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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune

Marți, 26 ianuarie 2021, 9.00-11.00 și 11.30-12.30 
și 13.45-15.45 și 16.15-18.45

Bruxelles

prin conectare de la distanță (cu transmisie din sala Paul-Henri Spaak 1A2)

la ora 9.00

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (1) OJ– PE 661.940
FdR 1219879

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
  10 noiembrie 2020
  2-3 decembrie 2020

PV– PE 660.277
FdR 1217991
PV– PE 661.947
FdR 1219940

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 referitor la raportul anual privind activitățile 
Ombudsmanului European în 2019
(2020/2125(INI))
Raportoare: GUILLAUME (S&D)
(termen de depunere a amendamentelor: 5.11.2020 / plen: martie 
2021)
- adoptarea amendamentelor

 PR– PE 657.311-v02
 FdR 1215484

 AM– PE 660.193
 FdR 1217659

5. Raport privind vizita de informare în Bulgaria (24-26.02.2020)
- adoptarea modificărilor
(termen de depunere a amendamentelor numai privind 
recomandările: 16.11.2020)

 CR– PE 658.877
 FdR 1216737

 AM– PE 660.162
 FdR 1218779

*** Sfârșitul votării *** la ora 10.00

În prezența Comisiei Europene

Aviz

6. Aviz referitor la consolidarea transparenței și a integrității în 
instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică 
independent
Raportor: KANEV (PPE)
[2020/2133 (INI)] (pentru Comisia AFCO)
(termen de depunere a amendamentelor: 4 februarie 2021 / vot: 23 
martie 2021)
- examinarea proiectului de aviz

 PR– PE662.117
 FdR 1220703

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

Drepturi fundamentale

7. Petiția nr. 70/2012, adresată de Imre Juhasz, de cetățenie maghiară, 
însoțită de două semnături, privind o cerere de anulare a Rezoluției 
nr. 1483/2007 a Consiliului Național Slovac referitoare la 
inviolabilitatea decretelor Beneš
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)
și

 CM–PE 494.763
 FdR 1200644
 (16.9.2019)

 LT SK (12.10.2018)
 1166917



PE000.000v01-00 4/8 OJ\1219879RO.docx

RO

Petiția nr. 2098/2014, adresată de N. P., de cetățenie slovacă, 
privind decretele Beneš

8. Petiția nr. 0354/2020, adresată de S.K., de cetățenie germană, 
privind discriminarea persoanelor LGBTIQ și „zonele libere de 
LGBT” din Polonia
și
Petiția nr. 0448/2020, adresată de U.S., de cetățenie germană, 
privind zonele libere de LGBT din Polonia și încălcarea Cartei 
drepturilor fundamentale

sir 354-20

sir 448-20

* * *
de la 11.00 la 11.30

BREAK

* * *
de la 11.30 la 12.30

9. Reuniunea coordonatorilor

* * *
de la 12.30 la 13.45

BREAK

* * *
de la 13.45 la 15.45

10. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de 
coordonatori

 

Ocuparea forței de muncă

11.  Petiția nr. 1241/2019, adresată de Pablo Taboada Eiras, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Enfermeras eventuais en loita”, 
privind situația asistentelor medicale care au un contract de 
angajare pe perioadă determinată
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

CM–PE 658.941
FdR 1215577
(12.10.2020)
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12. Petiția nr. 0302/2017, adresată de Ivan Bisconti, de cetățenie 
italiană, privind stabilirea în Apulia a asistenților medicali cu 
contracte de muncă pe perioadă determinată

CM– PE 599.527
FdR 1192962
(28.10.2019)

13. Petiția nr. 0937/2020, adresată de V.N., de cetățenie română, 
însoțită de 46 950 de semnături, privind protecția lucrătorilor 
sezonieri și sociali români în timpul pandemiei de COVID-19
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

sir 0937-20

Mediul înconjurător

14. Petiția nr. 0148/2020, adresată de L.C., de cetățenie italiană, în 
numele GreenSando, privind o cerere de încetare a utilizării 
excesive a terenurilor în sudul orașului Milano
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

 CM– PE 657.115
 FdR 1212136
 (31.8.2020)

* * *
de la 15.45 la 16.15

BREAK

* * *
de la 16.15 la 18.45

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

15. Raport referitor la raportul anual privind activitățile 
Ombudsmanului European în 2019
(2020/2125(INI))
Raportoare: GUILLAUME (S&D)
[termen de depunere a amendamentelor: 5.11.2020 / plen (de 
confirmat): februarie 2021]
- adoptarea proiectului de raport

 PR– PE 657.311-v02
 FdR 1215484

 AM– PE 660.193
 FdR 1217659

16. Raport privind vizita de informare în Bulgaria (24-26.02.2020)
- adoptarea proiectului de raport referitor la vizita de informare
(termen de depunere a amendamentelor numai privind 
recomandările: 16.11.2020)

 CR– PE 658.877
 FdR 1216737

 AM– PE 660.162
 FdR 1218779

*** Sfârșitul votării *** la ora 17.00

Covid-19
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17. Petiția nr. 0871/2020, adresată de D.M.D.F., de cetățenie italiană, 
privind efectuarea testelor Covid-19 la frontierele externe ale UE

sir 0871-20

18. Petiția nr. 1032/2020, adresată de Giacomo Ferraro, de cetățenie 
italiană, privind normele comune ale UE care permit cuplurilor 
internaționale să se întâlnească în timpul pandemiei de coronavirus
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

sir 1032-20

19. Petiția nr. 1031/2020, adresată de Pier Damiano D'ignazio, de 
cetățenie italiană, însoțită de 186 de semnături, privind 
redeschiderea granițelor dintre Uniunea Europeană și Federația 
Rusă 
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

sir 1031-20

Drepturile copiilor

20. Petiția nr. 1313/2020, adresată de Jose Luis Sánchez Saliquet , de 
cetățenie spaniolă, privind abuzul sexual asupra minorilor
(în prezența petiționarului, conectat de la distanță)

sir 1313-20

21. Chestiuni diverse

22. Data și locul următoarei reuniuni
  24 februarie 2020, 9.00-12.00
  24 februarie 2020, 13.45-15.45 și 16.45-18.45 
  25 februarie 2020, 13.45-15.45

* * *

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

23. Petiția nr. 0260/1999 privind stația de epurare a apelor urbane reziduale 
din Vigo, construită cu finanțare comunitară

CM-PE 
519,561/REV.
XIV 
FdR 1219059
LT-ES

Petiția nr. 0462/2006 privind protejarea coastei galiciene, în special a 
Golfului Vigo, împotriva poluării și a daunelor aduse mediului

24. Petiția nr. 1559/2012, adresată de H.H., de cetățenie germană, privind 
cerința pentru navele străine de a raporta intrarea și ieșirea lor din apele 

CM-PE 
539,534 FdR 
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croate 1035630

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

CM-PE 
609,440/REV 
FdR 1219069

26. Petiția nr. 1152/2018, adresată de Ferenc Tibor Zsák, de cetățenie 
ungară, privind presupusa deteriorare a protecției mediului și a 
conservării naturii în Ungaria

CM-PE 
650,592/REV 
FdR 1219071

27. Petiția nr. 0591/2019, adresată de Guy Froment, de cetățenie franceză, 
privind timpul de lucru impus pompierilor de profesie și posibila 
încălcare a dreptului UE

CM-PE 
650,595/REV 
FdR 1216827

28. Petiția nr. 0883/2019, adresată de Thomas Huber, de cetățenie germană, 
privind eliminarea subvențiilor acordate pentru cultivarea porumbului 
destinat producerii de biogaz

CM-PE 660,221 
FdR 1217714

29. Petiția nr. 0026/2020, adresată de Rosmarie Hennecke, de cetățenie 
germană, în numele EQUO Verdes Tarifa, privind planul de 
infrastructură pentru portul din Golful Algeciras

CM-PE 661,792 
FdR 1219076

30. Petiția nr. 0282/2020, adresată de Ludwig Buehlmeier, de cetățenie 
germană, privind anularea interdicției privind lămpile fluorescente T8

CM-PE 662,062 
FdR 1220472

31. Petiția nr. 0359/2020, adresată de H.A., de cetățenie suedeză, privind 
reclamarea încălcării Directivei Natura 2000 într-o zonă protejată în 
Övertorneå

CM-PE 662,065 
FdR 1220475

32. Petiția nr. 0487/2020, adresată de Brîndușe Oana, de cetățenie română, 
privind oprirea unui proiect de depozit de deșeuri la Lăpușel, România

CM-PE 661,799 
FdR 1219085

33. Petiția nr. 0504/2020, adresată de Elena Alquati, de cetățenie italiană, în 
numele „Ordine dell’Universo” („Ordinul Universului”) privind 
sprijinirea unor sisteme alimentare și stiluri de viață sănătoase și 
ecologice

CM-PE 660,227 
FdR 1217721

34. Petiția nr. 0528/2020, adresată de T.M., de cetățenie germană, privind 
permisele de ședere pentru membrii de familie ai personalului UE care 
nu sunt resortisanți ai unui stat membru al UE

CM-PE 662,070 
FdR 1220494

35. Petiția nr. 0571/2020, adresată de M.V., de cetățenie malteză, privind 
discriminarea în ceea ce privește reglementările Agenției Uniunii 
Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) referitoare la vederea 
cromatică

CM-PE 660,230 
FdR 1217724

36. Petiția nr. 0587/2020, adresată de Bernd Asel, de cetățenie germană, CM-PE 660,231 
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privind retragerea din contractele de credit pentru consumatori FdR 1217725

37. Petiția nr. 0590/2020, adresată de T.M., de cetățenie germană, privind 
asimilarea Statutului funcționarilor UE cu dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004

CM-PE 661,803 
FdR 1219089

38. Petiția nr. 0593/2020 depusă de T.M., de cetățenie germană, privind 
dispozițiile legale referitoare la concediul anual minim pentru personalul 
UE

CM-PE 662,072 
FdR 1220496

39. Petiția nr. 0643/2020, adresată de Fabiano Filippin, de cetățenie italiană, 
privind introducerea cerinței de a prezenta dovada de primire a 
propunerilor de modificări unilaterale la contractele încheiate cu 
consumatorii

CM-PE 662,074 
FdR 1220498

40. Petiția nr. 0644/2020, adresată de A.T.L., de cetățenie germană, privind 
protecția consumatorilor în domeniul produselor alimentare

CM-PE 660,232 
FdR 1217726

o O o


