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Ülés

2019. október 2., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.30
2019. október 3., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: ASP A3E-2

9.00-től 10.00-ig (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése  

* * *

10.00-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 641.304
FdR 1189501

3. A következő ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása:
   2019. szeptember 4–5.

PV– PE 1188173
FdR 641.087
+ 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

Jelentés

5. Jelentés az európai ombudsman 2018. évi tevékenységéről szóló 
éves jelentésről
Előadó: JAHR  (PPE)
(2019/xxxx(INI))
(a módosítások benyújtásának határideje: 2019.10.07. / szavazás: 
2019.11.12. / plenáris ülés: 2019. december)
– jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 1186177
    FdR 639.781

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Környezetvédelem

6. Dan Chitu román állampolgár által benyújtott 0672/2018. számú 
petíció a bukaresti (Románia) Rudeni szemétlerakó által okozott 
levegőszennyezésről
és
Catalin Mateescu román állampolgár által a „STOP Poluarii 
Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex – Chiajna – Rudeni” 
egyesület nevében benyújtott 0673/2018. számú petíció a 
bukaresti (Románia) Rudeni szemétlerakó által okozott 
levegőszennyezésről
és
A. P. román állampolgár által benyújtott 0674/2018. számú 
petíció a bukaresti (Románia) Rudeni szemétlerakó által okozott 
levegőszennyezésről
és
Valentina Cucu román állampolgár által benyújtott 1039/2018. 
számú petíció a romániai Rudeni településen található 
szemétlerakó által okozott levegőszennyezésről
és
A. U. román állampolgár által benyújtott 0156/2019. számú 
petíció a romániai Bukarest északi részében történt súlyos 
szennyezésről

   CM– PE 636,176
   FdR 1181276

   

   CM– PE 638,672
   FdR 1184070
   

   sir0156-19

7. C. M. román állampolgár által benyújtott 0581/2016. számú 
petíció Románia területén a veszélyes orvosi hulladék gyűjtésével 
és elégetésével kapcsolatos feltételezett szabálytalanságokról

   CM–
   PE 599,546/REV.II
   FdR 1152762
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8. Velichka Velichkova bolgár állampolgár által benyújtott, 182 
aláírást tartalmazó 1078/2018. számú petíció a bulgáriai Mezdra 
közigazgatási területéhez tartozó Carevec településen található 
biogázüzemben a környezetvédelmi jogszabályok megsértéséről

Galina Tosheva bolgár állampolgár által benyújtott, 595 aláírást 
tartalmazó 1091/2018. számú petíció a bulgáriai trudi biomassza-
erőmű leszereléséről

Kremena Petrova bolgár állampolgár által a „Nova Zagora 
lélegezni akar” (Нова Загора иска да диша) nevű egyesület 
nevében benyújtott, 1176 aláírást tartalmazó 1105/2018. számú 
petíció egy Nova Zagorában (Bulgáriában) található biogáz-
előállító üzemről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir1078-18

   sir1091-18

   sir1105-18
  

9. Józef Drzazgowski lengyel állampolgár által benyújtott, 531 
aláírást tartalmazó 1099/2018. számú petíció a Nagy-
Lengyelország keleti részén folytatott felszíni szénbányászat által 
okozott környezeti katasztrófáról

   CM– PE 639,894
   FdR 1186752
   

10. Ismael Antonio López Pérez spanyol állampolgár által az 
„Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo” nevében 
benyújtott 0059/2017. számú petíció a Galiciában található 
lousame-i volfrámbányáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 615,341/REV
   FdR 1160362
   

* * *

14.30-kor

11. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

 

Állatjólét
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12. Dieter Soβna német állampolgár által benyújtott 0545/2015. 
számú petíció a vágóhídra kerülő állatok szállításáról

York Difturth német állampolgár által az „Animal Welfare 
Foundation” bejegyzett egyesület nevében benyújtott 0629/2016. 
számú petíció az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 
1/2005/EK rendelet bizonyos tagállamok általi állítólagos 
megsértéséről

A. B. olasz állampolgár által benyújtott 1068/2017. számú petíció 
az élő állatok közúti szállításáról

Bernd Hefenbrock német állampolgár által benyújtott 1141/2017. 
számú petíció az állatok védelméről a nem európai uniós 
országokban történő fuvarozásuk során, illetve az Európai 
Bíróság egy, az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 
határozatának nyilvánvaló végre nem hajtásáról

P. S. német állampolgár által benyújtott 1188/2017. számú petíció 
az állatok szállításáról

G. G. olasz állampolgár által az Animal Welfare Foundation 
nevében benyújtott, 4 aláírást tartalmazó 1231/2017. számú 
petíció az élő állatok Unióból harmadik országokba irányuló 
kiviteléről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Maren Bestmann-Auchter német állampolgár által benyújtott 
0011/2018. számú petíció az állatvédelmi jogszabályok 
megsértéséről a harmadik országokban levágandó állatok 
szállítása során

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

I. B. német állampolgár által benyújtott 0412/2018. számú petíció 
az állatok szállításáról és az állatkereskedelemről az Európai 
Unióban

U. P. német állampolgár által benyújtott, három további aláírást 
tartalmazó 1064/2018. számú petíció az Európai Unióból 
származó állatállomány harmadik országokban történő 
szállításáról és vágásáról

T. K. német állampolgár által benyújtott 0256/2019. számú 
petíció az élő állatok uniós tagállamokon belüli és harmadik 
országokba történő szállításának tilalmáról

   CM– PE 584,042
   FdR 1096627
   
   CM– PE 604,569
   FdR 1128339
   

   sir1068-17

   CM– PE 622,346/REV
   FdR 1179277
   

   sir1188-17

   CM– PE 625,288/REV
   FdR 1183525
   

   sir0011-18

   CM– PE 626,865/REV
   FdR 1175868
   

   CM– PE 632,705
   FdR 1177371
  

   CM– PE 638,824
   FdR 1185190
   

   sir0256-19
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13. Roberta Fornasari olasz állampolgár által benyújtott 1344/2012. 
számú petíció az élveboncolás Európai Unióban történő 
betiltásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Daniele Beucler francia állampolgár által benyújtott 1581/2013. 
számú petíció az állatkísérletek betiltásáról

Julia Baines brit állampolgár által a PETA nevében benyújtott, 
109 802 aláírást tartalmazó 0947/2017. számú petíció a REACH 
REFIT-ről és a REACH céljából végzett állatkísérletek 
betiltásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 535,892/REV
   FdR 1067562
   

   sir1581-13

   CM– PE 622,337
   FdR 1154925
   
...ENVI vélemény
   

14. Andrea Rutigliano olasz állampolgár által a „Committee Against 
Bird Slaughter” nevében benyújtott 0439/2012. számú petíció a 
vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv 
alkalmazásának a Ciprusi Köztársaság általi elmulasztásáról

   CM–
   PE 500,693/REV.VII
   FdR 1184678
   

Brexit – A polgárok jogai

15. Eszmecsere az Európai Parlament brexittel foglalkozó 
irányítócsoportjával

16. Fiona Godfrey brit állampolgár által a „British in Europe” 
koalíció nevében benyújtott, 0307/2017. számú petíció az 
Egyesült Királyság állampolgárai EU27-ben való, valamint az 
EU27 állampolgárainak az Egyesült Királyságban való jogainak 
biztosításáról a brexit után
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
és
Ignacio Romero-Romero spanyol állampolgár által az Españoles 
en Reino Unido - Surviving Brexit nevében benyújtott, 6139 
aláírást tartalmazó 0470/2017. számú petíció a brexit után az 
Egyesült Királyságban lakó uniós polgárok és az EU-ban lakó brit 
állampolgárok jogainak garantálásáról
és
Anthony Valcke belga állampolgár által az EU Rights Clinic 
nevében benyújtott 0627/2018. számú petíció a polgárok jogainak 
védelméről a brexittel összefüggésben
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
és

   sir0307-17

   sir0470-17

   sir0627-18
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Anthony Valcke belga állampolgár által az EU Rights Clinic és a 
Platform az Okmányokkal Nem Rendelkező Bevándorlókkal 
Kapcsolatos Nemzetközi Együttműködésért (PICUM) nevében 
benyújtott 0926/2018. számú petíció az Egyesült Királyságban élő 
uniós polgárok számára biztosított új EU-s letelepedési rendszer 
uniós joggal való összeegyeztethetőségéről

Ian Stock brit állampolgár által benyújtott 0097/2019. számú 
petíció a brit állampolgárok uniós polgársággal járó jogainak a 
brexit utáni elismeréséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Lucy Nabijou brit állampolgár által a „Haringey Welcome 
Organisation” nevében benyújtott 826/2019. számú petíció a 
migránsok és menekültek alapjogainak védelméről a brexitet 
követően
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 640,661
   FdR 1187862
   

   sir0097-19

   sir0826-19

17. Anthony Valcke belga állampolgár által az EU Rights Clinic és a 
Crossroads Göteborg szervezetek nevében benyújtott 1211/2017. 
számú petíció az uniós jog Svédország általi megsértéséről a 
személyi azonosító számok (personnummer) uniós polgárok és 
családjuk számára való kibocsátása tekintetében
és
Anthony Valcke belga állampolgár által az EU Rights Clinic 
nevében benyújtott 0923/2018. számú petíció a 2004/38/EK 
irányelv svédországi végrehajtásáról

Anthony Valcke belga állampolgár által az EU Rights Clinic 
nevében benyújtott 0925/2018. számú petíció a 2004/38/EK 
irányelv franciaországi végrehajtásáról

Anthony Valcke belga állampolgár által az EU Rights Clinic 
nevében benyújtott 0927/2018. számú petíció a 2004/38/EK 
irányelv belgiumi végrehajtásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 464,858/REV
   FdR 1179831
   

   CM– PE 608,119
   FdR 1179835
   

   sir0925-18

   CM– PE 638,815
   FdR 1185181
   

18. David Neville-Smith brit állampolgár által benyújtott 0801/2016. 
számú petíció az Európai Unióból való kilépéssel kapcsolatos brit 
népszavazás következményeiről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   sir0801-16
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19. V. B. brit állampolgár által benyújtott 830/2019. számú petíció az 
Egyesült Királyságnak az uniós szintű megbeszéléseken való 
részvételtől történő korai visszalépéséről 

   sir0830-19

* * *

2019. október 3., csütörtök

9.00-kor

Belső piac

20. Andre Kauper német állampolgár által benyújtott 0007/2018. 
számú petíció az izzólámpák és az EU területén értékesített egyéb 
háztartási cikkek tervezett elavulásáról

   CM– PE 626,861
   FdR 1160755
   

21. F. C. olasz állampolgár által benyújtott 1122/2018. számú petíció 
a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek használatára 
vonatkozó olasz közlekedésrendészeti szabályok módosításairól
és  
Iulian Sergiu Gheorghe román állampolgár által benyújtott 
1159/2018. számú petíció a külföldön nyilvántartásba vett 
gépjárművek használatára vonatkozó olasz közlekedésrendészeti 
szabályok közelmúltbeli módosításairól

   CM– PE 639,729
   FdR 1185851
   

   CM– PE 638,726
   FdR 1184687
   

Ipar és vállalatok

22. Ramón Marcos Fernández spanyol állampolgár által a 
Gépjárműszakértők Spanyol Egyesülete (CONEPA) nevében 
benyújtott 1256/2017. számú petíció a járműjavításhoz és -
karbantartáshoz szükséges műszaki információkhoz való 
hozzáférés jogáról

   CM– PE 622,350
   FdR 1154938
   (2018. május 30.)

23. J. R. lengyel állampolgár által benyújtott 1155/2018. számú 
petíció a gépjárművek kibocsátásának elmaradó ellenőrzéséről 
Lengyelországban

   CM– PE 640,634
   FdR 1187638
   

Szociális ügyek
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24. Antonio Escobar Flórez spanyol állampolgár által a SITCPLA 
(Sindicato independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros – 
Független Unió a kabinszemélyzetért) nevében benyújtott 
1116/2018. számú petíció a Ryanair EU-n belüli jogsértéseiről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 638,676
   FdR 1184074
   

Adózás

25. F. T. brit állampolgár által benyújtott 0393/2013. számú, 750 
aláírást tartalmazó petíció a külföldön birtokolt vagyonra és 
jogokra vonatkozó bejelentési kötelezettségről rendelkező új 
spanyol jogszabályról

Patrick Le Cam francia állampolgár által benyújtott 0478/2013. 
számú petíció a spanyol adóügyi jogszabályokról

Anthony Valcke belga állampolgár által az EU Rights Clinic és az 
Abusos Urbanísticos NO szervezetek nevében benyújtott 
0566/2013. számú petíció a külföldön birtokolt vagyonra és 
jogokra vonatkozó bejelentési kötelezettségről rendelkező új 
spanyol jogszabályról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

M. L. M. spanyol állampolgár által benyújtott 0738/2015. számú 
petíció a külföldi vagyon és nyugdíj bevallásának 
kötelezettségéről az adóhatóságok felé

   CM–
   PE 528,224/REV.VII
   FdR 1187626
   

   CM– PE 584,061
   FdR 1096646
   

Kutatás és innováció

26. J. S. holland állampolgár által benyújtott 0869/2018. számú 
petíció a méhlepénnyel kapcsolatos kutatások legújabb 
fejleményeiről

   CM– PE 636,370/REV
   FdR 1187860
   

27. Evelien Van Den Brink holland állampolgár által benyújtott 
0204/2019. számú petíció a myalgiás encephalomyelitisre 
irányuló orvosbiológiai kutatás finanszírozására irányuló 
kérelemről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 640,684
   FdR 1187903
   

Fogyatékosság

28. J. G. spanyol állampolgár által az APICO (a fogyatékossággal élő 
gyermekek hagyományos iskolákba történő integrációjának 
spanyolországi szervezete) nevében benyújtott 0371/2018. számú 

   CM– PE 631,856
   FdR 1170991
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petíció a sajátos igényű gyermekek inkluzív oktatásáról

Albano De Alonso Paz spanyol állampolgár által benyújtott 
2582/2013. számú petíció a fogyatékossággal élő gyermekek 
spanyol hatóságok általi állítólagos megkülönböztetéséről

   CM– PE 551,835
   FdR 1053002
   

29. Egyéb kérdések

30. A következő ülés időpontja és helye
    2019. november 11. 15.00–18.30
    2019. november 12. 9.00–12.30 és 14.30–18.30

* * *

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

31. José Francisco Fernández Gatón spanyol állampolgár által a „Plataforma 
Filón Verde” nevében benyújtott 0371/2006. számú petíció a Kasztília és 
Leónban közösségi jelentőségű területeket érintő, új bányászati projektek 
általi veszélyekről
és
E. M. G. M. spanyol állampolgár által benyújtott 0388/2006. számú 
petíció az „Alto Sil” közösségi jelentőségű területen folytatott külszíni 
bányászatnak a 92/43/EK és 97/11/EK irányelvekkel való 
összeegyeztethetetlenségéről
és

CM-PE 
386.452/REV.VI
II FdR 1185797

Manuel Rodríguez Barrero spanyol állampolgár által benyújtott 
0175/2007. számú petíció egy villablinói (León) bányászati és acélgyártó 
vállalat által folytatott külfejtéses bányászat ellenzéséről

32. Francisco Padrino Pérez spanyol állampolgár által benyújtott 1606/2010. 
számú petíció a spanyol kormánynak a napelemekkel kapcsolatos 
beruházásokra vonatkozó, állítólagosan be nem váltott ígéreteiről

CM-PE 
485,956/REV.III 
FdR 1184675

Guzzardo Baldassare spanyol állampolgár által benyújtott 0454/2011. 
számú petíció a spanyolországi villamosenergia-piac állítólagos 
torzulásáról
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Eduard Rabal Vidal spanyol állampolgár által benyújtott 0172/2013. 
számú petíció a spanyolországi megújulóenergia-ágazatról

Jorge Barredo spanyol állampolgár által az Unión Española Fotovoltaica 
nevében benyújtott, 14 aláírást tartalmazó 0430/2013. számú petíció a 
megújuló energiaforrások keretéről Spanyolországban

Miguel Ruperez Marco és Elena Caminero Muñoz spanyol 
állampolgárok által a Dulcinea Solar 61 és 62 nevében benyújtott, 2 
aláírást tartalmazó 0709/2013. számú petíció a megújuló energiaforrások 
spanyolországi keretéről

Alejandro Fernandes Lorenzo spanyol állampolgár által a 
www.Change.org weboldalon indított nyilvános kampány nevében 
benyújtott 1264/2013. számú petíció a megújuló energiára kivetett adóról

Piet Holtrop spanyol állampolgár által benyújtott 1481/2013. számú 
petíció a spanyol kormány 2009/28/EK irányelv céljaival ellentétes 
intézkedéseiről

O. S. spanyol állampolgár által benyújtott 1552/2013. számú petíció a 
napelemek spanyolországi használatáról

Maria Jesus Caubilla Mallen spanyol állampolgár által benyújtott 
2229/2013. számú petíció arról, hogy Spanyolországban díjat próbálnak 
kivetni az alternatív energiaforrások használatára

John Parsons brit állampolgár által benyújtott 2378/2013. számú petíció 
a napenergia megadóztatásáról

John Porro brit állampolgár által benyújtott 2617/2013. számú petíció a 
megújuló energia területén a spanyol törvény visszamenőleges hatályú 
alkalmazásáról

A. M. J. spanyol állampolgár által benyújtott 1887/2014. számú petíció a 
napenergia megadóztatása ellen

Miguel Angel Martínez Aroca spanyol állampolgár által az Asociación 
Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables 
(Megújulóenergia-termelők és Beruházók Országos Szövetsége – 
ANPIER) nevében benyújtott 2520/2014. számú petíció a fotovoltaikus 
ágazat helyzetéről és a spanyol kormány törvénymódosításainak 
jogszerűségéről

F. A. spanyol állampolgár által benyújtott 0384/2015. számú petíció a 
napenergia-termeléssel kapcsolatos adószabályokról

J. S. német állampolgár által benyújtott 0395/2015. számú petíció a 
Spanyolországban termelt napenergia után törvény szerint járó 
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betáplálási támogatások csökkentéséről

Yaiza Garcia Rodriguez spanyol állampolgár által benyújtott 1228/2015. 
számú petíció a házilag előállított energia használatára kivetett új adóról

33. Stoyan Kanev bolgár állampolgár által benyújtott, 337 aláírást tartalmazó 
0270/2016. számú petíció a Besaparski Ridove (Bulgária) védett 
területen környezeti és egészségi károkat okozó kőbánya bezárásáról

CM-PE 
595,545/REV 
FdR 1185168

34. Emil Sztankov bolgár állampolgár által benyújtott, 83 aláírást tartalmazó 
1399/2016. számú petíció a bolgár vasútvonal Elin Pelin és Szeptemvri 
közötti szakaszának korszerűsítésével kapcsolatos állítólagos 
közigazgatási és eljárási szabálytalanságokról

CM-PE 
608,128/REV.II 
FdR 1185799

35. G. D. L. olasz állampolgár által benyújtott 1490/2016. számú petíció a 
légijármű-parancsnokok munkaidejéről és a kompenzációs pihenési 
követelményekről

CM-PE 610,626 
FdR 1134102

36. Markus Michael Uetz német állampolgár által benyújtott 1124/2017. 
számú petíció a benzolnak való munkahelyi kitettséget mérő, a baden-
württembergi regionális hatóságok által végzett vizsgálatról

CM-PE 
626,851/REV 
FdR 1186722

37. A. N. M. spanyol állampolgár által benyújtott, 3 aláírást tartalmazó 
0291/2018. számú petíció a nemek szerinti árdiszkriminációról

CM-PE 629,741 
FdR 1170762

38. Florian Bosse német állampolgár által benyújtott 0498/2018. számú 
petíció a postaköltségek uniós szabályozásáról

CM-PE 639,712 
FdR 1185818

39. Philippe Garcia francia állampolgár által benyújtott 0556/2018. számú 
petíció a vonóhálós halászat alkalmazásának az Atlanti-óceán északkeleti 
partjától számított 3 mérföldön belüli, eltérési lehetőség nélküli 
tilalmáról

CM-PE 638,805 
FdR 1185171

40. M. I. N. V. spanyol állampolgár által benyújtott 0589/2018. számú 
petíció a tenerifei Cabo Llanosban található szennyvízkezelő telepről

CM-PE 639,713 
FdR 1186011.0

41. M. K. osztrák állampolgár által benyújtott 0592/2018. számú petíció egy 
gyermek után járó, rendezetlen tartásdíj-kifizetésekről

CM-PE 639,886 
FdR 1186724

42. Nicolò De Bigontina olasz állampolgár által benyújtott 0600/2018. 
számú petíció a csatlakozóaljzatok olaszországi harmonizálásáról

CM-PE 638,808 
FdR 1185174

43. F. M. R. spanyol állampolgár által a Plataforma Ciudadana „Salvemos 
Meca y Sus Comarcas” nevében benyújtott 0608/2018. számú petíció 
egy hatalmas sertéstelep és egy biogázerőmű építéséről a spanyolországi 
Ayora településen (Valencia) és környékén

CM-PE 639,714 
FdR 1185820

44. Sreeram Kumar indiai állampolgár által benyújtott 0631/2018. számú CM-PE 638,809 
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petíció a 2004/38/EK irányelv Norvégiában történő végrehajtásáról FdR 1185175

45. Lucian Sauleanu román állampolgár által az Association for the 
Renaissance of Craiova (Craiova Megújulásáért Egyesület – ARC) 
nevében benyújtott 0690/2018. számú petíció a bulgáriai Kozloduj 
atomerőmű működésének tervezett meghosszabbításáról

CM-PE 639,715 
FdR 1185832

46. Boris Stein német állampolgár által benyújtott 0737/2018. számú petíció 
a Németország és Franciaország közötti kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló megállapodás állítólagos megsértéséről

CM-PE 638,810 
FdR 1185176

47. M. P. dán állampolgár által benyújtott 0752/2018. számú petíció dániai 
vízum vagy humanitárius tartózkodási engedély megadásáról a petíció 
benyújtójának venezuelai felesége számára

CM-PE 639,716 
FdR 1185833

48. W. Z. francia állampolgár által benyújtott 0776/2018. számú petíció az 
EU-s személyazonosító okmányok életkor igazolására szolgáló 
dokumentumként való elfogadásának az Egyesült Királyság pubjaiban és 
bárjaiban történő megtagadásáról

CM-PE 639,717 
FdR 1185834

49. M. B. német állampolgár által benyújtott 0778/2018. számú petíció a 
vízhez való alapvető jogról

CM-PE 639,718 
FdR 1185837

50. Markus Baumgarth német állampolgár által benyújtott 0837/2018. számú 
petíció a légi járművek által okozott légszennyezésről

CM-PE 639,887 
FdR 1186725

51. Klaus Samer német állampolgár által benyújtott 0838/2018. számú 
petíció az elektromos járművek hálózatienergia-használatáról

CM-PE 638,811 
FdR 1185177

52. Carmelo Potenza olasz állampolgár által benyújtott 0842/2018. számú 
petíció a jelzálog érvényesítéséről szóló olasz jogszabályokról

CM-PE 639,720 
FdR 1185842

53. R. M. német állampolgár által benyújtott 0871/2018. számú petíció a 
nem uniós címzettekhez intézett, adatvédelemmel kapcsolatos kérdések 
nyelvéről

CM-PE 639,721 
FdR 1185843

54. Elieen Collier brit állampolgár által a Brampton A14 Campaign Group 
(BCG) nevében benyújtott 0899/2018. számú petíció az ENSZ/EU 
fenntartható fejlődési elvek és az Unió környezetvédelmi, egészségügyi 
és közlekedési jogszabályainak megsértéséről az A14 jelű országút 
építése kapcsán – Egyesült Királyság

CM-PE 638,814 
FdR 1185180

55. J. M. G. S. spanyol állampolgár által a Franco-diktatúra által 
bebörtönözöttek egyesülete nevében benyújtott 0930/2018. számú petíció 
az Antonio González Pacheco által a Franco-diktatúra idején elkövetett 
bűncselekményekről

CM-PE 638,816 
FdR 1185182

56. M. J. német állampolgár által benyújtott 0943/2018. számú petíció a 
légszennyezés elleni küzdelemre irányuló intézkedések Németországban 

CM-PE 639,723 
FdR 1185845
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és más uniós tagállamokban történő értelmezéséről és alkalmazásáról

57. Tomt Lenz német állampolgár által benyújtott 0945/2018. számú petíció 
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
2012/19/EU irányelvről

CM-PE 639,725 
FdR 1185847

58. J. S. portugál állampolgár által benyújtott 0947/2018. számú petíció a 
különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásokról az EU-ban

CM-PE 639,889 
FdR 1186746

59. G. K. brit állampolgár által benyújtott 0991/2018. számú petíció annak 
vizsgálatáról, hogy a bizonyított korrupció ellenére az Európai Unió 
miért finanszíroz magyarországi projekteket

CM-PE 638,819 
FdR 1185185

60. E. C. portugál állampolgár által benyújtott 0992/2018. számú petíció 
arról, hogy a portugál biztosítótársaságok nem hajlandóak fedezni az 
importált használt autókat

CM-PE 639,726 
FdR 1185848

61. M. P. francia állampolgár által benyújtott 1024/2018. számú petíció a 
repülőjegyek Air Corsica általi díjszabásáról

CM-PE 638,821 
FdR 1185187

62. Giulio Petrilli olasz állampolgár által benyújtott 1110/2018. számú 
petíció a jogellenes fogva tartás miatti kártérítéshez való jogról 
Olaszországban

CM-PE 638,826 
FdR 1185192

63. Mathias Ritchi holland állampolgár által benyújtott 1132/2018. számú 
petíció a határ menti ingázók két tagállam egészségbiztosítási 
rendszerében való tagsági kötelezettségéről

CM-PE 639,731 
FdR 1185853

64. Alfred Scheffelmann német állampolgár által benyújtott 1145/2018. 
számú petíció a nem kereskedelmi célú alkohol előállítására vonatkozó 
adómentességről

CM-PE 638,828 
FdR 1185194

65. Adolfo Pablo Lapi olasz állampolgár által benyújtott 1173/2018. számú 
petíció a homoszexuális serdülők pszichológiai támogatásának 
szükségességéről

CM-PE 639,732 
FdR 1185854

66. M-M-M. C. olasz állampolgár által benyújtott 1207/2018. számú petíció 
az olaszországi ITP (Insegnante Tecnico Pratico – műszaki tanár) 
diplomával rendelkező tanárok helyzetéről

CM-PE 638,831 
FdR 1185197

67. Paolo Chirichella olasz állampolgár által benyújtott 0017/2019. számú 
petíció a műszaki-egészségügyi szakmákkal kapcsolatos új olasz jogi 
szabályozásról

CM-PE 639,733 
FdR 1185873

68. Ivan Hontoria Traveria spanyol állampolgár által benyújtott 0026/2019. 
számú petíció a németországi tartózkodási jogáról

CM-PE 639,734 
FdR 1185874

69. Nuno Pereira portugál állampolgár által benyújtott 0067/2019. számú 
petíció a 2017-es portugáliai tűzeset által érintett személyeknek nyújtott 

CM-PE 639,898 
FdR 1186756
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pénzügyi támogatásról

70. A. G. R. olasz állampolgár által benyújtott 0117/2019. számú petíció a 
munkaügyi felügyelők szakmai képesítésének olaszországi elismeréséről

CM-PE 638,834 
FdR 1185200

71. R. L. P. spanyol állampolgár által a „No to the Enlargement of the 
Placeres Purification Plant” nevében benyújtott 0124/2019. számú 
petíció az európai irányelveknek a Pontevedra-torkolat (Galicia, 
Spanyolország) új szanálási projektjével kapcsolatos megsértéséről

CM-PE 639,903 
FdR 1186762

72. D. S. román állampolgár által a „T.S.I. SRL” nevében benyújtott 
0136/2019. számú petíció az uniós közbeszerzési jogszabályoknak a 
román hatóságok általi állítólagos megsértéséről

CM-PE 639,905 
FdR 1186764

73. J. M. M. A. spanyol állampolgár által az „SOS barrios Canarios” online 
platform nevében benyújtott 0144/2019. számú petíció a Kanári-
szigeteken (Spanyolország) élő idős személyek egészségügyi és szociális 
ellátásához szükséges kapacitás hiányáról

CM-PE 639,906 
FdR 1186765

74. E. d. l. C. M. spanyol állampolgár által benyújtott 0178/2019. számú 
petíció az ideiglenes alkalmazottak hátrányos megkülönböztetéséről a 
spanyol közszolgálatban

CM-PE 639,907 
FdR 1186766

75. Bernd Fritz német állampolgár által benyújtott 0245/2019. számú petíció 
a gumiabroncsok futófelületéről

CM-PE 639,908 
FdR 1186767

*******


