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Výbor pre petície
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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

pondelok 25. novembra 2013 od 15.00 do 18.30 h
utorok 26. novembra 2013 od 9.00 do 12.30 h    

v Bruseli

Miestnosť   ASP A1G-3

1. Prijatie programu schôdze (1) PE 523.156
FdR 1010287

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:
  17. októbra 2013

PV– PE 522.910
FdR 1008790
+ príloha

3. Oznámenia predsedajúcej

4. Rôzne otázky

_________________________
1) V súlade s rozhodnutím výboru z 30. septembra 1997, ktoré sa zakladá na pracovnom dokumente PE 
223.544, sa počas tejto schôdze nebude rokovať o bodoch uvedených v časti B návrhu programu. Každý člen 
však môže pred skončením schôdze požiadať o presunutie určitého bodu z časti B do časti A. Tento bod bude 
potom automaticky zahrnutý do časti A a bude sa o ňom rokovať na nasledujúcej schôdzi.
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*** Hlasovanie ***

5. Stanovisko k 29. výročnej správe o monitorovaní uplatňovania 
práva EÚ (2011)
pre JURI (2013/2119(INI))
Spravodajca:    PAKSAS   (EFD)
Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 30. 10. 2013, 
17.00 h)
– posúdenie pozmeňujúcich návrhov
– prijatie návrhu stanoviska

    PA– PE 513.298
    FdR 1007189

    AM– PE 522.775
    FdR 1007693

*** Koniec hlasovania ***

Za prítomnosti Európskej komisie

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede Komisie 
alebo iných prijatých dokumentov

Doprava – občianske slobody

6. Petícia 749/2012, ktorú predkladá M. B. (britský štátny občan) 
o rozšírení kontrol skenermi tela na letisku v Manchestri 
a 
petícia 1636/2012, ktorú predkladá M. B. (britský štátny občan) 
o skeneroch tela na letiskách Spojeného kráľovstva

   CM– PE 502.164
   FdR 922990

   CM– PE 519.676
   FdR 1004108

Uznávanie kvalifikácie

7. Petícia 689/1998,  ktorú predkladá David Petrie (britský štátny 
občan) v mene Associazione di Lingua Lettori Stranieri in Italia o 
situácii lektorov cudzích jazykov v Taliansku
(za prítomnosti predkladateľa petície)
a
petície 508 a 509/2007, ktorú predkladajú  Simon Lander a 
Cheryl Wolley (britskí štátni občania) o diskriminačnom 
zaobchádzaní s asistentmi cudzích jazykov na univerzite v 
Cagliari a na iných talianskych univerzitách

   CM–
   PE 472.170/REV. X
   FdR 892831

   sir

8. Petícia 1954/2012, ktorú predkladá Fazakas Palma  (maďarský 
štátny občan) s dvoma ďalšími podpismi v mene združenia Birth 
House Association o údajnom porušení smernice o uznávaní 
odborných kvalifikácií v Maďarsku

   sir
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(za prítomnosti predkladateľa petície)

Životné prostredie

9. Petícia 1380/2011, ktorú predkladá Ferenc Tibor Zsák (maďarský 
štátny občan) v mene Spoločnosti ochrancov prírody vo 
východnom Maďarsku (Society of Conservationists of Eastern 
Hungary), o  stanovisku Európskej komisie C(2011)351 o 
ochrane fauny a flóry v súvislosti s úpravou plánu rozvoja mesta 
Györ v Maďarsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 496.598
   FdR 914318

10. Petícia 1342/201, ktorú predkladá Rosmarie Hennecke-Gramatzki 
(nemecká štátna občianka) v mene Colectivo Ornitológico 
Cigüeña Negra (Ornitologické združenie na ochranu bocianov 
čiernych) o porušovaní rámcovej smernice o vode, smernice o 
environmentálnej zodpovednosti a Aarhuského dohovoru v San 
Bernabé, Algeciras (Cádiz)
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM– PE 492.751/REV
   FdR 1003930

Vyšetrovacia misia

11. Správa o vyšetrovacej misii v Grécku (17. – 20. 9. 2013)
– preskúmanie pracovného dokumentu
(za účasti predkladateľov petície)

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Sociálne veci

12. Petícia 847/2011, ktorú predkladá Mohammad Reza Fardoom, 
(britský štátny občan), v mene Solidarity, Independence and 
Democracy (SID) (Solidarita, nezávislosť a demokracia) o 
škrtoch v európskej verejnej službe
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir
   BUDG opinion

od 17.30 do 18.30 h (za zatvorenými dverami)

13. Schôdza koordinátorov
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* * *

utorok 26. novembra 2013 o 9.00 h

14. Oznámenia predsedajúcej o rozhodnutiach koordinátorov

Správa

15. Správa o občianstve EÚ za rok 2013. Občania EÚ: vaše práva, 
vaša budúcnosť
(2013/  INI )  (COM(2013)269 final
Spravodajca:   SALAVRAKOS  (EFD)
(Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16.12.2013 / 
preskúmanie PN : 20. – 21.1.2014   / prijatie : 10. – 11.2.2014)
– preskúmanie návrhu správy

    PR– PE 522.951
    FdR 1008997

Vyšetrovacia misia

16. Správa o vyšetrovacej misii v Galícii, Španielsko (11. – 13. 
februára 2013)
(Termín na predkladanie PN: 27.11.2013, 12.00 h/ schválenie:  
16.12.2013)
– preskúmanie pracovného dokumentu

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

Životné prostredie

17. Petícia 1441/2012, ktorú predkladá  Didier Malé (francúzsky 
štátny občan) o skládke v Bois du Roi (Francúzsko)
(za prítomnosti predkladateľa petície)

    sir

18. Petícia 1194/2013, ktorú predkladá Lidia Panetta (talianska štátna 
občianka) o určení miesta spracovania odpadu pre Rím (loc. 
Falcognana) namiesto Malagrotty
(za prítomnosti predkladateľky petície)
a
petícia 1574/2013, ktorú predkladá Pasquale Calzetta (taliansky 
štátny občan) o nakladaní s odpadom vo Falcognane
a
petícia 1713/2013, ktorú predkladá poslanec EP Alfredo Pallone 
(taliansky štátny občan) a 4 ďalší poslanci EP na rovnakú tému

    sir
   
+ FFV IT report

    sir

    sir
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(za prítomnosti predkladateľa petície)
a
petícia 1856/2013, ktorú predkladá Laura Pasetti (talianska štátna 
občianka) na rovnakú tému
(za prítomnosti predkladateľky petície)
a
petícia 1968/2013, ktorú predkladá Luigino Bucchi (taliansky 
štátny občan) na rovnakú tému
(za prítomnosti predkladateľa petície)

    sir

    sir

19. Petícia 51/2013, ktorú predkladá Pedro Jimenez San José 
(Španielsko), o schválení projektov ťažby, skladovania a prevozu 
zemného plynu v národnom parku Doñana (Huelva), ktorý je 
súčasťou sústavy chránených území Natura 2000
(za prítomnosti predkladateľa petície)

    sir

20. Vyhlásenie predsedu írskeho petičného výboru 

Európsky ombudsman

21. Prezentácia európskej ombudsmanky Emily O'Reilly v súvislosti 
s jej osobitnou správou o sťažnosti týkajúcej sa agentúry Frontex

   LT– PE 523.094
   FdR 1009850

* * *

B. Petície, pri ktorých sa na základe písomnej odpovede Komisie alebo iných prijatých 
dokumentov navrhuje, aby sa ich posudzovanie skončilo

22. Petícia 1216/2008, ktorú predkladá Paolo Brundu (taliansky 
štátny občan) o energetickej politike v Taliansku

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

23. Petícia 1472/2008, ktorú predkladá Alexandros Triantafillis ( 
grécky štátny občan), s 2 ďalšími podpismi, o nedodržiavaní 
právnych predpisov Spoločenstva a ustanovení Charty základných 
práv  gréckymi orgánmi v súvislosti s prevádzkou aténskeho 

   CM–
   PE 428,051/REV. VI
   FdR 1003762
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centrálneho trhu (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

24. Petícia 0820/2009, ktorú predkladá  Samia Mesbah (francúzsky 
štátny občan), o uznávaní francúzskych kvalifikácií v Španielsku

   CM– PE 431.104
   FdR 800242

25. Petícia 1102/2009, ktorú predkladá   Gerard Cussinet (francúzsky 
štátny občan), v mene združenia Défense pour le droit au 
Logement et à la consommation, o znečistení spôsobeom 
nesprávnym používaním skládky Cusset (Vichy Val d'Allier, 
Francúzsko)

   CM–
   PE 438.354/REV. II
   FdR 851663

26. Petícia 1595/2009, ktorú predkladá Alex Lesbros (francúzsky 
štátny občan), v mene miestnych orgánov vo Vendeuil, o 
spracovaní nebezpečného odpadu a kontaminovaných minerálov 
v blízkosti rieky Oise v chránenom území vo Vendeuil

   CM– PE 450.778/REV
   FdR 882121

27. Petícia 1737/2009, ktorú predkladá Antonio Gaspari (taliansky 
štátny občan), v mene Movimento per la vita Italia, s asi 500 000 
podpismi, o práve na život a ľudskú dôstojnosť

   CM– PE 454.588
   FdR 851675

28. Petícia 1770/2009, ktorú predkladá  Carlo Crotti (taliansky štátny 
občan), v mene združenia Salvaguardia idraulica del territorio 
Padovano e veneziano, o možnom porušení smernice 2007/60/ES 
o hodnotení a manažmente povodňových rizík, a to výstavbou 
diaľnice z Benátok do Padovy

   CM– PE 448.706
   FdR 829517

29. Petícia 1384/2010, ktorú predkladá Dieter Schlemann (nemecký  
štátny občan), v mene firmy LTB Schlemann GmbH, o nečinnosti 
Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) pri 
porušovaní nariadenia Komisie (ES) č. 1702/2003, stanovujúcom 
vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a 
environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich 
výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a 
výrobných organizácií

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

30. Petícia 1104/201, ktorú predkladá C. E. M.  (rumunský štátny 
občan), o svojom práve na trvalý pobyt vo Švédsku

   CM– PE 521,560
   FdR 1006093

31. Petícia č. 1028/2012, ktorú predkladá P. W.  (poľský štátny 
občan), o zmene smernice  Európskeho parlamentu a Rady 
2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci

   CM– PE 519,617
   FdR 1004012

32. Petícia č. 1217/2012, ktorú predkladá Andy Buchan (britský 
štátny občan), o prístupe škótskych občanov, ktorí zažili 
inštitucionálne zneužívanie detí, k spravodlivosti

   CM– PE 514.904
   FdR 942937
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a
petícia č. 1341/2012, ktorú predkladá Andy Buchan (britský 
štátny občan), o práve na spravodlivosť, pokiaľ ide o obete 
inštitucionálneho sexuálneho zneužívania a núteného testovania 
na drogy v Škótsku 

   LT Scotland

33. Petícia 1475/2012, ktorú predkladá (nemecký štátny občan), o 
údajnej diskriminácii dôchodcov v Nemecku

   CM– PE 521,565
   FdR 1006101

34. Petícia 1485/2012, ktorú predkladá Vera Artz (nemecká štátna 
občianka), o odmietnutí francúzskej univerzity uznať jej 
kvalifikáciu

   CM– PE 519,653
   FdR 1004083

35. Petícia 1489/2012, ktorú predkladá  M. R. (holandská štátna 
občianka), o preklade jej titulu do jazyka iného než nemeckého na 
účel jeho uznania

   CM– PE 519,654
   FdR 1004084

36. Petícia 1500/2012, ktorú predkladajú  Monika Kavecká, Jozefína 
Súkeníková, Peter Blaško (slovenskí štátni občania), v mene 
Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek 
pri FNsP Žilina, Základnej odborovej organizácie FNsP Žilina a 
Slovenských lekárskych odborov pri FNsP Žilina, s 3 podpismi, o 
pracovnom čase a vnútornej organizácii práce vo FNsP Žilina

   CM– PE 519,655
   FdR 1004085

37. Petícia 1501/2012, ktorú predkladá  Paula Pereira (portugalská 
štátna občianka), o zabránení nástupu na palubu portugalskou 
leteckou spoločnosťou TAP

   CM– PE 521,567
   FdR 1006103

38. Petícia 1504/2012, ktorú predkladá Chantal Maynard (francúzska 
štátna občianka), o dvojitom zdanení jej nemeckého dôchodku 

   CM– PE 521,568
   FdR 1006104

39. Petícia 1507/2012, ktorú predkladá  Rosella Lucente (talianska 
štátna občianka), o neuznaní odbornej kvalifikácie v Španielsku

   CM– PE 519,656
   FdR 1004086

40. Petícia 1509/2012, ktorú predkladá  Chimica Italiana, talianska 
spoločnosť, o vykonávaní nariadenia REACH

   CM– PE 521,569
   FdR 1006105

41. Petícia 1514/2012, ktorú predkladá José Félix Del Río Rosendo 
(španielsky štátny občan), s dvoma podpismi, o práve detí so 
zdravotným postihnutím na primeranú liečbu

   CM– PE 519,657
   FdR 1004087

42. Petícia 1518/2012, ktorú predkladá V. M. (grécky štátny občan), 
o nezákonnosti gréckej neonacistickej strany Hrysi Avgi

   CM– PE 519,659
   FdR 1004089
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43. Petícia 1528/2012, ktorú predkladá Graham Smith (britský štátny 
občan), o ochrane údajov s cieľom vylúčiť obchodné údaje

   CM– PE 521,570
   FdR 1006106

44. Petícia 1530/2012, ktorú predkladá  Trudy Carroll (írska štátna 
občianka), o vytvorení centrálnej európskej databázy pre 
nezvestné a neidentifikované osoby

   CM– PE 519,660
   FdR 1004090

45. Petícia 1541/2012, ktorú predkladá  Nicholas Crossin, (írsky 
a britský štátny občan), o údajnom porušení predpisov 
francúzskymi orgánmi,  a to  smernice 2004/38/ES o práve 
občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov na slobodu pohybu a 
usadenia sa v členských štátoch 

   CM– PE 521,572
   FdR 1006108

46. Petícia 1557/2012, ktorú predkladá Vasile Capra (rumunský 
štátny občan), o dedičskom spore  v Rumunsku

   CM– PE 521,573
   FdR 1006109

47. Petícia 1576/2012, ktorú predkladá Rolf Juschkewitz (nemecký 
štátny občan), o uznávaní odbornej prípravy zdravotnej sestry pre 
seniorov a opatrovateľky seniorov v celej EÚ 

   CM– PE 521,574
   FdR 1006110

48. Petícia 1588/2012, ktorú predkladá Eusebio de Blas Rivero 
(španielsky štátny občan), o diskriminačných kritériách pri 
výpočte dôchodkových dávok v Španielsku

   CM– PE 519,668
   FdR 1004098

49. Petícia 1658/2012, ktorú predkladá Tsvetan Vetsov (bulharský 
štátny občan), s tromi podpismi, o zlom riadení projektu 
financovaného z EÚ v Bulharsku

   CM– PE 521,578
   FdR 1006115

50. Petícia 1676/2012, ktorú predkladá C. M. (rumunský štátny 
občan), o prenosnosti telefónnych čísel  v Rumunsku

   CM– PE 521,579
   FdR 1006117

51. Petícia 1687/2012, ktorú predkladá Uwe Krüger (nemecký štátny 
občan), o pracovnom čase námorníkov na plavidlách EÚ

   CM– PE 521,580
   FdR 1006118

52. Petícia 1719/2012, ktorú predkladá Myriam Plein (nemecká štátna 
občianka), o mäse z rituálne zabitých zvierat v potravinách

   CM– PE 521,581
   FdR 1006119

53. Petícia 1733/2012, ktorú predkladá K. S. (nemecký štátny občan), 
o európskej legislatíve, ktorá sa týka predchádzania nadmernému 
užívaniu alkoholu

   CM– PE 521,582
   FdR 1006120

54. Petícia č. 1736/2012, ktorú predkladá Therese Misch (nemecká 
štátna občianka), o ochrane proti účinkom fajčenia

   CM– PE 521,583
   FdR 1006121



OJ\1010287SK.doc 9/9 PE523.156v01-00

SK

55. Petícia č. 1738/2012, ktorú predkladá Lara Sabel (nemecká štátna 
občianka), o zákaze mentolových a tenkých cigariet

   CM– PE 521,584
   FdR 1006122

o O o

56. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
    5. decembra 2013 od 9.00 do 12.30 h  


