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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

PETI_OJ(2013)228_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

štvrtok 5. decembra 2013 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť:   PHS P4B001

od 9.00 do 9.30 h (za zatvorenými dverami)

1. Schôdza koordinátorov

* * *

o 9.30 h

2. Prijatie návrhu programu schôdze (1) PE 524.625
FdR 1011335

_________________________
(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 
poslanec však môže pred ukončením schôdze požiadať o presun niektorého bodu z oddielu B do oddielu A; tento 
bod bude potom automaticky zahrnutý do časti A a bude sa o ňom rokovať na nasledujúcej schôdzi.
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3. Oznámenia predsedajúceho

4. Rôzne otázky

5. Oznámenia predsedajúceho o rozhodnutiach koordinátorov

Vyšetrovacia misia

6. Správa o vyšetrovacej misii v Galícii, Španielsko (11. –
13. februára 2013)
(termín na predkladanie PN: 27. november 2013 o 12.00 h    
/schválenie: 16. december 2013)
– preskúmanie pracovného dokumentu
– preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM

Za prítomnosti Európskej komisie

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

Zdravotníctvo – výskum

7. Petícia 1358/2011, ktorú predkladá Annemarie Grosshans, 
nemecká štátna občianka, v mene profesorov biochémie, okrem 
iného aj laureátov Nobelovej ceny, spolu so 140 podpismi, 
o výnimke z veterinárnych kontrol na vonkajších hraniciach EÚ 
pre ovocné mušky (Drosophila melanogaster) v súlade 
so smernicou 91/496/EHS a rozhodnutím Komisie 2007/275/ES
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 492.753
   FdR 907501

   + AGRI Opinion

Práva spotrebiteľov

8. Petícia 1268/2010, ktorú predkladá Cristóbal Aguado Laza, 
španielsky štátny občan, v mene združenia valencijských 
poľnohospodárov ASAJA, o prípravkoch na ochranu rastlín, 
škodcoch a chorobách rastlín
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM–
   PE 469,901/REV.
   FdR 1003782
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9. Petícia 1236/2011, ktorú predkladá Michael Rolfe, štátny občan 
Veľkej Británie, spolu so štyrmi podpismi, o cyperských 
právnych predpisoch v oblasti stavebníctva a o ich údajnom 
nesúlade s nariadeniami EÚ o ochrane spotrebiteľov
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM–
   PE 494.727/REV
   FdR 920497

Diskriminácia

10. Petícia 1873/2012, ktorú predkladá Rolf Weber, nemecký štátny 
občan, o prenájme pôdy vo Francúzsku nemeckému 
poľnohospodárovi a o diskriminácii na základe veku

   sir 

Hospodárska súťaž

11. Petícia 0338/2012, ktorú predkladá Georgios Floras, grécky 
štátny občan, o údajnom porušení právnych predpisov EÚ 
o hospodárskej súťaži Gréckou komisiou pre hospodársku súťaž
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 502.168
   FdR 922996

Správa

12. Výročná správa o činnostiach Výboru pre petície počas roku 2013
Spravodajca:   WALESA  (PPE)
– prvá výmena názorov

* * *

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

13. Petícia 1278/2011, ktorú predkladá A. C. E., Španielsko, 
o nútenom vyvlastňovaní na účely vybudovania prenosových veží 
a veternej elektrárne vo Villayóne (Astúria)

   CM– PE 502.134
   FdR 922956
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14. Petícia 1196/2012, ktorú predkladá Helena Carvalho, portugalská 
štátna občianka, o údajnej zavádzajúcej reklame 
nízkonákladových leteckých spoločností

   CM– PE 521,561
   FdR 1006096

15. Petícia 1207/2012, ktorú predkladá José Gómez Mondía, 
španielsky štátny občan, v mene mestskej rady Rotglà i Corberà 
(Valencia), o plánovaných zariadeniach na nakladanie s odpadom 
v susednej obci

   CM– PE 513.218
   FdR 939043

16. Petícia 1210/2012, ktorú predkladá Matías Alonso Blasco, 
španielsky štátny občan, v mene združenia Grupo para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, s cieľom určiť 22. júl 
za Európsky deň spomienky na obete nenávisti

   sir
   LT Pres

17. Petícia 1234/2012, ktorú predkladá Friedhelm Münter, nemecký 
štátny občan, spolu s dvomi podpismi, o údajnom porušovaní 
právnych predpisov EÚ

   CM– PE 521,562
   FdR 1006097

18. Petícia 1325/2012, ktorú predkladá M. C. (Francúzsko), o svojom 
starobnom dôchodku

   CM– PE 521,563
   FdR 1008676

19. Petícia 1593/2012, ktorú predkladá Siegfried Teske, nemecký 
štátny občan, v mene spoločenstva Antennengemeinschaft 
Arzberg II e.V, o výbere autorských poplatkov nemeckou 
organizáciou GEMA

   CM– PE 521,576
   FdR 1006112

20. Petícia 1594/2012, ktorú predkladá Heiner Schwab, nemecký 
štátny občan, o zriadení európskeho patentového súdu
a
Petícia 1615/2012, ktorú predkladajú Cäcilia Braun-Müller 
a Martina Braun, nemecké štátne občianky, v mene zväzu KLB 
Diözesanverband Freiburg, o zriadení európskeho patentového 
súdu
a
Petícia 1616/2012, ktorú predkladá Heiner Schwab, nemecký 
štátny občan, o zriadení európskeho patentového súdu
a
Petícia 1732/2012, ktorú predkladá Anton Habersetzer, nemecký 
štátny občan, o európskom patente

   CM– PE 521,577
   FdR 1006113

o O o
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21. Nasledujúca schôdza
      16. decembra 2013     od 15.00 do 18.30 h


