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15.00-kor

1. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 643.015
FdR 1191532

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
   2019. október 2–3.

PV– PE 641.374
FdR 1189933
+ mellékletek

3. Az elnök közleményei

_________________________
( ) 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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Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Pénzügyi szolgáltatások

4. E. S. német állampolgár által benyújtott 0676/2016. számú petíció 
az Európai Központi Bank által elfogadott állítólagos egyoldalú 
és antidemokratikus monetáris politikáról
valamint
Harald Bolsinger német állampolgár által benyújtott 0429/2017. 
számú petíció az Európai Központi Bank tevékenységének az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával való összeegyeztethetőségéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– 
   PE 615,346/REV.II
   FdR 1160720
   (13.08.2018)
   ECON Opinion
   (7.03.2018)
   LT ECB
   (22.06.2018)

5. Alberto Arranz Santander spanyol állampolgár által benyújtott 
0161/2017. számú petíció az EKB banki gyakorlatairól
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 612,107
   FdR 1136432
   (31.10.2017)
   ECON Opinion
   (11.10.2017)
   LT ECB
   (23.01.2018)

6. Serge Grass francia állampolgár által az Union Civique des 
Contribuables nevében benyújtott 0091/2013. számú petíció az 
Európai Központi Bank átláthatóságáról

   CM– PE 532,472
   FdR 1028540
   (31.03.2014)
   LT ECB
   (16.02.2018)

7. Takis Hadjigeorgiou ciprusi állampolgár által benyújtott 
1721/2014. számú petíció a ciprusi bankok által megszabott 
rendkívül magas kamatlábakról

   CM– PE 575,064/REV
   FdR 1150015
   (28.03.2018)
   ECON Opinion
   (18.05.2016)

Adózás

8. Oliver Murphy brit állampolgár által a Fiatal Európai Föderalisták 
nevében benyújtott 0942/2018. számú petíció egy közös európai 
fiskális politika létrehozásáról

   sir0942-18
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9. Marc Smets belga állampolgár által benyújtott 0645/2017. számú 
petíció a bor és az alkoholos italok belga piacán, a jövedékiadó-
emelés következtében tapasztalt állítólagos tisztességtelen 
versenyről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– 
   PE 619,072/REV.II
   FdR 1188963
   (30.07.2019)
   ECON opinion
   (7.03.2018)

10. Gregoire Servet francia állampolgár által benyújtott 1190/2018. 
számú petíció a Kínából importált elektromos kerékpárokat 
terhelő importvámokról

   CM– PE 638,830
   FdR 1185196
   (24.06.2019)

Környezetvédelem

11. 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
   (22.02.2019)
   LT FR (20.06.2018)
   LT Commissioners
   (9.08.2019)

12. 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/REV
   FdR 1187843
   (30.08.2019)

13. Benedetto Rubetti olasz állampolgár által benyújtott 0248/2019. 
számú petíció az Elba szigetének független vízellátása biztosítása 
érdekében építendő sótalanító létesítmény elleni tiltakozásról

   CM– PE 641,061
   FdR 1187910
   (30.08.2019)

14. Manuela Giacomini olasz állampolgár által az Animal Welfare 
Foundation nevében benyújtott 0076/2019. számú petíció a 
vérfarmokról és a vemhes kancák véréből kivont szérum-
gonadotropinról (PMSG hormonról)
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 639,899
   FdR 1186757
   (24.07.2019)

* * *
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2019. november 12., kedd

9.00-től 10.00-ig (zárt ülés)

15. Koordinátorok ülése  

* * *

10.00-kor

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás)

16. Jelentés az európai ombudsman 2018. évi tevékenységéről szóló 
éves jelentésről
2019/2134 (INI)
Előadó: JAHR  (EPP)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2019. október 7. / 
plenáris ülés: 2019. december)
– jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 639.781
    FdR 1186177

    AM– PE 641.268
    FdR 1190743

*** Szavazás vége ***

10.15-től 12.30-ig

17. Meghallgatás a 
„A FATCA és annak az Európai Unióba átgyűrűző 
hatásai”

(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)

(lásd a külön programot)

Program

CM– PE 607.954
   FdR 1175981
   (31.01.2019)
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* * *

14.30-kor

18. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

 

Környezetvédelem

19. Maria del Carmen Varela Velo spanyol állampolgár által az 
Asociación Galega Cova Crea nevében benyújtott 1194/2017. 
számú petíció a Touro Galicia rézbányaprojektről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Ismael Antonio López Pérez spanyol állampolgár által az 
„Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo” nevében 
benyújtott 0174/2018. számú petíció a tourói bányászati 
projektről (La Coruña tartomány)
(a petíció egyik benyújtójának jelenlétében)

Isabel Vila spanyol állampolgár által a „Plataforma Vecinal Mina 
Touro O Pino Non” nevében benyújtott 0386/2018. számú petíció 
a galiciai Touro rézbányáról
(a petíció egyik benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 626,745
   FdR 1160400
   (30.07.2018)

   CM– PE 626,869
   FdR 1160767
   (13.08.2018)

   CM– PE 632,702
   FdR 1172775
   (19.12.2018)

Szociális ügyek – Nemek

20. Silvia Oñate Moya spanyol állampolgár által benyújtott 271/2019. 
számú petíció az özvegyi nyugdíjról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir0271-19

21. J. U. N. brit állampolgár által benyújtott 1126/2018. számú 
petíció egy, a családon belüli bántalmazásról és erőszakról szóló 
irányelvről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 638,827
   FdR 1185681
   (24.06.2019)

Foglalkoztatás – az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség
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22. S. B. P. spanyol állampolgár által az Európai Fogyasztói és 
Környezetvédelmi Platform nevében benyújtott 0189/2018. 
számú petíció a nemek közötti bérszakadékról
valamint
Antonio Luiz Vázquez Delgado spanyol állampolgár által a 
„JUSAPOL” nevében benyújtott 0240/2018. számú petíció az 
egyenlő munkáért járó egyenlő bérhez való jog előmozdítását 
célzó intézkedésekről az Európai Unióban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–PE 629,720
   FdR 1167917
   (31.10.2018)
   LT ES   (24.01.2019)
   CM–PE 632,696
   FdR 1172769
   (19.12.2018)
   LT ES   (15.03.2019)

Közlekedés

23. Alberto Cirio olasz állampolgár által benyújtott 0998/2018. számú 
petíció a Torino–Lyon nagysebességű vasútvonal infrastrukturális 
projektjének felülvizsgálatáról

   CM– PE 638,551
   FdR 1182949
   (15.04.2019)

24. Raffaella Scattolon olasz állampolgár által benyújtott 1030/2018. 
számú petíció a Brescia–Verona nagy sebességű vasútvonal 
tervének visszavonásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 638,822
   FdR 1185188
   (24.06.2019)

25. Samuel Martín-Sosa spanyol állampolgár által az „Ecologists in 
Action” nevében benyújtott 0659/2018. számú petíció a 
spanyolországi Sevilla tartományban Marchena és Osuna között 
kialakítandó nagysebességű vonal építéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 638,535
   FdR 1182933
   (15.04.2019)

26. Patricio Oschlies Serrano spanyol állampolgár által a „Colectivo 
Emigrante” nevében benyújtott 0026/2018. számú petíció a 
Canfranc és Oloron közötti vasútvonalról

   CM– PE 629,713
   FdR 1170047
   (31.10.2018)

27. L. M. szlovák állampolgár által benyújtott 1205/2015. számú 
petíció a liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš-i) szlovák vasúti 
szakasz modernizálásáról

   CM– 
   PE 587,753/REV.II
   FdR 1132197
   (31.07.2017)
   LT ENVI  (7.03.2017)

28. Joachim Schulz német állampolgár által benyújtott 0247/2019. 
számú petíció a negyedik vasúti csomagról

   CM– PE 641,206
   FdR 1188857
   (16.09.2019)
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29. Gyunay Mehmed bolgár állampolgár által benyújtott 0069/2019. 
számú petíció a mobilitási csomag által a tehergépjármű-vezetők 
számára biztosított csökkentett napi pihenőidőről

   CM– PE 641,198
   FdR 1188849
   (16.09.2019)

30. S. M. bolgár állampolgár által a Stefi-Trans nevében benyújtott, 
13 aláírást tartalmazó 0098/2019. számú petíció a pihenőidő 
francia hatóságok általi ellenőrzéséről egy bolgár közúti fuvarozó 
tekintetében
valamint
S. L. K. bolgár állampolgár által az S. K. L. Trans nevében 
benyújtott 0226/2019. számú petíció a pihenőidő francia 
hatóságok általi ellenőrzéséről egy bolgár közúti fuvarozó 
tekintetében

   CM– PE 640,674
   FdR 1187877
   (30.08.2019)

31. Anita Krauße német állampolgár által benyújtott 1447/2016. 
számú petíció a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK rendelet 9. 
cikke (2) bekezdésének módosításáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 609,440
   FdR 1132217
   (31.07.2017)

32. Egyéb kérdések

33. A következő ülés időpontja és helye
    2019. december 2., 15.00–18.30
    2019. december 3., 9.00–12.30 és 14.30–18.30

* * *

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

34. Rosmarie Hennecke-Gramatzki német állampolgár által a fekete 
gólyákkal foglalkozó ornitológiai szövetség (Colectivo Ornitológico 
Cigüeña Negra) nevében benyújtott 1342/2011. számú petíció a vízügyi 
keretirányelv, a környezeti felelősségről szóló irányelv és az Aarhusi 
Egyezmény San Bernabé-i (Algeciras, Cádiz) megsértésének eseteiről

CM-PE 
492,751/REV.III 
FdR 1187826

35. R.B. német állampolgár által benyújtott 0710/2017. számú petíció az 
alkohol értékesítésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről 

CM-PE 619,075 
FdR 1147298

36. U. N. német állampolgár által benyújtott 0873/2017. számú petíció az 
erős savak lakossági értékesítésének betiltásáról

CM-PE 
622,053/REV 
FdR 1187846
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37. Pierpaolo Volpe olasz állampolgár által benyújtott 0646/2018. számú 
petíció a tengerészekkel kapcsolatos visszaélésekről Olaszországban
valamint

CM-PE 640,628 
FdR 1187631

Maria Grazia Belfiore olasz állampolgár által benyújtott 0755/2018. 
számú petíció a tengerészként foglalkoztatott munkavállalók határozott 
idejű munkaszerződéseivel való visszaélések elleni hatékony védelem 
hiányáról

38. León Fernando del Canto González spanyol állampolgár által az Agencia 
Comunicación y Género S.L. nevében benyújtott 0777/2018. sz. petíció a 
digitális portálok és platformok felhasználóit érő zaklatások, 
fenyegetések és rágalmazások elleni intézkedések szükségességéről

CM-PE 641,190 
FdR 1188840

39. Héctor Chiralt Hernández spanyol állampolgár által benyújtott 
0864/2018. számú petíció az uniós polgárok közti házasságkötések 
bürokratikus akadályainak eltörléséről

CM-PE 641,191 
FdR 1188842

40. G. L. olasz állampolgár által a „Tudomány a demokráciáért” nevében 
benyújtott 1119/2018. számú petíció az emberi genetikai kutatások uniós 
finanszírozásáról

CM-PE 638,622 
FdR 1183625

41. W. G. lengyel állampolgár által a katowicei lengyel autóipari szövetség 
(PZM) nevében benyújtott, 12 aláírást tartalmazó 1137/2018. számú 
petíció a járművek kötelező időszakos műszaki vizsgálatának díjairól

CM-PE 640,665 
FdR 1187867

42. C. J. német állampolgár által benyújtott 1199/2018. számú petíció a 
német fiatalok rasszista és antiszemita tartalmaktól való védelméről

CM-PE 641,195 
FdR 1188846

43. Tom Muirhead brit állampolgár által benyújtott 0019/2019 számú petíció 
az Egyesült Királyságban tapasztalható helyzetről, ahol az európai 
parlamenti választásokat állítólag nem közvetlen és általános választójog 
alapján tartják

CM-PE 640,667 
FdR 1187870

44. M. P. P. spanyol állampolgár által a „Armadora Parleros” vállalkozás 
nevében benyújtott 0103/2019. számú petíció a spanyol halászhajók 
motorteljesítményének ellenőrzéséről

CM-PE 640,675 
FdR 1187878

45. Ismael Antonio López Pérez spanyol állampolgár által a „Petón do 
Lobo” környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott 0145/2019 számú 
petíció, amely kérelmezi az EBB által a „Greenalia Biomass Power 
Curtis-Teixeiro” (La Coruña, Galicia) társaság számára nyújtott hitel 
felülvizsgálatára vonatkozó információk megadását

CM-PE 641,199 
FdR 1188850

46. Norbert Roth német állampolgár által benyújtott 0155/2019. számú 
petíció a nyugdíjjogosultságok elismeréséről

CM-PE 640,679 
FdR 1187898

47. D. K. német állampolgár által benyújtott 0164/2019. számú petíció a 
tehergépkocsikra és személyautókra vonatkozó, frontális ütközéssel 

CM-PE 640,680 
FdR 1187899
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kapcsolatos figyelmeztető rendszerekről

48. B. K. német állampolgár által benyújtott 0171/2019. számú petíció a 
utcai világítás okozta rovarpusztulásról

CM-PE 640,682 
FdR 1187901

49. M. K. német állampolgár által benyújtott 0191/2019. számú petíció a 
pilótaengedélyekről

CM-PE 641,200 
FdR 1188851

50. Valeri Stoikov bolgár állampolgár által benyújtott, 14484 aláírást 
tartalmazó 0211/2019. számú petíció építési engedélyek kiadásáról 
Bulgária fekete-tengeri partján, ami állítólagosan védett területeket 
veszélyeztet

CM-PE 641,056 
FdR 1187905

51. José Carvalho portugál állampolgár által benyújtott 0212/2019. számú 
petíció a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó, Hollandiában 
kiadott nemzetközi bizonyítványok Portugália általi elismeréséről

CM-PE 641,201 
FdR 1188852

52. Krzysztof Gadomski lengyel állampolgár által benyújtott 0218/2019. 
számú petíció a fogyasztói szerződésekről

CM-PE 641,057 
FdR 1187906

53. Rute Sobral portugál állampolgár által benyújtott 0235/2019. számú 
petíció a tanárok állítólagos hátrányos megkülönböztetéséről 
Portugáliában

CM-PE 641,058 
FdR 1187907

54. José Manuel Lago Costas spanyol állampolgár által benyújtott 
0242/2019. számú petíció San Paio de Navia vízellátásának védelméről

CM-PE 641,060 
FdR 1187909

o O o


