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Petíciós Bizottság

PETI_OJ(2013)228_1

NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2013. december 5., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem   PHS P4B001

9.00 és 9.30 között (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése

* * *

9.30-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 524.625
FdR 1011335

_________________________
(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.

3. Az elnök közleményei

4. Egyéb kérdések
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5. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Tényfeltáró látogatás

6. A galíciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés 
(2013. február 11–13.)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012. november 27., 
12.00 / jóváhagyás: 2013. december 16.)
- munkadokumentum megvitatása
- módosítások megvitatása

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Egészségügy – Kutatás

7. Annemarie Grosshans német állampolgár által biokémia 
professzorok, köztük Nobel-díjas tudósok nevében benyújtott 
1358/2011. számú, 140 aláírást tartalmazó petíció az 
ecetmuslicának (Drosophila melanogaster) az Unió külső 
határainál történő, a 91/496/EGK irányelv és a 2007/275/EK 
bizottsági határozat szerinti állat-egészségügyi ellenőrzések alóli 
mentességéről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 492.753
   FdR 907501

   + AGRI vélemény

Fogyasztói jogok

8. Cristóbal Aguado Laza spanyol állampolgár által a 
Mezőgazdasági Termelők Valenciai Szövetsége (ASAJA) 
nevében benyújtott 1268/2010. számú petíció a növényvédő 
szerekről, kártevőkről és növénybetegségekről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 469.901/REV.
   FdR 1003782

9. Michael Rolfe brit állampolgár által benyújtott 1236/2011. számú, 
4 aláírást tartalmazó petíció a ciprusi építési törvényről és annak 
az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályaival való állítólagos 
összeegyeztethetetlenségéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 494.727/REV
   FdR 920497

Megkülönböztetés

10. Rolf Weber német állampolgár által benyújtott 1873/2012. számú 
petíció franciaországi földterületek német mezőgazdasági termelő 
általi bérléséről és az életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetésről

   sir 
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Versenypolitika

11. Georgios Floras görög állampolgár által benyújtott 0338/2012. 
számú petíció az uniós versenyjog a görög versenyjogi bizottság 
általi állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 502.168
   FdR 922996

Jelentés

12. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységéről
Előadó: WALESA (EPP)
- első eszmecsere

* * *

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

13. A. C. E. spanyol állampolgár által benyújtott 1278/2011. számú 
petíció távvezeték-oszlopok és egy szélerőműpark létesítése 
céljából a Villayón (Asturias) területén végrehajtott 
kényszerkisajátításokról

   CM– PE 502.134
   FdR 922956

14. Helena Carvalho portugál állampolgár által benyújtott 1196/2012. 
számú petíció a fapados légitársaságok állítólagos félrevezető 
hirdetéseiről

   CM– PE 521,561
   FdR 1006096

15. José Gómez Mondría spanyol állampolgár által a valenciai Rotglà 
i Corberà önkormányzat nevében benyújtott 1207/2012. számú 
petíció a szomszédos Llanera de Ranesben tervezett 
hulladékkezelő létesítményekről

   CM– PE 513.218
   FdR 939043

16. Matías Alonso Blasco spanyol állampolgár által, a történelmi 
emlékezet helyrehozásával foglalkozó szervezet (Grupo para la 
Recuperación de la Memoria Histórica) nevében benyújtott 
1210/2012. számú petíció a július 22-ét a gyűlölet áldozatairól 
való megemlékezés európai napjának nyilvánításáról

   sir
   LT elnök

17. Friedhelm Münter német állampolgár által benyújtott 1234/2012 
sz., 2 aláírást tartalmazó petíció az uniós jog állítólagos 
megsértéséről

   CM– PE 521,562
   FdR 1006097

18. M. C. francia állampolgár által benyújtott 1325/2012. számú 
petíció az öregségi nyugdíjáról

   CM– PE 521,563
   FdR 1008676
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19. Siegfried Teske német állampolgár által az 
„Antennengemeinschaft Arzberg II e.V.” nevében benyújtott 
1593/2012. számú petíció a szerzői jogdíjaknak a német GEMA 
nevű szervezet általi szedéséről

   CM– PE 521,576
   FdR 1006112

20. Heiner Schwab német állampolgár által benyújtott 1594/2012. 
számú petíció az európai szabadalmi bíróság létrehozásáról
továbbá
Cäcilia Braun-Müller és Martina Braun német állampolgárok által 
a KLB Diözesanverband Freiburg nevében benyújtott 1615/2012. 
számú petíció az európai szabadalmi bíróság létrehozásáról
továbbá
Martina Schachtner német állampolgár által benyújtott 
1616/2012. számú petíció az európai szabadalmi bíróság 
létrehozásáról
továbbá
Anton Habersetzer német állampolgár által benyújtott 1732/2012. 
sz. petíció az európai szabadalomról

   CM– PE 521,577
   FdR 1006113

o O o

21. A következő ülés időpontja és helye
  2013. december 16., 15.00–18.30


