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2018. november 21., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.30
2018. november 22., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

ASP A1G-3 terem

9.00–10.30 (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése

* * *

10.30-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 630.537
FdR 1169177

_________________________
(1) 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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3. A következő ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása:
   2018. szeptember 3.
   2018. szeptember 24.
   2018. október 8-9.

PV– PE 627.028
FdR 1161873
PV– PE 628.406
FdR 1167851
PV– PE 628.522
FdR 1164609
+ mellékletek

4. Az elnök közleményei

5. Egyéb kérdések

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás)

6. 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.  / 
plenáris ülés (megerősítendő): 2018. december)
– jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 623.694
    FdR 1155682

    AM– PE 625.367
    FdR 1158345

7. Jelentés az európai ombudsman 2017. évi tevékenységéről szóló 
éves jelentésről   
(2018/2105 (INI))
Előadó: EVI  (EFDD)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2018. szeptember 6.  / 
plenáris ülés (megerősítendő): 2018. december)
– jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 625.381
    FdR 1158481

    AM– PE 627.673
    FdR 1162434

8. Vélemény az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó 
szabályokról és általános feltételekről szóló 1994. március 9-i 
94/262/ESZAK, EK, Euratom parlamenti határozat módosítására 
irányuló javaslatról
(2018/2080 (INL)) (az AFCO bizottság számára)
Előadó: AUKEN  (GREENS/ALE)
(a módosítások benyújtásának határideje:  2018. október 11., 
15.00)
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 623.941
    FdR 1157535

    AM– PE 629.420
    FdR 1166817

9. Vélemény a Szerződés uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek 
végrehajtásáról
(2018/2111(INI))
Előadó: MARIAS  (ECR)
(a módosítások benyújtásának határideje:  2018. október 12.)
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 623.689
    FdR 1155666

    AM– PE 628.438
    FdR 1164151
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10. Tényfeltáró látogatás Famagusta (Ciprus) városába (2018. május 
7–8.)
(az ajánlásokhoz fűzött módosítások benyújtásának határideje:  
2018. szeptember 28., 15.00)
– a tényfeltáró látogatásról készült jelentéstervezet elfogadása

   CR– PE 622.200
   FdR 1153794

    AM– PE 628.439
    FdR 1164152

11. Szóbeli választ igénylő kérdés a Tanácshoz és a Bizottsághoz, a 
PETI és az ENVI bizottság nevében, a Natura 2000 hálózattal 
kapcsolatos szabálysértések eseteiről  a beérkezett petíciók 
alapján 
– szóbeli választ igénylő kérdés tervezetének megvitatása és 
elfogadása

    OQ–

*** Szavazás vége ***

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Fogyatékosság

12. Ivan Yanev bolgár állampolgár által benyújtott 0356/2018. számú 
petíció Bulgáriában fogyatékkal élő személyeket érintő 
problémákról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir0356-18

Környezetvédelem

13. Radosław Ślusarczyk lengyel állampolgár által hét lengyelországi 
nem kormányzati szervezet nevében benyújtott 0805/2017. számú 
petíció a lengyelországi erdőgazdálkodási jogszabályok uniós 
környezetvédelmi jognak való meg nem feleléséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Patricio Oschlies Serrano spanyol állampolgár által benyújtott 
0812/2017. számú petíció a Lengyelországban található 
białowieżai erdőről

   CM– PE 622,040
   FdR 1154364
   (2018. október 31.)

   CM– PE 622,333
   FdR 1154921
   (2018. október 31.)

Vélemény

14. Javaslat az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről 
és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre, COM(2018)639

    PA– PE 629.635
    FdR 
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(2018/0332(COD))    (a TRAN bizottság számára)
Előadó: WIKSTRÖM  (ALDE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2018. december 14. / 
szavazás: 2019. február 20.)
– véleménytervezet vizsgálata

* * *

14.30-kor

15. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

16. A CONT és a JURI bizottságokkal közösen :
Eszmecsere az európai ombudsmannal
az új főtitkár Bizottság általi kinevezéséről szóló 488/2018/KR és 
514/2018/KR egyesített ügyekben az európai ombudsman által 
tett ajánlásról. 
(224/2018 számú petíció)

Az emberi jogi hét keretében

Migráció

17. A C. Tematikus Főosztály megbízásából a PETI bizottság 
kérésére készített „Megfelel a célnak? A jogellenes be- és 
átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő 
segítségnyújtás meghatározásáról szóló irányelv és az 
irreguláris migránsoknak nyújtott humanitárius segítség 
kriminalizálása”  című tanulmány frissített változatának 
ismertetése.
Lina Voyliūtė, a Jogok és Biztonság Program (CEPS) kutatója és 
Jennifer Allsopp,  tudományos munkatárs, „Migration Leadership 
Team”, London International Development Centre, Londoni 
Egyetem, SOAS, az Európai Politikai Tanulmányok 
Központjának képviseletében

                 Tanulmány

18. Paula Schmid Porras spanyol állampolgár 1247/2016. számú 
petíciója a Professional Emergency Aid (PROEM-AID) nevű nem 
kormányzati szervezet nevében, azon személyek kriminalizálása 
tekintetében, akik jogsértő kapcsolatokat tartanak fenn 
migránsokkal, valamint a tengeri humanitárius segítségnyújtás 
kriminalizálásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 609,434
   FdR 1132211
   (2017. júlus .31.)
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19. Detlef Zöllner német állampolgár által benyújtott 0420/2016. 
számú petíció a menekültekről szóló EU–Törökország 
egyezményről

   CM– PE 600,974/REV
   FdR 1154888
   (2018. május 30.)

20. V. S. cseh állampolgár által benyújtott 0620/2016. számú petíció a 
menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférésről, valamint a 
migránsok és menekültek számára Görögországban biztosított 
befogadási feltételekről
továbbá
Eleni Takou görög állampolgár által a Szolidaritás nevű nem 
kormányzati szervezet nevében benyújtott 0225/2017. számú 
petíció a beérkező menekülteket és menedékkérőket érő, 
állítólagosan megalázó bánásmódról és Görögország uniós 
finanszírozásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 602,865
   FdR 1122419
   (2017. március 31.)
   CM– PE 613,358
   FdR 1138786
   (2017. október .31.)

21. Jeórjosz Mavríkosz görög állampolgár által a „Szakszervezeti 
Világszövetség” egyesület nevében benyújtott 0075/2018. számú 
petíció az olaszországi foggiabeli migráns munkavállalók nehéz 
helyzetéről
továbbá
Szotiriosz Zarianopulosz görög állampolgár által benyújtott 
0374/2018. számú petíció az olaszországi Foggiában dolgozó 
mezőgazdasági munkások életfeltételeinek és 
társadalombiztosítási jogainak megvédésére irányuló intézkedések 
haladéktalan meghozataláról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir0075-18

   sir0374-18

Foglalkoztatás – az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 

22. S.B.P. spanyol állampolgár által az Európai Fogyasztói és 
Környezetvédelmi Platform nevében benyújtott 0189/2018. számú 
petíció a nemek közötti bérszakadékról
továbbá
Antonio Luiz Vázquez Delgado spanyol állampolgár által 
benyújtott 0240/2018. számú petíció az egyenlő munkáért járó 
egyenlő bérhez való jog előmozdítását célzó intézkedésekről az 
Európai Unióban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–PE 629,720
   FdR 1167917
   (2018. október 31.)

   sir0240-18

23. Àngels Bosch Camprecios spanyol állampolgár által az EuroCOP 
nevében benyújtott 0328/2018. számú petíció az EU rendőreinek 
szociális jogairól, a sztrájkhoz való jogukról, valamint egészségi és 
biztonsági körülményeikről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–PE 629,744
   FdR 1167989
   (2018. október 31.)
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24. Miguel Vicente Nunez spanyol állampolgár által az Union 
Syndicale Luxembourg nevében benyújtott, 90 aláírást tartalmazó 
0419/2018. számú petíció az európai uniós intézmények napközi 
otthonaiban az állítólagos diszkriminációról és a munkajogok 
tiszteletben tartásának elmulasztásáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–PE 628,352
   FdR 1163672
   (2018. szeptember 21.)

* * 

2018. november 22., csütörtök

9.00-tól 9.30-ig

KÖZÖS BIZOTTSÁGI ÜLÉS
az Alkotmányügyi Bizottsággal

(az eljárási szabályzat 55. cikke)

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás)

25. 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 8., 13.00 
/ szavazás: 2018. november 21.)
Előadók: Yana TOOM  (ALDE),    LEINEN  (S-D)
Illetékes: PETI, AFCO

– a közös jelentéstervezet elfogadása

   PR– PE623.956v03-00

AM– PE628.528v03-00

*** Szavazás vége ***
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* * *

9.30-kor

Fogyasztói jogok

26. José Lacalle Márquez spanyol állampolgár által a „Fundacion 
YouBank” nevében benyújtott, 2000 aláírást tartalmazó 
2563/2013. számú petíció az állítólagosan rosszhiszemű 
jelzálogzáradékokról (clausula suelo de hipoteca) 
Spanyolországban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 480,721/REV.II
   FdR 1138405
   (2017. október .31.)
   IMCO vélemény
   JURI vélemény
   ECON vélemény
   RE

Környezetvédelem

27. Alejandro Sanchez spanyol állampolgár által az Equo Alapítvány 
nevében benyújtott 0323/2011. számú petíció a környezeti levegő 
minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű 
programról szóló 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelvnek a 
Madridi Közösség és a madridi önkormányzat (Spanyolország) 
általi állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 475,824/REV.VIII
   FdR 1157927
   (2018. június 29.)

28. ELNAPOLVA    

29. F. P. olasz állampolgár által a „Crocevia” környezetvédelmi 
egyesület nevében benyújtott 1226/2017. számú petíció egy bezárt 
ipari üzem és egy szennyvíztisztító telep által okozott 
környezetszennyezésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 625,286
   FdR 1158053
   (2018. június 29.)

Gyermekvédelem

30. A madridi, spanyolországi tényfeltáró látogatásról 
(2017. május 22–23.)
(Ana Peso Haro spanyol állampolgár által benyújtott 1772/2012. 
számú petíció egy újszülött gyermek spanyolországi kórházból 
történt elrablásáról és az ügy alapos kivizsgálásának hatóságok 

   CR–PE 608.138
   FdR 1140098
   CM– PE 519.616
   FdR 1071858
   CM– PE 536.072
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általi elmulasztásáról, és Ruth Anne Appleby brit állampolgár által 
benyújtott 0758/2013. számú petíció a petíció benyújtója 
gyermekének feltételezett elrablásával kapcsolatos ügyben a 
spanyol rendőrség fellépéséről)
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   FdR 1030805

Élelmiszer-biztonság

31. Roberto Moncalvo olasz állampolgár által a „Coldiretti” országos 
szövetség és a „Campagna Amica” alapítvány nevében benyújtott,
120 000 aláírást tartalmazó 0154/2018. számú petíció az 
élelmiszerek származási helyének feltüntetésére vonatkozó európai 
szabályozásról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 626,866
   FdR 1160764
   (2018. augusztus 13.)

* * *

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

32. Manuel de la Calle Albero spanyol állampolgár által az „Eldai Egyesült 
Baloldal” (Esquerra Unida de Elda) elnevezésű szervezet nevében 
benyújtott 0232/2010. számú petíció az Eldai-szurdokok (Alicante) 
vidékén található, engedély nélküli kommunálishulladék-lerakóról

CM-PE 
450,796/REV.VI
II FdR 1160713
LT Valencia

33. Ulla-Maija Heikkonen, finn állampolgár által benyújtott 0792/2010. 
számú petíció a Puula-tó tőzegtermelésből származó szennyvízzel való 
szennyezéséről

CM-PE 
462,656/REV 
FdR 1160342

34. Jan Henrik Stolpmann, német állampolgár által benyújtott 0763/2012. 
számú petíció a használt autó Franciaországban történő nyilvántartásba 
vételéről
továbbá

CM-PE 
500,724/REV.III 
FdR 1163620

R.F. francia állampolgár által benyújtott 0266/2017. számú petíció az 
Európai Unión kívül gyártott és más tagállamokban nyilvántartásba vett 
járművek bejegyzésének akadályairól Franciaországban

35. Savvas Mikropoulos görög állampolgár által benyújtott 1257/2012. 
számú petíció az uniós jognak a Bizottság és az Európai Központi Bank 

CM-PE 
529,911/REV.II 
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általi állítólagos megsértéséről Görögországgal kapcsolatban FdR 1160343

36. Teresa Vassallo Varela és Marc Bugnard spanyol állampolgárok által 
benyújtott 1192/2013. számú petíció egy Cádizban (Spanyolország) 
tervezett nagy infrastrukturális projektről

CM-PE 
535,956/REV.II 
FdR 1160346

37. A.T. görög állampolgár által benyújtott 2706/2014. számú petíció a 
görögországi Kefaloni sziget infrastruktúrájának a fogyatékossággal élő 
személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos problémákról

CM-PE 
580,657/REV 
FdR 1163628

38. J.B. német állampolgár által benyújtott 1064/2016. számú petíció a 
fogyatékossággal élők számára Németországban kiadott parkolási 
kártyákról

CM-PE 626,847 
FdR 1160724

39. Markus Michael Uetz német állampolgár által benyújtott 1124/2017. 
számú petíció a benzolnak való munkahelyi kitettséget mérő, a baden-
württembergi regionális hatóságok által végzett vizsgálatról

CM-PE 626,851 
FdR 1160734

40. Annika Lepistö finn állampolgár által benyújtott 1138/2017. számú 
petíció a nők jogainak védelmére vonatkozó európai szintű jogszabályok 
elfogadásáról

CM-PE 626,852 
FdR 1160739
FEMM 
vélemény

41. D. Z. német állampolgár által a „Fernfahrer Freunde” nevében 
benyújtott, 3 aláírást tartalmazó 1176/2017. számú petíció a hosszú távú 
szállításra szolgáló járművek kötelező légkondicionálásáról

CM-PE 626,853 
FdR 1160740

42. Roland Rueck német állampolgár által benyújtott 1210/2017. számú 
petíció a Felső-Rajna déli részére tervezett mély geotermikus erőmű 
létrehozásának megakadályozásáról (a 2000/60/EK irányelv lehetséges 
megsértése)

CM-PE 626,855 
FdR 1160743

43. A.P. német állampolgár által benyújtott 1235/2017. számú petíció a 
betegség alapján történő megkülönböztetésről

CM-PE 626,856 
FdR 1160744

44. Ismael Antonio López Perez spanyol állampolgár által benyújtott 
0002/2018. számú petíció a Nyugat-Szaharára vonatkozó uniós 
külpolitikáról

CM-PE 626,859 
FdR 1160752

45. Reiner Schwope német állampolgár által benyújtott 0005/2018. számú 
petíció az uniós kettős lakóhelyről és a görögországi uniós polgárokra 
vonatkozó, másodlagos lakóhellyel kapcsolatos követelményekről

CM-PE 626,860 
FdR 1160753

46. Andre Kauper német állampolgár által benyújtott 0007/2018. számú 
petíció az izzólámpák és az EU területén értékesített egyéb háztartási 
cikkek tervezett elavulásáról

CM-PE 626,861 
FdR 1160755

47. J. C. holland állampolgár által benyújtott 0022/2017. számú petíció az 
etnikai kisebbségek holland rendőrség általi vélt megkülönböztetéséről 

CM-PE 626,862 
FdR 1160756
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48. V. D. román állampolgár által benyújtott 0024/2018. számú petíció a 
nemzeti és európai szabadalmakra vonatkozó díjak eltörléséről

CM-PE 627,959 
FdR 1163639

49. Jeórjosz Papadópulosz görög állampolgár által benyújtott 0028/2018. 
számú petíció a dohányzásellenes törvény végrehajtásának 
elmulasztásáról a görögországi Kardíca városában
továbbá

CM-PE 627,960 
FdR 1163640

Andreasz Bardakisz görög állampolgár által benyújtott 0093/2018. 
számú petíció a dohányzást tiltó görögországi jogszabály 
elégtelenségéről
továbbá
S.T. görög állampolgár által benyújtott 0120/2018. számú petíció a 
dohányzásellenes törvény végre nem hajtásáról Görögországban

50. Sami Hafsaoui svéd állampolgár által benyújtott 0081/2018. számú 
petíció a családegyesítésről

CM-PE 626,864 
FdR 1160762

51. J. M. M. A. spanyol állampolgár által benyújtott 0125/2018. számú 
petíció a spanyol egyháznak nyújtott állami támogatásokról és a vallásos 
érzésre való utalások spanyol büntető törvénykönyvből való 
eltávolításáról

CM-PE 628,331 
FdR 1163650

52. Gaspare Chessa olasz állampolgár által benyújtott 0137/2018. számú 
petíció az olaszországi tolmácsok és fordítók jogi helyzetéről

CM-PE 628,335 
FdR 1167404

53. J. F. német állampolgár által benyújtott 0166/2018. számú petíció a 
Hágai Egyezmény Románia általi állítólagos megsértéséről

CM-PE 626,868 
FdR 1160766

54. Pier Paolo Volpe olasz állampolgár által benyújtott 0186/2018. számú, 
három aláírást tartalmazó petíció a felügyelőbizottságnak az uniós jog 
(EUSZ 17. és EUMSZ 258. cikk) alkalmazásával kapcsolatos 
mérlegelési jogköréről

CM-PE 628,338 
FdR 1163657

55. Herbert Heim német állampolgár által benyújtott 0235/2018. számú 
petíció a magasabb barangolási díjakról

CM-PE 628,345 
FdR 1163665

56. Michael Bauch német állampolgár által benyújtott 0270/2018. számú 
petíció a dízelüzemű gépkocsik utólagos átalakításáról

CM-PE 628,346 
FdR 1163666

57. Paula Enriquez Layos spanyol állampolgár által benyújtott 0284/2018. 
számú petíció az európai ifjúsági kulturális kártyáról

CM-PE 628,347 
FdR 1163667

58. Wolfgang Zierhut német állampolgár által benyújtott 0324/2018. számú 
petíció az időseknek járó síbérletekkel kapcsolatos egyenlőtlen 
bánásmódról Ausztriában

CM-PE 628,350 
FdR 1168739

59. K. H. német állampolgár által az Ideenschmiede Mainz nevében 
benyújtott 0349/2018. számú petíció a műanyag használatól szóló 

CM-PE 628,351 
FdR 1163671
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60. A következő ülés időpontja és helye
    2018. november 27., 9.00–12.30 és 14.30–18.30   (ICM)
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