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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 10 noiembrie 2020, 9.00 – 12.00,
13.45 – 15.45 și 16.45 – 18.45

Bruxelles

prin conectare de la distanță (cu transmisie din sala ASP 1G3)

la ora 9.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ - PE 660.156
FdR 1217348

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
   nu există

 

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 
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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. Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din 
cursul anului 2019
(2020/2044 (INI))
Raportor:  ZLOTOWSKI  (ECR)
- adoptarea amendamentelor

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

    AM– PE 658.790-v02
    FdR 1214720

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

    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 votului pe părți

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** 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

7. Petiția nr. 0482/2020, adresată de M. B., de cetățenie austriacă, 
privind diferitele tipuri de sisteme europene de măsurare a nitraților
și
Petiția nr. 0490/2020, adresată de E.W., de cetățenie austriacă, 
privind diferitele tipuri de sisteme europene de măsurare a nitraților
și
Petiția nr. 0491/2020, adresată de C.R., de cetățenie germană, 
semnată de alte 17 persoane, privind diferitele tipuri de sisteme 
europene de măsurare a nitraților
și 
Petiția nr. 0499/2020, adresată de Christof Christensen, de 
cetățenie germană, privind diferitele tipuri de sisteme europene de 
măsurare a nitraților
și
Petiția nr. 0535/2020, adresată de K.E., de cetățenie germană, 
privind diferitele tipuri de sisteme europene de măsurare a nitraților

   CM– PE 658.976
   FdR 1215955
   (12.10.2020)
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Justiție

8. Petiția nr. 1328/2015, adresată de Renato Amoroso, de cetățenie 
italiană, privind statutul judecătorilor de pace în Italia
și
Petiția nr. 0214/2016, adresată de E.A., de cetățenie italiană, 
privind judecătorii de pace din Italia

   CM–
   PE 593,920/REV.II
   FdR 1200358
   (2.3.2020)
...LT IT (31.8.2017)

Vizită de informare

9. Vizită de informare în Bulgaria (24-26.2.2020)
- examinarea proiectului de raport referitor la vizita de informare
[termen de depunere a amendamentelor privind recomandările: 
16.11.2020, ora 15.00 (de confirmat)]

   CR–PE 658.877-v02
   FdR 1216737

Discriminare - Agricultură

10. Petiția nr. 0695/2019, adresată de Stefan Jakob Dams, de cetățenie 
germană, în numele COPA-COGECA, privind lipsa statului de 
drept în Polonia

   sir695-19

* * *
de la 12.00 la 13.45

PAUZĂ

* * *

de la 13.45 la 15.45

Fraudă și corupție

11. Petiția nr. 0194/2020, adresată de G.-H.H., de cetățenie germană, 
privind presupusa corupție din Slovacia

   sir194-20

12. Petiția nr. 0517/2018, adresată de Róbert Pikáli, de cetățenie 
slovacă, în numele Élő Vidék Gazdaplatform, însoțită de două 
semnături, privind presupusa fraudă referitoare la subvențiile UE 
în Slovacia

   CM– PE 655.786
   FdR 1210793
   (24.7.2020)

Securitate, drepturi fundamentale
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13. Petiția nr. 0087/2020, adresată de Soranib Natali Hernández De 
Deffendini, de cetățenie spaniolă, privind o presupusă încălcare a 
Deciziei (PESC) a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind 
măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela
și
Petiția nr. 0149/2020, adresată de Roberto Mansilla, de cetățenie 
spaniolă, în numele Foro Ciudadano España Constitucional, 
privind o posibilă încălcare a Regulamentului (UE) 2017/2063 al 
Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din 
Venezuela
și
Petiția nr. 0289/2020 adresată de J.J.R.F., de cetățenie portugheză, 
privind posibila încălcare a Regulamentului (UE) 2017/2063 al 
Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având 
în vedere situația din Venezuela

   sir87-20

   sir149-20

   sir289-20

* * *
de la 15.45 la 16.45

PAUZĂ

* * *

de la 16.45 la 18.45

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

14. Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din 
cursul anului 2019
(2020/2044 (INI))
Raportor:  ZLOTOWSKI  (ECR)
- adoptarea unui proiect de raport

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

    AM– PE 658.790-v02
    FdR 1214720

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

    RE– PE 657.398
    FdR 1213549

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

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** Sfârșitul votării *** la ora 17.45

Justiție - Drepturile victimelor
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17. Petiția nr. 1525/2016, adresată de Miguel Ángel Rodríguez Arias, 
de cetățenie spaniolă, privind 379 de cazuri de crimă nesoluționate 
comise de gruparea teroristă ETA în Spania

   CM– PE 610.802
   FdR 1135037
   (22.9.2017)
  LT Fiscalia General
  LT Audiencia Nacional
  LT Defensor Pueblo
  LT Min. Justicia

Impozitare

18. Petiția nr. 1088/2016, adresată de J.R., de cetățenie franceză, 
privind presupusa încălcare a drepturilor UE de către Legea 
conformității fiscale a conturilor străine adoptată de SUA 
(FATCA) și efectele extrateritoriale ale legilor adoptate de SUA în 
UE

   CM–
   PE 607.954/REV.II
   FdR  1175981
   (31.1.2019)
LT FI Pres-US 
(3.12.2019)
LT FI Presidency 
(7.1.2020)
LT Com. Gentiloni
(20.2.2020)

19. Chestiuni diverse

20. Data și locul următoarei reuniuni 
    2.12.2020, 13.45-15.45 și 16.45-18.45 
    3.12.2020, 9.00-11.00 și 11.30-12.30

* * *


