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Brüsszel

ASP A3G-3 terem

9.00-től 10.00-ig (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése  

* * *

10.00-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 634.820
FdR 1176942

3. A következő ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása:
   2018. november 21–22.
   2019. január 21–22.

PV– PE 630.607
FdR 1169564
PV– PE 633.040
FdR 1174480
+ 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 
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további intézkedésekről valamelyik következő ülésükön.

4. Az elnök közleményei

5. Egyéb kérdések

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás)

6. Vélemény az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás 
megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról, COM(2018)0639
(2018/0332(COD)) (a TRAN bizottság számára)
Előadó: WIKSTRÖM  (ALDE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2018. december 14. / 
szavazás: 2019. február 20.)
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 629.635
    FdR 1167501

    AM– PE 629.636
    FdR 1167502

*** Szavazás vége ***

Tényfeltáró látogatás

7. Tényfeltáró látogatás a donãnai nemzeti parkba (Andalúzia, 
Spanyolország)  
(2018. szeptember 19–21.)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2019. március 4., 15.00 
/ szavazás 2019. március 21., 9.30)
a tényfeltáró látogatásról készült jelentéstervezet megvitatása

   CR– PE 632.130
   FdR

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Adózás

8. J. R. francia állampolgár által benyújtott 1088/2016. számú petíció 
arról, hogy az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező 
adóalanyok általi betartásáról szóló amerikai törvény (FATCA) 
állítólag sérti az uniós jogokat, valamint az amerikai törvényeknek 
az Európai Unióba átgyűrűző hatásairól
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 607,954/REV.II
   FdR 1175981

   ECON vélemény
   LIBE vélemény
   Állásfoglalás
   Tanulmány

Igazságügy
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9. Renáta Papcunová szlovák állampolgár által benyújtott 0252/2018. 
számú petíció a Ján Kuciak szlovák újságíró és mennyasszonya, 
Martina Kušnírová meggyilkolásával kapcsolatos nyomozásról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 629.732
   FdR 1167968

Alapjogok

10. G. S. román állampolgár által benyújtott 0490/2018. számú petíció 
a visszaélést bejelentő személyek védelméről Romániában

   sir0490-18

Foglalkoztatás

11. Athanasios Kikinis görög állampolgár által benyújtott 0580/2018. 
számú petíció Görögországban az általános iskolai tanárok 
határozott idejű szerződéseiről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 634.789
   FdR 1176730

* * *

14.30-kor

12. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

 

Környezetvédelem

13. Ismael Antonio López Pérez spanyol állampolgár által benyújtott 
1030/2017. számú petíció az ERFA-forrásoknak a galiciai tűzoltási 
műveletekben való helytelen felhasználásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 631.823
   FdR 1170947

Környezetvédelem – nukleáris energia

14. Prof. Michael Faure (Mastrichti és Rotterdami Egyetem) 
ismertetése a C. Tematikus Főosztály megbízásából a Petíciós 
Bizottság számára készített „A nukleáris energiával kapcsolatos 
felelősség és határokon átnyúló jogi következmények az 
Unióban” című tanulmány aktualizált változatáról

   Tanulmány
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15. H. E. német állampolgár által a DreiländerRegion gegen Tihange 
(három ország régiója Tihange ellen) akciócsoport nevében 
benyújtott 0956/2016. számú petíció a tihange-i 2. sz. 
atomerőműről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Christel Schlebusch német állampolgár által benyújtott 0156/2018. 
számú petíció a tihange-i 2. sz. atomerőmű biztonságosságáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 610.611/REV.II
   FdR 1174141

16. J. J. A. G. spanyol állampolgár által benyújtott 0434/2016. számú 
petíció a garoñai (Burgos) atomerőműről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
J.M.S.G.I. spanyol állampolgár által benyújtott 0312/2017. számú 
petíció a garonai atomerőmű működéséről

   CM– PE 599.530
   FdR 1116165

   sir0312-17

17. Marcos Diéguez Vidal spanyol állampolgár által benyújtott 
0665/2017. számú petíció az almeríai Palomares 
sugárfertőtlenítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
J. M. H. P. spanyol állampolgár által benyújtott 0198/2018. számú 
petíció a palomaresi (Spanyolország) földterületek 
radioaktivitásának ellenőrzésére irányuló terv ellenőrzésének 
szükségességéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 620.749/REV
   FdR 1167896

18. Sebastián Pérez Gallardo spanyol állampolgár által benyújtott 
0327/2018. számú petíció a Córdobában található El Cabril nevű, 
nukleáris hulladék elhelyezésére szolgáló létesítményről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 631.851
   FdR 1170986

Környezetvédelem – vízszennyezés

19. Őrs Orosz szlovák állampolgár által benyújtott 1498/2016. számú 
petíció a Vereknye/Vrakuňa (Szlovákia) területén lévő felszín 
alatti vízkészletek minőségének a kémiai környezetszennyezéssel 

   CM– PE 609.452/REV
   FdR 1157971



OJ\1176942HU.docx 5/11 PE000.000v01-00

HU

szembeni védelméről és az érintett lakosság egészségének 
védelméről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Állatjólét

20. Marco Giovannelli olasz állampolgár által benyújtott, 80 000 
aláírást tartalmazó 0443/2018. számú petíció az Európai Unióban 
kedvtelésből tartott, házi- és kóbor állatok védelmére és kezelésére 
vonatkozó külön jogszabály elfogadására való felhívásról

   CM– PE 631.839
   FdR 1170967

21. Marco Giovanelli olasz állampolgár által a „Save our Wolves 
International” nevében benyújtott, 170 000 aláírást tartalmazó 
0152/2017. számú petíció az Olaszországban élő farkasok 
védelméről

   CM– PE 613.350
   FdR 1138778

* * *

2019. február 21., csütörtök

9.00-kor

Tényfeltáró látogatások

22. A londoni tényfeltáró látogatásról (2015. június 5–6.)    CR– PE 572.954
   FdR 1080308
   C.Tem.Főoszt. tanulm.

23. Az Ebro és a Tajo folyónál tett tényfeltáró látogatásról 
(2016. február 8–10.)
(834/2012. és 938/2012. sz. petíció)
(a petíciók benyújtóinak jelenlétében)

   CR– PE 578.676
   FdR 1100929
   CM–
   PE 506.293/REV.IV
   FdR 1102125

24. A szlovákiai tényfeltáró látogatásról (2016. szeptember 22–23.)
(1459/2012 sz. petíció)

   CR– PE 593.830
   FdR 1111983
   LT SK

25. A svédországi tényfeltáró látogatásról (2017. február 20–21.)
(1211/2017. sz. petíció + további 10 petíció a svédországi személyi 
azonosító számról)

   CR– PE 601.199
   FdR 1127097
   CM– PE 464.858
   FdR 1157926
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Környezetvédelem

26. F. S. olasz állampolgár által az „Associazione Arese 5 stelle” 
nevében benyújtott, 18 aláírást tartalmazó 0600/2017. számú 
petíció egy egykori ipari terület kereskedelmi-szabadidős célú 
városi bővítési terv módosítása elleni tiltakozásról
továbbá
Massimiliano Mantovani olasz állampolgár által benyújtott, 22 
személy által aláírt 0919/2018. számú petíció a Bollate (Milano 
tartomány, Olaszország) területére tervezett bevásárlóközpont-
építési projekt elvetéséről szóló indítványhoz
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Maurizio Zinesi olasz állampolgár által a Movimento 5 Stelle 
nevében benyújtott, 1 aláírást tartalmazó 0960/2018. számú petíció 
a Cinisello Balsamo (Milánó) bevásárlóközpontjának kibővítésére 
irányuló projekttel kapcsolatban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 544.227/REV
   FdR 1157931

   sir0919-18

   sir0960-18

Pénzügyi szolgáltatások

27. Najden Bojadzsev bolgár állampolgár által benyújtott 0513/2012. 
számú petíció a spanyol La Caixa Bank csalárd gyakorlatairól
továbbá
F. L. E spanyol állampolgár által a Plataforma de Afectados 
Caixanova (a Caixanova-ügyben érintettek platformja) nevében 
benyújtott, 1579 aláírással ellátott, 0548/2012. számú petíció 
pénzügyi eszközöknek egy takarékpénztár ügyfelei számára 
történő értékesítése során elkövetett állítólagos visszaélésről
továbbá
Francisco Ramón Valiente Martínez spanyol állampolgár által 
benyújtott 0676/2012. számú petíció pénzügyi eszközöknek 
spanyol bankok és takarékpénztárak ügyfelei számára történő 
értékesítése során elkövetett állítólagos visszaélésekről
továbbá
María Alejandra Pizzorno García olasz állampolgár által benyújtott 
0677/2012. számú petíció pénzügyi eszközöknek spanyol bankok 
és takarékpénztárak ügyfelei számára történő értékesítése során 
elkövetett állítólagos visszaélésekről
továbbá
Eva Urbano Romero spanyol állampolgár által benyújtott 
0785/2012. számú petíció pénzügyi eszközök egy spanyol bank 
ügyfeleinek történő állítólagos eladásáról
továbbá

   CM–
   PE 502.154/REV.II
   FdR 1074169
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Y. A. S. S. spanyol állampolgár által benyújtott 0788/2012. számú 
petíció pénzügyi eszközök egy takarékpénztár egyik ügyfelének 
történő eladása során állítólagosan elkövetett csalásról
továbbá
Juan Campuzano Casas, spanyol állampolgár által benyújtott, 6 
aláírást tartalmazó 0949/2012. számú petíció pénzügyi eszközök 
egy takarékpénztár ügyfeleinek történő értékesítése során tett 
visszaélésekről
továbbá
Mercedes Roman Rodriguez spanyol állampolgár által benyújtott 
1044/2012. számú, 5 aláírást tartalmazó petíció Spanyolországban 
a pénzügyi eszközök banki ügyfeleknek történő értékesítésekor 
tapasztalt állítólagos visszaélésekről 
továbbá
Epifanio Vázquez Buendia spanyol állampolgár által benyújtott 
1247/2012 sz., 4 aláírást tartalmazó petíció Spanyolországban a 
pénzügyi eszközök takarékpénztári ügyfeleknek történő 
értékesítésekor tapasztalt állítólagos visszaélésekről
továbbá
José Manuel Estévez Rodríguez spanyol állampolgár által a 
Plataforma de afectados Vigo Val-Miñor nevében benyújtott 
1343/2012. számú petíció Spanyolországban az értékpapíroknak a 
takarékbankok ügyfelei részére történő értékesítése során 
elkövetett állítólagos visszaélésekről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Xesus Dominguez Dominguez spanyol állampolgár által a 
„Coordenadora de Plataformas de Afectados pelas Participaçoes 
Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas” nevében benyújtott 
1498/2012. számú, 43 000 aláírást tartalmazó petíció kockázatos 
pénzügyi eszközök spanyolországi bankok általi csalárd 
értékesítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Amparo García Ovejero spanyol állampolgár által benyújtott 
1662/2012. számú petíció egy takarékpénztár ügyfele számára 
pénzügyi eszközök értékesítése során történt állítólagos csalásról 
és visszaélésről
továbbá
N. G. C. spanyol állampolgár által benyújtott 1761/2012. sz. petíció 
kockázatos értékpapírok („participaciones preferentes”) 
takarékpénztárak ügyfeleinek történő csalárd eladásáról 
Spanyolországban
továbbá
Rufino Manzaneque Ramos spanyol állampolgár által benyújtott 
1851/2012. számú petíció kockázatos értékpapírok 
(„participaciones preferentes”) takarékpénztárak ügyfeleinek 
történő csalárd eladásáról Spanyolországban
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továbbá
R. T. M. spanyol állampolgár által benyújtott 1864/2012. számú 
petíció kockázatos értékpapírok („participaciones preferentes”) 
takarékpénztárak ügyfeleinek történő csalárd eladásáról 
Spanyolországban
továbbá
Agustín Valero Gómez spanyol állampolgár által benyújtott 
0169/2013. számú, 43 aláírást tartalmazó petíció a spanyol bankok 
ügyfelei számára megtévesztő módon értékesített kockázatos 
pénzügyi eszközökről (participaciones preferentes)
továbbá
Ana María Cedeira Zas spanyol állampolgár által a Plataforma de 
Afectados por Participaciones Preferetes y Subordinadas de A 
Coruña nevében benyújtott, 0171/2013. számú petíció a spanyol 
bankok ügyfelei számára megtévesztő módon értékesített 
kockázatos pénzügyi eszközökről
továbbá
Montserrat Domeque Serrano spanyol állampolgár által benyújtott 
2206/2013. számú petíció az elsőbbségi részvények értékesítéséről
továbbá
A. P. R. spanyol állampolgár által benyújtott 2215/2013 számú 
petíció személyes pénzügyi problémájáról
továbbá
Santiago del Olmo del Olmo spanyol állampolgár által benyújtott 
2228/2013 számú petíció a részvényekbe fektetett megtakarítások 
elvesztéséről és az azokért járó kártérítésről
továbbá
Miriam Pardo Navarro spanyol állampolgár által benyújtott 
2243/2013. számú petíció az elsőbbségi részvények ügyének 
kismegtakarítókra gyakorolt hatásáról
továbbá
Lopez Ramirez spanyol állampolgár által benyújtott 2274/2013. 
számú petíció a tisztességtelen banki gyakorlatokról 
Spanyolországban
(GUE kérelem)

* * *

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

28. Paul Stefan osztrák állampolgár által a Verein Lebensraum Mattigtal 
elnevezésű egyesület nevében benyújtott 1004/2014. sz. petíció a 
környezetre gyakorolt hatások vizsgálatáról szóló irányelv állítólagos 
kijátszásáról

CM-PE 
564,893/REV.IV 
FdR 1154908
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29. Eduardo Gutiérrez spanyol állampolgár által benyújtott 2201/2014. 
számú petíció Andalúziában a vadon élő madarak vadászatáról

CM-PE 
593.908/REV.II 
FdR 1170925

30. Nikolaos Mavraganis görög állampolgár által benyújtott, 13 aláírást 
tartalmazó 1562/2016. számú petíció a Schimatari és Kalkísz közötti 
autópályára vonatkozó úthasználati díj állítólagosan jogellenes 
bevezetéséről

CM-PE 
610.574/REV.II 
FdR 1172762

31. H. T. német állampolgár által benyújtott 0060/2017. számú, két aláírást 
tartalmazó petíció az 1069/2009/EK rendeletnek a német hatóságok által 
egy Schwäbisch Hallban található nem megfelelő biogáz-létesítménnyel 
kapcsolatban történő végre nem hajtásáról

CM-PE 613.337 
FdR 1138763

32. Sergio Arroyo Morcillo spanyol állampolgár által benyújtott 0199/2017. 
számú petíció a Segura-folyóba (Alicante) öntött hulladékról

CM-PE 
613.356/REV 
FdR 1170934

33. Kameliya Konakchieva bolgár állampolgár által a Külföldi Bolgár 
Iskolák Egyesülete nevében benyújtott 0224/2017. számú, 1707 aláírást 
tartalmazó petíció a javaslatról, amely szerint az Európai Unió 
valamennyi hivatalos nyelvén lehetővé kell tenni az iskolai 
tanulmányokat lezáró vizsgákat

CM-PE 
615.534/REV 
FdR 1160728
CULT vélemény
OQ

34. Martin Jürgens német állampolgár által benyújtott 0451/2017. számú 
petíció a gyógyszergyártási folyamatok és az Európai 
Gyógyszerügynökség jóváhagyását kérő gyógyszergyártó vállalatokra 
vonatkozó környezetvédelmi előírások javításáról

CM-PE 619.058 
FdR 1147281

35. Boris Schubert német állampolgár által benyújtott a Wirtschaftsverband 
Brandschutz e.V és Celsion Brandschutzsysteme GmbH nevében 
benyújtott 0464/2017. számú petíció a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletről (Róma I.)

CM-PE 619.060 
FdR 1147283

36. Josef Kipperer osztrák állampolgár által benyújtott 0626/2017. számú 
petíció az uniós víz-keretirányelv és más uniós jogszabályok 
végrehajtásának elmulasztásáról

CM-PE 617.972 
FdR 1144928

37. B. O. német állampolgár által benyújtott 0705/2017. számú petíció a 
személyazonosító és biometrikus adatok Egyesült Államoknak való 
továbbításáról

CM-PE 625.237 
FdR 1157984

38. Matthew Spiegl amerikai állampolgár által a Free Morgan Foundation 
alapítvány nevében benyújtott, 5 aláírást tartalmazó 0853/2017. számú 
petíció a 338/97/EK tanácsi rendelet állítólagos nem megfelelő 
végrehajtásáról és megsértéséről

CM-PE 
625.247/REV 
FdR 1170937
LT ES
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39. Beate Försterling-Kolb német állampolgár által benyújtott 0901/2017. 
számú petíció a génmódosított szója EU-ba történő behozatalának 
negatív hatásáról

CM-PE 625.248 
FdR 1158572

40. N. U. német állampolgár által benyújtott 1081/2017. számú petíció az 
élelmiszerek cukortartalmának szabályozásáról

CM-PE 622.344 
FdR 1154932
ENVI vélemény

41. C. G. olasz állampolgár által benyújtott, 202 aláírást tartalmazó 
1146/2017. számú petíció a Poste Italiane SpA alkalmazottai elleni 
állítólagos hátrányos megkülönböztetésről

CM-PE 631.841 
FdR 1170969

42. I. C. D. bolgár állampolgár által benyújtott 1271/2017. számú petíció a 
károkozás miatt indított keresetekkel kapcsolatos bírósági eljárásokról 
Bulgáriában 

CM-PE 626.858 
FdR 1160750

43. Ismael Antonio López Perez spanyol állampolgár által benyújtott 
0042/2018. számú petíció a galiciai Monte Neme hegyén található 
elhagyatott bányáról

CM-PE 631.842 
FdR 1170971

44. J. A. A. G. spanyol állampolgár által benyújtott 0110/2018. számú 
petíció a munkaerőpiac ideiglenes jellegéről

CM-PE 632.743 
FdR 1172950

45. R. M. olasz állampolgár által benyújtott, két aláírást tartalmazó, 
0138/2018. számú petíció egy mentesítésre kijelölt ipartelep 
nehézfémekkel és azbeszttel való szennyezettségéről

CM-PE 632.695 
FdR 1172767

46. Aranzazu Alfaro Meruelo spanyol állampolgár által benyújtott 
0231/2018. számú petíció a kormányzat által az ideiglenes 
szerződésekkel való visszaélésről

CM-PE 631.846 
FdR 1170980

47. D.P. román állampolgár által benyújtott 0251/2018. számú petíció a 
migránsokkal szemben a képesítések elismerése és a foglalkoztatás terén 
Spanyolországban alkalmazott hátrányos megkülönböztetésről

CM-PE 631.847 
FdR 1170981

48. M. M. O. spanyol állampolgár által benyújtott 0259/2018. számú petíció 
a menedékkérők vagyontárgyainak elkobzásáról szóló dán jogszabályról

CM-PE 631.848 
FdR 1170982

49. Ismael Carron de la Calle spanyol állampolgár által az Autósiskolák 
Nemzeti Szövetsége nevében benyújtott 0278/2018. számú petíció a 
forgalmi vizsgákról

CM-PE 632.698 
FdR 1172771

50. L. A. H. spanyol állampolgár által benyújtott 0316/2018. számú petíció a 
közbiztonságról szóló spanyolországi törvényről (4/2015. számú 
törvény)

CM-PE 631.850 
FdR 1170984

51. Francisco Javier Fabo Indurain spanyol állampolgár által benyújtott 
0352/2018. számú petíció a spanyolországi hódok védelméről

CM-PE 631.852 
FdR 1170987
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52. Marco Bava olasz állampolgár által benyújtott 0369/2018. számú petíció 
a hozzáadott cukor élelmiszeripari termékekben való használatának 
tilalmáról

CM-PE 631.854 
FdR 1170989

53. Jose Manuel Martin Álvarez spanyol állampolgár által benyújtott 
0373/2018. számú petíció a véleménynyilvánítás szabadságáról

CM-PE 632.700 
FdR 1172773

54. Stefano Badiali olasz állampolgár által benyújtott 0442/2018. számú 
petíció egy EU-n kívül nyilvántartásba vett céges autó magáncélú 
használatáról

CM-PE 632.707 
FdR 1172780

55. C. A. (görög) állampolgár által benyújtott 0478/2018. számú petíció 
arról, hogy Törökország nem teljesíti a vámunió keretében fennálló 
kötelezettségeit

CM-PE 632.713 
FdR 1172786

56. D. B. (német) állampolgár által benyújtott 0497/2018. számú petíció az 
általános adatvédelmi rendeletről

CM-PE 631.840 
FdR 1170968

57. Marcus Davidsson svéd állampolgár által benyújtott 0501/2018. számú 
petíció az orvosok egységes uniós működési engedélyéről és az egységes 
uniós digitális orvosirendelvény-rendszerről

CM-PE 632.714 
FdR 1172787

58. Chris Neville brit állampolgár által benyújtott 0524/2018. számú petíció 
az amerikai whiskey uniós behozatalára alkalmazandó vámok növelését 
célzó javaslatok elvetéséről

CM-PE 632.716 
FdR 1172789

59. P.C.H. német állampolgár által benyújtott 0528/2018. számú petíció az 
EU légterében légi járműveket üzemeltető valamennyi pilóta és a légi 
személyzet számára kötelező, színvakságra és színtévesztésre vonatkozó 
vizsgálati követelményekről

CM-PE 632.717 
FdR 1172790

o O o

60. A következő ülés időpontja és helye
    2019. március 21., 9.00–12.30 és 14.30–18.30


