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Ülés

2019. január 21., hétfő, 15.00 – 18.30
2019. január 22., kedd, 9.00–12.30 és 14.30–18.30

Brüsszel

ASP A3G-3 terem

15.00-től 16.35-ig (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése  

* * *

16.30-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 632.958
FdR 1174199

3. A következő ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása:
     2018. november 27.

PV– PE 630.699
FdR 1170269
+ mellékletek

_________________________
( ) 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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4. Az elnök közleményei

5. Egyéb kérdések

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás)

6. Vélemény az Európai Unió Alapjogi Chartájának az Unió 
intézményi keretében történő végrehajtásáról
(2017/2089(INI))
Előadó: TERRICABRAS (Verts/ALE)
(a módosítások benyújtásának határideje:  2018. szeptember 7.)
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 606.045
    FdR 1127559

    AM– PE 623.739
    FdR 1163902

*** Szavazás vége ***

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Környezetvédelem

7. Robert Latimer brit állampolgár által benyújtott 0207/2018. számú 
petíció az egyesült királyságbeli Whitburn tengerpartjának 
szennyezéséről

   CM– PE 629,723 
   FdR 1167959
   (2018. október 31.)

8. A Galíciába 2013-ban tett tényfeltáró látogatás ajánlásainak 
nyomon követése
(vízszennyezés)    (a 260/1999., 462/2006. és 922/2010. számú 
petíció)
(a petíciók benyújtóinak jelenlétében)

   CR– PE 508.307
   FdR 1013735
   CM-
   PE 462,662/REV.III 
   FdR 1094922
   (2018. szeptember 21.)

9. A Piazza d’Armi polgári bizottság nevében Diego Profili (olasz) 
állampolgár által benyújtott 0480/2018 számú, 86 aláírással ellátott 
petíció, városi zöld területen belüli építkezés megtiltására
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir
+ Az Európai Bizottság 
szóbeli válasza



OJ\1174199HU.docx 3/11 PE000.000v01-00

HU

Brexit

10. A brexithez kapcsolódó, állampolgári jogokról szóló petíciók 
nyomon követése

- Fiona Godfrey brit állampolgár által a „British in Europe” 
koalíció nevében benyújtott 307/2017. számú petíció az uniós 
állampolgárok jogainak biztosításáról az EU27 területén és az 
EU27 állampolgárai jogainak biztosításáról az Egyesült 
Királyságban a brexitet követően
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

- Ignacio Romero Romero spanyol állampolgár által az Españoles 
en Reino Unido nevében benyújtott, 6139 aláírást tartalmazó 
470/2017. számú petíció az Egyesült Királyságban lakó minden 
uniós állampolgár és az Unióban élő minden brit állampolgár 
jogainak garantálásáról a brexitet követően

   sir

   sir

* * *

2019. január 22., kedd

9.00-kor

11. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

 

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás)

12. Jelentés az eljárási szabályzat 216. cikkének (7) bekezdése szerint 
a Petíciós Bizottság 2018-as év során folytatott tanácskozásairól
((INI))
Előadó: WIKSTRÖM   (ALDE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2018. december 14. 
(megerősítendő) / plenáris ülés (megerősítendő): )
– jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 630.552
    FdR 1171798

    AM– PE 630.553
    FdR 1169261

*** Szavazás vége ***

Tényfeltáró látogatás
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13. Tényfeltáró látogatás Valledorába (Piemont, Olaszország)
(2018. december 17–18.)
– a küldöttség vezetőjének előzetes szóbeli jelentése

 

Szociális ügyek

14. L. M. olasz állampolgár által a CSA helyi rendőrkapitánysága 
nevében benyújtott, további egy aláírást tartalmazó 0696/2016. 
számú petíció a helyi rendőrség olasz állam általi új minősítésének 
szükségességéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
P. B. olasz állampolgár által benyújtott 0093/2017. számú petíció 
a helyi és önkormányzati rendőri erők számára a más nemzeti és 
európai rendőri erőkkel megegyező jogi helyzet biztosításáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Mario Assirelli olasz állampolgár által benyújtott a „Sindacato 
Unitario Lavoratori della Polizia Locale” nevében benyújtott 
0624/2017. sz. petíció a helyi rendőrök védelméről Olaszországban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 602,871
   FdR 1122426
   (2017. március 31.)

   CM– PE 613,284
   FdR 1138479
   (2017. október .31.)

   LT IT  (2018. május 
18.)

   sir

Hátrányos megkülönböztetés

15. Johanna MacRae máltai állampolgár által benyújtott 1737/2013. 
számú petíció a villamos energia és a víz kétszintű árazási 
rendszere miatti megkülönböztetésről
továbbá
John Middlemas brit állampolgár által benyújtott 0341/2014. 
számú petíció az uniós jog máltai hatóságok általi megsértéséről a 
villamosenergia- és vízfogyasztásról kiállított számlák 
tekintetében
továbbá
Patricia Graham brit állampolgár által az „Up in Arms” máltai 
tanácsadó bizottság nevében benyújtott 0757/2015. számú petíció 
arról, hogy az uniós polgárok nem tudják máltai állandó lakóhellyel 
rendelkezőként regisztráltatni magukat
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– 
   PE 546,909/REV.III 
   FdR 1157947
   (2018. június 29.)

   CM– PE 557,107 
   FdR 1060172
   (2015. április 29.)

   sir757-15

Fogyasztói jogok
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16. „A fogyasztói termékek közötti minőségbeli különbségek” 
című, a C. Tematikus Főosztály megbízásából a Petíciós 
Bizottság számára készült tanulmányt
Blanka Vítová, a Palacký Egyetem (Olomouc) tudományos és 
kutatási dékánhelyettese ismerteti

   Tanulmány

17. János Méry szlovák állampolgár által benyújtott 0298/2017. számú 
petíció a fogyasztói termékek egységes minőségének biztosításáról 
a belső piacon 
továbbá
Csizmadia László magyar állampolgár által a Civil Összefogás 
Közhasznú Alapítvány nevében benyújtott 0370/2017. számú 
petíció egy parlamenti bizottság és egy állandó ellenőrző rendszer 
létrehozásáról a különböző uniós tagállamokban az élelmiszerek 
közötti minőségbeli különbségek kivizsgálásáért
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Maya Manolova bolgár állampolgár által benyújtott, 8 aláírást 
tartalmazó 0945/2017. számú petíció az azonos márkajelzésű 
élelmiszerek kettős minőségéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 613,363/REV
   FdR 1163634
   (2018. szeptember 21.)

   LT HU

   CM– PE 626.665 
   FdR 1159992
   (2018. június 29.)

KAP

18. Jonas Vilionis litván állampolgár által a Litván Mezőgazdasági és 
Élelmezési Tanács nevében benyújtott, 52 359 aláírást tartalmazó 
0160/2018. számú petíció az uniós közös agrárpolitika Litvániában 
fennálló kifizetési egyenlőtlenségeiről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 626,763/REV
   FdR 1172768
   (2018. december 19.)

Környezetvédelem

19. Mariateresa Anzola olasz állampolgár által a dosolói 
életminőségért létrehozott településközi bizottság nevében 
benyújtott 0205/2018. számú petíció a REACH-rendelet 
formaldehidre vonatkozó szigorúbb határértékeiről, valamint 
annak falemeziparban való helyettesítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 628,343 
   FdR 1163663
   (2018. szeptember 21.)
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20. Juan José Asensio González spanyol állampolgár által benyújtott 
1219/2017. számú petíció a Kasztília és León közösségen belüli 
turisztikai infrastruktúra-programról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 627,957 
   FdR 1163637
   (2018. szeptember 21.)

* * *

14.30-kor

Média

21. Gabriel López Vega spanyol állampolgár által benyújtott 
1024/2017. számú petíció az objektivitás hiányáról a spanyol 
televízióban
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 622,310 
   FdR 1154814
   (2018. május 30.)

22. C. E. R. spanyol állampolgár által benyújtott 0277/2018. számú 
petíció a katalán állami televízió objektivitásának hiányáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Sergio Santamaría Santigosa spanyol állampolgár által benyújtott 
0283/2018. számú petíció az állami audiovizuális média 
objektivitásának hiányáról Katalóniában
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 629,736 
   FdR 1167979
   (2018. október 31.)

23. P. O. lengyel állampolgár által benyújtott 0477/2017. számú 
petíció az újságírókkal szemben alkalmazott megkülönböztetésről 
és a szabad véleménynyilvánítás közszolgálati médiában történő 
korlátozásáról Lengyelországban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
(a lengyel ombudsman jelenlétében)

   CM–PE 620,737/REV
   FdR 1167895
   (2018. október 31.)

Alkotmányügyi Bizottság
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24. J. D. lengyel állampolgár által benyújtott 0031/2016. számú petíció 
az alapvető jogok állítólagos megsértéséről a lengyel alkotmányos 
reform során
továbbá
K. H. lengyel állampolgár 1421/2016. számú, 3 aláírással ellátott 
petíciója a lengyelországi igazságszolgáltatási rendszerrel 
kapcsolatban
továbbá
W. P K. lengyel állampolgár által benyújtott 0345/2018. számú 
petíció a hatalmi ágak szétválasztása irányelvének lengyelországi 
megsértéséről
továbbá
Mateusz Pilich (lengyel) állampolgár által benyújtott 0499/2018. 
számú petíció az Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elvek 
állítólagos megsértéséről a Lengyelországban végbemenő 
igazságügyi reformmal összefüggésben
továbbá
J. S. lengyel állampolgár által benyújtott 0512/2018. számú petíció 
a lengyelországi igazságügyi reformok uniós joggal való 
összeegyeztethetetlenségéről
(a lengyel ombudsman jelenlétében)

   CM– 
   PE 593,921/REV.IV 
   FdR 1160718
   (2018. augusztus 13.)
   CM– PE 610,619/REV
   FdR 1147268
   (2018. február 28.)
   sir

   sir

   sir

Fogyatékosság

25. Pia Matihaldi finn állampolgár által az értelmi fogyatékossággal 
rendelkező személyek szolgáltatási alapítványa nevében 
benyújtott, kb. 10 aláírással rendelkező 1394/2015. számú petíció 
az Európai Unió közbeszerzési irányelvéről és annak tagállami 
végrehajtásáról, ami a fogyatékosságon alapuló 
megkülönböztetéshez vezet
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 587,772 
   FdR 1103252
   (2016. augusztus 31.)

   LT FI

Környezetvédelem

26. Guadalupe Gómez spanyol állampolgár által benyújtott 0277/2016. 
számú petíció egy, a galiciai Sanxenxói móló építésére vonatkozó 
tervekről

   CM– PE 600,972/REV
   FdR 1144874
   (2018. január 31.)

Környezet - Védelem és megőrzés

27. Antonio Martínez Lago spanyol állampolgár által benyújtott 
2335/2014. számú petíció a közösségi jelentőségű természeti 
területek (SCI), a különleges madárvédelmi területek (SPA) és a 

   CM– 
   PE 575,034/REV.II
   FdR 1118785
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különleges természetmegőrzési területek (SAC) kijelölésének a 
földtulajdonosokat érintő következményeiről
továbbá
Raquel González Fernández spanyol állampolgár által benyújtott 
2337/2014. számú petíció a védett területek Asztúriai Hercegség 
általi kijelöléséről
továbbá
Manuel Meléndez Alfonso spanyol állampolgár által az 
ASPROCORO egyesület nevében benyújtott, 44 aláírást 
tartalmazó 2476/2014. számú petíció a közösségi jelentőségű 
természeti területek, különleges védelmi területek, különleges 
természetmegőrzési területek kijelölésének következményeiről a 
földtulajdonosokra nézve
továbbá
Leandro Álvarez Arguelles spanyol állampolgár által benyújtott 
2710/2014. számú petíció a közösségi jelentőségű természeti 
területek (SCI), a különleges madárvédelmi területek (SPA) és a 
különleges természetmegőrzési területek (SAC) kijelölésének az 
asztúriai Ubiñas-La Mesa park földtulajdonosait érintő 
következményeiről

   (2017. február 28.)

Állami támogatások

28. Francisco Javier Pulido Alvarez spanyol állampolgár által 
benyújtott 0773/2014. számú petíció a CASTOR energiaprojekt 
keretében elkövetett állítólagos spanyolországi visszaélésekről

   CM– 
   PE 564,876/REV.II
   FdR 1127293
   (2017. május 31.)

* * *

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

29. François Arcangeli francia állampolgár által a „Pays de l’Ours-Adet, 
Maison des Associations” nevében benyújtott 1542/2010. számú petíció 
a barnamedve franciaországi védelméről

CM-PE 
469,912/REV.VI
II FdR 1167881

30. Themisz Kalpakidisz görög állampolgár által benyújtott 0547/2014. 
számú petíció a TAP vezeték görögországi mezőgazdasági területeken 
történő építéséről

CM-PE 
557,110/REV.II 
FdR 1160347
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31. Kurt Neumaier német állampolgár által benyújtott 1310/2014. számú 
petíció a 93/13/EGK tanácsi irányelv nem megfelelő németországi 
végrehajtása kapcsán

CM-PE 
571,544/REV.II 
FdR 1163625

32. Edgar Castro Lasso spanyol állampolgár által benyújtott 2219/2014. 
számú petíció ápolói szakképesítésének Németországban való 
elismeréséről

CM-PE 576,747 
FdR 1085202
LT DE

33. Isabel de la Cruz Garcia spanyol állampolgár által a „Plataforma de 
Professorat Associat de la Universitat de Valencia” nevében benyújtott 
1304/2016. számú petíció az egyetemi óraadók bizonytalan 
munkafeltételeiről

CM-PE 
609,435/REV 
FdR 1167892

34. Simon Baraldi olasz állampolgár által benyújtott 0015/2017. számú 
petíció a kártérítésre vonatkozó biztosítási paraméterek 
összehangolásáról az Unióban

CM-PE 
610,843/REV 
FdR 1167893

35. Ulrich Pompe német állampolgár által benyújtott 0356/2017. számú 
petíció a szállodai foglalások teljes árának kötelező feltüntetéséről

CM-PE 616,920 
FdR 1144884

36. A. A. V. bolgár állampolgár által benyújtott, 156 aláírást tartalmazó 
0394/2017. számú petíció a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv 
bolgár jogba való átültetéséről és bolgár hatóságok általi alkalmazásáról

CM-PE 
616,925/REV 
FdR 1167894

37. Rosamaria Ciancaglini olasz állampolgár által az Európai Űrügynökség 
(ESA) spanyol tisztviselői nevében benyújtott, 38 aláírást tartalmazó, 
0679/2017. számú petíció egy nemzetközi szervezet munkavállalóinak 
nyugdíjjogosultságok áthelyezésére vonatkozó jogairól

CM-PE 
622,328/REV 
FdR 1167897

38. Graziano Giampaolo Petrachi olasz állampolgár által benyújtott 
1041/2017. számú petíció San Foca di Melendugnóban (Apulia, 
Olaszország) egy közösségi jelentőségű természeti terület kijelölésének 
elmulasztásáról és ezzel az élőhelyvédelmi irányelv megsértéséről

CM-PE 626,850 
FdR 1160733

39. Graziano Giampaolo Petrachi olasz állampolgár által benyújtott 
1060/2017. számú petíció a harmadik energiacsomag Olaszország általi 
megsértéséről az Adriai-gázvezetékkel kapcsolatosan

CM-PE 
625,270/REV 
FdR 1170528 

40. Maria Gaetana Greco olasz állampolgár által Agira városi tanács (Enna 
megye) nevében benyújtott, nyolc aláírást tartalmazó 1139/2017. számú 
petíció egy szicíliai veszélyeshulladék-lerakó ellen, amelyre vonatkozóan 
módosították a várostervezési szabályokat

CM-PE 629,711 
FdR 1167907

41. V. U. német állampolgár által benyújtott 1237/2017. számú petíció a 
Német Szövetségi Légiközlekedési Hivatal egy bürokratikus eljárásáról

CM-PE 
626,751/REV 
FdR 1167909
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42. Domenico Lauriola olasz állampolgár által benyújtott 0031/2018. számú 
petíció arról, hogy környezetvédelmi és építőmérnök végzettsége alapján 
ismerjék el építészként Spanyolországban

CM-PE 628,323 
FdR 1163641

43. J. G. német állampolgár által benyújtott 0035/2018. számú petíció az 
élőhelyvédelmi irányelvnek a baden-württembergi „Stuttgart 21” projekt 
végrehajtása során történt állítólagos megsértéséről

CM-PE 628,324 
FdR 1170534

44. M. C. olasz állampolgár által benyújtott 0047/2018. számú petíció az 
olasz jogszabályoknak a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaira 
vonatkozó európai jogszabályoknak való megfelelőségéről

CM-PE 628,325 
FdR 1163643

45. Heiko Fritschen német állampolgár által benyújtott 0050/2018. számú 
petíció az élőhelyvédelmi irányelv módosításáról

CM-PE 628,326 
FdR 1167023

46. Pierpaolo Volpe olasz állampolgár által benyújtott 0088/2018. számú 
petíció a pedagógusdiplomával rendelkezőknek az olaszországi 
pedagógusbesorolási rendszerből való kizárásáról

CM-PE 628,327 
FdR 1163646

47. Jose Leonardo Goberna Lorenzo spanyol állampolgár által benyújtott 
0094/2018. számú petíció a szulfitoknak a rákfélék kiolvasztása során 
történő használatáról

CM-PE 628,328 
FdR 1163647

48. Paolo Calarco olasz állampolgár által benyújtott 0155/2018. számú 
petíció az olasz építészmérnöki képesítés spanyolországi elismeréséről

CM-PE 629,717 
FdR 1167914

49. Claude Prigent francia állampolgár által benyújtott 0159/2018. számú 
petíció a szociális biztonsági rendszer önálló vállalkozókkal szembeni 
állítólagos diszkriminációjáról

CM-PE 628,336 
FdR 1163655

50. Harald Bundt német állampolgár által benyújtott 0179/2018. számú 
petíció a farkasok németországi megmentéséről

CM-PE 629,718 
FdR 1167915

51. H. M. német állampolgár által benyújtott 0187/2018. számú petíció az 
átláthatóságról szóló törvény és az információszabadságról szóló törvény 
németországi végrehajtásáról és bevezetéséről

CM-PE 628,339 
FdR 1163658

52. Gabriel García Herbosa spanyol állampolgár által benyújtott 0188/2018. 
számú petíció hideg éghajlaton a termikus napenergia hőszivattyúkkal 
való helyettesítésének szabályozásáról

CM-PE 628,340 
FdR 1163659

53. Alfonso Rodríguez Sanchez spanyol állampolgár által benyújtott 
0202/2018. számú petíció a diszkont légitársaságok ülőhelyek 
elosztásával kapcsolatos szabályozásáról, amely elválaszt olyan 
csoportokat és családokat, akik nem fizetnek többletköltséget a 
helyfoglalásért

CM-PE 629,721 
FdR 1167918

54. P.B.V. spanyol állampolgár által benyújtott 0215/2018. számú petíció a CM-PE 629,724 
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nehézfémek által okozott talajszennyezésről La Unión–Cartagena 
területén

FdR 1169304

55. A. J. R. L. spanyol állampolgár által a Comité René Cassin nevében 
benyújtott 0219/2018. számú petíció a települési szennyvíz kezeléséről 
egy dél-sevillai (El Polígono Sur), Spanyolországban található területen

CM-PE 629,725 
FdR 1167961

56. B. O. német állampolgár által benyújtott 0221/2018. számú petíció a 
kormányzati videokamerás megfigyelés és az arcfelismerő technológiák 
használatának korlátozásáról

CM-PE 629,727 
FdR 1167963

57. Torsten Matzak német állampolgár által benyújtott 0237/2018. számú 
petíció a személyek szabad mozgásának német hatóságok általi 
állítólagos megsértéséről

CM-PE 629,730 
FdR 1167966

58. Jusep Lois Sans spanyol állampolgár által benyújtott 0265/2018. számú 
petíció az okcitán nyelvről

CM-PE 629,734 
FdR 1167970

59. W. A. palesztin állampolgár által benyújtott 0288/2018. számú petíció 
egy családegyesítésről szóló, a dán hatóságok felé benyújtott kérvény 
elutasításáról

CM-PE 629,739 
FdR 1167983

60. B. M. román állampolgár által benyújtott, 3 aláírást tartalmazó 
0290/2018. számú petíció a fából készült euro raklapokra kivetett 
környezetvédelmi adókról Romániában

CM-PE 629,740 
FdR 1167984

61. Jose Maria Rodríguez Noval spanyol állampolgár által benyújtott 
0312/2018. számú petíció a toledói Esquiviasban található kőbányáról

CM-PE 629,742 
FdR 1167986

62. L.L.A. spanyol állampolgár által benyújtott, egy további aláírást 
tartalmazó 0337/2018. számú petíció egy, az Európai Unión belül 
érvényes minimálbérről szóló közös politikáról

CM-PE 629,745 
FdR 1169665.0

63. R. S. német állampolgár által benyújtott 0376/2018. számú petíció a 
spanyolországi sportcélra tartott vadászkutyák (agarak/galgók) 
rendszerszintű bántalmazásáról

CM-PE 629,747 
FdR 1167992

o O o

64. A következő ülés időpontja és helye
    2019. február 20., 9.00–12.30 és 14.30–18.30
    2019. február 21., 9.00–12.30


