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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

PETI_OJ(2014)231_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 10. februára 2014 od 15.00 do 18.30 h 
utorok 11. februára 2014 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: PHS P4B001

1. Prijatie programu schôdze (1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:
 16. decembra 2013

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ príloha

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 
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potom automaticky zahrnutý do časti A a bude sa o ňom rokovať na nasledujúcej schôdzi.

Za prítomnosti Európskej komisie

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

Zdravie

5. Petícia 0232/2013, ktorú predkladá Anna Kleszcz (Poľsko), o 
zavedení jednotných európskych postupov pri liečbe chronickej 
bolesti v zdravotníckych zariadeniach
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   sir

Sociálne veci

6. Petícia 0807/2013, ktorú predkladá Heinrich Haller (Nemecko), 
o pracovnom úraze

   CM– PE 524.865
   FdR 1012898

Životné prostredie

7. Petícia 1517/2012, ktorú predkladá G. S. (Taliansko), o vyňatí 
talianskych štátnych námorných koncesií z oblasti pôsobnosti 
smernice 2006/123/ES
(za prítomnosti predkladateľa/predkladateľky petície)

   CM– PE 519.659
   FdR 1004088

Rybárstvo

8. Petícia 1938/2012, ktorú predkladá Danny Byrne (Írsko), 
o diskriminácii zo strany írskych orgánov pri vykonávaní systému 
v prípade straty plavidla na mori
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 527.897
   FdR 1015887

Európska iniciatíva občanov

9. Prezentácia štúdie o európskej iniciatíve občanov
„Európska iniciatíva občanov – prvé poznatky z vykonávania”
– prezentácia priebežnej správy v súvislosti s prvým vypočutím 
o európskej iniciatíve občanov dňa 17.2.2014

od 17.30 do 18.30 h (za zatvorenými dverami)
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10. Schôdza koordinátorov

* * *

utorok 11. februára 2014

o 9.00 h

11. Oznámenia predsedajúcej o rozhodnutiach koordinátorov

*** Hlasovanie ***

12. Správa o občianstve EÚ za rok 2013. Občania EÚ: vaše práva, 
vaša budúcnosť
(2013/  INI )  (COM(2013) 269 final
Spravodajca:   SALAVRAKOS  (EFD)
(plenárne zasadnutie : 10. marca 2014)
– prijatie návrhu správy

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

13. Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2013
Spravodajca:   WALESA  (EPP)
(termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov v anglickom 
jazyku:  27. január 2014, 12.00 h)
– preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
– prijatie návrhu správy

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

    AM– PE 528.021
    FdR 1017554

Vyšetrovacia misia

14. Správa o vyšetrovacej misii v Grécku (17. – 20. septembra 2013)
(termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov:  27. január 
2014, 12.00 h)
– preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
– schválenie pracovného dokumentu

   DT–  PE 514.858
   FdR    942577

*** Koniec hlasovania ***

Prisťahovalectvo



PE528.119v01-00 4/8 OJ\1017824SK.doc

SK

15. Petícia 1690/2012, ktorú predkladá Regina Schlacht (Rakúsko), 
o odbornom vzdelávaní pre žiadateľov o azyl
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

16. Petícia 2727/2013, ktorú predkladá Izabella Pulpan (Taliansko), 
o účasti prisťahovalcov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi 
európskej krajiny, na športových podujatiach a súťažiach
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   sir

Základné práva/Ochrana detí

17. Petícia 965/2011, ktorú predkladá Tammy Nørgård (USA), 
o údajnom porušovaní ľudských práv zo strany dánskych orgánov
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM– PE 502.133
   FdR 922954

18. Petícia 954/2012, ktorú predkladá Vincenzo Antonuccio 
(Taliansko), o zaobchádzaní zo strany dánskych orgánov, ktoré 
bolo údajne v rozpore s ľudskými právami
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 506.297
   FdR 929993

19. Petícia 963/2012, ktorú predkladá Marie Kathleen Denise Arce-
Aspelin (Filipíny), o jej neudržateľnej situácii v Dánsku

   CM– PE 514.941
   FdR 943034

20. Petícia 964/2012, ktorú predkladá Fabrizio Infante (Taliansko), 
o nedostatočnom styku so svojou dcérou žijúcou v Dánsku

   CM– PE 513.206
   FdR 939031

21. Petícia 965/2012, ktorú predkladá Aleksandra Kawasnicka 
(Poľsko), o údajnom zanedbaní zdravotnej starostlivosti pri liečbe 
jej dcéry a problémoch s dánskym otcom dieťaťa

   CM– PE 514.900
   FdR 942933

22. Petícia 966/2012, ktorú predkladá Kent Cooper (USA), o údajnej 
diskriminácii zo strany dánskych orgánov
(prípadne za účasti zástupcu predkladateľa petície)

   CM– PE 514.900/REV
   FdR 1004009

23. Petícia 1078/2012, ktorú predkladá Marion Weilharter (Rakúsko), 
o spore vo veci únosu jej dieťaťa a o presadzovaní Haagskeho 
dohovoru zo strany Dánska
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM– PE 514.903
   FdR 942936

24. Petícia 1420/2012, ktorú predkladá Yan Maria Li (Hong Kong), 
o prístupe k spravodlivosti a boji za ľudské práva v Dánsku

   CM– PE 519.632
   FdR 1004028
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25. Petícia 1891/2012. ktorú predkladá Oksana Jewell (Rusko), 
o porušovaní ľudských práv dánskymi orgánmi
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   sir

26. Petícia 1945/2012, ktorú predkladá Anni Nielsen (Dánsko), 
o porušovaní jej ľudských práv a práv jej detí
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM

27. Petícia 0107/2013, ktorú predkladá Hjördis Svan Aðalheiðardóttir 
(Island), o porušovaní ľudských práv rodičov, ktorí nie sú 
dánskymi občanmi, v prípadoch zverenia dieťaťa do osobnej 
starostlivosti a únosov detí v Dánsku

   sir

28. Petícia 0108/2013, ktorú predkladá Sarah Charlotte West 
(Dánsko), o porušovaní ľudských práv rodičov, ktorí nie sú 
dánskymi občanmi, v prípadoch zverenia dieťaťa do osobnej 
starostlivosti a únosov detí v Dánsku
(prípadne za prítomnosti predkladateľky petície)

   sir

29. Petícia 939/2013, ktorú predkladá Kema Mussolin (USA), 
o prípade zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti v Dánsku

   sir

30. Petícia 944/2013, ktorú predkladá Brigitte Thomsen (Dánsko), 
o striedavej starostlivosti v Rakúsku a Dánsku

   sir

31. ZRUŠENÁ    sir

32. Petícia 1089/2013, ktorú predkladá M. G-N (Nemecko), o jej 
rozvode s dánskym manželom

   sir

33. Petícia 1235/2013, ktorú predkladá Marlene Enggaard Løvbum 
(Dánsko), o justičnom omyle v Dánsku

   sir

34. Petícia 1398/2013, ktorú predkladá Anne Rahima Tvede-Jensen 
(Dánsko), o údajnom porušovaní ľudských práv v Dánsku

   sir

35. Petícia 1547/2013, ktorú predkladá Laila Egensberg (Dánsko), 
o porušovaní jej ľudských práv a práv jej detí v Dánsku
(prípadne za prítomnosti predkladateľky petície)

   sir
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36. Petícia 1564/2013, ktorú predkladá B. S. W. (Dánsko), 
o porušovaní práv detí, práv rodičov, práv matiek a ľudských práv 
v Dánsku

   sir

37. Petícia 1630/2013, ktorú predkladá B. H. (Dánsko), o násilí 
páchanom na jej dieťati

   sir

38. Petícia 1656/2013, ktorú predkladá K. H. (Dánsko), o práve jej 
dieťaťa byť vypočuté a chránené v súlade s Dohovorom OSN 
o právach dieťaťa
(za prítomnosti predkladateľky petície)  

   sir

39. Petícia 1797/2013, ktorú predkladá C. V. (Dánsko), o porušovaní 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa a ďalších dohovorov o 
ľudských právach v Dánsku
(za prítomnosti predkladateľa/predkladateľky petície)

   sir

40. Petícia 1802/2013, ktorú predkladá S. L. (Dánsko), o podobnej 
téme

   sir

41. Petícia 1819/2013, ktorú predkladá Susanne Jørgensen (Dánsko), 
o podobnej téme

   sir

42. Petícia 1940/2013, ktorú predkladá T. D. (Dánsko), o spôsobe, 
akým dánske orgány riešia prípady zverenia dieťaťa do osobnej 
starostlivosti

   sir

43. Petícia 1955/2013, ktorú predkladá LiseLotte Trab (Dánsko), 
o odobratí jej troch detí

   sir

44. Petícia 2166/2013, ktorú predkladá M. X. (Honduras), o údajnej 
diskriminácii a prenasledovaní v Dánsku

   sir

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

45. Petícia 0573/2009, ktorú predkladá A. P. (Rumunsko), o nízkej 
kvalite pitnej vody v Buzau (Rumunsko)

   CM–
   PE 438.301/REV. III
   FdR 931856

46. Petícia 1557/2009, ktorú predkladá Izabella Mészárosné Györvári 
(Maďarsko) v mene Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége 
(Únia ochrany obchodných záujmov podnikov), o diskriminácii 
malých a stredných podnikov v Maďarsku a nedodržiavaní 
noriem EÚ

   CM– PE 467.093/REV
   FdR 1000233

47. Petícia 0755/2010, ktorú predkladá Tony Lowes (Írsko) v mene 
organizácie Friends of the Irish Environment, o nepresadzovaní 
európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia zo 
strany Írska v súvislosti s ťažbou rašeliny

   CM–
   PE 467.097/REV. II
   FdR 1010181

48. Petícia 1345/2010, ktorú v mene združenia Abolish VRT 
Campaign predkladá Paul McColgan (Írsko), o problémoch s 
registráciou motorových vozidiel v cezhraničnej situácii medzi 
Spojeným kráľovstvom a Írskom
a
petícia 1357/2010, ktorú v mene združenia Abolish VRT 
Campaign predložil Ryan Stewart (Írsko), o problémoch, ktoré 
majú írski študenti študujúci v Spojenom kráľovstve v súvislosti s 
daňou z registrácie motorových vozidiel

   CM– PE 464.880/REV
   FdR 943020

49. Petícia 0811/2011, ktorú predkladá Garbis Kehaiyan (Rumunsko) 
v mene asociácie Asociaţia pentru prevenirea abuzurilor fiscale 
(APAF) [Asociácia pre predchádzanie daňovým podvodom], 
o zneužívaní európskych fondov rumunskou vládou v oblasti 
poľnohospodárstva

   CM– PE 513.137
   FdR 938619

50. Petícia 0828/2011, ktorú predkladá Patrick Anazonwu 
(Nemecko), o zastavení určitých sociálnych výhod v Írsku

   CM– PE 487.849/REV
   FdR 931897

51. Petícia 0216/2012, ktorú predkladajú B.P.L. a F.B.S. (Španielsko) 
spolu so 76 podpismi, o umiestnení čističky odpadových vôd v 
Cesuras (La Coruña, Galícia)

   CM– PE 514.888
   FdR 942899

52. Petícia 529/2012, ktorú predkladá C.G. (Rumunsko), o programe 
odborného vzdelávania pre osoby so zdravotným postihnutím

   CM– PE 508.097
   FdR 931948
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53. Petícia 0865/2012, ktorú predkladá Nadia Borisova (Bulharsko), 
o začleňovaní osôb so zdravotným postihnutím na trh práce v 
Bulharsku

   CM– PE 508.114
   FdR 931997

54. Petícia 1014/2012, ktorú predkladá Volodya Vasilev (Bulharsko) 
v mene asociácie Sofia General Practitioners’ Association 
(SAGMP), o nedodržiavaní smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných 
kvalifikácií

   CM– PE 504.301
   FdR 925936

55. Petícia 1052/2012, ktorú predkladá Loukia Stergiou (Grécko), 
o politikách EÚ týkajúcich sa udeľovania azylu štátnym 
príslušníkom tretích krajín

   CM– PE 513.209
   FdR 939034

o O o

56. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
     19. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do– 18.30 h
     20. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h


