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Petíciós Bizottság
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NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2019. március 21., csütörtök, 9.00–12.30 és 14.00–18.00

Brüsszel

JAN 4Q1 terem (de.)

ASP 5G3 terem (du.)

9.00-től 9.30-ig (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése  

* * *

9.30-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 637.216
FdR 1179800

3. A következő ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása:
   2019. február 20–21.

PV– PE 636.052
FdR 1177380
+ 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. Rövid állásfoglalási indítvány a hulladékgazdálkodásról
(Áprilisi I. ülés)
– rövid ismertetés
– állásfoglalás-tervezet elfogadása

   RE– PE 
   FdR 1175843

7. Tényfeltáró látogatás a doñanai nemzeti parkba (Andalúzia, 
Spanyolország)  
(2018. szeptember 19–21.)
– a tényfeltáró látogatásról készült jelentéstervezet elfogadása

   CR– PE 632.130
   FdR 1176468
   AM– PE 636.249
   FdR 1178540

*** Szavazás vége ***

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Közlekedés

8. J. F. G. spanyol állampolgár által benyújtott 0671/2018. számú 
petíció az alkohol és a kábítószer hatása alatti vezetésre vonatkozó 
visszatartó erejű intézkedések végrehajtásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 636.361
   FdR 1179283
   (2019. március 8.)

9. Enrique J. Hernández Salas spanyol állampolgár által Granada 
Szociális Tanácsának nevében benyújtott 0459/2018. számú 
petíció a dél-spanyolországi vasúti infrastruktúra javításáról 
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 634.672
   FdR 1175883
   (2019. január 31.)

10.30–12.30 között

10. NYILVÁNOS MEGHALLGATÁS az ENVI bizottsággal 
közösen:
Az éghajlatváltozás tagadása
(lásd a külön programot)

Program
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* * *

14.00-kor

11. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

 

Tényfeltáró látogatás

12. Tényfeltáró látogatás Valledorába (Piemont, Olaszország)
(2018. december 17–18.)
a tényfeltáró látogatásról készült jelentéstervezet megvitatása

   CR–PE 
   FdR 

Alapjogok

13. J. C. M. spanyol állampolgár által a FADES (Befogadó Családok 
Spanyol Egyesülete) nevében benyújtott 0660/2018. számú petíció 
a gyámság alatt álló kiskorúakról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir0660-18
  

Adózás

14. Agnieszka Paszkowski francia állampolgár által benyújtott 
0483/2018 számú petíció az euróövezeten kívüli, Franciaországban 
adózó uniós vállalatokról és a 260/2012/EU rendelet 
értelmezéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 636.159
   FdR 1177899
   (2019. február 22.)

Környezetvédelem

15. Kate Fielden brit állampolgár által a Stonehenge Alliance nevében 
benyújtott 0033/2019. számú petíció az „A303 Stonhenge” 
gyorsforgalmi úttal kapcsolatos tervekről és a KHV-irányelvről

   sir0033-19
  

16. A. Z. olasz állampolgár által benyújtott 1144/2017. számú, 9 
aláírást tartalmazó petíció az építőanyagokat kitermelő bányák és 
egy hulladéklerakó ellen
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 629.712
   FdR 1167908
   (2018. október 31.)
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17. Ismael Antonio López spanyol állampolgár által benyújtott 
0174/2017. számú petíció a salamancai Retortillo és Villavieja 
uránbányákról
és
Jose Ramón Barrueco Sanchez spanyol állampolgár által 
benyújtott 0809/2017. számú petíció a salamancai uránbányáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 616.917/REV
   FdR 1160725
   (2018. augusztus 13.)

Regionális politika

18. E. C. R. spanyol állampolgár által benyújtott 0506/2018. számú 
petíció az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA) az új 
cáceresi kórház építésével összefüggő felhasználásának 
ellenőrzéséről

   CM– PE 636.215
   FdR 1178201
   (2019. február 22.)

19. E. R. M. spanyol állampolgár által a Fundación para el Anclaje 
Empresarial and Formación para el Empleo en Castilla y León 
nevében benyújtott 0887/2018. számú petíció a VESTAS 
multinacionális vállalattal szembeni nyomozás szükségességéről a 
Castilla y León-beli gyár bezárási terveivel kapcsolatban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 636.181
   FdR 1177943
   (2019. február 22.)

Média

20. Gabriel López Vega spanyol állampolgár által a Consejo de 
Informativos de TVE nevében benyújtott 1024/2017. számú petíció 
az objektivitás hiányáról a spanyol televízióban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 622.310 
   FdR 1154814
   (2018. május 30.)

* * *

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

21. A.v.K. német állampolgár által benyújtott 0594/2016. számú petíció a 
Liechtenstein közigazgatásával kapcsolatban felmerülő problémáiról és 
az elszenvedett vagyoni káráról

CM-PE 602.864 
FdR 1122418

22. W. L. osztrák állampolgár által benyújtott 0712/2016. számú petíció a 
Görtschitz folyó alsó völgyét ért környezeti kárról és a vonatkozó uniós 

CM-PE 
613.285/REV 
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környezetvédelmi szabályok Ausztria általi állítólagos megszegéséről FdR 1149989

23. S. H. német állampolgár által a „Keine Windräder am Bultensee in 
Bremen Osterholz/ Osterholzer Wümmeniederung” nevű európai polgári 
kezdeményezés nevében benyújtott 0882/2016. számú petíció a 
németországi Bréma városához közeli Natura 2000 területen történt, 
állítólagosan illegális szélerőmű-építésről

CM-PE 
604.578/REV 
FdR 1142558

24. A. H. német állampolgár által a Fern Fahrer Freunde nevében benyújtott, 
11 aláírást tartalmazó 1479/2016. számú petíció a légkondicionálók 
távolsági forgalomban használt kereskedelmi járművekben történő 
telepítéséről

CM-PE 609.448 
FdR 1132225

25. Marco Bazzoni olasz állampolgár által benyújtott 0461/2017. számú 
petíció Olaszországban az Európai Unió tűzvédelmi jogszabályainak 
megsértéséről

CM-PE 
616.932/REV 
FdR 1175865

26. Szergej Nyeprimerov észt állampolgár által benyújtott 0764/2017. 
számú, 25 aláírást tartalmazó petíció a csernobili atomerőmű balesete 
likvidátorainak Észtországban nyújtott pénzügyi támogatásról

CM-PE 
622.032/REV 
FdR 1170935

27. L. D. magyar állampolgár által benyújtott 1095/2017. számú petíció a 
tisztességes eljáráshoz való jogról és Magyarországnak az Európai Unió 
Alapjogi Charta 47. cikkének való állítólagos meg nem feleléséről

CM-PE 
625.275/REV 
FdR 1175866

28. K. S. német állampolgár által benyújtott 0149/2018. számú petíció az élő 
állatoknak az Európai Unión belüli és kívüli szállításáról

CM-PE 
626.865/REV 
FdR 1175868

29. Olena Romanyuk lengyel állampolgár által benyújtott 0182/2018. számú 
petíció a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap állítólagos 
helytelen lengyelországi végrehajtásáról

CM-PE 629.719 
FdR 1167916

30. Renaud Le Mailloux francia állampolgár által benyújtott 0368/2018. 
számú petíció a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és 
kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet franciaországi 
alkalmazásáról

CM-PE 632.699 
FdR 1172772

31. Adrian Bîrsoan román állampolgár által benyújtott 0372/2018. számú 
petíció a román állami szektor bérkülönbségeiről

CM-PE 634.662 
FdR 1175872

32. S. R. észt állampolgár által benyújtott 0383/2018. számú petíció az 
„állampolgársággal nem rendelkező” személyek jogairól Észtországban 
és a 2003/109/EK tanácsi irányelv finnországi végrehajtásáról

CM-PE 629.748 
FdR 1167993

33. V. H. S. spanyol állampolgár által benyújtott 0387/2018. számú petíció a 
fogászati asszisztensek képzési követelményeiről Spanyolországban

CM-PE 634.663 
FdR 1175873
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34. J. H. német állampolgár által benyújtott, 128 aláírást tartalmazó 
0418/2018. számú petíció egy családegyesítéssel kapcsolatos 
problémáról

CM-PE 634.666 
FdR 1175876

N. V. német állampolgár által benyújtott 0552/2018. számú petíció egy 
családegyesítési problémáról

35. Paicopolos Demitrios görög állampolgár által benyújtott 0431/2018. 
számú petíció az elfeledtetéshez való jog érvényesítéséről

CM-PE 634.667 
FdR 1175877

36. Z. N. német állampolgár által a Pro Romanes EU e.v. nevében 
benyújtott, 3 további aláírást tartalmazó 0447/2018. számú petíció a 
romák és szintik elleni állítólagos hátrányos megkülönböztetésről

CM-PE 634.668 
FdR 1175878

37. W. M. német állampolgár által benyújtott 0450/2018. számú petíció az 
ingyenes, EU egészére kiterjedő útdíjbeszedési eszközökről

CM-PE 
632.708/REV 
FdR 1175879

38. Jesus Pizarro Gordillo spanyol állampolgár által benyújtott 0456/2018. 
számú petíció a gyermekek jogainak a Franco-diktatúra, az átmenet és a 
demokrácia időszakában történt spanyolországi megsértésével 
kapcsolatban

CM-PE 634.670 
FdR 1175881

39. Peter Tot-đerđ horvát állampolgár által az „Eko-Integral za zaštitu 
okoliša i prirode” nevében benyújtott 0465/2018. számú petíció egy 
háborúban megsérült bosznia-hercegovinai olajfinomító által okozott 
szennyezésről, amely veszélyezteti az érintett terület lakosságának 
egészségét és életét

CM-PE 634.673 
FdR 1175884

40. B. C. F. spanyol állampolgár által benyújtott 0474/2018. számú petíció a 
murciai ültetvényeken áthaladó autópálya építéséről

CM-PE 634.674 
FdR 1175885

41. S. W. brit állampolgár által benyújtott 0502/2018. számú petíció a dániai 
nemzetközi hajólajstromozási adórendszerről

CM-PE 634.680 
FdR 1175891

42. S. A. görög állampolgár által benyújtott 0581/2018. számú petíció a 
buxus családba tartozó növényeket tönkretevő Cydalima perspectalis 
idegenhonos rovarfajról

CM-PE 634.684 
FdR 1175895

43. G. T. német állampolgár által benyújtott 0635/2018. számú petíció az 
elektromos kerékpárok használatáról és az elektromos kerékpárokat 
terhelő importvámokról

CM-PE 634.699 
FdR 1175979

44. M. P. francia állampolgár által benyújtott 0641/2018. számú petíció egy 
Elzászban (Franciaország) épülő új autópálya környezeti hatásairól

CM-PE 634.686 
FdR 1175897
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45. A következő ülés időpontja és helye
    2019. április 2., 14.30–18.30


