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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 523.156
FdR 1010287

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
  2013. október 17.

PV– PE 522.910
FdR 1008790
+ melléklet

3. Az elnök közleményei

4. Egyéb kérdések
_________________________
(1) A bizottság 1997. szeptember 30-i határozatával összhangban, a PE 223.544 munkadokumentum alapján a 
napirendtervezet B. részében szereplő témákat nem tárgyaljuk ezen az ülésen. Ugyanakkor bármelyik tag kérheti 
az ülés vége előtt, hogy a B. részben szereplő valamely téma kerüljön át az A. részbe; ekkor az automatikusan 
bekerül az A. részbe, és megtárgyalásra kerül a következő ülésen.
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*** Szavazás ***

5. Jelentés az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon 
követéséről szóló 29. éves jelentésről (2011)
a JURI bizottság számára (2013/2119(INI))
Előadó:    PAKSAS   (EFD)
(a módosítások határideje: 2013. október 30., 17.00)
- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 513.298
    FdR 1007189

    AM– PE 522.775
    FdR 1007693

*** Szavazás vége ***

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Közlekedés – Polgári szabadságjogok

6. M. B. brit állampolgár által benyújtott 749/2012. számú petíció a 
manchesteri repülőtéren alkalmazott röntgensugaras testszkenner 
tesztelési idejének meghosszabbításáról
valamint 
M. B. brit állampolgár által benyújtott 1636/2012. számú petíció a 
brit repülőtereken alkalmazott testszkennerekről

   CM– PE 502.164
   FdR 922990

   CM– PE 519.676
   FdR 1004108

Képesítések elismerése

7. David Petrie brit állampolgár által az „Associazione Lettori di 
Lingua Straniera in Italia” szövetség nevében benyújtott 
689/1998. számú petíció az idegen nyelvi lektorok olaszországi 
helyzetéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
A Simon Lander és Cheryl Wolley, brit állampolgárok által 
benyújtott, 0508 és 0509/2007 sz. petíció a cagliari egyetemen és 
más olaszországi egyetemeken az idegen nyelvi asszisztensekkel 
szemben alkalmazott megkülönböztető bánásmódról

   CM–
   PE 472.170/REV. X
   FdR 892831

   sir

8. Fazekas Pálma magyar állampolgár és a Születésház Egyesület 
nevében 2 aláíró által benyújtott 1954/2012 sz. petíció a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv magyar hatóságok általi 
állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir
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Környezetvédelem

9. Zsák Ferenc Tibor magyar állampolgár által a Tiszántúli 
Környezetvédők Társulata nevében benyújtott 1380/2011. számú 
petíció az Európai Bizottság C(2011) 351. számú, a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló irányelv alapján Győr város 
rendezési tervének módosításáról szóló véleményéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 496.598
   FdR 914318

10. 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
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 492.751/REV
   FdR 1003930

Tényfeltáró látogatás

11. A görögországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. 
szeptember 17-20.)
- munkadokumentum megvitatása
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Szociális ügyek

12. Mohammad Reza Fardoom brit állampolgár által a „Solidarity, 
Independence and Democracy (SID)” nevében benyújtott 
847/2011. számú petíció az európai közszférát érintő 
megtakarításokról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir
   BUDG – vélemény

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

13. Koordinátorok ülése
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* * *

2013. november 26., kedd, 9.00

14. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Jelentés

15. 2013. évi jelentés az uniós polgárságról: Uniós polgárok: az Önök 
jogai, az Önök jövője
(2013/  INI )  (COM(2013)0269 final
Előadó:   SALAVRAKOS  (EFD)
(a módosítások határideje: 2013. december 16. / a módosítások 
megvitatása 2014. január 20–21. / elfogadása 2014. február 10–
11.)
- jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 522.951
    FdR 1008997

Tényfeltáró látogatás

16. A galiciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés 
(2013. február 11–13.)
(a módosítások határideje: 2013. november 27., 12.00 / 
jóváhagyás: 2013. december 16.)
- munkadokumentum megvitatása

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

Környezetvédelem

17. Didier Malé francia állampolgár által benyújtott 1441/2012. 
számú petíció a franciaországi Bois du Roi erdőterületen tervezett 
hulladéklerakóról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    sir

18. Lidia Panetto olasz állampolgár által benyújtott 1194/2013. sz. 
petíció a római hulladékkezelő telep kijelöléséről (helyszín: 
Falcognana) Malagrotta helyett
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Pasquale Calzetta olasz állampolgár által benyújtott 1574/2013. 
sz. petíció a falcognanai hulladékkezelésről
valamint
Alfredo Pallone olasz EP-képviselő és 4 további képviselő által 
benyújtott 1713/2013. sz. petíció ugyanebben a tárgyban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    sir
   
+ FFV IT jelentés

    sir

    sir
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valamint
Laura Pasetti olasz állampolgár által benyújtott 1856/2013. sz. 
petíció ugyanebben a tárgyban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Luigino Bucchi olasz állampolgár által benyújtott 1968/2013. sz. 
petíció ugyanebben a tárgyban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    sir

    sir

19. Pedro Jimenez San José spanyol állampolgár által benyújtott 
0051/2013 sz. petíció egy földgáz-kitermelési, -tárolási és -
szállítási projekt jóváhagyásáról Doñanában (Huelva megye), a 
Natura2000 hálózat területén
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    sir

20. Az ír Petíciós Bizottság elnökének nyilatkozata

Európai ombudsman

21. Emily O'Reilly európai ombudsman ismertetője a Frontexhez 
kapcsolódó panaszról készült különjelentéséről

   LT– PE 523.094
   FdR 1009850

* * *

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

22. Paolo Brundu olasz állampolgár által benyújtott 1216/2008. 
számú petíció az olasz energiapolitikáról

   CM–
   PE 424,013/REV. II
   FdR 1006089

23. Alexandros Triantafillis görög állampolgár által benyújtott 
1472/2008. számú, további 2 aláírást tartalmazó petíció a görög
hatóságok részéről az athéni központi piac (Organismos Kentrikis 
Agoras Athinon) működtetése kapcsán az Európai Unió 
jogszabályainak és az Alapjogi Charta rendelkezéseinek be nem 

   CM–
   PE 428,051/REV. VI
   FdR 1003762
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tartásáról

24. Samia Mesbah, francia állampolgár által benyújtott 0820/2009. 
számú petíció franciaországi képesítések Spanyolország általi 
elismeréséről

   CM– PE 431.104
   FdR 800242

25. Gérard Cussinet, francia állampolgár által az „Association de 
Défense pour le Droit au Logement et à la Consommation” 
(Egyesület a lakhatás és a fogyasztói jog védelmére) nevében 
benyújtott, 1102/2009. számú petíció a Cusset (Vichy Val 
d'Allier, Franciaország) területén található hulladéklerakó 
szabálytalan működtetéséből származó környezetszennyezésről

   CM–
   PE 438.354/REV. II
   FdR 851663

26. Alex Lesbros, francia állampolgár által a vendeuili polgármesteri 
hivatal nevében benyújtott 1595/2009. számú petíció az Oise 
folyó közelében lévő Vendeuilben és egy védett területen 
veszélyes hulladékok és szennyezett ásványok kezeléséről

   CM– PE 450.778/REV
   FdR 882121

27. Antonio Gaspari, olasz állampolgár által a „Movimento per la vita 
Italia” nevében benyújtott, 1737/2009. számú, körülbelül 500 000 
aláírást tartalmazó petíció az életről és az emberi méltóságról

   CM– PE 454.588
   FdR 851675

28. Carlo Crotti olasz állampolgár által, a „Salvaguardia idraulica del 
territorio padovano e veneziano” szervezet nevében benyújtott, 
1770/2009. számú petíció a Velence–Padova útvonalon épülő 
autópálya nyomán az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről 
szóló 2007/60/EK irányelv esetleges megsértéséről

   CM– PE 448.706
   FdR 829517

29. Dieter Schlemann német állampolgár által az „LTB Schlemann 
GmbH” vállalat nevében benyújtott 1384/2010. számú petíció a 
légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és 
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, 
valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási 
szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK bizottsági 
rendelet megsértése esetén az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség (EASA) általi be nem avatkozásról

   CM–
   PE 483,558/REV. II
   FdR 1003784

30. C. E. M. román állampolgár által benyújtott 1104/2011. számú 
petíció Svédországban az állandó letelepedéshez való jogáról

   CM– PE 521,560
   FdR 1006093

31. P. W. lengyel állampolgár által benyújtott 1028/2012. számú 
petíció a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosítására irányuló javaslatról

   CM– PE 519,617
   FdR 1004012
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32. Andy Buchan brit állampolgár által benyújtott 1217/2012. számú 
petíció az intézményi gyermekbántalmazás skót túlélőinek az 
igazságszolgáltatáshoz való jogáról
valamint
Andrew Buchan brit állampolgár által benyújtott 1341/2012. 
számú petíció a skóciai intézményi szexuális bántalmazás és 
kábítószertesztek áldozatainak igazságszolgáltatáshoz való 
jogáról

   CM– PE 514.904
   FdR 942937

   LT Scotland

33. H. H. német állampolgár által benyújtott 1475/2012. számú 
petíció a németországi nyugdíjasokkal szembeni állítólagos 
megkülönböztetésről

   CM– PE 521,565
   FdR 1006101

34. Vera Artz német állampolgár által benyújtott 1485/2012. számú 
petíció képesítése elismerésének egy francia egyetem általi 
visszautasításáról

   CM– PE 519,653
   FdR 1004083

35. M. R. holland állampolgár által benyújtott 1489/2012. számú 
petíció diplomája elismerése céljából annak egy németen kívüli 
egyéb nyelvre való lefordításáról

   CM– PE 519,654
   FdR 1004084

36. Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova és Peter Blasko szlovák 
állampolgár által a „Zakladna odborova organizacia sestier a 
porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna Odborova 
organizacia FNsP Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP 
Zilina” nevében benyújtott 1500/2012. számú, 3 aláírást 
tartalmazó petíció az FNsP Zilina intézményben a munkaidő 
szervezéséről és a belső munkaszervezésről

   CM– PE 519,655
   FdR 1004085

37. Paula Pereira portugál állampolgár által benyújtott 1501/2012. 
számú petíció a TAP portugál légitársaság által visszautasított 
beszállásról

   CM– PE 521,567
   FdR 1006103

38. Chantal Maynard francia állampolgár által benyújtott 1504/2012. 
számú petíció német nyugdíjának kettős adóztatásáról

   CM– PE 521,568
   FdR 1006104

39. Rosella Lucente olasz állampolgár által benyújtott 1507/2012. 
számú petíció a szakmai képesítések elismerésének 
megtagadásáról Spanyolországban

   CM– PE 519,656
   FdR 1004086

40. A Chimica Italiana olasz vállalat által benyújtott 1509/2012. 
számú petíció a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet végrehajtásáról

   CM– PE 521,569
   FdR 1006105

41. José Félix Del Río Rosendi spanyol állampolgár által benyújtott, 
2 aláírást tartalmazó 1514/2012. számú petíció a fogyatékos 
gyermekek azon jogáról, hogy megfelelő kezelést kapjanak

   CM– PE 519,657
   FdR 1004087
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42. V. M. görög állampolgár által benyújtott 1518/2012. számú, a 
görög Hrysi Avgi neonáci párt betiltásáról szóló petíció

   CM– PE 519,659
   FdR 1004089

43. Graham Smith brit állampolgár által benyújtott 1528/2012. számú 
petíció az üzleti adatok kizárása céljából történő adatvédelemről

   CM– PE 521,570
   FdR 1006106

44. Trudy Carroll ír állampolgár által benyújtott 1530/2012. számú 
petíció az eltűnt és azonosítatlan személyeket összesítő központi 
európai adatbázis létrehozásáról

   CM– PE 519,660
   FdR 1004090

45. Nicholas Crossin ír és brit állampolgár által benyújtott 1541/2012. 
számú petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvnek a francia hatóságok 
általi állítólagos megsértéséről

   CM– PE 521,572
   FdR 1006108

46. Vasile Capra román állampolgár által benyújtott 1557/2012. 
számú petíció egy örökséggel kapcsolatos romániai jogvitáról

   CM– PE 521,573
   FdR 1006109

47. Rolf Juschkewitz német állampolgár által benyújtott 1576/2012. 
számú petíció az idősápolói és idősgondozói képzés Unió-szerte 
történő elismeréséről

   CM– PE 521,574
   FdR 1006110

48. Eusebio de Blas Rivero spanyol állampolgár által benyújtott 
1588/2012. számú petíció a spanyolországi nyugdíjak 
kiszámításakor használt megkülönböztető feltételekről

   CM– PE 519,668
   FdR 1004098

49. Cvetan Vecov bolgár állampolgár által benyújtott 1658/2012. 
számú, 3 aláírást tartalmazó petíció Bulgáriában egy uniós 
támogatásban részesülő projekt helytelen irányításáról

   CM– PE 521,578
   FdR 1006115

50. C. M. román állampolgár által benyújtott 1676/2012. számú 
petíció a telefonszámok hordozhatóságáról Romániában

   CM– PE 521,579
   FdR 1006117

51. Uwe Krüger német állampolgár által benyújtott 1687/2012. számú 
petíció az uniós hajókon dolgozó tengerészek munkaidejéről

   CM– PE 521,580
   FdR 1006118

52. Myriam Plein német állampolgár által benyújtott 1719/2012. sz. 
petíció az élelmiszerekben található rituálisan leölt állatokból 
származó húsról

   CM– PE 521,581
   FdR 1006119

53. K. S. német állampolgár által benyújtott 1733/2012. sz. petíció a 
túlzott alkoholfogyasztás megakadályozásáról szóló európai 
jogszabályokról

   CM– PE 521,582
  FdR 1006120
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54. Therese Misch német állampolgár által benyújtott 1736/2012. sz. 
petíció a dohányzás hatásai elleni védelemről

   CM– PE 521,583
   FdR 1006121

55. Lara Sabel német állampolgár által benyújtott 1738/2012. sz. 
petíció a mentol és a vékony cigaretták betiltásáról

   CM– PE 521,584
   FdR 1006122

o O o

56. A következő ülés időpontja és helye
    2013. december 5., 9.00 – 12.30  


