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14.30–15.15         (lásd külön a CJ35 napirendet)

KÖZÖS BIZOTTSÁGI ÜLÉS
az Alkotmányügyi Bizottsággal

(az eljárási szabályzat 55. cikke)

1. Közös jelentés az ombudsman OI/2/2017. számú, az Európai 
Unió Tanácsa előkészítő szerveiben folytatott jogalkotási viták 
átláthatósága kapcsán végzett stratégiai vizsgálatáról 
(CJ35/8/13633) (2018/2096 (INI))
(A módosítások benyújtásának határideje: 2018. október 3., 15.00 
/ szavazás: 2018. november 21.)
Előadók: Yana TOOM  (ALDE),    LEINEN  (S-D)
Illetékes: PETI, AFCO

– közös jelentéstervezet megvitatása

   PR– PE623.956v03-00
   

* * *
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15.15–16.15 (zárt ülés)

2. Koordinátorok ülése

* * * *

16.15-kor

3. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 627.859
FdR 1163077

4. A következő ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása:
   2018. július 11.

PV– PE 625.390
FdR 1158586
+ mellékletek

5. Az elnök közleményei

6. Egyéb kérdések

7. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás)

8. Szóbeli választ igénylő kérdés a Tanácshoz és a Bizottsághoz a 
német Gyermek- és ifjúságvédelmi jóléti hivatal (Jugendamt) 
szerepéről a határokon átnyúló családjogi vitákban
- szóbeli választ igénylő kérdés tervezetének megvitatása és 
elfogadása

    OQ–

*** Szavazás vége ***

Állásfoglalás

9. Állásfoglalás a német Gyermek- és ifjúságvédelmi jóléti hivatal 
(Jugendamt) szerepéről a határokon átnyúló családjogi vitákban
(a módosítások benyújtásának határideje:  2018. szeptember 26. 
(megerősítendő), 15.00 / szavazás: 2018. október 9.)
- állásfoglalási tervezet megvitatása

    RE–

_________________________
() A bizottság 2016-os iránymutatásaival összhangban a napirendtervezet B. részében szereplő témák 
megvitatására nem kerül sor ezen az ülésen. Ugyanakkor a PETI bizottság bármelyik tagja kérheti az ülés vége 
előtt, hogy a B. részben szereplő valamely napirendi pontot ne zárják le; ekkor az automatikusan bekerül a 
koordinátorok által tárgyalandó napirendi pontok közé, hogy a koordinátorok határozzanak a rá vonatkozó 
további intézkedésekről valamelyik következő ülésükön.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 
alapján a bizottságban megtárgyalandó petíciók

Környezet - Hulladék

10. Szigeti László szlovák állampolgár által benyújtott 1018/2017. 
számú petíció a szlovákiai Párkány (Štúrovo) ipari parkjába 
tervezett, pirolízisrendszerű hulladékfeldolgozó üzemről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 625,263
   FdR 1158010

Tényfeltáró látogatások

11. Tényfeltáró látogatás a doñanai nemzeti parkba (Andalúzia, 
Spanyolország)  
(2018. szeptember 19–21.)
– a küldöttség vezetőjének előzetes szóbeli jelentése

12. Tényfeltáró látogatás Lausitzba (Németország) (2018. február 14–
16.)
(az ajánlásokhoz fűzött módosítások benyújtásának határideje: 
2018. szeptember 26., 15.00 / szavazás: 2018. október 9.)
- a tényfeltáró látogatásról készült jelentéstervezet megvitatása

   CR– PE 623.591
   FdR 1162613

13. Tényfeltáró látogatás Famagusta (Ciprus) városába (2018. május 
7–8.)
(az ajánlásokhoz fűzött módosítások benyújtásának határideje:  
2018. szeptember 28., 15.00 / szavazás: 2018. november 21.)
- a tényfeltáró látogatásról készült jelentéstervezet megvitatása

   CR– PE 622.200
   FdR 1153794

Jelentés

14. Jelentés a Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásairól, az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (7) bekezdése
(2018/2104(INI))
Előadó: WIKSTRÖM   (ALDE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27., 
15.00 / szavazás: 2018.november 21.  / plenáris ülés 
(megerősítendő): 2018. december)
– jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 623.694
    FdR 1155682
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* * *

B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciók

15. Carlo Simoni olasz állampolgár által a Comitato Popolare SOS C&C 
nevében benyújtott, 2350 aláírást tartalmazó 0254/2013. számú petíció a 
volt C&C mérgezőhulladék-lerakójáról (Padova, Olaszország)

CM-PE 
541,551/REV.III 
FdR 1152744

16. Juan Cruz Garriez Ezcurra spanyol állampolgár által benyújtott 
0335/2017. számú petíció bizonyos ömlesztett áruk Alicante kikötőjében 
történő szabadtéri kirakodásáról

CM-PE 625,234 
FdR 1157979

17. F. M. olasz állampolgár által benyújtott 0695/2017. számú petíció a 
hajléktalan állampolgárok európai polgárságának elismeréséről és az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésükről

CM-PE 625,235 
FdR 1157982

18. Giancarlo Ferrandino olasz állampolgár által benyújtott 0701/2017. 
számú petíció a tanárok által az olasz akkreditált (részben magánkézben 
lévő) iskolákban közalkalmazottá válásuk előtt szolgálati jogviszonyban 
eltöltött idő elismerésének hiányáról

CM-PE 625,236 
FdR 1157983
EMPL-
vélemény:

19. Jose Maria Castilla Baro spanyol állampolgár által benyújtott 0718/2017. 
számú petíció egy akvakultúra-vállalkozásnak okozott kárról

CM-PE 625,238 
FdR 1160800
LT-INTA 

20. R.S német állampolgár által benyújtott 0734/2017. számú petíció a 
vásárlókövetés gyakorlatáról a szupermarketekben

CM-PE 620,757 
FdR 1150062
LT-
DataSupervisor

21. Giedrius Šarkanas litván állampolgár által benyújtott 0746/2017. számú 
petíció a Litvániában állítólagosan elkövetett emberi jogi visszaélésekről

CM-PE 625,239 
FdR 1157986

22. Mateo Jose Garrido Sanahuja spanyol állampolgár által benyújtott 
0753/2017. számú petíció a gyermekek azon jogáról, hogy a szüleik 
mellett kapjanak helyet, ha repülővel utaznak

CM-PE 625,240 
FdR 1162752

23. Beth Granter brit állampolgár által benyújtott 0771/2017. számú petíció 
az oroszlánok vadásztrófeáinak behozatalára vonatkozó tilalomról szóló 
új uniós jogszabályról (Cecil oroszlán emlékére)

CM-PE 625,243 
FdR 1157990

24. Andre Rebentisch német állampolgár által benyújtott 0994/2017. számú 
petíció az alapvető fontosságú termékjellemzőkről

CM-PE 625,257 
FdR 1158004
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25. Bojan Barisic szlovén állampolgár által benyújtott 0998/2017. számú 
petíció egy privatizált szlovéniai hajózási társaság állítólagos bér- és 
társadalombiztosítási járulék hátralékairól

CM-PE 625,259 
FdR 1160291
LT-EMPL

26. Giuseppe Condorelli olasz állampolgár által benyújtott, 13 aláírást 
tartalmazó 1051/2017. számú petíció a jogi szakmára vonatkozó új olasz 
törvény és az uniós jog alapelvei állítólagos összeegyeztethetetlenségéről

CM-PE 625,229 
FdR 1157965

27. Arie Rijkenberg osztrák állampolgár által benyújtott 1055/2017. számú 
petíció az Unió egészére kiterjedő, egységes nyelvvizsgák bevezetéséről 
a szakosodott szakmák esetében

CM-PE 625,268 
FdR 1158015

28. Pietro Varlese olasz állampolgár által benyújtott 1059/2017. számú 
petíció az olasz állami finanszírozásban jelen lévő életkori és nemi 
korlátozásokról

CM-PE 625,269 
FdR 1161053

29. Luca Nascimbene olasz állampolgár által benyújtott 1198/2017. számú 
petíció a költségvetési egyensúly elvének eltörléséről

CM-PE 625,283 
FdR 1158050

30. Johan Bruyninx belga állampolgár által benyújtott 1230/2017. számú 
petíció a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor 
a II. fázisú benzingőz-visszanyerésről (PVR)

CM-PE 625,287 
FdR 1158054

31. U. M. német állampolgár által benyújtott 1236/2017 számú petíció az 
Európai Unióban a dízelüzemű gépkocsik öntapadó forgalmi matricáiról

CM-PE 625,289 
FdR 1158056

o O o

32. A következő ülés időpontja és helye
    2018.10.8., 15.00–18.30
    2018.10.9., 9.00–12.30
    2018.10.9., 14.30–18.30
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