 
cetățenie italiană, în numele Associazione Autisti Soccorritori Italiani 
(Asociația personalului de salvare rutieră din Italia), privind furnizarea 
obligatorie de echipamente de securitate pentru vehiculele de salvare și 
pentru personalul responsabil

CM-PE 657.122 
FdR 1212144

45. Petiția nr. 0059/2020, adresată de H.T., de cetățenie germană, privind 
expedierea transfrontalieră necomercială a ecvideelor în regiunile de 
frontieră

CM-PE 657.339 
FdR 1213237

46. Petiția nr. 0060/2020, adresată de K.W., de cetățenie germană, privind 
importurile de carne de animale care au fost torturate

CM-PE 657.340 
FdR 1213238
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47. Petiția nr. 0076/2020, adresată de Maria Wargin, de cetățenie germană, 
privind modificările referitoare la cerințele de etichetare obligatorii

CM-PE 655.816 
FdR 1210839

48. Petiția nr. 0110/2020, adresată de Y.J., de cetățenie finlandeză, privind 
încălcarea Directivei-cadru a UE privind apa în legătură cu Lacul 
Ahtarinjarvi din Finlanda

CM-PE 657.120 
FdR 1212141

49. Petiția nr. 0137/2020, adresată de M.T., de cetățenie israeliană, privind 
presupusa discriminare a rezidenților pe termen lung din Malta

CM-PE 655.825 
FdR 1210849

Aviz LIBE

50. Petiția nr. 0220/2020, adresată de Manuel C. Ricca, de cetățenie 
portugheză, privind obligația ce le revine restaurantelor, bufetelor cu 
autoservire și furnizorilor de alimente de a pune la dispoziție informații 
nutriționale clare

CM-PE 657.110 
FdR 1212131

51. Petiția nr. 0264/2020, adresată de P.T., de cetățenie germană, privind 
medicamentele frauduloase, cum ar fi MMS pentru combaterea 
autismului

CM-PE 657.108 
FdR 1212129

52. Petiția nr. 0266/2020, adresată de Galina Petrova, de cetățenie bulgară, 
privind siguranța rutieră în Bulgaria

CM-PE 657.107 
FdR 1212128

53. Petiția nr. 0270/2020, adresată de P.S., de cetățenie germană, privind 
posibilitatea de a dezactiva cookies

CM-PE 657.344 
FdR 1213242

54. Petiția nr. 0274/2020, adresată de S.C., de cetățenie britanică, privind 
întreruperea zborurilor avioanelor fantomă

CM-PE 657.106 
FdR 1212127

55. Petiția nr. 0308/2020, adresată de Antonio Visicchio, de cetățenie 
italiană, privind presupusul tratament discriminatoriu al studenților din 
învățământul superior european în Spania

CM-PE 657.346 
FdR 1213244

56. Petiția nr. 0465/2020, adresată de Esteban Ortiz De Urbina Díaz, de 
cetățenie spaniolă, privind transpunerea incorectă în legislația spaniolă a 
Directivei 2002/20/CE

CM-PE 655.989 
FdR 1212120

57. Petiția nr. 0568/2020, adresată de C.G., de cetățenie germană, privind 
interzicerea emailurilor unidirecționale în comunicarea dintre societăți și 
clienți

CM-PE 657.357 
FdR 1213255

58. Petiția nr. 0623/2020, adresată de M.F., de cetățenie italiană, însoțită de 
106 semnături, privind oferirea de recunoaștere medicilor, asistenților 
medicali și lucrătorilor din domeniul asistenței medicale care au murit în 
Italia din cauza COVID-19 și privind îmbunătățirea sistemului public de 
sănătate

CM-PE 657.359 
FdR 1213257
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