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HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019 - 2024

Petíciós Bizottság

PETI_OJ(2020)296_1

NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2020. január 20., hétfő, 15.00–18.30
2020. január 21., kedd, 9.00–12.30 és 14.30–18.30

Brüsszel

ASP A3G-3 terem

15.00-kor

1. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 646.807
FdR 1196475

2. A következő ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása:
   2019. november 11–12.
   2019. december 2–3.

PV– PE 643.238 
FdR 1196519
PV– PE 644.850 
FdR 1194172
+ 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

Verseny

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

   CM– PE 638.549 
   FdR 1182947
   (2019. április 15.)

Környezetvédelem

5. T. K. görög állampolgár által benyújtott, 43 aláírást tartalmazó 
0620/2018. számú petíció a görögországi Halkidikí-félszigeten 
található bányaterület védelméről környezetvédelmi szempontból
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Szotírios Adamópulosz görög állampolgár által benyújtott 
0917/2013. számú petíció a szkurieszi (Halkidikí-félsziget) 
aranybányászatról és az ezáltal bekövetkező 
környezetszennyezésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Ismael Antonio López Pérez spanyol állampolgár által a Petón Do 
Lobo független környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott 
0001/2016. számú petíció a görögországi Halkidikí-félszigeten 
található szkurieszi bánya által okozott erdőirtásról

   CM– PE 636.172 
   FdR 1177934
   (2019. február 22.)

   CM– PE 532.572 
   FdR 1028737
   (2014. március 31.)
   LT EL (2017. április 
3.)

   CM– PE 587.774 
   FdR 1103255
   (2016. augusztus 31.)

Energiaügy

6. 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
   (2019. március 29.)

7. Klaus Samer német állampolgár által benyújtott 0838/2018. számú 
petíció az elektromos járművek hálózatienergia-használatáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 638.811 
   FdR 1185177
   (2019. június. 24.)

Közlekedés – adózás
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8. 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
   (2019. május 6.)

9. T. H. finn állampolgár által benyújtott 0274/2019. számú petíció az 
elektromos személygépjárművek feltöltésének megadóztatásáról 
Finnországban

   CM– PE 641.352 
   FdR 1191023
   2019. szeptember 30.)

10. ELHALASZTVA

Európai Számvevőszék  

11. Az Európai Számvevőszék 14/2019. sz. különjelentése: „Ossza 
meg velünk véleményét!: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság 
meg tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége 
kívánnivalót hagy maga után”:
- Annemie Turtelboom előadó ismertetője

   Az Európai Szám-
vevőszék jelentése

Környezetvédelem – levegőminőség

12. Arnau Domènech Romero spanyol állampolgár által benyújtott 
0096/2019. számú petíció egy uniós szintű szabványos 
levegőszennyezési jelvény és a járművek forgalmi korlátozások 
szerinti osztályozásának létrehozásáról

   CM–PE 643.045 
   FdR 1191702
   (2019. október 28.)

13. Markus Baumgarth német állampolgár által benyújtott 0837/2018. 
számú petíció a légi járművek légszennyezéséről

   CM– PE 639.887 
   FdR 1186725
   (2019. július 24.)

14. I. T. G. spanyol állampolgár által a „Plataforma frenem la 
contaminació” nevében benyújtott 0080/2019. számú petíció a 
Valenciában található Castellón Grau területének 
levegőminőségéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 640.671 
   FdR 1187874
   (2019. augusztus 30.)

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

   CM– PE 639.723 
   FdR 1185845
   (2019. július. 9.)
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Németországban és más uniós tagállamokban történő 
értelmezéséről és alkalmazásáról

* * *

2020. január 21., kedd

9.00-től 10.30-ig (zárt ülés)

16. Koordinátorok ülése  

* * *

10.30-kor

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás)

17. Vélemény a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának az Európai Unióból és az Európai 
Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról  
(2018/0427(NLE))
Előadó: MONTSERRAT (PPE)
– levélként megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 643.213 
    FdR 1192662
 

*** Szavazás vége ***

Információs társadalom

18. L. B. román állampolgár által benyújtott 0038/2019. számú petíció 
az eBay romániai vásárlókkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetéséről

   CM– PE 639.735 
   FdR 1185875
   (2019. július. 9.)

19. Demitriosz Paikopolosz görög állampolgár által benyújtott 
1167/2018. számú petíció a Huawei termékek görögországi és 
uniós forgalmazásáról, valamint valamennyi, az EU-ban használt 

   CM–PE 638.829 
   FdR 1185195
   (2019. június. 24.)
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távközlési berendezés felülvizsgálatáról a biztonság garantálása és 
valamennyi kémhálózat felszámolása érdekében

Egészségügy

20. Holger Wagner német állampolgár által benyújtott 1151/2018. 
számú petíció az elektromágneses mezők dokumentált 
egészségügyi kockázatainak független tudományos 
felülvizsgálatáról és az 5G hálózat bevezetésének elhalasztásáról

   CM– PE 640.633 
   FdR 1187637
   (2019. július 30.)

21. Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo spanyol állampolgár által a 
„National Nemesis Project Association” nevében benyújtott 
0477/2019. számú petíció a kannabisz használatának 
szabályozásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

Adózás – társadalmi nem

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

D. S. brit állampolgár által benyújtott 1124/2015. számú petíció a 
női higiéniai termékekre vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa) 
nulla százalékra történő csökkentéséről

Eleonora Stancato olasz állampolgár által benyújtott 0018/2019 
számú petíció a pelenkák és higiéniai termékek után fizetendő 
22%-os héa eltörléséről

Arianna Campagnuolo olasz állampolgár által benyújtott 
0435/2019. számú petíció a nőknek készült termékek 
megadóztatásáról

   CM– PE 629.741 
   FdR 1170762
   (2018. október 31.)

   CM– PE 587.603 
   FdR 1102220
   (2016. augusztus 3.)

   CM–PE 638.832 
   FdR 1185198
   (2019. június. 24.)
   sir

Vélemény

23. Vélemény az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2017 és 
2018) 
(2019/2132(INI))
Előadó: RUIZ DEVESA  (S-D)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2020. január 28., 15.00 
– szavazás: 2020. február 19. (megerősítendő)

   PE 644.960
   FdR 1194966
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– véleménytervezet vizsgálata

* * *

14.30-kor

24. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

 

Az állatok jóléte

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

   CM–PE 638.675 
   FdR 1184073
   (2019. május. 21.)

26. Wolfgang Arnold német állampolgár által benyújtott 1868/2014. 
számú petíció a romániai kóbor kutyák megölésének megállításáról 

Mircea Serbanoiu román állampolgár által benyújtott 1484/2016. 
számú petíció a kóbor állatokkal való rossz bánásmódról 
Romániában
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

   sir

27. Gabriela Papadopova bolgár állampolgár által több állatvédő 
szervezet nevében benyújtott 0475/2016. számú, 464 aláírást 
tartalmazó petíció a kóbor kutyák elhanyagolásáról Bulgáriában
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 595.515 
   FdR 1111721
   (2016. november 30.)
   LT BFSA (2017. július 
6.)
   LT Andriukaitis
   (2018. augusztus 6.)

28. A. D. litván állampolgár által benyújtott 0082/2018. számú petíció 
a litvániai Klaipėdában az állatokkal való kegyetlen bánásmód 
önkormányzati hatóságok általi állítólagos figyelmen kívül 
hagyásáról

   sir
   LT LT  (2018. július 
11.)
   LT LT Agri  (2018. 
augusztus 3.)
   LT Andriukaitis
   (2018. augusztus 6.)

29. Thorsten Schägger, német állampolgár által benyújtott 0823/2013. 
számú petíció a kutyák elpusztítását lehetővé tévő dán jogszabályi 
rendelkezésről

   sir
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30. Marco Giovannelli olasz állampolgár által a „Future 4 Wildlife” 
nevében 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
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

K. G.  ciprusi állampolgár által benyújtott 0167/2017. számú 
petíció az állatjólétért felelős uniós hatóság haladéktalan 
létrehozásáról

   CM– PE 631.839 
   FdR 1170967
   (2018. november 30.)
   LT Andriukaitis
   (2019. június 17.)

   sir
   Állatjólétről szóló 
tanulmány

31. Isabella Cavalletti olasz állampolgár által benyújtott 0061/2019. 
számú petíció a cápahalászat és a cápából származó termékek 
értékesítésének tilalmáról

   CM– PE 643.043 
   FdR 1191700
   (2019. október 28.)

Környezetvédelem

32. Joan Simonet Pons spanyol állampolgár által a Baleár-szigeteki 
Fiatal Gazdák Egyesülete nevében benyújtott 0354/2019. számú 
petíció a spanyolországi Baleár-szigetek különleges madárvédelmi 
területeinek (KMT) bővítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 645,069 
   FdR 1195849
   (2019. december 19.)

Gazdasági és Monetáris Bizottság

33. Rafael Sánchez Boyero spanyol állampolgár által az ANVIFA 
nevében benyújtott 0231/2019. számú petíció a Forum Filatelico és 
Afinsa-csalás kártérítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 643.153 
   FdR 1192420
   (2019. november 11.)

Európai intézmények

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

   CM– PE 638.667 
   FdR 1184065
   (2019. május. 21.)

35. Pier Paolo Volpe olasz állampolgár által benyújtott 0186/2018. 
számú, három aláírást tartalmazó petíció a felügyelőbizottságnak 
az uniós jog (az EUMSZ 17. és 258. cikke) tagállamok általi 
alkalmazásával kapcsolatos mérlegelési jogköréről

   CM– PE 628.338 
   FdR 1163657
   (2018. szeptember 21.)
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(a petíció benyújtójának jelenlétében)    A JURI bizottság 
véleménye
   (2019. március 7.)

36. Egyéb kérdések

37. A következő ülés időpontja és helye
    2020. február 19., 9.00–12.30 és 15.00–18.30
    2020. február 20., 9.00–12.30

* * *

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

37. E. O. lengyel állampolgár által benyújtott 0707/2018. számú petíció a 
lakóhelye közelében fekvő ipari létesítmény légszennyezéséről

CM-PE 640.629 
FdR 1187633

38. Giampiero Tola olasz állampolgár által benyújtott 1136/2018. számú 
petíció a szardíniai vízgazdálkodási verseny hiányáról

CM-PE 640.664 
FdR 1187866

39. Fernando Mínguez spanyol állampolgár által a „Save Agaete” platform 
nevében benyújtott 0006/2019. számú petíció a Gran Canaria szigetén 
található Las Nieves (Agaete) kikötőjének bővítéséről

CM-PE 644.828 
FdR 1194005

Borja Monreal Gainza spanyol állampolgár által az „Agaete Sin 
MacroMuelle” szervezet nevében benyújtott 0049/2019. számú petíció a 
Gran Canaria szigetén található Las Nieves (Agaete) kikötőjének 
bővítéséről

F. S. A. spanyol állampolgár által a „Save Agaete” kezdeményezés 
nevében benyújtott 0078/2019. számú petíció a Gran Canaria szigetén 
található Agaete kikötő bővítéséről

40. Evángelu Ciombanídi görög állampolgár által benyújtott 0035/2019. 
számú petíció a görögországi juhoknak és kecskéknek a nagymértékű 
támogatás fejében történő „nyugdíjazásával” kapcsolatos állítólagos 
tervéről

CM-PE 641.196 
FdR 1188847

41. D. P. görög állampolgár által benyújtott 0149/2019. számú petíció az 
amerikai „adósok börtöne” működésének megakadályozásáról

CM-PE 644.834 
FdR 1194012

42. Rui Martins portugál állampolgár által benyújtott 0236/2019. számú 
petíció egy, az okostelevíziókon való célzott reklámozás megtiltásáról 
szóló kérelemről

CM-PE 644.836 
FdR 1194014
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43. Marios Achelleos ciprusi állampolgár által benyújtott 0240/2019. számú 
petíció a Ciprus északi részén fekvő keresztény templomok uniós 
finanszírozásáról

CM-PE 641.351 
FdR 1189739

44. M. A. román állampolgár által benyújtott 0265/2019. számú petíció az 
európai alapok felhasználása során a romániai Mihăești önkormányzat 
által elkövetett állítólagos visszaélésről

CM-PE 643.154 
FdR 1192421

45. V. J. M. F. portugál állampolgár által benyújtott 0287/2019. számú 
petíció az alapvető jogok Portugál Nemzeti Bank általi állítólagos 
megsértéséről

CM-PE 644.838 
FdR 1194016

46. F. G. román állampolgár által benyújtott 0302/2019. számú petíció a 
94/25/EK irányelv elfogadása előtt épített kedvtelési célú vízi járművek 
nyilvántartásba vételének állítólagos lehetetlenségéről

CM-PE 643.155 
FdR 1192422

47. J. H. brit állampolgár által benyújtott 0378/2019. számú petíció a fekete 
adatrögzítő doboz 2022-től való kötelező bevezetéséről az új 
járművekben

CM-PE 643.156 
FdR 1192423

o O o


