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Ülés

2014. február 10., hétfő, 15.00–18.30
2014. február 11., kedd, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: PHS P4B001

1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
 2013. december 16.

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ melléklet

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 képviselő 
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.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Egészségügy

5. Anna Kleszcz lengyel állampolgár által benyújtott 0232/2013. 
számú petíció az egészségügyi létesítményekben a krónikus 
fájdalmak csillapítására vonatkozó egységes európai eljárások 
bevezetéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

Szociális ügyek

6. Heinrich Haller, német állampolgár által benyújtott 0807/2013. 
számú petíció egy munkahelyi sérülésről

   CM– PE 524.865
   FdR 1012898

Környezetvédelem

7. G. S. olasz állampolgár által benyújtott 1517/2012. számú, az
olasz állami tengerészeti koncessziók 2006/123/EK irányelvből 
való kizárásáról szóló petíció
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 519.659
   FdR 1004088

Halászat

8. Danny Byrne ír állampolgár által benyújtott 1938/2012. számú 
petíció a tengerbe veszett hajókra vonatkozó rendszer 
végrehajtása során az ír hatóságok által alkalmazott 
megkülönböztetésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 527.897
   FdR 1015887

Európai polgári kezdeményezés

9. Az EPK tanulmányának ismertetése:
„Európai Polgári Kezdeményezés – a végrehajtás első 
eredményei”
- Az időközi jelentés ismertetése az EPK-ról szóló, 2014. február 
17-i első meghallgatás céljából

17.30 és 18.30 között (zárt ülés)

10. Koordinátorok ülése
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* * *

2014. február 11., kedd

9 órakor

11. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

*** Szavazás ***

12. 2013. évi jelentés az uniós polgárságról. Uniós polgárok: a ti 
jogaitok, a ti jövőtök
(2013/ INI ) (COM(2013)0269 final)
Előadó:   SALAVRAKOS  (EFD)
(plenáris ülés: 2014. március 10.)
- jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

13. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységéről
Előadó:   WALESA  (EPP)
(az angol nyelvű módosítások beterjesztésének határideje: 2014. 
január 27., 12.00)
- módosítások megvitatása
- jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

    AM– PE 528.021
    FdR 1017554

Tényfeltáró látogatás

14. A görögországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. 
szeptember 17–20.)
(az angol nyelvű módosítások beterjesztésének határideje: 2014. 
január 27., 12.00)
- módosítások megvitatása
- munkadokumentum jóváhagyása

   DT–  PE 514.858
   FdR    942577

*** Szavazás vége ***

Bevándorlás

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

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

16. Izabella Pulpan olasz állampolgár által benyújtott 2727/2013. 
számú petíció a nem európai állampolgárságú bevándorlók 
sporteseményeken és -versenyeken való részvételéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir
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Alapvető jogok / Gyermekvédelem

17. Tammy Nørgård amerikai állampolgár által benyújtott 965/2011. 
számú petíció az emberi jogok a dán hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 502.133
   FdR 922954

18. Vincenzo Antonuccio olasz állampolgár által benyújtott 
954/2012. számú petíció a dán hatóságok által tanúsított, az 
emberi jogokat állítólagosan sértő bánásmódról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 506.297
   FdR 929993

19. Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin Fülöp-szigeteki állampolgár 
által benyújtott 963/2012. számú petíció tarthatatlan dániai 
helyzetéről

   CM– PE 514.941
   FdR 943034

20. Fabrizio Infante olasz állampolgár által benyújtott 964/2012. 
számú petíció Dániában élő leánya láthatásának 
megoldatlanságáról

   CM– PE 513.206
   FdR 939031

21. Aleksandra Kawasnicka lengyel állampolgár által benyújtott 
965/2012. számú petíció a leánya kezelésével kapcsolatos 
állítólagos orvosi hanyagságról és gyermeke dán apjával fennálló 
problémáiról

   CM– PE 514.900
   FdR 942933

22. Kent Cooper amerikai állampolgár által benyújtott 966/2012. 
számú petíció a dán hatóságok által állítólagosan tanúsított 
hátrányos megkülönböztetésről
(lehetőség szerint a petíciót benyújtó személy képviselőjének 
jelenlétében)

   CM– PE 514.900/REV
   FdR 1004009

23. Marion Weilharter osztrák állampolgár által benyújtott 
1078/2012. számú petíció gyermekének jogellenes elviteléről és a 
Hágai Megállapodás Dánia általi érvényesítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 514.903
   FdR 942936

24. Yan Maria Li Hong Kong-i állampolgár által benyújtott 
1420/2012. számú petíció az igazságszolgáltatás 
hozzáférhetőségéről és az emberi jogok védelméért folytatott 
küzdelemről Dániában

   CM– PE 519.632
   FdR 1004028

25. Oksana Jewell, orosz állampolgár által benyújtott 1891/2012. 
számú petíció az emberi jogoknak a dán hatóságok általi 
megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir
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26. Anni Nielsen dán állampolgár által benyújtott 1945/2012. számú 
petíció saját és gyermekei emberi jogainak megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM

27. Hjördis Svan Aðalheiðardóttir izlandi állampolgár által benyújtott 
0107/2013. számú petíció a nem dán állampolgárságú szülők 
emberi jogainak megsértéséről a gyermekek felügyeletének és 
jogellenes elviteleinek dániai ügyeiben

   sir

28. Sarah Charlotte West dán állampolgár által benyújtott 0108/2013. 
számú petíció a nem dán állampolgárságú szülők emberi jogainak 
megsértéséről a gyermekek felügyeletének és jogellenes 
elviteleinek dániai ügyeiben
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

29. Kema Mussolin amerikai állampolgár által benyújtott 939/2013. 
számú petíció egy felügyeleti joggal kapcsolatos dániai ügyről

   sir

30. Brigitte Thomsen dán állampolgár által benyújtott 944/2013. 
számú petíció az Ausztria és Dánia közötti megosztott 
felügyeletről

   sir

31. TÖRÖLVE    sir

32. M. G-N. német állampolgár által benyújtott 1089/2013. számú 
petíció a dán férjétől való válásáról

   sir

33. Marlene Enggaard Løvbum dán állampolgár által benyújtott 
1235/2013. számú petíció a bírói tévedésekről Dániában

   sir

34. Anne Rahima Tvede-Jensen dán állampolgár által benyújtott 
1398/2013. számú petíció az emberi jogok állítólagos 
megsértéséről Dániában

   sir

35. Laila Egensberg dán állampolgár által benyújtott 1547/2013. 
számú petíció saját és gyermekei emberi jogainak megsértéséről 
Dániában
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

36. B. S. W. dán állampolgár által benyújtott 1564/2013. számú 
petíció a gyermekek, a szülők, az anyák jogainak és az emberi 
jogok megsértéséről Dániában

   sir

37. B. H. dán állampolgár által benyújtott 1630/2013. számú petíció a 
gyermeke ellen elkövetett erőszakról

   sir
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38. K. H. dán állampolgár által benyújtott 1656/2013. számú petíció 
gyermeke jogáról, a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
szerinti kihallgatásáról és védelméről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)  

   sir

39. C. V. dán állampolgár által benyújtott 1797/2013. számú petíció a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és egyéb emberi jogi 
egyezmények megsértéséről Dániában
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

40. S. L. dán állampolgár által benyújtott 1802/2013. számú petíció 
egy hasonló témáról

   sir

41. Susanne Jørgensen dán állampolgár által benyújtott 1819/2013. 
számú petíció egy hasonló témáról

   sir

42. T. D. dán állampolgár által benyújtott 1940/2013. számú petíció a 
felügyeleti ügyek dán hatóságok általi kezeléséről

   sir

43. LiseLotte Trab dán állampolgár által benyújtott 1955/2013. számú 
petíció három gyermekének elhurcolásáról

   sir

44. M. X. hondurasi állampolgár által benyújtott 2166/2013. számú 
petíció az állítólagos megkülönböztetésről és üldöztetésről 
Dániában

   sir

* * *

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

45. Az AP, román állampolgár által benyújtott, 0573/2009 számú 
petíció az ivóvíz rossz minőségéről Buzauban (Románia)

   CM–
   PE 438.301/REV. III
   FdR 931856

46. Mészárosné Győrvári Izabella magyar állampolgár által a 
Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége nevében benyújtott 
1557/2009. számú petíció a magyarországi kis- és 
középvállalkozásokkal szemben alkalmazott megkülönböztetésről 
és az európai uniós normák alkalmazásának elmulasztásáról

   CM– PE 467.093/REV
   FdR 1000233

47. Tony Lowes, ír állampolgár által a „Friends of the Irish 
Environment” elnevezésű szervezet nevében benyújtott 
0755/2010. számú petíció a tőzegkitermeléssel összefüggésben az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának Írország 
általi elmulasztásáról

   CM–
   PE 467.097/REV. II
   FdR 1010181
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48. Paul McColgan ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” 
nevében benyújtott 1345/2010. számú petíció egy, az Egyesült 
Királyság és Írország közötti határon átnyúló helyzetben a 
járművek nyilvántartásba vételével kapcsolatos problémákról
valamint
Ryan Stewart ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” 
nevében benyújtott 1357/2010. számú petíció az Egyesült 
Királyságban tanuló ír hallgatók által a gépjármű-nyilvántartási 
adó tekintetében tapasztalt talányos helyzetről

   CM– PE 464.880/REV
   FdR 943020

49. Garbis Kehaiyan román állampolgár által az adózási visszaélések 
megelőzésének egyesülete (Asociația pentru prevenirea abuzurilor 
fiscale, APAF) nevében benyújtott 0811/2011. számú petíció az 
európai mezőgazdasági pénzeszközöknek a román állam általi 
jogellenes felhasználásáról

   CM– PE 513.137
   FdR 938619

50. Patrick Anazonwu német állampolgár által benyújtott 0828/2011. 
számú petíció Írországban a szociális járadéka beszüntetéséről

   CM– PE 487.849/REV
   FdR 931897

51. B. P. L. és F. B. S. spanyol állampolgárok által benyújtott 
0216/2012. számú, 76 aláírást tartalmazó petíció Cesurasban (A 
Coruña, Galicia) egy szennyvízkezelő üzem helyszínéről

   CM– PE 514.888
   FdR 942899

52. C. G. román állampolgár által benyújtott 0529/2012. számú 
petíció egy fogyatékossággal élőknek szóló képzési programról

   CM– PE 508.097
   FdR 931948

53. Nadia Borisova bolgár állampolgár által benyújtott 0865/2012. 
számú petíció a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci 
integrációjáról Bulgáriában

   CM– PE 508.114
   FdR 931997

54. Vologya Vaszilev bolgár állampolgár által, a „Szófiai 
háziorvosok szövetsége” (SAGMP) nevében benyújtott 
1014/2012. számú petíció a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv megsértéséről

   CM– PE 504.301
   FdR 925936

55. Loukia Stergiou görög állampolgár által benyújtott 1052/2012. 
számú petíció a harmadik ország állampolgárainak 
menedékjogaira vonatkozó uniós politikákról

   CM– PE 513.209
   FdR 939034

o O o

56. A következő ülés időpontja és helye
 2014. március 19., 9.00–12.30 és 15.00–18.30
 2014. március 20., 9.00–12.30


