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Ülés
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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 526.340
FdR 1015250

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
 2013. november 25–26.
 2013. december 5.

PV– PE 524.676
FdR 1011637
PV– PE 526.191
FdR 1014133
+ mellékletek

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.

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

Szavazati jogok

5. Harry Shindler brit állampolár által benyújtott 446/2007. sz. 
petíció a külföldön élő brit polgárok nemzeti parlamenti 
választásokon való szavazati jogáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 400.359
   FdR 702270
   LT elnök

Közlekedés

6. Vasileios Antonopoulos görög állampolgár által a közép- és 
észak-görögországi autóbusz-társaságok nevében benyújtott 
1138/2012. sz. petíció a közúti személyszállítás 
deregularizációjáról

   CM– PE 508.143
   FdR 932031

7. Mariysz Miasko lengyel állampolgár által a Kancelaria Prawne 
Viggen ügyvédi iroda nevében benyújtott 711/2012. sz. petíció a 
közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös 
szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek 
értelmezéséről

   CM– PE 502.170
   FdR 922998

Állami támogatások – verseny

8. John Savage brit állampolgár által benyújtott 0021/2013. sz. 
petíció az Allerton Waste Recovery Park túlzott költségeiről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir
   

Környezetvédelem

9. Ana Martina Varela Velo spanyol állampolgár által benyújtott 
0768/2011. sz. petíció a Cabanas körzetben (La Coruña, Galícia) 
tervezett külszíni aranybányászati tevékenységekről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 508.107
   FdR 931990

10. Julio Martín De Eugenio Manglano spanyol állampolgár által az 
„Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de 
Valdemoro” nevében benyújtott 0095/2012. sz. petíció egy 
Valdemoro és Ciempozuelos (Madridi Autonóm Tartomány) 
területén tervezett, a Natura 2000 hálózatra kiható, valamint az 
élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelveket sértő 
szennyvíztisztító állomásról
továbbá

   CM– PE 496.605/REV
   FdR 1003946
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Javier Carrillo Castaño spanyol állampolgár által az EQUO 
nevében benyújtott 0282/2012. számú petíció a Valdemoróban és 
Ciempozuelosban (Madridi Autonóm Tartomány) található, a 
Natura 2000 hálózatra kiható, valamint a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló és az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi 
irányelveket sértő szennyvízkezelési infrastruktúráról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Alapjogok

11. Vasilis Hadjievangelou ciprusi állampolgár által benyújtott 
0838/2012. sz. petíció Cipruson az emberi jogok állítólagos 
megsértéséről

   CM– PE 506.281/REV
   FdR 1004006

12. Markella Isaia-Tsiakka ciprusi állampolgár által a menekültek és 
otthonukat elhagyni kényszerült anyák ciprusi mozgalmának 
(Cyprus’ Movement of Refugees & Displaced Mothers) nevében 
benyújtott 1653/2010. sz. petíció a női menekültek gyermekeivel 
szemben alkalmazott megkülönböztetésről

   CM–
   PE 448.711/REV. II
   FdR 887585

17.30–18.30 között (zárt ülés)

13. Koordinátorok ülése

* * *

2014. január 21., kedd

9.00
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14. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Jelentések

15. 2013. évi jelentés az uniós polgárságról. Uniós polgárok: a ti 
jogaitok, a ti jövőtök
(2013/  INI )  (COM(2013)0269 
Előadó:   SALAVRAKOS  (EFD)
(a módosítások előterjesztésének határideje: 2013. december 16. / 
a módosítások elfogadása: 2014. február 10–11.)
– módosítások megvitatása

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

16. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységéről
Előadó:   WALESA  (EPP)
(a módosítások előterjesztésének határideje:  ?  / a módosítások 
elfogadása: 2014. február 10–11. [megerősítendő])
– jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

Tényfeltáró látogatás

17. A görögországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. 
szeptember 17–20.)
–munkadokumentum megvitatása

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Környezetvédelem

18. Tania Jackson brit állampolgár által benyújtott 1175/2012. sz. 
petíció két atomerőmű-reaktor építéséről a Hinkley Pointon, az 
Egyesült Királyságban

   CM– PE 508.152
   FdR 932040

19. Petar Troyanski bolgár állampolgár által az „Anna Politkovszkaja 
Egyesület a Szólásszabadságért” nevében benyújtott 413/2012. sz. 
petíció a bulgáriai atomerőművekhez kapcsolódó állítólagos 
rendellenességekről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 500,690
   FdR 920528

20. P. T. román állampolgár által a „Mentsük meg a Damaroaia és 
Bucurestii Noi városrészeket” egyesület nevében benyújtott 
1666/2013. sz. petíció az európai jogszabályoknak a „Parcelarea 
Bazilescu” (Bukarest, Románia) történelmi negyedben épülő 
épületekkel összefüggésben történő állítólagos megsértéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir
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21. Maria Elena Solís Yánez spanyol állampolgár által benyújtott 
359/2012. sz. petíció Fuerteventurában és Lanzarotéban (Kanári-
szigetek) a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv és az 
élőhelyvédelmi irányelv állítólagos megsértésével járó 
kőolajkutatás engedélyezéséről
továbbá
Pedro Hernández Camacho spanyol állampolgár által benyújtott 
559/2012. sz., 164 aláírást tartalmazó petíció a kanári-szigeteki 
Fuerteventurán és Lanzarotén történő olajkutatásnak a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelvet és az élőhelyvédelmi irányelvet 
állítólagosan sértő engedélyezéséről
továbbá
Ma del Carmen Cabrera González spanyol állampolgár által 
benyújtott 683/2012. sz. petíció a kanári-szigeteki Fuerteventura 
és Lanzarote szigeteken a vízügyi keretirányelv állítólagos 
megsértésével járó kőolajkutatás engedélyezéséről
továbbá
Daniel Pérez Creus spanyol állampolgár által benyújtott 
1826/2012. sz. petíció a kanári-szigeteki Fuerteventura és 
Lanzarote szigete körüli olajkutatás engedélyezéséről
továbbá
María Mercedes Gómez Sande, spanyol állampolgár által 
benyújtott 801/2013. sz. petíció a Fuerteventura és Lanzarote 
(Kanári-szigetek) területén folytatandó olajkutatási tevékenységek 
engedélyezéséről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 500.687
   FdR 920525
   

   sir

  

* * *

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

22. Rosa Burgos Rérez spanyol állampolgár által a „Verdes de 
Aragón” nevében benyújtott 0181/2011. sz. petíció Aragónia 
észak-spanyolországi autonóm régióban található Montanuy 
településen egy téli sportokkal kapcsolatos projektről, és a projekt 
által okozott környezeti károkról

   CM–
   PE 476,020/REV. II
   FdR 

23. Antonio Javier Rodriguez Castillo spanyol állampolgár által 
benyújtott 1386/2011. sz. petíció a portugáliai Algarvéban a „Via 
do Infante” elnevezésű autópályán kötelezően fizetendő 
úthasználati díjról

   CM– PE 492,754/REV
   FdR 1012843
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24. A „Victoria Revoluției din decembrie ’89” (az 1989. decemberi 
forradalom győzelme) és nyolc más egyesület nevében benyújtott 
0079/2012. sz. petíció Románia jelenlegi helyzetéről
továbbá
G. P. román állampolgár által benyújtott 0109/2012 sz. petíció az 
igazságszolgáltatásban állítólagosan jelen levő korrupcióról
továbbá
A. V. román állampolgár által benyújtott 0244/2012. sz. petíció a 
romániai igazságszolgáltatási rendszer figyelemmel kíséréséről
továbbá
I. D. román állampolgár által a román diaszpóra párt nevében 
benyújtott 0637/2012. sz. petíció Románia helyzetéről
továbbá
Y. D. bolgár állampolgár a privát gazdasági vállalatok egyesülete 
nevében által benyújtott 1814/2012. sz. petíció a korrupcióról és 
szervezett bűnözésről Bulgáriában

   CM– PE 524,839
   FdR 1012857

25. Anaïs Berthier és Natacha Cingotti francia állampolgárok által a 
„ClientEarth” és a „Friends of the Earth Europe” szervezetek 
nevében benyújtott 0134/2012. sz., 14 aláírást tartalmazó petíció 
az uniós dokumentumokhoz és a környezeti információkhoz való 
hozzáférésről

   CM– PE 496,610/REV
   FdR 1012828

26. az R. A. olasz állampolgár által benyújtott 0353/2012. sz. petíció 
az olasz diplomáciai hatóságok által az algériai rokonai számára 
kiállítandó turistavízummal kapcsolatos problémákról

   CM– PE 502,139/REV
   FdR 1010193

27. Maria Teresa Magnifico olasz állampolgár által benyújtott 
0570/2012. sz. petíció a Németországban szerzett szakmai 
státuszának Olaszország általi elismeréséről

   CM–
   PE 500,706/REV. II
   FdR 1012832

28. R. R. német állampolgár által benyújtott 0594/2012. sz. petíció az 
akkreditált szakértőként való elismerés nehézségeiről

   CM– PE 506,265/REV
   FdR 1012833

29. Luciano Iannuccelli olasz állampolgár által benyújtott 1038/2012. 
sz. petíció az európai egészségbiztosítási kártya Csehországban 
való elfogadásáról

   CM– PE 514,902/REV
   FdR 1012834

30. Sabrina D’Amanti olasz állampolgár által benyújtott 1041/2012. 
sz. petíció a Niscemiben (Caltanissetta) található amerikai katonai 
bázis által okozott környezeti károkról

   CM– PE 508,128/REV
   FdR 1012837

31. Oisin Jones-Dillon ír állampolgár által benyújtott 1321/2012. sz. 
petíció a máltai bankok által állampolgárság alapján gyakorolt 
hátrányos megkülönböztetésről

   CM– PE 523,131
   FdR 1010201
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32. Walter Serpagli olasz állampolgár által benyújtott 1450/2012. sz. 
petíció a gépjárművek számára történő benzinértékesítésről

   CM– PE 524,844
   FdR 1012870

33. A Helmut Wolfram német állampolgár által a Bad Brambach-i 
Kleedorf városrész lakosainak nevében benyújtott 1555/2012. sz., 
egy további aláírással ellátott petíció a Cseh Köztársasággal 
határos német lakóövezet közelében történő szélerőművek 
felállításáról

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874

34. Stanislav Gulbinovic litván állampolgár által benyújtott 
1657/2012. sz. petíció a litván igazságszolgáltatásról

   CM– PE 524,847
   FdR 1012876

35. Englund Lennart svéd állampolgár által benyújtott 1704/2012. sz. 
petíció a forgalmi torlódások költségeivel kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra irányuló felhívásról

   CM– PE 523,146
   FdR 1010216

36. Marco Bava olasz állampolgár által benyújtott 1773/2012 sz. 
petíció az olasz nyelvnek uniós nyilvános konzultációhoz készült 
dokumentumok kidolgozása során történő használatáról

   CM– PE 524,849
   FdR 1012879

37. Gianluca Sciacchitano olasz állampolgár által benyújtott 
1778/2012. számú petíció az átlátható telefon-elõfizetõi 
szerzõdésekrõl

   CM– PE 524,850
   FdR 1012881

38. Kevin Scardifield brit állampolgár által benyújtott 1798/2012. sz. 
petíció a reflex szimpatikus dystrophiával (RSD) és a komplex 
regionális fájdalom szindrómával (CRPS) kapcsolatos globális 
figyelemfelkeltő kampányról

   CM– PE 524,851
   FdR 1012882

39. James Bainbridge brit állampolgár által benyújtott 1799/2012. sz. 
petíció a vagyonadóról

   CM– PE 523,151
   FdR 1010222

40. Pierangelo Saba olasz állampolgár által benyújtott 1802/2012. sz. 
petíció az Erasmus program védelméről

   CM– PE 524,852
   FdR 1012883

41. H. M. brit állampolgár által benyújtott 1812/2012. sz. petíció a 
klinikai vizsgálatok során elvégzett farmakovigilancia javításáról

   CM– PE 523,152
   FdR 1010223

42. R. F. osztrák állampolgár által benyújtott 1877/2012. sz. petíció 
arról az állítólagos, más tagállamokkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetésről, amelynek forrása azon követelmény, hogy 
az európai uniós tisztviselők belgiumi bankszámlára kapják a 
fizetésüket

   CM– PE 524,856
   FdR 1012887
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43. M. R. A. brit állampolgár által benyújtott 1905/2012. sz. petíció 
az uniós állampolgárságról Skócia függetlenné válását követően

   CM– PE 523,155
   FdR 1010227

44. Milen Iliev bolgár állampolgár által benyújtott 1939/2012. sz. 
petíció az ízesített cigaretták uniós támogatásáról

   CM– PE 524,857
   FdR 1012888

45. Andreas Mai német állampolgár által benyújtott 0034/2013. sz. 
petíció az e-cigaretták dohánytermékként való kezelésére irányuló 
javaslatról 
továbbá
Janine és Michael Leven német állampolgárok által benyújtott 
0035/2013. sz. petíció az e-cigaretták dohánytermékként való 
kezelésére irányuló javaslatról
továbbá
Joachim Kromm német állampolgár által benyújtott 0067/2013. 
sz. petíció a dohányról szóló irányelvről

   CM– PE 524,861
   FdR 1012892

46. Jonas Dieckmann német állampolgár által benyújtott 0042/2013. 
sz. petíció a mezőgazdasági termékek túlzott mértékű 
támogatásáról

   CM– PE 524,863
   FdR 1012895

o O o

47. A következő ülés időpontja és helye
 2014. február 10.,   15.00–18.30
 2014. február 11.,    9.00–12.30   


