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NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2019. szeptember 4., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.30
2019. szeptember 5., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: JAN 6Q2

9.00-től 10.30-ig (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése  

* * *

10.30-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 639.964
FdR 1187021

3. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
   2019. július 10.

PV– PE 639.745
FdR 1185932

_________________________
( ) 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

Az Európai Bizottság jelenlétében

5. Az Európai Bizottság ismerteti a Petíciós Bizottsággal való 
együttműködését

6. A Jogi Szolgálat ismerteti a Petíciós Bizottsággal való 
együttműködését

7. A C. Tematikus Főosztály ismerteti a Petíciós Bizottsággal való 
együttműködését

11.25 körül

8. Emily O'Reilly, európai ombudsman ismerteti 2018-as éves 
jelentését

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

Környezetvédelem – kutatás és innováció

9. M. A. R. A. spanyol állampolgár által az „Asociación Española de 
Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP” (AEPCCE) 
nevében benyújtott 0596/2018. számú petíció az űridőjárásra és az 
elektromágneses impulzusokra vonatkozó uniós stratégia 
meghatározásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 638.807
   FdR 1185173
   (2019.06.24)

* * *

14.30-kor

10. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban
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Egészségügy

11. Alessia Margheritini olasz állampolgár által benyújtott 0494/2017. 
számú petíció az oltásokat az iskolás gyerekek számára kötelezően 
előíró nemzeti jogszabályokról 
és
Elena Manzoni Di Chiosca olasz állampolgár által benyújtott 
0495/2017. számú petíció az oltásokat az iskolás gyerekek számára 
kötelezően előíró nemzeti jogszabályokról
és
Remo Pulcini olasz állampolgár által benyújtott 0496/2017. számú 
petíció a kötelező oltásról szóló olasz jogszabály uniós jognak való 
meg nem feleléséről
és
A. B. olasz állampolgár által benyújtott 0558/2017. számú petíció 
az olaszországi kötelező oltásokról 
és
R. I. olasz állampolgár által benyújtott, körülbelül 100 aláírást 
tartalmazó 0057/2018. számú petíció az olaszországi kötelező 
védőoltásokról 
és
Renato Lelli olasz állampolgár által a „Parents for Equal Power” 
(„Szülők az egyenlő erőviszonyokért”) nevű szervezet nevében 
benyújtott 0250/2019. számú petíció a megelőző biztonsági 
vizsgálatok nélküli kötelező védőoltás kifogásolásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 619.061
   FdR 1147284
   (2018.02.28.)

   sir0057-18

   sir0250-19

Környezetvédelem

12. B. M. lengyel állampolgár által a Prawobrzeża Association 
nevében benyújtott, 2 aláírást tartalmazó 0225/2018. számú petíció 
a Natura 2000 területén épülő konténerterminálról a lengyelországi 
Świnoujścieban

   CM– PE 629.728
   FdR 1167964
   (2018.10.31.)

Környezetvédelem – műanyagok

13. Ludwig Bühlmeier német állampolgár által benyújtott 2553/2014. 
számú petíció a mikroműanyagokról és a nanorészecskékről
és
Oliver Steiner német állampolgár által benyújtott 0663/2015. 
számú petíció egy, a mikroműanyagokat kiszűrő víztisztító 

   CM–PE 585.634
   FdR 1099696
   (2016.06.29.)
   CM–PE 582.393/REV
   FdR 1160351
   (2018.07.30.)
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rendszer bevezetésének eljárásáról minden európai 
szennyvíztisztító telepen
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
és
E. D. német állampolgár által benyújtott 0783/2015. számú petíció 
a mikroműanyagot tartalmazó kozmetikai termékek betiltásáról
és
Oliver Steiner német állampolgár által benyújtott 0793/2015. 
számú petíció a mikroműanyagok kozmetikumokban, 
piperecikkekben és ruházati termékekben való használatának 
betiltásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
és
U. K. német állampolgár által benyújtott 0695/2018. számú petíció 
a mezőgazdasági műtrágyákban használt bioszolidokban és a 
szennyvíziszapban található mikroműanyagokról

   CM–PE 637.222
   FdR 1179842
   (2019.03.15.)

14. K. H. német állampolgár által az Ideenschmiede Mainz nevében 
benyújtott 0349/2018. számú petíció a műanyag használatól szóló 
jogszabályra irányuló javaslatról
és
O. J. német állampolgár által benyújtott 0191/2018. számú petíció 
a műanyaghulladék csökkentéséről
és
A. V. brit állampolgár által benyújtott 0758/2018. számú petíció a 
műanyagtermelésről és a körforgásos gazdaság javításáról

   CM–PE 628.351
   FdR 1163671
   (2018.09.21.)
   sir0191-18

   sir0758-18

15. Alessandro Giovannetti olasz állampolgár által benyújtott 
1013/2018. számú petíció egy egységes anyag felhasználásáról az 
áruházak termékeinek csomagolásához
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
és
Elena Mihaela Blejdea román állampolgár által benyújtott 
0082/2019. számú petíció a műanyag csomagolás jobb 
használatáról

   CM– PE 638.733
   FdR 1184699
   (2019.06.07)

   sir0082-19

Mezőgazdaság – állatjólét

16. D. S. lengyel állampolgár által benyújtott, két aláírást tartalmazó 
1124/2018. számú petíció a mézelő méhek jólétéről

   CM– PE 639.730
   FdR 1185852
   (2019.07.09)

Mezőgazdaság – kereskedelem
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17. Ismael Sánchez Castillo spanyol állampolgár által a „Comité 
Provincial PCE Sevilla” nevében benyújtott 0611/2018. számú 
petíció az USA által az érett spanyol olajbogyóra kivetett vámról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 634.685
   FdR 1175896
   (2019.01.31.)
   LT INTA

Állami támogatások

18. M. M. olasz állampolgár által benyújtott 0894/2017. számú petíció 
a Németország és az Európai Unió többi része közötti, a közös piac 
állapotát megváltoztató állami támogatások aszimmetrikus 
alkalmazásáról

   CM– PE 622.057/REV
   FdR 1170938
   (2018.11.30.)

* * *

2019. szeptember 5., csütörtök

9.00-kor

Fogyasztói jogok – pénzügyi szolgáltatások

19. Ivailo Iliev bolgár állampolgár által benyújtott, 50 aláírással 
rendelkező 0063/2017. számú petíció a fogyasztói jogok állítólagos 
megszegéséről a fizetési meghagyásos eljárásokban Bulgáriában,
és
Desislava Filipova bolgár állampolgár által benyújtott 0408/2017. 
számú, 4248 aláírást tartalmazó petíció a bolgár polgári 
perrendtartás 417. cikkének jogszerűségéről és a fizetési 
meghagyásos eljárások során a fogyasztói jogok állítólagos 
megsértéséről Bulgáriában,
és
Violeta Goszpodinova bolgár állampolgár által benyújtott 
0838/2017. számú petíció egy bolgár bankkal fennálló 
jelzáloghitel-vitával kapcsolatos fizetési meghagyásos eljárásról 
és
Ivajlo Iliev bolgár állampolgár által benyújtott 0514/2018. számú 
petíció egy állítólagos korrupciós esetről a bolgár bíróságokon, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog megsértéséről
és
Milena Dimitrova bolgár állampolgár által benyújtott 0606/2018. 
számú petíció a 93/13/EGK irányelv állítólagos megsértéséről, 
valamint egy bankkal folytatott, lakáshitelt érintő vitáról

   CM–
   PE 615.340/REV.IV
   FdR 1179836
   (2019.03.15.)

   LT BG
   FdR 1173789
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és
Tsetska Khadzhigeorgieva bolgár állampolgár által benyújtott 
0609/2018. számú petíció a tisztességes eljáráshoz való jog 
állítólagos megsértéséről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
hiányáról
és
Violeta Gospodinova bolgár állampolgár által benyújtott 
0720/2018. számú petíció a bankok és magánvégrehajtók által 
Bulgáriában végzett állítólagos törvénytelen vagyonfoglalási célú 
csalásról és korrupcióról
és
P. A. V. bolgár állampolgár által benyújtott 0810/2018. számú 
petíció a bolgár polgári törvénykönyv 417. cikkének 
törvényességéről, valamint a fogyasztói jogok állítólagos 
megsértéséről a fizetési megbízási folyamatokban Bulgáriában
és
Z. T. A., bolgár állampolgár által benyújtott 1045/2018. számú, 180 
aláírást tartalmazó petíció a bulgáriai polgári törvénykönyv 
végzési, kezdeményezési és fellebbezési eljárásainak a közösségi 
joggal való állítólagos összeegyeztethetetlenségéről
és
A. M. bolgár állampolgár által „Az önálló bírósági végrehajtók és 
az igazságszolgáltatási rendszer áldozatainak szövetsége – 
szolidaritás” nevében benyújtott 1193/2018. számú petíció az 
önálló bírósági végrehajtók és az igazságszolgáltatási rendszer 
áldozatai iránti szolidaritásáról Bulgáriában
és
Dimitar Panajotov bolgár állampolgár által „Az önálló bírósági 
végrehajtók és az igazságszolgáltatási rendszer áldozatainak 
szövetsége – szolidaritás” nevében benyújtott 0036/2019. számú 
petíció a bolgár bíróságokon elkövetett állítólagos korrupcióról és 
a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésről
és
Mariana Iljeva bolgár állampolgár által benyújtott 0037/2019. 
számú petíció az uniós jog Bolgár Köztársaság általi állítólagos 
megsértéséről az úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás révén
és
A. M. bolgár állampolgár által benyújtott 0040/2019. számú petíció 
a bolgár jog európai fizetési meghagyásos eljárások létrehozásáról 
szóló 1896/2006 rendeletnek való meg nem feleléséről
és
Elitsa Vasileva bolgár állampolgár által benyújtott 0051/2019. 
számú petíció a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv Bulgária 
általi állítólagos megsértéséről

és

   sir

   sir



PE639.964v01-00 8/15 OJ\1187021HU.docx

HU

H. Y. bolgár állampolgár által benyújtott 0102/2019. számú petíció 
egy jelzáloghitellel kapcsolatos vitáról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

20. A. K. magyar állampolgár által benyújtott 0928/2018. számú, 
10 000 aláírást tartalmazó petíció a magyarországi devizahitelek 
állítólagos tisztességtelen szerződési feltételeiről

   CM– PE 638.666
   FdR 1184064
   (2019.05.21.)

Fogyasztói jogok – közlekedés

21. Catalina Cerdà Pons spanyol állampolgár által benyújtott 
0692/2018. számú petíció a visszautasított beszállás és légi járatok 
törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó 
kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendelet alkalmazásáról
és
M. S. német állampolgár által benyújtott 0727/2018. számú petíció 
a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése vagy hosszú késése 
esetén nyújtandó kártalanítás közös szabályainak megállapításáról

   CM– PE 637.333
   FdR 1180837
   (2019.03.22.)

   CM– PE 637.224
   FdR 1179845
   (2019.03.15.)

22. Mario Berger német állampolgár által benyújtott 0165/2018. számú 
petíció az utasoknak a visszaérkező járatokról az induló járat 
igénybevételének elmaradása esetén történő kizárásáról

   CM– PE 628.337
   FdR 1163656
   (2018.09.21.)

23. 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
   (2018.10.31.)

Migráció

24. Barbara Klinner német állampolgár által benyújtott 0005/2019. 
számú petíció a Görögországban, különösen Számosz szigetén 
felvetődő migrációs kérdésekről

   CM– PE
   FdR
   LT EL
   FdR 1179250
   (2019.02.27.)

Alapvető jogok

25. F. M. olasz állampolgár által benyújtott 0695/2017. számú petíció 
a hajléktalan állampolgárok európai polgárságának elismeréséről 
és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésükről

   CM– PE 625.235
   FdR 1157982
   (2018.06.29.)
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Fogyatékosság

26. Ludo Hermans belga állampolgár által benyújtott 0535/2017. 
számú petíció a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról az 
Európai Unióban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 617.964
   FdR 1144919
   (2018.01.31.)
   MS

27. Egyéb kérdések

* * *

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

28. Denis Dugré francia állampolgár által benyújtott 2657/2013. számú 
petíció a nem franciaországi adóilletőségű személyek ingatlanjaiból 
származó jövedelmeket érintő, a francia állam által beszedett adókról
és

CM-PE 
574.990/REV. 
IV. FdR 
1185597

Jean Doignie francia állampolgár által benyújtott 0443/2016. számú 
petíció az EU Bírósága adóügyben hozott ítélete végrehajtásának 
Franciaország általi elmulasztásáról

29. J. F. Z. G. spanyol állampolgár által benyújtott 1373/2014. számú petíció 
a bilbaói metró építésével kapcsolatos problémákról

CM-PE 
567.559/REV.IV 
FdR 1182921

30. Ana Martina Varela Velo spanyol állampolgár által benyújtott 
2533/2014. számú petíció hulladékoknak az orensei Tamega és Camba 
folyókba való beöntéséről

CM-PE 585.632 
FdR 1099692

31. Pedro De La Torre Rodriguez spanyol állampolgár által benyújtott 
0175/2015. számú petíció az informatikus mérnöki hivatásnak a szakmai 
képesítések elismerésének európai rendszeréből való, Spanyolország 
általi kizárásáról

CM-PE 
580.722/REV.III 
FdR 1181332

32. H. S. német állampolgár által benyújtott 1408/2015. számú petíció az 
Osztrák Fejlesztési Intézetben munkával töltött évei a német nyugdíj 
kiszámítása során való figyelembevételének elmaradásáról

CM-PE 587.548 
FdR 1102164
LT DE

33. Alberto Cirio olasz állampolgár által benyújtott 0327/2017. számú 
petíció egy természetvédelmi területen található azbesztártalmatlanító 

CM-PE 620.732 
FdR 1150010
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üzem elhelyezkedéséről

34. Alberto Cirio olasz állampolgár által benyújtott 0362/2017. számú 
petíció a játékgépek különösen érzékeny helyeken való üzemeltetésének 
regionális tilalma által okozott versenytorzulásról

CM-PE 616.921 
FdR 1144885

35. Martin Gohlke német állampolgár által benyújtott 0121/2018. számú 
petíció nem kikapcsolható vezetéstámogató rendszerek bevezetéséről a 
tehergépjárművekben a halálos balesetek megelőzése érdekében
és

CM-PE 628.330 
FdR 1163649

W. S. német állampolgár által benyújtott 0135/2018. számú petíció a 
teherautók fékrendszereinek és hangjelzőrendszereinek szabályozásáról 

36. A. M. F. olasz állampolgár által benyújtott 0364/2018. számú petíció a 
szicíliai szakképzési programban részt vevő alkalmazottak álláshelyeinek 
elvesztéséről

CM-PE 638.529 
FdR 1182925

37. Sibylle Schroer német állampolgár által benyújtott 0362/2018. számú 
petíció egy fényszennyezés elleni európai törvény lehetséges 
elfogadásáról

CM-PE 637.331 
FdR 1180835

38. Arianna Colonello olasz állampolgár által benyújtott 0367/2018. számú 
petíció a fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz való jogáról

CM-PE 637.444 
FdR 1181337

39. J. C. V. spanyol állampolgár által az Alcantarilla (Murcia) Clean Air 
Platform nevében benyújtott 0420/2018. számú petíció a város vegyi 
üzeme által kibocsátott szennyező anyagokról

CM-PE 638.659 
FdR 1184057

40. 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

LT Andriukaitis

41. M. F. lengyel állampolgár által benyújtott, 11 aláírást tartalmazó 
0457/2018. számú petíció a környezet védelmének szükségességéről

CM-PE 637.445 
FdR 1181338

42. Aurelio Rosini (olasz) állampolgár által benyújtott 0493/2018. számú 
petíció, amelyben az olaszországi közúti szabályok módosítását javasolja

CM-PE 638.781 
FdR 1184977

43. R. K. (lengyel) állampolgár által, a „Stowarzyszenie Federacja 
Zielonych” társulás nevében benyújtott 0494/2018. számú petíció arról, 
hogy a közigazgatási szervek állítólag nem tartják be az uniós 
finanszírozásra irányuló kérelmek elbírálására vonatkozó feltételeket

CM-PE 638.603 
FdR 1183596

44. Pedro Del Cura Sánchez spanyol állampolgár által benyújtott 0504/2018. 
számú petíció a Rivas Vaciamadrid település és az M-50-es autópálya-
körgyűrű közötti közvetlen közúti összeköttetés megépítéséről

CM-PE 638.745 
FdR 1184716
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45. Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven spanyol állampolgár által 
benyújtott 0557/2018. számú petíció a Natura 2000 hálózathoz tartozó 
Serra Gelada nemzeti park területén működő étteremről

CM-PE 638.531 
FdR 1182928

46. Alberto Cirio olasz állampolgár által benyújtott 0560/2018. számú 
petíció egy különleges nem veszélyes hulladék elhelyezését szolgáló 
hulladéklerakó létrehozásának ellenzéséről

CM-PE 636.170 
FdR 1177932

47. Luis Rodríguez spanyol állampolgár által benyújtott 0617/2018. számú 
petíció a nők megkülönböztetéséről a sport terén

CM-PE 638.746 
FdR 1184717

48. Manuel Parras Rosa (spanyol) állampolgár által, a Jaén tartomány 
(Spanyolország) Gazdasági és Szociális Tanácsa nevében  benyújtott 
0649/2018. számú petíció a földközi-tengeri vasúti folyosó Jaén 
tartománybeli belső ágának építéséhez szükséges források rendelkezésre 
bocsátásának szükségességéről

CM-PE 638.747 
FdR 1184718

49. Evangelosz Ciompanidisz görög állampolgár által benyújtott 0655/2018. 
számú petíció a görög mezőgazdasági termelők által fizetett kötelező 
állami biztosításról

CM-PE 638.605 
FdR 1183606

50. Jonathan Tennant brit állampolgár által benyújtott 0667/2018. számú 
petíció az EU Nyílt Tudományos Figyelőjének egyetlen alvállalkozójáról

CM-PE 638.662 
FdR 1184060

51. P. T. bolgár állampolgár által benyújtott 0668/2018. számú petíció az 
1698/2005/EK rendelet és a 2009/28/EK irányelv Bulgária általi 
állítólagos megsértéséről

CM-PE 637.447 
FdR 1181340

52. Niko Haxhin albán állampolgár által benyújtott 0683/2018. számú 
petíció a görög hatóságok által állítólag elkövetett hátrányos 
megkülönböztetésről

CM-PE 638.663 
FdR 1184061

53. Milena Dimitrova bolgár állampolgár által benyújtott 0691/2018. számú 
petíció az európai forrásokkal való visszaélések feltételezett 
elkendőzéséről és a bolgár haszonállat-állomány elpusztításáról

CM-PE 637.448 
FdR 1181341

54. M. P. belga állampolgár által benyújtott 0693/2018. számú petíció a 
vállalatok által Belgiumban fizetendő és a független munkavállalóként 
kategorizált személyek részére elkülönített éves társadalombiztosítási 
hozzájárulásokról 

CM-PE 637.449 
FdR 1181342

55. Konstantinos Stragkas görög állampolgár által benyújtott 
0725/2018. számú petíció az Európai Unió tűzproblémájának 
megoldására irányuló javaslatról

CM-PE 638.537 
FdR 1182935

56. J.B. portugál állampolgár által benyújtott 0733/2018. számú petíció az 
uniós polgárokkal kapcsolatos genetikai adatok fokozottabb védelméről

CM-PE 637.225 
FdR 1184156
LT DPO
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57. A. D. R. spanyol állampolgár által benyújtott 0740/2018. számú petíció 
egységes újrafeldolgozási színkód bevezetéséről valamennyi uniós 
tagállamban

CM-PE 638.538 
FdR 1182936

58. Marcel Van Duijvendijk holland állampolgár által benyújtott 0741/2018. 
számú petíció a csomagolások minimális töltési arányának 
meghatározásáról

CM-PE 637.450 
FdR 1181343

59. Hans-Dieter Thiele német állampolgár által benyújtott 0780/2018. számú 
petíció a vezetői engedély nyilvántartásba vételéről

CM-PE 636.65 
FdR 1179287

60. A guadalajarai „Ecologists in Action” elnevezésű (spanyol) szervezet 
által benyújtott 0783/2018. számú petíció a guadalajarai Henares folyó 
különleges védelem alatt álló élőhelyeinek megsemmisítéséről

CM-PE 638.39 
FdR 1182937

61. Matias Eduardo Diaz Crescitelli olasz állampolgár által benyújtott 
0798/2018. számú petíció az olaszországi Emilia Romagna régióban 
bezárt három szülészeti klinika újranyitásáról

CM-PE 638.09 
FdR 1183612

62. A. C. olasz állampolgár által benyújtott 0803/2018. számú petíció az 
olasz buszvezetők hátrányos megkülönböztetéséről más európai 
országok buszvezetőivel szemben

CM-PE 638.610 
FdR 1184430

63. Olga Daszkali görög állampolgár által benyújtott 0827/2018. számú 
petíció az uniós jog állítólagos súlyos megsértéséről a görögországi 
Meszolóngihoz tartozó védett természeti területen létesítendő négy 
erőmű engedélyezési eljárása során

CM-PE 636.367 
FdR 1179308

64. Sarah Fenwick ciprusi állampolgár által benyújtott 0834/2018. számú 
petíció a méltánytalanul magas árakról és a ciprusi villamosenergia-
hatóság részéről történő túlszámlázásról

CM-PE 637.229 
FdR 1179850

65. M. K. német állampolgár által a Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. 
(Német Vasútbarát-egyesület) nevében benyújtott 0854/2018. számú 
petíció a turistaforgalomban használt különböző közlekedési módokra 
vonatkozó forgalmi adóról szóló törvény módosításáról

CM-PE 638.614 
FdR 1183617

66. Guido Brügmann német állampolgár által benyújtott 0855/2018. számú 
petíció a németországi mobiltelefon-szerződések minimális időtartamáról

CM-PE 638.615 
FdR 1183618

67. J. L. brit állampolgár által benyújtott 0858/2018. számú petíció az áruk 
szabad mozgásának állítólagos megsértéséről az Amazon részéről 

CM-PE 637.451 
FdR 1181344

68. Roberto Monfredini olasz állampolgár által benyújtott 0873/2018. számú 
(három másik aláírást tartalmazó) petíció a „Pedemontana” regionális út 
Modenában, Emilia-Romagna régióban történő építéséről

CM-PE 638.616 
FdR 1183619
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69. G. G. olasz állampolgár által benyújtott 0888/2018. számú petíció a 
műszaki-egészségügyi szakmákkal kapcsolatos új olasz jogi 
szabályozásról

CM-PE 637.454 
FdR 1181347

70. N. I. N. görög állampolgár által Xristiano Dimokratiko Komma Elados 
nevében benyújtott 0894/2018. számú petíció az E65 jelű autópálya déli 
szakaszának kivitelezéséhez kapcsolódó finanszírozásról és annak 
összhangjáról az EUMSZ 107. cikkének (1)bekezdésével

CM-PE 638.617 
FdR 1183620

71. Friedrich Klinge német állampolgár által benyújtott 0898/2018. számú 
petíció az élőhelyek védelméről szóló irányelv és a madárvédelmi 
irányelv megsértéséről a németországi Eckernförde területén

CM-PE 638.750 
FdR 1184771

72. Maarten Vergucht belga állampolgár által benyújtott 0901/2018. számú 
petíció az egyes mobilalkalmazás-fejlesztők félrevezető kereskedelmi 
gyakorlatáról

CM-PE 637.231 
FdR 1179853

73. Iolanda Mateo Creo spanyol állampolgár által a „Sociedade Histórica e 
Cultural Coluna Sanfins” szervezet nevében benyújtott 0902/2018. 
számú petíció egy krematórium felépítéséről a galíciai Lousame-ban 
(Spanyolország)

CM-PE 638.543 
FdR 1182941

74. Andrzej Halicki lengyel állampolgár által benyújtott 0939/2018. számú 
petíció a helyes hivatali magatartás európai kódexéről

CM-PE 638.667 
FdR 1184065

75. Detlev Winkelmann német állampolgár által benyújtott 0944/2018. 
számú petíció a hivatásos járművezetők gépjárművezető-oktatóiról

CM-PE 638.544 
FdR 1182942

76. U. B-W. német állampolgár által benyújtott, 4 aláírást tartalmazó 
0963/2018. számú petíció az éves talajtakarásnak az ökológiai 
szempontból kiemelt területeken jelentkező káros hatásairól

CM-PE 638.545 
FdR 1182943

77. W. S. német állampolgár által benyújtott 0969/2018. számú petíció az 
egész EU-ra kiterjedő harmonizált magán kiegészítő egészségbiztosítás 
bevezetéséről

CM-PE 638.668 
FdR 1184066

78. W. S. német állampolgár által benyújtott 0970/2018. számú petíció az 
EU-ban a használt gumiabroncsokra vonatkozó hulladékártalmatlanítási 
igazolás bevezetéséről

CM-PE 638.735 
FdR 1186114

79. Marta Donadei olasz állampolgár által benyújtott 0972/2018. számú 
petíció arról, hogy Spanyolország nem ismeri el Olaszországban szerzett 
diplomáját

CM-PE 638,546 
FdR 1182944

80. P. T. német állampolgár által benyújtott 0980/2018. számú petíció 
külföldi utazás során bizonyos tárgyak szállításáról

CM-PE 638.669 
FdR 1184384.0

81. Jakub Ditrich cseh állampolgár által benyújtott 0981/2018. számú petíció CM-PE 638.547 
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az elektromos kerékpárok sebességkorlátozásáról FdR 1182945

82. J. G. M. spanyol állampolgár által benyújtott 0982/2018. számú petíció a 
menetrend szerinti városi vagy távolsági autóbuszjáratok útvonalára 
vonatkozó spanyolországi engedélyek megújításáról

CM-PE 638.548 
FdR 1182946

83. Pierangelo Raineri olasz állampolgár által a Federazione Italiana Sindaco 
Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Olasz Kereskedelmi 
és Idegenforgalmi Szolgáltatók Szakszervezeti Szövetsége, FISASCAT) 
nevében benyújtott, 54 aláírást tartalmazó, 0983/2018. számú petíció a 
vertikális és ciklikus szerződéssel részmunkaidőben dolgozó 
munkavállalók jogairól

CM-PE 638.734 
FdR 1184701

84. C. T. görög állampolgár által benyújtott 0984/2018. számú petíció a 
DEH SA (a görög villamosenergia-vállalat) Melítiben és Megalópoliban 
található lignitblokkjainak eladásáról

CM-PE 638.549 
FdR 1182947

85. Diogo Faria portugál állampolgár által benyújtott 0994/2018. számú 
petíció az online szolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságáról 
szóló uniós rendelet módosításáról

CM-PE 638.550 
FdR 1182948

86. K. O. svéd állampolgár által benyújtott 1016/2018. számú petíció a 
szabad mozgásra vonatkozó uniós rendeletek állítólagos diszkriminatív 
jellegéről

CM-PE 638.670 
FdR 1184068

87. A. T. N. spanyol állampolgár által benyújtott 1017/2018. számú petíció a 
környezetvédelmi jogszabályok állítólagos megsértéséről a 
spanyolországi Vigóban

CM-PE 638.553 
FdR 1182957

88. P. H. német állampolgár által benyújtott 1025/2018. számú petíció a 
münchebergi (Brandenburg) gyümölcsgénbank uniós 
gyümölcstermesztés céljából történő, védett területté nyilvánításáról

CM-PE 638.554 
FdR 1182958

89. U. S. német állampolgár által benyújtott, egy további személy által aláírt 
1052/2018. számú petíció a havas és jeges tetővel közlekedő 
haszonjárművek közúti közlekedésbiztonságáról

CM-PE 638.621 
FdR 1183624

90. Martin Jürgens német állampolgár által benyújtott 1058/2018. számú 
petíció a nem földfelszíni mobilhálózatokban alkalmazott barangolási 
díjak felső határáról

CM-PE 638.673 
FdR 1184071

91. Alberto Cirio olasz állampolgár által benyújtott, 2 aláírást tartalmazó 
1074/2018. számú petíció a tanári képesítések Románia és Olaszország 
közötti elismeréséről

CM-PE 638.732 
FdR 1186018

92. M. B. német állampolgár által benyújtott 1092/2018. számú petíció a 
fogyatékossággal élőkkel szemben a németországi foglalkoztatásban 
tanúsított hátrányos megkülönböztetésről

CM-PE 638.731 
FdR 1184697
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93. M. K. lengyel állampolgár által benyújtott 1094/2018. számú petíció az 
ügyfelek tartózkodási helyük alapján történő, lengyel bankok általi 
állítólagos megkülönböztetéséről

CM-PE 638.674 
FdR 1184072

94. M. S. finn állampolgár által benyújtott 1114/2018. számú petíció a 
kutyákkal való állítólagos kegyetlen bánásmódról Cipruson

CM-PE 638.675 
FdR 1184073

95. M. S. német állampolgár által benyújtott 1147/2018. számú petíció a 
fogkrémek abrazivitásának kötelező feltüntetéséről

CM-PE 638.728 
FdR 1184694

96. J. M. G. L. spanyol állampolgár által benyújtott 1160/2018. számú 
petíció az európai vállalatok osztalékaira kivetett forrásadó mértékéről

CM-PE 638.623 
FdR 1183626

97. A. H. német állampolgár által benyújtott 1168/2018. számú petíció a 
gyógyszerek kötelező címkézéséről

CM-PE 638.724 
FdR 1184686

98. Thomas Lange német állampolgár által benyújtott 1170/2018. számú 
petíció a kompok és az üdülőhajók adathasználati díjaival kapcsolatos 
uniós fogyasztóvédelemről

CM-PE 638.677 
FdR 1184075

o O o

99. A következő ülés időpontja és helye
    2019. október 2., 9.00–12.30 és 15.00–18.30
    2019. október 3., 9.00–12.30


