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Ülés

2014. március 19., szerda, 9.00–12.30 és 15.00–18.30
2014. március 20., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: ...

1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 530.077
FdR 1023108

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
 2014. január 20–21.

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
+ 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

Alapvető jogok / Gyermekvédelem

* Egyesült Királyság

5. K. Z. német állampolgár által benyújtott 1229/2013 sz. petíció a 
gyermekével kapcsolatos láthatási jogai gyakorlását lehetővé tevő 
bírósági ítélet végrehajtásáról (Egyesült Királyság/Málta)
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

6. Laila Brice lett állampolgár által benyújtott 1655/2013 sz. petíció 
etnikai, vallási és nyelvi alapú állítólagos hátrányos 
megkülönböztetésről az Egyesült Királyságban 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Maija Zargarjana lett állampolgár által benyújtott 1852/2013 sz. 
petíció etnikai, vallási és nyelvi alapú állítólagos hátrányos 
megkülönböztetésről az Egyesült Királyságban 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

7. Ale Ambrasaite litván állampolgár által benyújtott 2287/2013 sz. 
petíció az Egyesült Királyság hatóságai által állítólagosan 
elkövetett etnikai, vallási és nyelvi alapú hátrányos 
megkülönböztetésről és az emberi jogok európai egyezményének 
megsértéséről
valamint
Ale Ambrasaite litván állampolgár által benyújtott 2473/2013 sz. 
petíció az Egyesült Királyság hatóságai által állítólagosan 
elkövetett etnikai, vallási és nyelvi alapú hátrányos 
megkülönböztetésről és az emberi jogok európai egyezményének 
megsértéséről

   sir

8. Emma Thomson brit állampolgár által benyújtott 2531/2013 sz. 
petíció az Egyesült Királyság hatóságai által állítólagosan 
elkövetett, egy anya fogyatékosságán alapuló hátrányos 
megkülönböztetésről

   sir

9. Sabine Kurjo McNeill német állampolgár által benyújtott 
1707/2013 sz. petíció a szülői hozzájárulás nélküli örökbeadás 
eltörlését (Egyesült Királyság) kérve
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

* Hollandia
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10. Kees van Beek holland állampolgár által benyújtott 0543/2009 sz. 
petíció arról, hogy a holland Gyermekvédelmi Tanács és Ifjúsági 
Jóléti Iroda állítólag figyelmen kívül hagyta az uniós szabályozást  
(Hollandia)

   CM–
   PE 430.515/rev II
   FdR 824551

11. Barbara Anna Blaszak lengyel állampolgár által benyújtott 
0363/2011 sz. petíció a holland gyermek- és ifjúságvédelmi 
szolgálat állítólagos önkényes intézkedéseiről és az 
állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetésről 
(Hollandia)
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 473.773/REV
   FdR 1003798

12. Jelena Antonova lett állampolgár által benyújtott 0943/2012 sz. 
petíció a hátrányos megkülönböztetésről és a személyek szabad 
mozgáshoz való jogának állítólagos megsértéséről
(Hollandia)
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 514.898
   FdR 942931
   LT NL

* Franciaország

13. Orosz Krisztina magyar állampolgár által benyújtott 1390/2012 
sz. petíció egy határon átnyúló ügyben a szülői felügyeleti jogról 
hozott bírósági ítélet végrehajtásáról és alapvető jogainak 
állítólagos megsértéséről
(Franciaország)
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 514.959
   FdR 943053

* Lengyelország

14. Anita Kaminska lengyel állampolgár által benyújtott 1920/2012 
sz. petíció arról, hogy Lengyelország nem felel meg a házassági 
ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi 
rendeletnek (Lengyelország/Írország)

   sir 

* Görögország

15. R. S. német állampolgár által benyújtott 1200/2007 sz. petíció az 
apasági jogokról
(Németország/Görögország)

   CM–
   PE PE441.313/REV
   FdR 1021987

* Spanyolország

16. Eduardo Raya Retamero spanyol állampolgár által benyújtott 
1013/2012 sz. petíció egy újszülött gyermek spanyolországi 
kórházból történt elrablásáról és az ügy alapos kivizsgálásának 
hatóságok általi elmulasztásáról

   CM– PE 519.616
   FdR 1004011
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valamint
Rosalía Gutiérrez Valdivia spanyol állampolgár által benyújtott 
1201/2012 sz. petíció egy újszülött gyermek spanyolországi 
kórházból történt elrablásáról és az ügy alapos kivizsgálásának 
hatóságok általi elmulasztásáról
valamint
Maria Angustias Rodriguez Fernandez spanyol állampolgár által 
benyújtott, két aláírást tartalmazó 1209/2012 sz. petíció újszülött 
gyermekek spanyolországi kórházból történt elrablásáról és az 
ügyek alapos kivizsgálásának hatóságok általi elmulasztásáról
valamint
Encarnación Murillo López spanyol állampolgár által benyújtott 
1323/2012 sz. petíció egy újszülött gyermek spanyolországi 
kórházból történt elrablásáról és az ügy alapos kivizsgálásának 
hatóságok általi elmulasztásáról
valamint
Encarnación Moya Gómez spanyol állampolgár által benyújtott 
1368/2012 sz. petíció egy újszülött gyermek spanyolországi 
kórházból történt elrablásáról és az ügy alapos kivizsgálásának 
hatóságok általi elmulasztásáról
valamint
Ma del Mar Guerrero Arjona spanyol állampolgár által benyújtott 
1369/2012 sz. petíció egy újszülött gyermek spanyolországi 
kórházból történt elrablásáról és az ügy alapos kivizsgálásának 
hatóságok általi elmulasztásáról
valamint
Maria del Carmen Gómez Heredia spanyol állampolgár által 
benyújtott 1631/2012 sz. petíció egy újszülött gyermek 
spanyolországi kórházból történt elrablásáról és az ügy alapos 
kivizsgálásának a hatóságok általi elmulasztásáról
valamint
Ana Peso Haro spanyol állampolgár által benyújtott 1772/2012 
sz. petíció egy újszülött gyermek spanyolországi kórházból történt 
elrablásáról és az ügy alapos kivizsgálásának hatóságok általi 
elmulasztásáról
valamint
Ascensión Barbero Sánchez spanyol állampolgár által benyújtott 
1790/2012 sz. petíció egy újszülött gyermek spanyolországi 
kórházból történt elrablásáról és az ügy alapos kivizsgálásának 
hatóságok általi elmulasztásáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 523.150
   FdR 1010220

Környezetvédelem

17. D. D. bolgár állampolgár által benyújtott 1353/2011 sz. petíció a 
bulgáriai Jambol megyében egy szemétlerakó építéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 498.098/REV
   FdR 938833
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18. Sheila Ellis brit állampolgár által a „Lakosok a mérgező 
anyagokkal szennyezett területek ellen” nevében benyújtott, 7 
aláírást tartalmazó 0944/2004 sz. petíció a hulladéklerakókról 
szóló európai uniós irányelv végrehajtásának az Egyesült 
Királyság általi állítólagos elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 367.729/REV. X
   FdR 1010171

19. Gisela Urban és Gabriele Menzel német állampolgárok által 
számos állatvédő szervezet nevében benyújtott, 7 724 aláírást 
tartalmazó 1833/2013 sz. petíció az állatkísérletek és a REACH-
rendelet ellen
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

Adatvédelem

20. M. R-W. litván állampolgár által az „Europejska Fundacja Praw 
Człowieka” (Európai Emberi Jogi Fórum) nevében benyújtott 
1008/2011 sz. petíció a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a litván hatóságok általi be nem tartásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 504.243
   FdR 925832

* * *

15.00

Versenyjog

21. Mara Bizzotto, Gino Agerde és Rosario Boschieri által az olasz 
Comitato Libera informazione Radio Televisiva nevében 
benyújtott, 11 432 aláírást tartalmazó 1633/2012 sz. petíció arról, 
hogy az olasz RAI TV licencdíja nincs összhangban az uniós 
joggal
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 519.770/REV
   FdR 1021515

Környezetvédelem

22. Roland Egger osztrák állampolgár által az 
„atomstopp_oberoesterreich” nevében benyújtott, 14 658 aláírást 
tartalmazó 1845/2013 sz. petíció egy egységes, az egész EU-ra 
kiterjedő, az atomerőművek baleseteiből eredő polgári jogi 
felelősségbiztosításról 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

23. Reinhard Uhrig német állampolgár által a „Friends of the Earth 
Austria” nevében benyújtott, körülbelül 98 500 aláírást tartalmazó 
1042/2011 sz. petíció az atomenergia alkalmazásának világszintű, 

   CM– PE 487.868/REV
   FdR 922955
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azonnal megkezdendő fokozatos megszüntetéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

24. H. W. F. német állampolgár által benyújtott 1403/2011 sz. petíció 
a Cseh Köztársaságban található temelini atomerőmű bővítéséről

   CM– PE 494.746
   FdR 911584 

25. Heinz Mutzek osztrák állampolgár által a „Mieterbeirat Siedlung 
Hirschstetten” (a Hirschstetteni Bérlők Egyesülete) nevében 
benyújtott 2383/2013 sz. petíció a Bécs külvárosi részén tervezett 
új autópálya-szakasz megépítéséről és annak a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt hatásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

26. José Vázquez Gómez spanyol állampolgár által az „Asociación 
movida Pro Parque Tamarguillo” egyesület nevében benyújtott 
0559/2009 sz. petíció egy autópálya-bekötőút építéséről, amely 
tönkretenne egy parkot Sevillában
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE438.300/REV
   FdR 859599

27. Carlos Alonso Cidad spanyol állampolgár által benyújtott 
0971/2013 sz. petíció a baszkföldi Oiola tároló ivóvizének 
minőségéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

28. Koordinátorok ülése

* * *

2014. március 20., csütörtök, 9.00

29. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól
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Megkülönböztetés

30. Rolf Weber német állampolgár által benyújtott 1873/2012 sz. 
petíció franciaországi földterületek német mezőgazdasági termelő 
általi bérléséről és az életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetésről

   CM– PE 527.894
   FdR 1015884

Szociális ügyek

31. Lorenzo Torto olasz állampolgár által benyújtott 1273/2010 sz. 
petíció a fogyatékossággal élők munkavállaláshoz való jogáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 464.869/REV
   FdR 911519 

32. Darányi József magyar állampolgár által benyújtott 267/2012 sz. 
petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer 
megszüntetéséről
valamint
Katus Károly magyar állampolgár által a „Szolgálat és Becsület 
Érdekvédelmi Mozgalom” nevében benyújtott, 1 860 aláírást 
tartalmazó 0474/2012 sz. petíció a magyarországi 
korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
L. G. T., magyar állampolgár által benyújtott 0479/2012 sz. 
petíció a magyarországi a magyarországi korengedményes 
nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről
valamint
Fazekas Attila magyar állampolgár által benyújtott 0483/2012 sz. 
petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer 
megszüntetéséről
valamint
Nyakó Csaba magyar állampolgár által benyújtott 0625/2012 sz. 
petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer 
megszüntetéséről
valamint
Koczka Flórián, magyar állampolgár által benyújtott 0762/2012 
sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási 
rendszer megszüntetéséről
valamint
Balogh István magyar állampolgár által benyújtott 1144/2012 sz. 
petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer 
megszüntetéséről
valamint
Kuti László magyar állampolgár által a „KNOÉ 
(Korengedményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete)” nevében benyújtott 1261/2012 sz. petíció a 
magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer 

   CM– PE 506.254
   FdR 929917

  
sir
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megszüntetéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
E. S. F. magyar állampolgár által benyújtott 0477/2013 sz. petíció 
a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer 
megszüntetéséről

Európai alapok

33. Marek Suski és Wojciech Surkiewicz lengyel állampolgárok által 
benyújtott, körülbelül 10 000 aláírást tartalmazó 2761/2013 sz. 
petíció az európai uniós alapoknak a Mazóvia vajdaságban (egy 
lengyel régió) történő elosztásáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

Gazdasági és pénzügyek

34. O. K. H. K. német állampolgár által benyújtott 1480/2012 sz. 
petíció a görög kormány kisbefektetők tulajdonában lévő 
hitelállománya értékének kötelező csökkentéséről
( !!! ELHALASZTVA az április 1-jei ülésre !!! )

   sir

Környezetvédelem

35. Eduard Rabal Vidal spanyol állampolgár által benyújtott 
0172/2013 sz. petíció a spanyolországi megújulóenergia-ágazatról
valamint
Jorge Barredo spanyol állampolgár által az „Unión Española 
Fotovoltaica” nevében benyújtott, 14 aláírást tartalmazó 
0430/2013 sz. petíció a megújuló energiaforrások spanyolországi 
keretéről 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Miguel Ruperez Marco és Elena Caminero Muñoz spanyol 
állampolgárok által a „Dulcinea Solar 61 és 62” nevében 
benyújtott, 2 aláírást tartalmazó 0709/2013 sz. petíció a megújuló 
energiaforrások spanyolországi keretéről
valamint
Piet Holtrop spanyol állampolgár által benyújtott 1481/2013 sz. 
petíció a spanyol kormánynak a 2009/28/EK irányelv céljaival 
ellentétes fellépéseiről a megújuló energia terén
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

   sir

   sir

   sir

36. Roberto Albanese olasz állampolgár által benyújtott 1331/2012 
sz. petíció az olaszországi napenergia-ágazat válságáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 529.912
   FdR 1022157
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37. Werner Sandig német állampolgár által benyújtott 1160/2009 sz. 
petíció a cseh Ústí nad Labem határ menti régióban két 
szélerőműpark létrehozásáról, valamint ennek a közelben fekvő 
német természetvédelmi területekre gyakorolt káros környezeti 
hatásairól
valamint
Thomas Kirsten német állampolgár által a délkelet-németországi 
Altenberg város önkormányzati képviselőtestülete nevében 
benyújtott 1246/2010 sz. petíció a közeli cseh határ menti 
területen tervezett szélerőműpark létesítésével kapcsolatban az 
Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak megsértéséről
valamint
Frank Legler német állampolgár által az „Erzgebirgszweigverein 
Geising” (Geisingi Érchegység Társegyesület) nevében 
benyújtott, körülbelül 350 aláírást tartalmazó 1501/2010 sz. 
petíció a közeli cseh határ menti területen tervezett szélerőműpark 
létesítésével kapcsolatban az Európai Unió környezetvédelmi 
jogszabályainak megsértéséről

   CM–
   PE 441.094/REV. II
   FdR 1010178

38. Peter Kranz német állampolgár által benyújtott 1008/2010 sz. 
petíció egy Wolfhagen/Hessen területén tervezett 
szélerőműparkkal szembeni széles körű tiltakozásról

   CM– PE462.668/REV
   FdR 887594

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

   CM– PE 524.845
   FdR 1012874 

40. Hartmut Tanneberger német állampolgár által benyújtott, 
körülbelül 11 000 aláírást tartalmazó 0757/2010 sz. petíció a 
Németország és Csehország között a határt alkotó Érchegység 
területén a levegőszennyezésről

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137 

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

41. Anna Schnackers holland állampolgár által benyújtott 0385/2008 
sz. petíció a fogyatékossággal élő személyek személyazonosító 
igazolványának európai elismeréséről

   CM– PE 415.116/REV
   FdR 1017782
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42. Angela és William Flanagan brit állampolgárok által benyújtott 
0971/2009 sz. petíció egy hibás csatornarendszerből származó 
egészségügyi kockázatokról és arról, hogy a hatóságok 
visszautasították az intézkedést

   CM–
   PE 441.089/REV. III
   FdR 1017783

43. S. M. német állampolgár által benyújtott 0372/2011 sz. petíció a 
Franciaország és Németország között a szakorvosi képesítések 
elismerésében mutatkozó különbségekről

   CM– PE 475.884/REV
   FdR 1015815

44. Fabio Albanese olasz állampolgár által benyújtott 0567/2011 sz. 
petíció az olasz oktatási minisztérium részéről a „Diploma di 
maturità magistrale” (középiskolai tanári képzés elvégzését 
igazoló oklevél) esetében a 2005/36/EK irányelvnek való 
megfelelést igazoló dokumentum kiállításának megtagadásáról

   CM– PE 519.572/REV
   FdR 1017788

45. Maria Antónia Busto Ortiz spanyol állampolgár által benyújtott 
0744/2011 sz. petíció a tulajdonában lévő mezőgazdasági 
földterületen rákkeltő nehézfémek lerakásáról

   CM– PE 508.083/REV
   FdR 1012842

46. B. H. magyar állampolgár által benyújtott 0075/2012 sz. petíció a 
magyarországi egyetemi tanulmányok feltételeiről

   CM– PE 523.126
   FdR 1010191

47. Eva Bencze olasz állampolgár által benyújtott 0218/2012 sz. 
petíció egy román szakképesítés Olaszországban történő 
elismeréséről

   CM–
   PE 498.102/REV. II
   FdR 1017802

48. Wolfgang Semrad osztrák állampolgár által benyújtott 0325/2012 
sz. petíció a munkaidőről szóló irányelvről

   CM– PE 528.125
   FdR 1017831

49. Kumar Sreeram indiai állampolgár által benyújtott 0624/2012 sz. 
petíció fogorvosi képesítésének elismeréséről

   CM– PE 504.259/REV
   FdR 1010195

50. Beniamino Sandrini olasz állampolgár által benyújtott 0663/2012 
sz. petíció Verona tartomány hulladéklerakóinak létesítéséhez 
kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférésről

   CM–
   PE 504.261/REV. II
   FdR 1017803

51. L. M. magyar állampolgár által benyújtott 0755/2012 sz. petíció a 
magyarországi jogrendszer hiányosságairól

   CM– PE 504.268/REV
   FdR 1017805

52. Andrzej Stepniewski lengyel állampolgár által benyújtott 
0757/2012 sz. petíció az uniós jogszabályok megsértése miatti 
panaszoknak a Bizottsághoz való benyújtására vonatkozó eljárás 
módosításáról

   CM– PE 528.126
   FdR 1017832
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53. Guiso Gavino olasz állampolgár által benyújtott 0904/2012 sz. 
petíció a Szardínia szigetén (Olaszország), Macomer/Tossilo 
településen található hulladékkezelő üzemben építendő új 
hulladékégetőről

   CM–
   PE 506.289/REV. II
   FdR 1017806

54. Santo Grammatico olasz állampolgár által a „Legambiente” 
nevében benyújtott 0962/2012 sz. petíció a Riccò del Golfo-i (La 
Spezia, Liguria) Parodi-hegy (Monte Parodi) mészkőbányájában 
folyó kitermelésről

   CM–
   PE 506.299/REV. II
   FdR 1015822

55. Cecilia Sanna olasz állampolgár által benyújtott 1008/2012 sz. 
petíció az orvosi igazolások elismeréséről

   CM– PE 528.127
   FdR 1017833

56. Mihai Jurcau román állampolgár által benyújtott 1208/2012 sz. 
petíció a román jogrendszer működéséről

   CM– PE 528.128
   FdR 1017834

57. Az „Occupy for Animals” nonprofit szervezet (Luxemburg) által 
benyújtott 1251/2012 sz. petíció a kóbor állatokkal való kegyetlen 
bánásmódról

   CM– PE 508.162/REV
   FdR 1017808

58. Gregory Barton brit állampolgár által benyújtott 1252/2012 sz. 
petíció a thai állampolgárságú felesége számára vízum 
kérelmezésekor a bangkoki (Thaiföld) francia konzulátuson 
felmerült állítólagos nehézségekről

   CM– PE 514.949/REV
   FdR 1015823

59. Matías Alonso Blasco spanyol állampolgár által benyújtott 
1356/2012 sz. petíció az erőszakos eltűnések számos megoldatlan 
spanyolországi esetéről

   CM– PE 527.878
   FdR 1015863

60. Susanne Anzengruber német állampolgár által benyújtott 
1481/2012 sz. petíció az európai kutyaviadalokról

   CM– PE 519.651/REV
   FdR 1017809

61. Monika Pape német állampolgár által benyújtott 1533/2012 sz. 
petíció a vízelvezetési problémák miatt elárasztott otthonáról

   CM– PE 527.882
   FdR 1015868

62. I. M. lengyel állampolgár által benyújtott 1696/2012 sz. petíció 
egy holland munkaerő-kölcsönző ügynökség helytelen 
gyakorlatairól

   CM– PE 527.886
   FdR 1015873

63. Dino Guido Rinoldi, Bisio Alessandra és Fabrizio Baldizzone 
olasz állampolgárok által a „LETA” egyesület nevében benyújtott 
1807/2012 sz. petíció a belső piaci védjegyekkel történő 
visszaélésekről

   CM– PE 527.890
   FdR 1015879
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64. Pifkó Krisztián magyar állampolgár által benyújtott, 2 857 online 
aláírást tartalmazó 1813/2012 sz. petíció az elektromos cigaretta 
töltőfolyadéka magyarországi szabad kereskedelmének 
visszaállításáról

   CM– PE 527.891
   FdR 1015881

65. João Paulo Gomes Baptista portugál állampolgár által benyújtott 
1825/2012 sz. petíció a Portugáliában nemrég megváltoztatott 
helyi önkormányzati határokról

   CM– PE 527.892
   FdR 1015882

66. Ramona Riscau román állampolgár által benyújtott 1838/2012 sz. 
petíció az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (141. 
sz. eszköz) támogatható projektek finanszírozásáról Romániában

   CM– PE 524.854
   FdR 1012885

67. Cătălin Bizgan román állampolgár által benyújtott 1868/2012 sz. 
petíció a járművek szennyezőanyag-kibocsátására kivetett 
romániai adóról

   CM– PE 524.855
   FdR 1012886

68. Carmen Elena Calin román állampolgár által benyújtott 
1896/2012 sz. petíció a diplomák elismeréséről az Unióban

   CM–
   PE 527.895
   FdR 1015885

69. L. S. ír állampolgár által benyújtott 1936/2012 sz. petíció a 
határon átnyúló szülői felügyeletre vonatkozó bírósági 
határozatok betartásáról szóló uniós jogszabályok Magyarország 
általi állítólagos megsértéséről

   CM– PE 527.896
   FdR 1015886

70. Aferdita Hasandocaj olasz állampolgár által benyújtott 1943/2012 
sz. petíció az olaszországi gazdasági válságról

   CM– PE 528.123
   FdR 1017829

71. G. A. brit állampolgár által benyújtott 1952/2012 sz. petíció egy 
adóügyi képviselő kinevezéséről Portugáliában

   CM– PE 527.899
   FdR 1015890

72. Lorenz H. Becker német állampolgár által benyújtott 0001/2013 
sz. petíció a csőd Unión belüli eltérő jogi szabályozásáról

   CM– PE 528.124
   FdR 1017830

73. Mohamed Musa Gbondo Sama német állampolgár által benyújtott 
0006/2013 sz. petíció a német hatóságok vízumkérelemmel 
kapcsolatos állítólagos egyenlőtlen bánásmódjáról

   CM– PE 528.169
   FdR 1018328

74. Lodovico Pizzati olasz állampolgár által benyújtott, 30 000 
aláírást tartalmazó 0018/2013 sz. petíció a Veneto régió független 
európai állammá válásáról szóló lehetséges népszavazás Európai 
Unió általi elismeréséről

   CM– PE 528.172
   FdR 1018331
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75. Lea Ruth Ziebold német állampolgár által benyújtott 0020/2013 
sz. petíció a spanyolországi Segovia, Avila és Salamanca 
települések védett épületeinek lebontásáról

   CM– PE 527.901
   FdR 1015892

76. L. C. olasz állampolgár által benyújtott 0022/2013 sz. petíció a 
Castiglion Fibocchi településen (Arezzo megye, Olaszország) 
található biogázüzem által okozott környezetszennyezésről

   CM– PE 528.173
   FdR 1018333

77. Jos Eisberg német állampolgár által benyújtott 0041/2013 sz. 
petíció a sztívia (jázminpakóca) engedélyezéséről

   CM– PE 527.902
   FdR 1015893

78. Norbert Claus német állampolgár által benyújtott 0048/2013 sz. 
petíció a járművezetők képzéséről

   CM– PE 527.903
   FdR 1015895

79. Holger Bauermeister német állampolgár által benyújtott 
0068/2013 sz. petíció a meghatározott jogi formájú gazdasági 
társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi 
irányelvről

   CM– PE 527.904
   FdR 1015897

80. Christos Vlachojannis és Jannis Leventakis görög állampolgárok 
által benyújtott, 3 400 aláírással ellátott 0073/2013 sz. petíció a 
görög Párosz és Antíparosz szigetein tapasztalható 
közegészségügyi helyzetről

   CM– PE 527.905
   FdR 1015898

81. Nutan Sampat német állampolgár által benyújtott 0075/2013 sz. 
petíció a gyógyszerekre vonatkozó új rendeletről

   CM– PE 524.864
   FdR 1012896

82. Petr Kohout cseh állampolgár által benyújtott 0086/2013 sz. 
petíció a függőség és a szerencsejáték megfékezéséről

   CM– PE 528.178
   FdR 1018338

83. Jürgen Engert német állampolgár által benyújtott 0095/2013 sz. 
petíció az Amszterdamban és Rotterdamban fizetendő parkolási 
díjakról

   CM– PE 528.179
   FdR 1018339

84. Marta Mariani olasz állampolgár által benyújtott 0112/2013 sz. 
petíció a chartres-i székesegyházról

   CM– PE 528.181
   FdR 1018341

85. Andrea Dimitri olasz állampolgár által benyújtott 0177/2013 sz. 
petíció a szakmai képesítések spanyolországi elismeréséről

   CM– PE 528.184
   FdR 1018344

o O o
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86. A következő ülés időpontja és helye
   2014. április 1., 9.00–12.30 és 15.00–18.30


