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Petíciós Bizottság

PETI_OJ(2013)229_1

NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2013. december 16., hétfő, 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: ASP A3G-3

15.00-tól 15.30-ig (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése

* * *

15.30-tól

2. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 524.831
FdR 1012803

_________________________
(1) A bizottság 1997. szeptember 30-i határozatával összhangban, a PE 223.544 munkadokumentum alapján a 
napirendtervezet B. részében szereplő témákat nem tárgyalják ezen az ülésen. Ugyanakkor bármelyik képviselő 
kérheti az ülés vége előtt, hogy a B. részben szereplő valamely téma kerüljön át az A. részbe; ezzel az 
automatikusan bekerül az A. részbe, és megtárgyalásra kerül egy későbbi ülésen.
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3. Az elnök közleményei

4. Egyéb kérdések

5. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Bevándorlás

6. Lucie Haardt német állampolgár által a „Jugendliche ohne 
Grenzen” nevében benyújtott, mintegy 25 szervezet és több száz 
aláíró által támogatott 1596/2012. számú petíció a menekültek 
emberi jogairól Európában

   CM– PE 524.824
   FdR 1012707

7. Elisabeth Schmock német állampolgár által benyújtott, 31 aláírást 
tartalmazó 1714/2013. számú petíció az Olaszországon és 
Görögországon keresztül az Unióba érkező menekültek 
tekintetében történő egyenlő tehermegosztásról

további információ 
kérése

8. Bernhard Sengen német állampolgár által benyújtott 1769/2013. 
számú petíció a menekültproblémáról és egy lehetséges 
megoldásról

   t. i. k. 

9. Renato Lelli olasz állampolgár által az „Associazione Genitori 
Separati” nevében benyújtott 1909/2013. számú petíció az 
Európai Unióban a bevándorlás szabályozásáról

   t. i. k. 

10. A „Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge 
e.V.” nevű németországi szervezet által benyújtott, több száz 
aláírást tartalmazó 1946/2013. számú petíció a védelmet kereső 
személyek fogva tartásáról

   t. i. k. 

11. Dorothee Matthias német állampolgár által benyújtott 1948/2013. 
számú petíció a menedékkérőkkel való bánásmódról

   t. i. k. 

12. Cesare Rizzi olasz állampolgár által az „Associazione Amici della 
Domenica” nevében benyújtott 2056/2013. számú petíció az 
olaszországi Lampedusán a bevándorlással összefüggő tragikus 
helyzetről

   t. i. k.
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13. Emiliano Fratello olasz állampolgár által benyújtott 2091/2013. 
számú petíció a Földközi-tenger térségében egy közös európai 
bevándorlási stratégiáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   t. i. k.

14. Regina Schlacht osztrák állampolgár által benyújtott 1690/2012. 
számú petíció a menedékkérők szakképzéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

Alkotmányos ügyek

15. Giuseppe Lamparelli olasz állampolgár által benyújtott 
1375/2013. számú petíció az olasz tartományok megvédéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   t. i. k. 

Környezetvédelem

16. A. I. C. román állampolgár által a román tudósok AD Astra 
Társasága nevében benyújtott 622/2010. számú petíció a 
verespataki aranybányászati projekt (Roșia Montană, Románia) 
által az európai jogszabályok állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Sorin Jurca román állampolgár által a Roșia Montană 
(Verespatak) Kulturális Alapítvány nevében benyújtott 628/2011. 
számú petíció a Roșia Montană (Verespatak, Románia) 
aranybánya-projekt által okozott környezeti károkról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
A. S. román állampolgár által benyújtott 891/2011. számú petíció 
a verespataki (Roșia Montană) ciánalapú bányakitermelésről

   CM– PE 458.701/REV
   FdR 887589

   t. i. k.

17. Az Arivem francia egyesület által benyújtott 0298/2012. számú 
petíció Romainville (Franciaország) területén egy gáztermelő 
üzem építéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
A.C. francia állampolgár által benyújtott 1005/2012. számú 
petíció egy, a franciaországi Romainville-ben létesítendő 
metanizáló üzemre vonatkozó projektről

   CM–
   PE 500,682/REV. II
   FdR 1012746
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18:00-tól

*** Szavazás ***

Tényfeltáró látogatás

18. A galiciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés 
(2013. február 11–13.)
(a módosítások előterjesztésének határideje: 2013.11.27., 12.00 / 
elfogadás: 2013.12.16.)
- a lefordított módosítások megvitatása
- a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés elfogadása

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM 1012709

*** Szavazás vége ***

* * *

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

19. Stefania Alessandrelli olasz állampolgár által a Torrette kerületi 
lakóbizottság nevében benyújtott 0643/2007. számú petíció a 
nagy forgalom által okozott városi légszennyezettségről

   CM–
   PE 407,961/REV. V
   FdR 1010173

20. Arie Machiel Rijkenberg osztrák állampolgár által benyújtott 
0940/2008. számú petíció Hollandiában letett holland 
nyelvvizsgája belgiumi elismerésének megtagadásáról

   CM–
   PE 423,674/REV. V
   FdR 1010175

21. Eugenia Ioan német állampolgár által benyújtott 0302/2009. 
számú petíció román nyugdíjának Németországban történő 
kifizetésével kapcsolatos árfolyamveszteségről

   CM–
   PE 429,622/REV. III
   FdR 1010177

22. Samuel Martin-Sosa spanyol állampolgár által az „Ecologistas en 
Acción” környezetvédelmi mozgalom nevében benyújtott 
1334/2010. számú petíció Toledo spanyol város közelében egy 

   CM–
   PE 462,696/REV. III
   FdR 1010182
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hulladéklerakó létesítéséről, és az ehhez kapcsolódóan a ritka és 
védett sasok helyi populációira leselkedő veszélyekről

23. Andrea Niemeyer-Otte német állampolgár által benyújtott 
0938/2011. számú petíció a gyermeke nevelésével otthon töltött 
időnek a német szociális társadalombiztosítás általi el nem 
ismeréséről

   CM–
   PE 500,668/REV. II
   FdR 1010188

24. Antoni Bague Guerrero spanyol állampolgár által benyújtott 
1385/2011. számú petíció Gimenells i el Pla de la Fontban 
(Lleida) az illegális hulladékgazdálkodási és városfejlesztési 
gyakorlatokról

   CM– PE 494,739/REV
   FdR 1010190

25. V. S. olasz állampolgár által benyújtott 0552/2012. számú petíció 
egy L’Atmetlla de Mar (Tarragona, Spanyolország) partjainál 
tervezett szélenergia-projektről

   CM– PE 523,127
   FdR 1010194

26. Pedro Barrionuevo Valero spanyol állampolgár által benyújtott 
0876/2012. számú petíció a Murcia tartománybeli La Unión 
városának közegészségét veszélyeztető helytelen 
hulladékgazdálkodásról és a földalatti hulladékártalmatlanító 
konténerek által kibocsájtott túlzott zajról

   CM– PE 523,129
   FdR 1010197

27. Alejandro Laguna Martín-Meldaña spanyol állampolgár által a 
Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España (a 
spanyolországi köztisztviselők szakszervezeti fóruma) nevében 
benyújtott 1367/2012. számú, 21 aláírást tartalmazó petíció 
Spanyolországban a köztisztviselőkre alkalmazott megszorító 
intézkedésekről
továbbá
Marrahí Escribà Marrahí spanyol állampolgár által benyújtott 
1929/2012. számú petíció a spanyol köztisztviselőket sújtó 
megszorító intézkedésekről

   CM– PE 523,132
   FdR 1010202

28. Christinel Farsch német állampolgár által benyújtott 1391/2012. 
számú, 93 aláírást tartalmazó petíció egy romániai falu 
villamosenergia-hálózathoz való hozzákapcsolásáról

   CM– PE 523,133
   FdR 1010203

29. Donalda Saule Surplyte litván állampolgár által Kisiniai falu 
közössége nevében benyújtott 1401/2012. számú petíció a 
Kisiniai faluban (Klaipėda megye, Litvánia) jóváhagyott 
külszínibánya-projektről

   CM– PE 523,134
   FdR 1010204

30. Lasse Schuldt német állampolgár által benyújtott 1477/2012. 
számú, öt aláírást tartalmazó petíció a nyári időszámítás egész 
évre történő kiterjesztéséről

   CM– PE 523,136
   FdR 1010206
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31. Hammann német állampolgár által az Euro Media Trade GmbH 
nevében benyújtott 1550/2012. számú petíció arról, hogy a német 
hatóságok megtagadják a PayPal számlák elszámolását

   CM– PE 523,139
   FdR 1010209

32. Szwagrun Janusz lengyel állampolgár által a Poly-Service S.A. 
nevében benyújtott 1566/2012. számú petíció a termékimportra 
vonatkozó korlátozásokról és a túlságosan hosszú adminisztratív 
eljárásokról

   CM– PE 523,140
   FdR 1010210

33. Marlies van Hoef holland állampolgár által benyújtott 1574/2012. 
számú petíció az európai támogatások odaítélésében tapasztalható 
egyenlőtlenségekről

   CM– PE 523,141
   FdR 1010211

34. Alberto Lago González spanyol állampolgár által a Ferbal 
Agrícola SL nevében benyújtott 1579/2012. számú petíció a 
spanyolországi Murcia és Cartagena között tervezett 
nagysebességű vasútvonalról, amely hátrányosan érintene egy 
Natura 2000 területet

   CM– PE 523,142
   FdR 1010212

35. B. M. német állampolgár által benyújtott 1614/2012. számú 
petíció az uniós repülőtereken alkalmazandó, zajvédelemmel 
összefüggő üzemeltetési korlátozásokról szóló rendeletre irányuló 
javaslatról

   CM– PE 523,143
   FdR 1010213

36. Alberto Puglia olasz állampolgár által benyújtott 1644/2012. 
számú petíció a németországi betegségbiztosításához kapcsolódó 
problémáiról

   CM– PE 523,144
   FdR 1010214

37. Tobias Holzreiter német állampolgár által benyújtott 1683/2012. 
számú petíció a rövidhullámú frekvenciák elektromágneses 
sugárzás elleni védelméről
továbbá
Werner Brun német állampolgár által benyújtott 1685/2012. 
számú petíció a rövidhullámú frekvenciák elektromágneses 
sugárzás elleni védelméről

   CM– PE 523,145
   FdR 1010215

38. Volker Utschick német állampolgár által benyújtott 1720/2012. 
számú petíció a testápolási termékek címkézéséről

   CM– PE 523,147
   FdR 1010217

39. G. B. német állampolgár által benyújtott 1737/2012. számú 
petíció a háztartási vízellátás privatizációjáról

   CM– PE 523,148
   FdR 1010218

40. Karla Kamp német állampolgár által benyújtott 1874/2012. számú 
petíció az Európai Parlament dohányzásellenes 
kezdeményezéseiről

   CM– PE 523,153
   FdR 1010224
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41. Sebastian Wladarz német állampolgár által benyújtott 1880/2012. 
számú petíció a lengyel oktatási rendszerről és a német nyelvű 
oktatásra vonatkozó rendelkezésről

   CM– PE 523,154
   FdR 1010225

o O o

42. A következő ülés időpontja és helye
 2014. január 20.,   15.00–18.30
 2014. január 21.,   9.00–12.30   


