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Bruxelles

Sala ASP  A1G-2

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi1 PE 418.119
FdR 760071

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
 6 noiembrie

 1-2 decembrie 2008

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV- PE 416.594
FdR 757756

3. Comunicări ale preşedintelui

4. Chestiuni diverse

                                               
1 În conformitate cu decizia comisiei din 30 septembrie 1997, pe baza documentului de lucru PE 
223.544, punctele din secţiunile B din proiectul ordinii de zi nu vor fi discutate în şedinţa curentă. 
Totuşi, înainte de sfârşitul şedinţei, orice membru poate solicita ca un punct din secţiunea B să fie 
transferat în secţiunea A; astfel, punctul respectiv va fi inclus automat în secţiunea A, pentru a fi 
discutat la o şedinţă ulterioară.
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În prezenţa Comisiei Europene

A. Petiţii supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei

Sănătate

5. Petiţia nr. 0585/2006, adresată de Jill Bell, de naţionalitate irlandeză, 
în numele Irish Association of Health Stores, referitoare la Directiva 
2002/46/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre în ceea ce 
priveşte suplimentele alimentare 
(în prezenţa petiţionarului)
iar
Petiţia nr. 0585/2006, adresată de Grace Kinirons, de naţionalitate 
irlandeză, în numele Nutritional Therapists of Ireland, referitoare la 
Directiva 2002/46/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre 
în ceea ce priveşte suplimentele alimentare 

PE 414.110
FdR 746027

Mediu

6. Petiţia nr. 1418/2007, adresată de Konstantinos Skoufis, de 
naţionalitate greacă, în numele locuitorilor părţii de vest a Rodiá, 
din municipiul Diakoptó, însoţită de 372 de semnături, privind 
noua rută de cale ferată între Atena şi Patras

    CM– PE 414.070
    FdR 745805

7. Nr. 276/ 2007, adresată de dl Ioan Paul, de naţionalitate română, 
însoţită de 34 de semnături, privind impactul dăunător asupra 
sănătăţii locuitorilor al activităţilor desfăşurate de o întreprindere 
din vecinătate specializată în reciclarea deşeurilor de origine 
animală 

    CM– PE 396.647
   FdR 749967

8. Petiţia nr. 276/ 2007, adresată de dl Ioan Paul, de naţionalitate 
română, însoţită de 34 de semnături, privind impactul dăunător 
asupra sănătăţii locuitorilor al activităţilor desfăşurate de o 
întreprindere din vecinătate specializată în reciclarea deşeurilor de 
origine animală 

    CM– PE 396.647
    FdR 749967

Concurenţă

9. Petiţia nr. 833/2008, adresată de dl M.S. de naţionalitate română, 
în numele Asociaţiei profesionale a editorilor de presă locală 
(APEL) din România, privind practicile de tip monopol şi 
anticoncurenţiale ale Poştei Române în problema creşterii tarifelor 

    DV /
  PETI20090119_sir833-
   08_EN
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de distribuţie a ziarelor locale
(în prezenţa petiţionarilor)

Ajutorul de stat

10. Petiţia nr. 335/2008, adresată de dl Waldemar Preussner, de 
naţionalitate germană, în numele PCC SE, privind încălcările 
legislaţiei CE referitoare subvenţiile de stat acordate de 
autorităţile române în cadrul privatizării Oltchim Râmnicu -
Vâlcea S.A. (România)
(în prezenţa petiţionarului)

    DV/  
  PETI20090119_sir335-
   08_EN

Transport

11. Petiţia nr. 905/2007, adresată de dl Vasile Tomoiagă, de 
naţionalitate română, privind discriminarea la care sunt supuse 
persoanele care nu percep culorile şi nu pot obţine permise de 
conducere în România
(în prezenţa petiţionarului)

    CM– PE 411.970
    FdR 738826

Impozitare

12. Petiţia nr. 1001/2006, adresată de Alexandru Ciobotar, de 
naţionalitate română, însoţită de peste 23 de semnături, privind 
incompatibilitatea dintre taxa românească de înmatriculare a 
automobilelor second-hand şi principiul CE cu privire la libera 
circulaţie a bunurilor
şi
Petiţia nr. 331/2007, adresată de dl Ioan Păun Cojocariu, de 
naţionalitate română, privind problemele întâmpinate la 
înmatricularea în România a unui vehicul achiziţionat în 
Germania
iar
Petiţia nr. 723/2007, adresată de Mihai Cristel Bocseru, de 
naţionalitate română, privind impozitarea autovehiculelor uzate 
importate în România
şi
Petiţia nr. 1237/2007, adresată de Elena Caraba, de naţionalitate 
română, privind taxele pe autovehiculele second-hand, importate 
în România
şi
Petiţia nr. 265/2008, adresată de dl Horaţiu Margoi, de 
naţionalitate română, în numele Clubului Automobilul Român, 
însoţită de 120.000 de semnături cu privire la taxa care trebuie 
achitată în România la prima înmatriculare a automobilelor 

    CM– PE 392.231
    FdR 678122

    PE 398.550
    FdR 699069

    PE 414.096
    FdR 746008

    PE 411.998
    FdR 738855

    PE 414.141
    FdR 746202
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achiziţionate în alte state membre UE
(în prezenţa petiţionarului)

13. Petiţia nr. 156/2005, adresată de către Szilvia Deminger, de 
naţionalitate ungară, privind taxa de înregistrare percepută de 
Ungaria la importul automobilelor din alte state membre UE

    PE 376.478/REV.II
    FdR 749746

14. Petiţia nr. 412/2006, adresată de către Jan Lutera, de naţionalitate 
slovacă, privind problemele sale cu înmatricularea în Slovacia a 
maşinii achiziţionate la mâna a doua în Germania. 

    PE 386.456/REV.
    FdR 702325

15. Petiţia nr. 773/2005, adresată de Jürgen Sachansky, de 
naţionalitate germană, privind presupusa discriminare împotriva 
cetăţenilor UE de origine non slovacă în Slovacia 

    PE 388.654/REV.
    FdR 713604

16. Petiţia nr. 958/2007, adresată de Graham Unsworth, de 
naţionalitate britanică, cu privire la taxa de înregistrare a 
autoturismelor second-hand importate în Malta  

    PE 406.087
    FdR 723232

17. Petiţia nr. 1028/2007, adresată de Nicholas Zelle, de naţionalitate 
britanică, cu privire la taxa de înregistrare a autoturismelor 
second-hand importate în Malta 

    PE 408.000
    FdR 729670

Rapoarte şi avize

18. Aviz privind Purtarea unui dialog activ cu cetăţenii cu privire la 
Europa
(2008/2224 (INI))             (pentru CULT)
Raportor:  (IND/DEM)
- examinarea proiectului de aviz

PE 416.356
FdR PA /  755475

19. Raportul anual referitor la activitatea Comisiei pentru petiţii 2008
(2008/2301(INI))
Raportor:  MCGUINNESS  (PPE-DE)
- examinarea proiectului de raport

PE 418.130
FdR 760242

*** Votare ***

20. Aviz cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului referitor la accesul public la documentele 
Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei (pentru LIBE)
(COM(2008)229 – C6 0184/2008 – 2008/0090(COD))
Raportor:  HAMMERSTEIN  (Verts/ALE)
- Examinarea amendamentelor

PE 415.159
FdR PA /  751029

PE 418.017
FdR  AM /  759245
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- Adoptarea proiectului de aviz

21. Aviz cu privire la orientările referitoare la o propunere de regulament 
al PE şi al Consiliului privind implementarea iniţiativei 
cetăţeneşti, în conformitate cu articolul 114 alineatul (4) al 
Tratatului UE (2008/2169 (INI)

(pentru (AFCO)
Raportor:  CARNERO  (PSE)
- Examinarea proiectului de aviz
- Examinarea posibilelor amendamente
- Adoptarea proiectului de aviz

PE 416.357
FdR PA /  755476

*** Sfârşitul votării ***

* * *

de la 17.30 la 18.30 (cu uşile închise)

22. Reuniunea coordonatorilor

* * *

Marţi 20 ianuaie 2009, 9.00 - 12.30

ora 9

23. Comunicările preşedintelui privind deciziile coordonatorilor

Bulgaria

24. Raport al vizitei de documentare în Bulgaria   
(27-30 octombrie 2008)
- examinarea proiectului de raport
- aprobarea proiectului de raport

    PE 416.365
    FdR DT /  755641
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25. Petiţia nr. 1405/2007, adresată de Ivaylo Asenov Krastev, de 
naţionalitate bulgară, în numele „Protecţiei sănătăţii şi vieţii 
populaţiei şi mediului”, privind funcționarea ilegală a unui 
amplasament de depozitare a deșeurilor rezidențiale solide
(în prezenţa petiţionarului)

    CM– PE 415.083
    FdR 750398

26. Petiţia nr. 453/2007, adresată de Stefcho Minchev, de 
naţionalitate bulgară, însoţită de 18 semnături ale rudelor celor 14 
marinari dispăruţi, privind presupusa neglijenţă a Bulgariei în 
stabilirea cauzelor unui naufragiu în Marea Neagră şi în 
desfăşurarea operaţiunilor de salvare
(în prezenţa petiţionarului)

    CM– PE 398.563
    FdR 699083

Diverse

27. Petiţia nr. 74/2005, adresată de Ramón Román Gálvez, de 
naţionalitate spaniolă, în numele „Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática” (PNAPI), privind 
publicarea de către Uniunea Europeană a unor informaţii despre 
sistemul de învăţământ din Spania în domeniul informaticii
(în prezenţa petiţionarului)

    PE 372.036/REV.
    FdR 667443

Urbanizare

28. Raport privind Impactul urbanizării extinse din Spania asupra 
drepturilor cetățenilor europeni, asupra mediului și asupra aplicării 
legislației europene, pe baza petițiilor primite (petiţia 609/2003 şi 
altele) (2008/2248(INI))
Raportor: AUKEN (Verts/ALE)
- examinarea proiectului de raport

(în prezenţa petiţionarilor)

PE 416.354
FdR  PR /  755463

* * *
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B. Petiţii a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei

29. Petiţia nr. 470/2001, adresată de Andrew Watson, de naţionalitate 
britanică, călătoriile de cumpărături pe continent şi comportamentul 
autorităţilor vamale 

Petiţia nr. 575/2001, adresată de Philip Liddy, de naţionalitate 
britanică, însoţită de o semnătură cu privire la metodele folosite se 
către autorităţile vamale britanice

Petiţia nr. 813/2001, adresată de Michael Newton, de naţionalitate 
britanică, referitoare la călătoriile de cumpărături pe continent şi 
comportamentul autorităţilor vamale 

Petiţia nr. 846/2001, adresată de Patricia Joyce Gray, de naţionalitate 
britanică cu privire la controalele autorităţilor vamale britanice

Petiţia nr. 921/2001, adresată de Bill Kristofferson, de naţionalitate 
britanică, privind călătoriile de cumpărături pe continent şi 
comportamentul autorităţilor vamale 

Petiţia nr. 957/2001, adresată de David Williams, de naţionalitate 
britanică, privind călătoriile de cumpărături pe continent şi 
desfiinţarea vânzărilor fără taxe

Petiţia nr. 961/2001, adresată de Johnson Adedeji Ibitola, de 
naţionalitate britanică, referitoare la călătoriile de cumpărături pe 
continent şi comportamentul autorităţilor vamale şi comportamentul 
autorităţilor vamale

Petiţia nr. 139/2002, adresată de Brian Jones, de naţionalitate 
britanică, cu privire la regulamentele vamale şi de accizare a tutunului 
şi alcoolului în cazul călătoriilor între statele membre

Petiţia nr. 577/2002, adresată de dna Phillips Cath, de naţionalitate 
britanică, referitoare la confiscarea automobilului său de către 
funcţionarii vamali, cu suspiciunea de contrabandă cu tutun

Petiţia nr. 915/2002, adresată de Graham Bathurst, de naţionalitate 
britanică, cu privire la libera circulaţie a mărfurilor - Directiva UE 
92/12/CCE

Petiţia nr. 1118/2002, adresată de dna Kelly Hughes , de naţionalitate 
britanică, cu privire la confiscarea bunurilor importate din Europa

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+ 
PETI20080401_ComKovacs
470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK470-
01_EN 
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30. Petiţia 0302/2005, adresată de Martin Baldwin-Edwards, de 
naţionalitate britanică, privind presupusa discriminare în legătură 
cu recrutarea de către Institutul grec pentru politica migraţiei

    PE 372.042/REV. II
    FdR 749749

31. Petiţia 4030/2005, adresată de Michel Vray, de naţionalitate 
belgiană, însoţită de şapte semnături, privind problemele 
ecologice din apropierea unei fabrici

    PE 372.049/REV. II
    FdR 749750

32. Petiţia 4030/2005, adresată de Marco Bianco, de naţionalitate 
italiană, privind nerecunoaşterea de către autorităţile italiene a 
unei certificat de şcoală profesională în domeniul industriei 
alimentare, emis în Germania

    PE 369.945/REV. II
    FdR 646404

33. Petiţia 920/2005, adresată de Evangelos Alexos, de naţionalitate 
elenă, în numele Grupului de acţiune cetăţenească Domokos, şi de 
trei cosemnatari, privind depozitarea ilegală a deşeurilor din  
Domokos Ftiotidas, Grecia 

    PE 374.217/REV. II
    FdR 749762

34. Petiţia nr. 179/2006, adresată de Giuseppe De Simone, de 
naţionalitate italiană, în numele comisiei Mosaico, însoţită de 13 
semnături, referitoare la presupusa încălcare a legislaţiei 
comunitare privind procedurile de licitaţie publică în sectorul 
gestionării deşeurilor

    PE 380.905/REV. II
    FdR 749766

35. Petiţia nr. 58/2007, adresată de Rosa Álvarez Álvarez, de 
naţionalitate spaniolă, în numele Asociaţiei locuitorilor Tranqueru 
Xivares (municipiul Carreno, Asturia, Spania), însoţită de 8000 
de semnături, care protestează împotriva unui proiect de 
dezvoltare portuară şi a efectului devastator asupra mediului

    CM– PE 394.296
    FdR 687651

36. Petiţia nr. 58/2007, adresată de Eugenio Bermejo Garcia, de 
naţionalitate spaniolă, cu privire la o dispută personală privind 
pensia

    PE 400.365/REV.
    FdR 749969

37. Petiţia nr. 522/2007, adresată de Halina Messerschmidt, de 
naţionalitate poloneză, în numele asociaţiei ecologice „Zuraw”, 
privind neaplicarea legislaţiei comunitare de mediu în cadrul unui 
proiect de extragere a agregatelor în Dzwierzuty, în estul Poloniei

    PE 402.623/REV.
    FdR 749971

38. Petiţia 563/2007, adresată de Nikitas Giannakakis, de 
naţionalitate elenă, privind încălcarea de către autorităţile elene a 
dispoziţiilor deciziei Comisiei privind alocarea de subvenţii de 
stat pentru fermierii, pescarii şi fermierii piscicoli din Grecia 
afectaţi de condiţiile meteorologice nefavorabile din iarna 2001 -
2002

    CM– PE 415.031
    FdR 749973

39. Petiţia nr. 0585/2007, adresată de Imelda Read, de naţionalitate 
britanică, în numele Asociaţiei europene pentru cancerul cervical, 
privind măsurile referitoare la combaterea cancerului cervical

    CM– PE 415.032
    FdR 749974
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40. Petiţia nr. 704/2007, adresată de Elisabeth Walsh, de naţionalitate 
irlandeză, în numele asociaţiei Grupul deţinătorilor cotelor de 
lapte, privind presupusa discriminare pe bază de vârstă împotriva 
beneficiarilor cotelor de lapte

    PE 406.077
    FdR 723218
    + letter IRL 

41. Petiţia nr. 724/2007, adresată de Wolfgang Doetsch, de 
naţionalitate germană, privind plata alocaţiilor pentru copii în 
conformitate cu Regulamentul CEE nr. 1408/71 

    PE 405.828/REV.
    FdR 749976

42. Petiţia nr. 788/2007, adresată de Werner Pichler, de naţionalitate 
italiană, prin care protestează împotriva unei depozitări ilegale 
toxice a deşeurilor într-o zonă urbană

    PE 404.461/REV.
    FdR 749979

43. Nr. 846/2007, adresată de Olivier Sohier (de naţionalitate 
belgiană), în numele ASBL DELTAS şi altele, însoţită de 54 de 
semnături, privind fraudarea petiţionarilor de către societatea de 
asigurări Swiss Life

    CM– PE 415.033
    FdR 749980

44. Petiţia nr. 871/2007, adresată de Sascha Simon, de naţionalitate 
germană, cu privire la costurile ascunse practicate de către 
companiile aeriene 

    CM– PE 415.034
    FdR 749981

45. Petiţia nr. 895/2007, adresată de Giorgio Bortini, de naţionalitate 
Germană şi italiană, referitoare la refuzul autorităţilor din Austria 
de a recunoaşte o diplomă eliberată de Conservatorul din Bolzano

    CM– PE 415.036
    FdR 749983

46. Petiţia nr. 960/2007, adresată de dna Gerardine O'Brien, de 
naţionalitate irlandeză, privind pierderile financiare rezultate ca 
urmare a activităţilor fraudulente ale unui manager  bancar local

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

47. Petiţia nr. 1026/2007, adresată de Lone Gustavsen, de 
naţionalitate daneză, cu privire la alocarea domeniilor .eu 

    CM– PE 415,061
    FdR 750374

48. Petiţia nr. 1104/2007, adresată de Alain Larralde, de naţionalitate 
franceză, în numele „Association pour la Serenité à la 
Campagne”, o organizaţie care se ocupă de viaţa rurală, însoţită 
de 17 semnături, cu privire la atacurile vulturilor asupra 
animalelor de reproducere în Pirineii francezi 

    CM– PE 414.243
    FdR 747364

49. Petiţia nr. 1117/2007, adresată de Stephanie Johanna Goldbach, 
de naţionalitate germană, privind programul REACH şi 
experimentele pe animale 

    CM– PE 414,244
    FdR 747365

50. Petiţia nr. 1121/2007, adresată de J.T. de naţionalitate germană, 
privind exploatarea poziţiei dominante pe piaţă de către iPod 
Apple în distribuirea iTunes şi incompatibilitatea cu sistemele de 
operare independente prin nepublicarea specificaţiilor iTunesDB 

    CM– PE 415,064
    FdR 750378
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51. Petiţia nr. 1126/2007, adresată de Stelian Ciuciu, apatrid, de etnie 
rromă, privind refuzul acordării permisiunii de a intra în Germania 
împreună cu familia sa

    CM– PE 415,065
    FdR 750379

52. Petiţia nr. 1128/2007, adresată de Rainer Sander, de naţionalitate 
germană, privind întârzierile în alocarea unui cod fiscal pentru 
întreprinderea sa din Spania

    CM– PE 414,246
    FdR 747367

53. Petiţia nr. 1136/2007, adresată de Heinz-Peter Schepputat, de 
naţionalitate germană, privind protecţia văii Rinului faţă de 
construcţia unei conducte de monoxid de carbon de către 
societatea Bayer Material Science

    CM– PE 414,249
    FdR 747370

54. Petiţia nr. 1137/2007, adresată de Adebayo Kelly, de naţionalitate 
britanică, cu privire la respingerea cererii de acordare a vizei

    CM– PE 414,250
    FdR 747371

55. Petiţia nr. 1156/2007, adresată de Eva-Maria Weide, de 
naţionalitate germană, în numele asociaţiei de protecţie a naturii 
‘Naturschutzjugend in NABU Hamburg’, însoţită de 60 de 
semnături, referitoare la podul de peste Femern Belt, în nordul 
Germaniei 

    CM– PE 414,251
    FdR 747372

56. Petiţia nr. 1157/2007, adresată de Luca Biselli, de naţionalitate 
italiană, referitoare la o presupusă deficienţă a Directivei 
europene privind recunoaşterea calificărilor profesionale  

    CM– PE 415,068
    FdR 750382

57. Petiţia nr. 1160/2007, adresată de Denis O’Hare, de naţionalitate 
britanică, privind presupuse nereguli în activităţile de construcţie 
din Peyia, Cipru

    CM– PE 414,252
     FdR 747373

58. Petiţia nr. 1170/2007, adresată de Peter şi Maja Ulbrich, de 
naţionalitate germană, referitoare la contribuţiile duble

    CM– PE 415,069
    FdR 750383

59. Petiţia nr. 1178/2007, adresată de dl Mark De Ath, de 
naţionalitate britanică, însoţită de 80 de semnături, privind 
propunerea de directivă UE referitoare la utilizarea sustenabilă a 
pesticidelor 

    CM– PE 411.988
    FdR 738844

60. Petiţia nr. 1208/2007, adresată de Elisabeth şi Wilfried Meyer , de 
naţionalitate germană, privind poluarea turnătoriei Borglet, din 
Osnabruck, încălcând Directiva 96/61/CE referitoare la prevenirea 
şi controlul integral al poluării 

    CM– PE 414,255
    FdR 747376

61. Petiţia nr. 1241/2007, adresată de Pasquale Greco, de naţionalitate 
italiană, în numele Manduria Partito dei Verdi per la Pace, privind 
uzina de desalinizare de pe râul Chidro, din Manduria 

    CM– PE 414,262
    FdR 747468

62. Petiţia nr. 1243/2007, adresată de S.M., de naţionalitate italiană, 
privind taxele impuse de furnizorii italieni de telefonie mobilă

    CM– PE 414,265
    FdR 747478
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63. Petiţia nr. 1259/2007, adresată de Regina Nowack, de 
naţionalitate germană, în numele Selbsthilfegruppe Amalgam 
(Grupul de ajutor Dental Amalgam), 

    CM– PE 414,266
    FdR 747479

64. Petiţia nr. 1259/2007, adresată de Petr Kuty, de naţionalitate cehă, 
privind refuzul autorităţilor germane de a-l recunoaşte ca doctor 

    CM– PE 415,074
    FdR 750388

65. Petiţia nr. 1290/2007 adresată de Georg Schröder, de naţionalitate 
germană, privind persoanele cu un al doilea cromozom x şi 
situaţia sa personală 

    CM– PE 414,27
    FdR 747483

66. Petiţia nr. 0585/2007, adresată de dl Pat Dineen, de naţionalitate 
irlandeză, privind riscurile de intrare/ieşire nesigură în/din 
proprietatea acestuia

    CM– PE 415,076
    FdR 750390

67. Petiţia nr. 0585/2007, adresată de Hans-Georg Knieriem, de 
naţionalitate germană, referitoare la imposibilitatea acestuia de a 
obţine plata ajutoarelor sociale în străinătate

    CM– PE 415,077
    FdR 750392

68. Petiţia nr. 0585/2007, adresată de dna Silvia Leal Acevedo, de 
naţionalitate spaniolă, privind impactul posibil periculos al unui 
proiect de reabilitare a unei zone protejate „Cuenca de los ríos 
Jarama y Henares”, Madrid

    CM– PE 415,081
    FdR 750396

69. Petiţia nr. 1471/2007, adresată de dl Theodoros Pitikaris, de 
naţionalitate elenă, privind respingerea unei cereri de înscriere la 
studii postuniversitare 

    CM– PE 415,086
    FdR 750401

70. Petiţia nr. 1504/2007, adresată de Dr Asztrik Várszegi, de 
naţionalitate maghiară, în numele Congregaţiei maghiare a 
benedictinilor, cu privire la drepturile acestei congregaţii în cazul 
unui bun imobil în Slovacia  

    CM– PE 415.088
    FdR 750404

71. Petiţia nr. 1506/2007, adresată de Ekatarini Tsamadia, de origine 
elenă, în numele Asociaţiei pentru solidaritate cetăţenească  în 
oraşul sfânt Messolunghi, privind o presupusă deficienţă şi lipsă 
de transparenţă a planificării urbane în Messolunghi, Grecia

    CM– PE 415,089
    FdR 750405

72. Petiţia nr. 39/2008, adresată de Ch.L. de naţionalitate elenă, 
privind tratamentul neadecvat a deşeurilor spitaliceşti în Grecia

    CM– PE 415,091
    FdR 750407

73. Petiţia nr. 44/2008, adresată de J. K., de naţionalitate britanică, cu 
privire la denaturarea concurenţei în cadrul programelor de 
publicitatea Adword oferite de Google  

    CM– PE 415,092
    FdR 750408

74. Petiţia nr. 0088/2008, adresată de Felix Naumann, de naţionalitate 
germană, privind orele de înregistrare stabilite nejustificat de 

    CM– PE 415,096
    FdR 750412
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devreme pentru zborurile inter-europene 

75. Petiţia nr. 0125/2008, adresată de Rita şi Ortwin Uhl, de 
naţionalitate germană, privind neintervenţia autorităţilor în 
legătură cu zgomotul produs de aeronave în jurul câmpului de 
aterizare Speyer 

   CM– PE 415,098
    FdR 750414

76. Petiţia nr. 137/2008, adresată de Marcela Manesia, de 
naţionalitate română, privind recunoaşterea unei diplome

    CM– PE 415,100
    FdR 750416

77. Petiţia nr. 140/2008, adresată de Mario Rossi, de naţionalitate 
italiană, privind libertatea de circulaţie a lucrătorilor din UE şu 
supra-reprezentarea belgienilor la nivelul personalului instituţiilor 
europene 

    CM– PE 415,101
    FdR 750438

78. Petiţia nr. 172/2008, adresată de Michalis Vomvas, de 
naţionalitate elenă, în numele asociaţiei cetăţeneşti „Ktima Fix”, 
însoţită de 9 alte semnături, privind protejarea zonelor verzi din 
Ktima Fix în Irakleio Attikis şi transferul acestora către rezidenţii 
locli    

    CM– PE 415,102
    FdR 750439

79. Petiţia nr. 195/2008, adresată de A.G. de naţionalitate italiană, 
privind aplicarea incorectă a legislaţiei italiene care transpune 
Dir4ectiva nr. 19999/1970/CE referitoare la acordul cadru pentru 
munca pe perioadă determinată încheiat de ETUC, UNICE şi 
CEEP

    CM– PE 415,104
    FdR 750441

80. Petiţia nr. 218/2008, adresată de Riccardo Forte, de naţionalitate 
italiană, în numele Coordinamento Motociclisti, referitoare la 
siguranţa rutieră a motocicliştilor

    CM– PE 415,106
    FdR 750443

81. Petiţia nr. 0585/2008, adresată de Georgian Gândac, de 
naţionalitate română, privind abuzurile în domeniul drepturilor 
omului la căminul Elena Farago din Bârlad, România 

   PETI20090119_sir309
-08_EN 
+
   PETI20090119_ltRO
309-08_EN

82. Petiţia nr. 310/2008, adresată de Marco Speicher, de naţionalitate 
germană, cu privire la admiterea sa la anul de cursuri practice din 
cadrul şcolii sale medicale 

    CM– PE 415,110
    FdR 750447

83. Petiţia nr. 346/2008, adresată de Wolfgang Priwitzer, de 
naţionalitate germană, cu privire la recunoaşterea certificatului 
său de rază scurtă de acţiune pentru comunicaţiile radio din 
yahting 

    CM– PE 415,113
    FdR 750450
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84. Petiţia nr. 380/2008, adresată de dl Sean P. Andrews, de 
naţionalitate irlandeză, cu privire la taxa de înregistrare din 
Irlanda a automobilelor second-hand cumpărate în alte state 
membre UE 

    CM– PE 415,115
    FdR 750452

85. Petiţia nr. 402/2008, adresată de Pavlina Radkova, de naţionalitate 
bulgară, privind existenţa demnă a copilului acesteia care suferă 
de un handicap 

    CM– PE 415,117
    FdR 750454

o O o

86. Data şi locul următoarei reuniuni:
 10  februarie 2009, 15.00 – 18.30
 11  februarie 2009,  9.00 – 12.30

la Bruxelles.
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