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Výbor pre petície
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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

pondelok 20. januára 2014 od 15.00 do 18.30 h
utorok 21. januára 2014 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: ASP A3G-2

1. Prijatie návrhu programu schôdze  (1) PE 526.340
FdR 1015250

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí, ktoré sa konali:
 25 – 26. novembra 2013
 5. decembra 2013

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

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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Za prítomnosti Európskej komisie

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

Hlasovacie práva

5. Petícia 446/2007, ktorú  predkladá Harry Shindler, štátny občan 
Veľkej Británie, o práve britských občanov žijúcich v zahraničí 
hlasovať vo voľbách do národného parlamentu
(prípadne za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 400.359
   FdR 702270
   LT Pres

Doprava

6. Petícia 1138/2012, ktorú predkladá Vasileios Antonopoulos, 
grécky štátny občan, v mene Stredo –a severogréckej autobusovej 
spoločnosti, o deregulácii cestnej osobnej dopravy

   CM– PE 508.143
   FdR 932031

7. Petícia 711/2012, ktorú predkladá Mariusz Miasko, poľský štátny 
občan, v mene právnickej firmy Kancelaria Prawne Viggen, 
o výklade určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri 
výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa 
zrušuje smernica Rady 96/26/ES

   CM– PE 502.170
   FdR 922998

Štátna pomoc – Hospodárska súťaž

8. Petícia 0021/2013, ktorú predkladá John Savage, britský štátny 
občan, o nadmerných nákladoch na prevádzku zhodnocovania 
odpadov Allerton Waste Recovery Park
(prípadne za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir
   

Životné prostredie

9. Petícia 0768/2012, ktorú predkladá Ana Martina Varela Velo, 
španielska štátna občianka, o plánovaných činnostiach 
zameraných na ťažbu zlata v povrchových baniach v meste 
Cabana (La Coruña, Galicia)
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM–
   PE 508.107
   FdR 931990

10. Petícia 0095/2012, ktorú predkladá Julio Martín De Eugenio 
Manglano, španielsky štátny občan, v mene združenia Asociación 
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro, 

   CM– PE 496.605/REV
   FdR 1003946
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o plánovanej výstavbe čistiarne odpadových vôd v oblastiach 
Valdemoro a Cimpozuelos (Madrid), ktorá by mala dosah na sieť 
Natura 2000 a predstavovala by porušenie smernice o biotopoch 
a smernice o vtákoch
a
Petícia 0282/2012, ktorú predkladá Javier Carrillo Castaño, 
španielsky štátny občan, v mene organizácie EQUO, 
o infraštruktúre na čistenie odpadových vôd v oblastiach 
Valdemoro a Cimpozuelos (Madrid), ktorá má dosah na sieť 
Natura 2000 a predstavuje porušenie smernice o posudzovaní 
vplyvu na životné prostredie, smernice o biotopoch a smernice 
o vtákoch
(za prítomnosti predkladateľa petície)

Základné práva

11. Petícia 0838/2012, ktorú predkladá Vasilis Hadjievangelou, 
cyperský štátny občan, o údajnom porušovaní ľudských práv na 
Cypre

   CM– PE 506.281/REV
   FdR 1004006

12. Petícia 1653/2010, ktorú predkladá Markella Isaia-Tsiakka, 
cyperská štátna občianka, v mene Cyperského hnutia utečencov 
a vysídlených matiek, o diskriminácii detí utečeniek

   CM–
   PE 448.711/REV. II
   FdR 887585

od 17.30 do 18.30 h (za zatvorenými dverami)

13. Schôdza koordinátorov

* * *
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utorok 21. januára 2014

o 9.00 h

14. Oznámenia predsedajúcej o rozhodnutiach koordinátorov

Správy

15. Správa o občianstve EÚ za rok 2013. Občania EÚ: vaše práva, 
vaša budúcnosť
(2013/  INI )  (COM(2013)0269 final)
Spravodajca:   SALAVRAKOS  (EFD)
(termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. december 
2013    / prijatie: 10. – 11. február 2014)
– preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

16. Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2013
Spravodajca:   WALESA  (PPE)
(termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov:  ?  / prijatie: 
10. – 11. február 2014 (potvrdí sa neskôr)
– preskúmanie návrhu správy

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

Vyšetrovacia návšteva

17. Správa o vyšetrovacej návšteve v Grécku (17. – 20. septembra 
2013)
– preskúmanie pracovného dokumentu

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Životné prostredie

18. Petícia 1175/2012, ktorú predkladá Tania Jackson, štátna 
občianka Veľkej Británie, o plánovanej výstavbe dvoch jadrových 
reaktorov v Hinkley Point v Spojenom kráľovstve

   CM– PE 508.152
   FdR 932040

19. Petícia č. 413/2012, ktorú predkladá Petar Troyanski, bulharský 
štátny občan, v mene asociácie za slobodu slova s názvom Anna 
Politkovská, o údajných nezrovnalostiach týkajúcich sa jadrových 
elektrární v Bulharsku
(prípadne za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 500,690
   FdR 920528
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20. Petícia 1666/2013, ktorú predkladá P.T., rumunský štátny občan, 
v mene asociácie Save Damaroaia and Bucurestii Noi 
Neighbourhoods, o údajnom porušovaní európskych právnych 
predpisov, pokiaľ ide o rozsiahlu výstavbu budov v historickej 
oblasti Parcelarea Bazilescu (Bukurešť v Rumunsku)
(prípadne za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir

21. Petícia 359/2012, ktorú predkladá Maria Elena Solís Yánez, 
španielska štátna občianka, o povolení prieskumu ložísk ropy na 
ostrovoch Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy), ktorým 
by údajne došlo k porušeniu smernice o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a smernice o biotopoch
a
Petícia 559/2012, ktorú predkladá Pedro Hernández Camacho, 
španielsky štátny občan, a ktorá nesie 164 podpisov, o povolení 
prieskumu ložísk ropy na ostrovoch Fuerteventura a Lanzarote 
(Kanárske ostrovy), ktorým by údajne došlo k porušeniu smernice 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernice 
o biotopoch
a
Petícia 683/2012, ktorú predkladá Ma del Carmen Cabrera 
González, španielska štátna občianka, o povolení prieskumu 
ložísk ropy na ostrovoch Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske 
ostrovy), ktorým by údajne došlo k porušeniu rámcovej smernice 
o vode
a
Petícia 1826/2012, ktorú predkladá Daniel Pérez Creus, 
španielsky štátny občan, o povolení prieskumu ložísk ropy na 
ostrovoch Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy)
a
Petícia 801/2013, ktorú predkladá María Mercedes Gómez Sande, 
španielska štátna občianka, o povolení prieskumu ložísk ropy na 
ostrovoch Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy)
(za prítomnosti predkladateľov petície)

   CM– PE 500.687
   FdR 920525
   

   sir

  

* * *

B. Petície, pri ktorých sa na základe písomnej odpovede Komisie alebo iných prijatých 
dokumentov navrhuje, aby sa ich posudzovanie ukončilo
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22. Petícia 0181/2011, ktorú predkladá Rosa Burgos Rérez, 
španielska štátna občianka,, v mene združenia Verdes de Aragón, 
o projekte zimného športového areálu v Montanuy, v autonómnej 
oblasti Aragón v severnom Španielsku a súvisiacom poškodení 
životného prostredia

   CM–
   PE 476,020/REV. II
   FdR 

23. Petícia 1386/2011, ktorú predkladá Antonio Javier Rodriguez 
Castillo, španielsky štátny občan , o povinnom mýte na diaľnici 
„Via do Infante“ v regióne Algarve v Portugalsku

   CM– PE 492,754/REV
   FdR 1012843

24. Petícia 0079/2012, ktorú predkladá združenie Víťazstvo 
decembrovej revolúcie 1989 a ďalších osem združení, o súčasnej 
situácii v Rumunsku
a
Petícia 0109/2012, ktorú predkladá G. P., rumunský štátny občan, 
o údajnej korupcii v justícii
a
Petícia 0244/2012, ktorú predkladá A. V., rumunská štátna 
občianka, o monitorovaní justičného systému v Rumunsku
a
Petícia 0637/2012, ktorú predkladá I. D., rumunský štátny občan, 
v mene Strany rumunskej diaspóry, o situácii v Rumunsku
a
Petícia 1814/2012, ktorú predkladá Y. D., bulharský štátny občan, 
za Úniu súkromných hospodárskych podnikov, o korupcii 
a organizovanej trestnej činnosti v Bulharsku

   CM– PE 524,839
   FdR 1012857

25. Petícia č. 0134/2012, ktorú predkladajú Anaïs Berthier a Natacha 
Cingotti, francúzske štátne občianky, v mene spoločností 
ClientEarth a Friends of the Earth Europe, spolu so 14 podpismi, 
o prístupe k dokumentom a informáciám EÚ o životnom prostredí

   CM– PE 496,610/REV
   FdR 1012828

26. Petícia 0353/2012, ktorú predkladá R. A., taliansky štátny občan, 
o problémoch s vydávaním turistických víz alžírskym príbuzným 
talianskymi diplomatickými orgánmi

   CM– PE 502,139/REV
   FdR 1010193

27. Petícia 0570/2012, ktorú predkladá Maria Teresa Magnifico, 
talianska štátna občianka, o uznaní svojho profesijného statusu 
v Taliansku, ktorý získala v Nemecku

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

28. Petícia 0594/2012, ktorú predkladá R. R., nemecký štátny občan, 
o ťažkostiach uznania ako akreditovaného odborníka

   CM– PE 506,265/REV
   FdR 1012833

29. Petícia 1038/2012, ktorú predkladá Luciano Iannuccelli, taliansky 
štátny príslušník, v súvislosti s uplatňovaním európskeho 
preukazu zdravotného poistenia v Českej republike

   CM– PE 514,902/REV
   FdR 1012834
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30. Petícia 1041/2012, ktorú predkladá Sabrina D'Amanti, talianska 
štátna občianka, o poškodení životného prostredia spôsobenom 
americkou vojenskou základňou v Niscemi (Caltanisetta)

   CM– PE 508,128/REV
   FdR 1012837

31. Petícia 1321/2012, ktorú predkladá Oisin Jones-Dillon, írsky 
štátny občan, o diskriminácii na základe štátnej príslušnosti zo 
strany maltských bánk

   CM– PE 523,131
   FdR 1010201

32. Petícia 1450/2012, ktorú predkladá Walter Serpagli, taliansky 
štátny občan, o predaji paliva pre motorové vozidlá

   CM– PE 524,844
   FdR 1012870

33. Petícia 1555/2012, ktorú predkladá Helmut Wolfram, nemecký 
štátny občan, spolu s jedným podpisom, v mene obyvateľov štvrte 
Kleedorf v obci Bad Brambach, o vztýčení veterných turbín 
v blízkosti nemeckej obytnej oblasti na hraniciach s Českou 
republikou

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874

34. Petícia 1657/2012, ktorú predkladá Stanislav Gulbinovic, litovský 
štátny občan, o justičnom systéme v Litve

   CM– PE 524,847
   FdR 1012876

35. Petícia 1704/2012, ktorú predkladá Englund Lennart, švédsky 
štátny občan, o výzve na rovnaké zaobchádzanie v súvislosti 
s poplatkami za dopravné preťaženie

   CM– PE 523,146
   FdR 1010216

36. Petícia 1773/2012, ktorú predkladá Marco Bava, taliansky štátny 
občan, o používaní talianskeho jazyka pri vypracúvaní 
dokumentov určených na verejné konzultácie EÚ

   CM– PE 524,849
   FdR 1012879

37. Petícia 1778/2012, ktorú predkladá Gianluca Sciacchitano, 
taliansky štátny občan, o transparentných telefonických zmluvách

   CM– PE 524,850
   FdR 1012881

38. Petícia 1798/2012, ktorú predkladá Kevin Scardifield, britský 
štátny občan, o celosvetovej informačnej kampani o RSD/CRPS

   CM– PE 524,851
   FdR 1012882

39. Petícia 1799/2012, ktorú predkladá James Bainbridge, britský 
štátny občan, o dani z nehnuteľnosti

   CM– PE 523,151
   FdR 1010222

40. Petícia 1802/2012, ktorú predkladá Pierangelo Saba, taliansky 
štátny občan, o zachovaní programu Erasmus

   CM– PE 524,852
   FdR 1012883
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41. Petícia 1812/2012, ktorú predkladá H. M., britský štátny občan, o 
zlepšení farmakovigilancie v rámci klinického skúšania liekov

   CM– PE 523,152
   FdR 1010223

42. Petícia č. 1877/2012, ktorú predkladá R. F., rakúsky štátny občan, 
o údajnej diskriminácii ostatných členských štátov vyplývajúcej 
z požiadavky, aby sa mzda úradníkov EÚ vyplácala na belgický 
bankový účet

   CM– PE 524,856
   FdR 1012887

43. Petícia 1905/2012, ktorú predkladá M. R. A., štátny občan Veľkej 
Británie, o občianstve EÚ po vyhlásení nezávislosti Škótska

   CM– PE 523,155
   FdR 1010227

44. Petícia č. 1939/2012, ktorú predkladá Milen Iliev, bulharský 
štátny občan, o podpore ochutených cigariet v EÚ

   CM– PE 524,857 
   FdR 1012888

45. Petícia 0034/2013, ktorú predkladá Andreas Mai, nemecký štátny 
občan, o návrhu nepovažovať elektronické cigarety za tabakový 
výrobok 
a
Petícia 0035/2013, ktorú predkladajú Janine a Michael Leven, 
nemeckí štátni občania, o návrhu nepovažovať elektronické 
cigarety za tabakový výrobok
a
Petícia 0067/2013, ktorú predkladá Joachim Kromm, nemecký 
štátny občan, o európskej smernici o tabaku

   CM– PE 524,861
   FdR 1012892

46. Petícia 0042/2013, ktorú predkladá Jonas Dieckmann, nemecký 
štátny občan, o nadmernom dotovaní poľnohospodárskych 
výrobkov

   CM– PE 524,863
   FdR 1012895

o O o

47. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
 10. februára 2014 od 15.00 do 18.30 h
 11. februára 2014 od 9.00 do 12.30 h


