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Brüsszel

Terem: PHS 3C50

14.30-kor

1. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 637.414
FdR 1181155

2. A következő ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása:
   nincs

3. Az elnök közleményei

4. Egyéb kérdések

_________________________
( ) 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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5. Az uniós polgárságról szóló jelentés nyomon követése

6. Eszmecsere az európai ombudsmannal, Emily O’Reilly 
asszonnyal a javasolt új előjogairól.

15.00–16.30

7. MŰHELYÉRTEKEZLET
„Összeférhetetlenség – Feddhetetlenség, elszámoltathatóság 
és átláthatóság az uniós intézményekben és ügynökségeken”
amelyet a C. Tematikus Főosztály szervezett a Petíciós Bizottság 
számára

(lásd a külön programot)

Program

16.30-kor

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Környezetvédelem

8. Serge Le Quéau francia állampolgár által benyújtott 0328/2016. 
számú, 12 aláírást tartalmazó petíció a mezőgazdasági dolgozók 
növényvédő szereknek való kitettségéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 597,363/REV.II
   FdR 1180105
   (2019. február 22.) 
   LT biztos
   Ellenőrzési jelentés

9. „Endokrin károsító anyagok: a tudományos bizonyítékoktól 
az emberi egészség védelméig” című, a C. Tematikus Főosztály 
megbízásából a Petíciós Bizottság számára készült tanulmány 
ismertetése
Barbara Demeneix, UMR 7221 CNRS/MNHN, Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Párizs, Franciaország 
és Rémy Slama, kutatásvezető, INSERM (a francia Országos 
Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet), IAB Research Center, 
környezeti járványtani csoport, Grenoble, Franciaország
valamint
Az érintett petíciók nyomon követése

   Tanulmány
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10. Slavomir Elias szlovák állampolgár által benyújtott 0879/2017. 
számú petíció a barnaszén kitermelésének a termálvíz-forrásokra 
jelentett állítólagos veszélyéről Szlovákiában

   sir0879-17

11. Bo Håkansson dán állampolgár által a Danish Society for Nature 
Conservation (dán természetmegőrző társaság) nevében 
benyújtott 0878/2018. számú petíció a dán-német határra tervezett 
kerítés ellen, amely megakadályozná a vaddisznók vándorlását.

   CM–PE 634,690
   FdR 1175901
   (2019. január 31.)

Hátrányos megkülönböztetés

12. Eleni Maravelia görög állampolgár által benyújtott 0513/2016. 
számú petíció arról, hogy az Európai Unióban nem ismerik el az 
LMBT-családokat

valamint

L. H. lengyel állampolgár által benyújtott 1081/2015. számú 
petíció a lengyel hatóságok állítólagos homofóbiájáról annak 
kapcsán, hogy visszautasították egy lengyel állampolgár 
bejegyzett élettársának vízummentes beutazását

   CM– PE 599,538
   FdR 1116176
   (2017. január 31.)
   LIBE-vélemény
   CM– PE 609,426/REV
   FdR 1170926
   (2018. november 30.)
   LIBE-vélemény

* * *

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

13. S. O. ír állampolgár által az Európai Rasszizmus Elleni Hálózat (ENAR) 
nevében benyújtott 1145/2015. számú petíció Írország rasszizmussal és 
idegengyűlölettel kapcsolatos jogsértéseiről

CM-PE 
587,605/REV 
FdR 1177892

14. M. Y. török állampolgár által benyújtott 0574/2017. számú petíció 
előzőleg kiírt közbeszerzési eljárás nélkül kiadott személyszállítási 
engedélyekről

CM-PE 620,743 
FdR 1150045

15. A. S. német állampolgár által benyújtott 0768/2017. számú petíció arról, 
hogy a víz-keretirányelvet Ravensburg járásban nem hajtották végre

CM-PE 622,034 
FdR 1152780

16. M.J.K. pakisztáni állampolgár által benyújtott 0794/2017. számú petíció 
egy uniós állampolgár számára az útja folytatásához szükséges engedély 
biztosításának a német hatóságok általi megtagadásáról

CM-PE 620,763 
FdR 1150082
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17. M. M. olasz állampolgár által benyújtott 0892/2017. számú petíció az 
olaszországi szarvasgomba-termelőknek az új adórendszer 
visszamenőleges alkalmazásának elmulasztása miatti hátrányos 
megkülönböztetéséről

CM-PE 
622,056/REV 
FdR 1167903

18. Jürgen Meuth német állampolgár által benyújtott 1039/2017. számú 
petíció a Natura 2000 hálózat keretében a németországi Arnsberger Wald 
nemzeti park különleges madárvédelmi területté (kmt) nyilvánításáról

CM-PE 
625,264/REV 
FdR 1170948

19. Joaquín Infante spanyol állampolgár által benyújtott 0360/2018. számú 
petíció a nyugdíjáról

CM-PE 636,156 
FdR 1177896

20. Daniel Dimov bolgár állampolgár által benyújtott 0404/2018. számú 
petíció a bulgáriai Blagojevgrád közelében fekvő Skaptopara ókori 
településének megőrzéséről
valamint

CM-PE 632,704 
FdR 1172777

K. C. bolgár állampolgár által benyújtott 0421/2018. számú petíció a 
bulgáriai Skaptopara régészeti lelőhelyének megőrzéséről és 
restaurálásáról

21. P. Z. lengyel állampolgár által benyújtott 0424/2018. számú petíció a 
digitális egységes piacon belüli szerzői jogról szóló irányelvtervezetben 
a 11. és a 13. cikk eltörléséről

CM-PE 632,706 
FdR 1172779

22. Heinz Willhelm Blesgen német állampolgár által benyújtott 0439/2018. 
számú petíció egy régi német vezetői engedély érvényességéről a 
spanyolországi Mallorcán

CM-PE 636,157 
FdR 1177897

23. G. D. L. R. olasz állampolgár által benyújtott 0453/2018. számú petíció 
az uniós élelmiszer-biztonsági szabályok diszkriminatív hatásairól

CM-PE 634,669 
FdR 1175880

24. Colin Evers német állampolgár által benyújtott 0468/2018. számú petíció 
az élelmiszer-csomagolási hulladékról

CM-PE 636,158 
FdR 1177898

25. A. W. lengyel állampolgár által benyújtott, 111 aláírást tartalmazó 
0520/2018. számú petíció egyenlő közvetlen KAP-kifizetések 
nyújtásáról az uniós mezőgazdasági termelők számára

CM-PE 632,715 
FdR 1172788

26. A. C. d. O. brazil állampolgár által benyújtott 0544/2018. számú petíció 
a bűncselekmény áldozataként neki járó kártérítés kiutalásának 
elmaradásáról

CM-PE 636,167 
FdR 1177929

27. Janis Kuzins lett állampolgár által benyújtott 0558/2018. számú petíció a 
lett vasúthálózat villamosítására irányuló projekt uniós finanszírozásának 
ellenzéséről

CM-PE 636,169 
FdR 1177931

28. T. W. francia állampolgár által benyújtott 0559/2018. számú petíció az 
EFSA-ról

CM-PE 634,683 
FdR 1175894
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29. H. M. német állampolgár által benyújtott 0629/2018. számú petíció a 
dízelbotrányról

CM-PE 636,174 
FdR 1177936

30. Katherine Dolan ír állampolgár által az „Arche Noah” nevében 
benyújtott 0750/2018. számú petíció a mérsékeltebb 
peszticidfelhasználást igénylő borszőlőfajták közvetlen termelőivel 
szembeni megkülönböztetésről az Európai Unióban

CM-PE 634,689 
FdR 1175900

o O o

31. A következő ülés időpontja és helye
    2019. április 11., 9.00–12.30


