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Výbor pre petície

PETI_OJ(2014)232_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 19. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h
štvrtok 20. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť

1. Prijatie návrhu programu schôdze  (1) PE 530.077
FdR 1023108

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:
 20. – 21. januára 2014

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
+ prílohy

3. Oznámenia predsedajúceho

4. Rôzne otázky

_________________________
(1) V súlade s rozhodnutím výboru z 30. septembra 1997 na základe pracovného dokumentu PE 223.544 sa 
počas tejto schôdze nebude rokovať o bodoch uvedených v časti B návrhu programu schôdze. 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.

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

Základné práva/Ochrana detí

* Spojené kráľovstvo

5. Petícia 1229/2013, ktorú predkladá K.Z. (Nemecko), o výkone 
rozsudku, ktorý mu umožní uplatňovať právo na návštevy jeho 
dieťaťa (Spojené kráľovstvo/Malta)
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir

6. Petícia 1655/2013, ktorú predkladá Laila Brice (Lotyšsko), o 
údajnej diskriminácii v Spojenom kráľovstve na základe 
etnického pôvodu, náboženského vyznania a jazyka
(za prítomnosti predkladateľky petície)
a
Petícia 1852/2013, ktorú predkladá Maija Zargarjana (Lotyšsko), 
o údajnej diskriminácii v Spojenom kráľovstve na základe 
etnického pôvodu, náboženského vyznania a jazyka
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   sir

7. Petícia 2287/2013, ktorú predkladá Ale Ambrasaite (Litva), o 
údajnej diskriminácii zo strany orgánov Spojeného kráľovstva na 
základe etnického pôvodu, náboženského vyznania a jazyka a o 
porušení Európskeho dohovoru o ľudských právach
a
Petícia 2473/2013, ktorú predkladá Ale Ambrasaite (Litva), o 
údajnej diskriminácii zo strany orgánov Spojeného kráľovstva na 
základe etnického pôvodu, náboženského vyznania a jazyka a o 
porušení Európskeho dohovoru o ľudských právach

   sir

8. Petícia 2531/2013, ktorú predkladá Emma Thomson (Veľká 
Británia), o údajnej diskriminácii zo strany orgánov Spojeného 
kráľovstva na základe zdravotného postihnutia matky

   sir

9. Petícia 1707/2013, ktorú predkladá Sabine Kurjo McNeill 
(Nemecko) a v ktorej sa požaduje zrušenie osvojenia bez súhlasu 
rodičov (Spojené kráľovstvo)
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   sir

* Holandsko

10. Petícia 0543/2009, ktorú predkladá Kees van Beek (Holandsko), o 
údajnom nerešpektovaní právnych predpisov EÚ zo strany 
holandskej rady na ochranu detí a úradu starostlivosti o mládež 
(Holandsko)

   CM–
   PE 430.515/rev II
   FdR 824551
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11. Petícia 0363/2011, ktorú predkladá Barbara Anna Blaszak 
(poľská štátna občianka), o údajných svojvoľných opatreniach 
a diskriminácii na základe štátnej príslušnosti zo strany 
holandskej služby sociálneho zabezpečenia pre deti a mládež 
(Holandsko)
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM– PE 473.773/REV
   FdR 1003798

12.Petícia č. 0943/2012, ktorú predložila Jelena Antonova (štátna 
príslušníčka Lotyšska), o diskriminácii a údajnom porušení 
voľného pohybu osôb
(Holandsko)
(prípadne za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM– PE 514,898
   FdR 942931
   LT NL

* Francúzsko

13. Petícia 1390/2012, ktorú predkladá Krisztina Orosz (maďarská 
štátna príslušníčka), o vykonávaní rozhodnutí súdu týkajúcich sa 
cezhraničných rodičovských práv a povinností a o údajnom 
porušení jej základných práv
(Francúzsko)
(prípadne za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM– PE 514.959
   FdR 943053

* Poľsko

14. Petícia 1920/2012, ktorú predkladá Anita Kaminska, poľská 
štátna občianka, o nesúlade Poľska s nariadením Rady (ES) 
č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci 
a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo 
veciach rodičovských práv a povinností (Poľsko/Írsko)

   sir 

* Grécko

15. Petícia 1200/2007, ktorú predkladá R.S. (Nemecko), o právach 
spojených s otcovstvom (Nemecko/Grécko)

   CM–
   PE PE441.313/REV
   FdR 1021987

* Španielsko

16. Petícia 1013/2012, ktorú predkladá Eduardo Raya Retamero, 
španielsky štátny príslušník, o krádeži novorodenca v nemocnici 
v Španielsku a neschopnosti orgánov vec riadne vyšetriť
a
Petícia 1201/2012, ktorú predkladá Rosalía Gutiérrez Valdivia, 
španielska štátna príslušníčka, o krádeži novorodenca v 
nemocnici v Španielsku a neschopnosti orgánov vec riadne 
vyšetriť
a

   CM– PE 519.616
   FdR 1004011
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Petícia 1209/2012, ktorú predkladá Maria Angustias Rodriguez 
Fernandez, španielska štátna príslušníčka, a ktorá obsahuje 2 
podpisy, o krádeži novorodencov v nemocnici v Španielsku 
a neschopnosti orgánov veci riadne vyšetriť
a
Petícia 1323/2012, ktorú predkladá Encarnación Murillo López, 
španielska štátna príslušníčka, o krádeži novorodenca v 
nemocnici v Španielsku a neschopnosti orgánov vec riadne 
vyšetriť
a
Petícia 1368/2012, ktorú predkladá Encarnación Moya Gómez, 
španielska štátna príslušníčka, o krádeži novorodenca v 
nemocnici v Španielsku a neschopnosti orgánov vec riadne 
vyšetriť
a
Petícia 1369/2012, ktorú predkladá Ma del Mar Guerrero Arjona, 
španielska štátna príslušníčka, o krádeži novorodenca v 
nemocnici v Španielsku a neschopnosti orgánov vec riadne 
vyšetriť
a
Petícia 1631/2012, ktorú predkladá Maria del Carmen Gómez 
Heredia, španielska štátna príslušníčka, o krádeži novorodenca v 
nemocnici v Španielsku a neschopnosti orgánov vec riadne 
vyšetriť
a
Petícia 1772/2012, ktorú predkladá Ana Peso Haro (španielska 
štátna príslušníčka), o krádeži novorodenca v nemocnici v 
Španielsku a o neschopnosti orgánov riadne vyšetriť prípad
a
Petícia 1790/2012, ktorú predkladá Ascensión Barbero Sánchez 
(španielska štátna príslušníčka), o krádeži novorodenca 
v nemocnici v Španielsku a o neschopnosti orgánov riadne 
vyšetriť prípad
(prípadne za prítomnosti predkladateľov petícií)

   CM– PE 523.150
   FdR 1010220

Životné prostredie

17. Petícia 1353/2011, ktorú predkladá D. D., bulharský štátny občan, 
o stavbe skládky v regióne Jambol, Bulharsko
(prípadne za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 498.098/REV
   FdR 938833

18. Petícia 0944/2004, ktorú predkladá Sheila Ellisová, britská štátna 
občianka, v mene združenia Residents Against Toxic Site 
(Občania proti toxickej skládke), so 7 podpismi, o údajnom 
nevykonávaní smernice EÚ o skládkach odpadov v Spojenom 
kráľovstve
(za prítomnosti predkladateľky petície)

   CM–
   PE 367.729/REV. X
   FdR 1010171
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19. Petícia 1833/2013, ktorú predkladajú Gisela Urban a Gabriele 
Menzel (Nemecko), v mene viacerých združení na ochranu 
zvierat, so 7 724 podpismi, proti testovaniu na zvieratách a 
nariadeniu REACH
(prípadne za prítomnosti predkladateliek petície)

   sir

Ochrana údajov

20. Petícia 1008/2011, ktorú predkladá M. R-W (Litva), v mene 
nadácie Europejska Fundacja Praw Człowieka (Európska nadácia 
pre ľudské práva), o nedodržiavaní smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov zo 
strany litovských orgánov
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 504.243
   FdR 925832

* * *

o 15.00 h

Hospodárska súťaž

21. Petícia 1633/2012, ktorú predkladajú Mara Bizzotto, Gino Agerde 
a Rosario Boschieri, talianski štátni občania, v mene Výboru za 
bezplatné informácie z rozhlasového a televízneho vysielania
(Comitato Libera informazione Radio Televisiva), spolu s 11 432 
podpismi o rozpore licenčného poplatku RAI TV (Taliansko) s 
právnymi predpismi EÚ
(za prítomnosti predkladateľov petície)

   CM– PE 519,770/REV
   FdR 1021515

Životné prostredie

22. Petícia 1845/2013, ktorú predkladá Roland Egger (Rakúsko), v 
mene organizácie atomstopp_oberoesterreich, so 14 658 
podpismi, o jednotnom poistení občianskoprávnej zodpovednosti 
v rámci celej EÚ vyplývajúcej z havárií v jadrových elektrárňach
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir

23. Petícia 1042/2011, ktorú predkladá Reinhard Uhrig (Nemecko) v 
mene rakúskeho združenia Priatelia Zeme, približne 98 500 
podpisov, o okamžitom celosvetovom ukončení využívania 
jadrovej energie
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 487.868/REV
   FdR 922955

24. Petícia 1403/2011, ktorú predkladá H .W. F. (Nemecko), o 
rozšírení jadrovej elektrárne Temelín v Českej republike

   CM– PE 494.746
   FdR 911584 
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25. Petícia 2383/2013, ktorú predkladá Heinz Mutzek (Rakúsko), v 
mene Združenia nájomcov z Hirschstettenu (Mieterbeirat 
Siedlung Hirschstetten), o plánovanej výstavbe rýchlostnej 
komunikácie na predmestí Viedne a o jej vplyve na životné 
prostredie a ľudské zdravie
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir

26. Petícia 0559/2009, ktorú predkladá José Vázquez Gómez 
(Španielsko), v mene združenia Asociación movida Pro Parque 
Tamarguillo, o výstavbe diaľničnej prípojky, ktorá by poškodila 
park v Seville
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE438.300/REV
   FdR 859599

27. Petícia 0971/2013,ktorú predkladá Carlos Alonso Cidad, 
španielsky štátny občan, o kvalite pitnej vody v nádrži Oiola v 
Baskicku
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir

od 17.30 do 18.30 h (za zatvorenými dverami)

28. Schôdza koordinátorov

* * *

Štvrtok 20. marca 2014 o 9.00 h

29. Oznámenia predsedajúceho o rozhodnutiach koordinátorov

Diskriminácia

30. Petícia 1873/2012, ktorú predkladá Rolf Weber, nemecký štátny 
občan, o prenájme pôdy vo Francúzsku nemeckému 
poľnohospodárovi a o diskriminácii na základe veku

   CM– PE 527.894
   FdR 1015884

Sociálne veci
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31. Petícia 1273/2010, ktorú predložil Lorenzo Torto (Taliansko), 
o práve zdravotne postihnutých osôb na zapájanie sa do plateného 
zamestnania
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519 

32. Petícia 267/2012, ktorú predložil József Darányi (Maďarsko), 
o zrušení systémov odchodu do predčasného dôchodku v 
Maďarsku
a
Petícia 474/2012, ktorú predložil Karoly Katus (Maďarsko) 
v mene Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom (Hnutie 
advokátov za službu a česť) spolu s 1 860 podpismi, o zrušení 
systémov odchodu do predčasného dôchodku v Maďarsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia 479/2012, ktorú predložil L. G. T. (Maďarsko), o zrušení 
systémov odchodu do predčasného dôchodku v Maďarsku
a
Petícia 483/2012, ktorú predložil Attila Fazekas (Maďarsko), 
o zrušení systémov odchodu do predčasného dôchodku v 
Maďarsku
a
Petícia 625/2012, ktorú predložil Csaba Nyakó (Maďarsko), 
o zrušení systémov odchodu do predčasného dôchodku v 
Maďarsku
a
Petícia 762/2012, ktorú predložil Florian Koczka (Maďarsko), 
o zrušení systémov odchodu do predčasného dôchodku v 
Maďarsku
a
Petícia 1144/2012, ktorú predložil István Balogh (Maďarsko), 
o zrušení opatrení na odchod do predčasného dôchodku v 
Maďarsku
a
Petícia 1261/2012, ktorú predložil László Kuti (Maďarsko) 
v mene KNOE, o zrušení systémov odchodu do predčasného 
dôchodku v Maďarsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia 0477/2013, ktorú predkladá E.S.F., maďarský štátny 
občan, o zrušení systémov predčasného odchodu do dôchodku

   CM– PE 506.254
   FdR 929917

  
sir

Európske fondy

33. Petícia 2761/2013, ktorú predkladajú Marek Suski a Wojciech 
Surkiewicz (Poľsko), s približne 10 000 podpismi, o rozdelení 
európskych fondov v Mazovieckom vojvodstve (región Poľska)

   sir
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(prípadne za prítomnosti predkladateľov petície)

Hospodárske a menové veci

34. Petícia 1480/2012, ktorú predkladá O. K. H. K. (Nemecko), o 
povinnom znížení hodnoty gréckych štátnych dlhopisov v držbe 
drobných investorov
( !!! ODLOŽENÉ na schôdzu 1. apríla !!! )

   sir

Životné prostredie

35. Petícia 0172/2013, ktorú predkladá Eduard Rabal Vidal 
(Španielsko), o sektore obnoviteľných zdrojov energie 
v Španielsku
a
Petícia 0430/2013, ktorú predkladá Jorge Barredo, španielsky 
štátny občan, v mene Unión Española Fotovoltaica spolu so 14 
podpismi, o rámci pre obnoviteľné zdroje energie v Španielsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia 0709/2013, ktorú predkladajú Miguel Ruperez Marco 
a Elena Caminero Muñoz (španielski štátni príslušníci), v mene 
združenia Dulcinea Solar 61 a 62, spolu s 2 podpismi, o rámci pre 
obnoviteľné zdroje v Španielsku
a
Petícia 1481/2013, ktorú predkladá Piet Holtrop (Španielsko), o 
opatreniach španielskej vlády v rozpore s cieľmi smernice 
2009/28/ES v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir

   sir

   sir

   sir

36. Petícia 1331/2012, ktorú predkladá Roberto Albanese 
(Taliansko), o kríze v odvetví slnečnej energie v Taliansku
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM– PE 529.912
   FdR 1022157

37. Petícia č. 1160/2009, ktorú predkladá Werner Sandig, nemecký 
štátny občan, o vybudovaní dvoch komplexov veterných mlynov 
v českom pohraničnom regióne Ústí nad Labem a súvisiacich 
škodlivých účinkoch na životné prostredie v neďalekých 
nemeckých prírodných oblastiach
a
Petícia č. 1246/2010, ktorú predkladá Thomas Kirsten, nemecký 
štátny občan, v mene miestnej rady mesta Altenberg 
v juhovýchodnom Nemecku, o porušovaní právnych predpisov 
EÚ o životnom prostredí v súvislosti s výstavbou komplexu 
veterných mlynov v priľahlom českom pohraničnom regióne
a

   CM–
   PE 441.094/REV. II
   FdR 1010178
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Petícia č. 1501/2010, ktorú predkladá Frank Legler, nemecký 
štátny občan, v mene združenia Erzgebirgezweigverein Geising 
spolu s 350 podpismi, o porušovaní právnych predpisov EÚ 
o životnom prostredí v súvislosti s výstavbou komplexu veterných 
mlynov v susednom českom pohraničnom regióne

38. Petícia 1008/2010, ktorú predkladá Peter Kranz (Nemecko), o 
ľudovom proteste proti plánovanej veternej farme vo Wolfhagene 
v Hesensku

   CM– PE462.668/REV
   FdR 887594

39. 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 

40. Petícia 0757/2010, ktorú predkladá Hartmut Tannenberger 
(Nemecko), s približne 11 000 podpismi, o znečistení ovzdušia v 
oblasti Erzgebirge na hranici medzi Nemeckom a Českou 
republikou

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137

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

41. Petícia 0385/2008, ktorú predkladá Anna Schnackers, holandská 
štátna občianka, o uznávaní preukazu totožnosti osôb so 
zdravotným postihnutím v rámci celej Európy

   CM– PE 415,116/REV
   FdR 1017782

42. Petícia 0971/2009, ktorú predkladajú Angela a William Flanagan, 
britskí štátni občania, o ohrození zdravia chybným kanalizačným 
systémom a nekonaním príslušných orgánov

   CM–
   PE 441,089/REV. III
   FdR 1017783

43. Petícia 0372/2011, ktorú predkladá S. M., nemecká štátna 
občianka, o rozdieloch medzi Nemeckom a Francúzskom, pokiaľ 
ide o uznávanie kvalifikácie špecializovaného lekára

   CM– PE 475,884/REV
   FdR 1015815

44. Petícia 0567/2011, ktorú predkladá Fabio Albanese, taliansky 
štátny občan, o odmietnutí talianskeho ministerstva školstva 
potvrdiť súlad osvedčenia o odbornej príprave stredoškolského 
učiteľa („Diploma di maturità magistrale“) so smernicou 
2005/36/ES

   CM– PE 519,572/REV
   FdR 1017788
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45. Petícia 0744/2011, ktorú predkladá Maria Antónia Busto Ortiz, 
španielska štátna občianka, o likvidácii karcinogénnych kovov 
ponechaných na jej vidieckom pozemku

   CM– PE 508.083/REV
   FdR 1012842

46. Petícia 0075/2012, ktorú predkladá B. H., maďarský štátny občan, 
o podmienkach univerzitného štúdia v Maďarsku

   CM– PE 523.126
   FdR 1010191

47. Petícia 0218/2012, ktorú predkladá Eva Bencze (talianska štátna 
občianka), o uznávaní rumunskej odbornej kvalifikácie 
v Taliansku

   CM–
   PE 498,102/REV. II
   FdR 1017802

48. Petícia 0325/2012, ktorú predkladá Wolfgang Semrad, rakúsky 
štátny občan, o smernici o pracovnom čase

   CM– PE 528,125
   FdR 1017831

49. Petícia 0624/2012, ktorú predkladá Kumar Sreeram (India), o 
uznaní kvalifikácií zubného lekára

   CM– PE 504.259/REV
   FdR 1010195

50. Petícia 0663/2012, ktorú predkladá Beniamino Sandrini, taliansky 
štátny občan, o prístupe k dokumentom v súvislosti so založením 
skládky v provincii Verona

   CM–
   PE 504,261/REV. II
   FdR 1017803

51. Petícia 0755/2012, ktorú predkladá L. M., maďarský štátny 
občan, o nedostatkoch právneho systému v Maďarsku

   CM– PE 504,268/REV
   FdR 1017805

52. Petícia 0757/2012, ktorú predkladá Andrzej Stepniewski, poľský 
štátny občan, o zmene postupu týkajúceho sa predkladania 
sťažností Európskej komisii v prípade nedodržiavania práva Únie

   CM– PE 528,126
   FdR 1017832

53. Petícia 0904/2012, ktorú predkladá Guiso Gavino, taliansky 
štátny občan, o výstavbe novej spaľovne v zariadení na 
spracovanie odpadu v oblasti Macomer/Tossilo, Sardínia 
(Taliansko)

   CM–
   PE 506,289/REV. II
   FdR 1017806

54. Petícia 0962/2012, ktorú predkladá Santo Grammatico, taliansky 
štátny občan, v mene spoločnosti Legambiente, o ťažbe vápenca 
v oblasti Monte Parodi, obec Riccò del Golfo (La Spezia –
Ligúria)

   CM–
   PE 506,299/REV. II
   FdR 1015822

55. Petícia 1008/2012, ktorú predkladá Cecilia Sanna, talianska štátna 
občianka, o uznávaní osvedčení o zdravotnom stave

   CM– PE 528,127
   FdR 1017833
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56. Petícia 1208/2012, ktorú predkladá Mihai Jurcau, rumunský 
štátny občan, o fungovaní právneho systému v Rumunsku

   CM– PE 528,128
   FdR 1017834

57. Petícia 1251/2012, ktorú predkladá neziskové združenie Occupy 
for Animals (Luxembursko), o zlom zaobchádzaní s túlavými 
zvieratami

   CM– PE 508,162/REV
   FdR 1017808

58. Petícia 1252/2012, ktorú predkladá Gregory Barton, britský štátny 
občan, o údajných problémoch so získaním víza pre svoju 
manželku, ktorá má thajskú štátnu príslušnosť, na francúzskom 
konzuláte v Bangkoku (Thajsko)

   CM– PE 514,949/REV
   FdR 1015823

59. Petícia 1356/2012, ktorú predkladá Matías Alonso Blasco, 
španielsky štátny občan, o mnohých nevyriešených prípadoch 
nedobrovoľných zmiznutí v Španielsku

   CM– PE 527,878
   FdR 1015863

60. Petícia 1481/2012, ktorú predkladá Susanne Anzengruber, 
nemecká štátna občianka, o psích zápasoch v Európe

   CM– PE 519,651/REV
   FdR 1017809

61. Petícia 1533/2012, ktorú predkladá Monika Pape, nemecká štátna 
občianka, o záplave v jej dome v dôsledku problémov 
s odvodňovaním

   CM– PE 527,882
   FdR 1015868

62. Petícia 1696/2012, ktorú predkladá I. M.  (poľská štátna 
občianka), o nekorektných postupoch holandskej agentúry na 
sprostredkovanie práce

   CM– PE 527,886
   FdR 1015873

63. Petícia 1807/2012, ktorú predkladajú Dino Guido Rinoldi, Bisio 
Alessandra a Fabrizio Baldizzone, talianski štátni občania, za 
združenie LETA, o zneužívaní ochranných známok na vnútornom 
trhu

   CM– PE 527,890
   FdR 1015879

64. Petícia 1813/12, ktorú predkladá Krisztian Pifko (maďarský 
štátny občan), s 2 857 on-line podpismi, o obnovení voľného 
obchodovania s náplňami do elektronických cigariet v Maďarsku

   CM– PE 527,891
   FdR 1015881

65. Petícia 1825/2012, ktorú predkladá João Paulo Gomes Baptista 
(portugalský štátny občan), o nedávnych zmenách územných 
hraníc miestnych orgánov v Portugalsku

   CM– PE 527,892
   FdR 1015882

66. Petícia 1838/2012, ktorú predkladá Ramona Riscau, rumunská 
štátna občianka, o finančných prostriedkoch pre oprávnené 
projekty v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) (opatrenie 141) v Rumunsku

   CM– PE 524.854
   FdR 1012885
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67. Petícia 1868/2012, ktorú predkladá Cătălin Bizgan, rumunský 
štátny občan, o dani zo znečisťujúcich emisií z automobilov 
v Rumunsku

   CM– PE 524.855
   FdR 1012886

68. Petícia 1896/2012, ktorú predkladá Calin Carmen Elena, 
rumunská štátna občianka, o uznávaní diplomov v EÚ

   CM–
   PE 527,895
   FdR 1015885

69. Petícia 1936/2012, ktorú predkladá L. S., írsky štátny občan, 
o údajnom nedodržiavaní právnych predpisov EÚ týkajúcich sa 
vykonávania súdnych rozhodnutí v oblasti rodičovských práv a 
povinností v cezhraničných podmienkach Maďarskom

   CM– PE 527,896
   FdR 1015886

70. Petícia 1943/2012, ktorú predkladá Aferdita Hasandocaj, 
talianska štátna občianka, o hospodárskej kríze v Taliansku

   CM– PE 528,123
   FdR 1017829

71. Petícia 1952/2012, ktorú predkladá G.A., britský štátny občan, 
o vymenovaní daňového zástupcu v Portugalsku

   CM– PE 527,899
   FdR 1015890

72. Petícia 0001/2013, ktorú predkladá Lorenz H. Becker, nemecký 
štátny občan, o nejednotných právnych predpisoch o konkurze 
v EÚ

   CM– PE 528,124
   FdR 1017830

73. Petícia 0006/2013, ktorú predkladá Mohamed Musa Gbondo 
Sama, nemecký štátny občan, o údajnom nerovnakom 
zaobchádzaní zo strany nemeckých orgánov v súvislosti so 
žiadosťou o udelenie víza

   CM– PE 528,169
   FdR 1018328

74. Petícia 0018/2013, ktorú s 30 000 podpismi predkladá Lodovico 
Pizzati, taliansky štátny občan, o uznaní možného referenda 
o osamostatnení regiónu Benátsko ako samostatného európskeho 
štátu Európskou úniou

   CM– PE 528,172
   FdR 1018331

75. Petícia 0020/2013, ktorú predkladá Lea Ruth Ziebold, nemecká 
štátna občianka, o demolácii chránených budov v mestách 
Segovia, Ávila a Salamanca v Španielsku

   CM– PE 527,901
   FdR 1015892

76. Petícia 0022/2013, ktorú predkladá L. C., taliansky štátny občan, 
o znečisťovaní životného prostredia výrobou bioplynu v meste 
Castiglion Fibocchi (Arezzo – Taliansko)

   CM– PE 528,173
   FdR 1018333

77. Petícia 0041/2013, ktorú predkladá Jos Eisberg, nemecký štátny 
občan, o povolení stévie

   CM– PE 527,902
   FdR 1015893
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78. Petícia 0048/2013, ktorú predkladá Norbert Claus (Nemecko), 
o výcviku vodičov

   CM– PE 527,903
   FdR 1015895

79. Petícia 0068/2013, ktorú predkladá Holger Bauermeister, 
nemecký štátny občan, o smernici 78/660/EHS o ročnej účtovnej 
závierke niektorých typov spoločností

   CM– PE 527,904
   FdR 1015897

80. Petícia, ktorú predkladajú Christos Vlachojannis a Jannis 
Leventakis, grécki štátni občania, spolu s 3 400 podpismi, o stave 
verejného zdravia na gréckych ostrovoch Paros a Antiparos

   CM– PE 527,905
   FdR 1015898

81. Petícia 0075/2013, ktorú predkladá Nutan Sampat, nemecký 
štátny občan, o novom nariadení o liekoch

   CM– PE 524.864
   FdR 1012896

82. Petícia 0086/2013, ktorú predkladá Petr Kohout, český štátny 
občan, na tému stop závislosti, stop hazardným hrám

   CM– PE 528,178
   FdR 1018338

83. Petícia 0095/2013, ktorú predkladá Jürgen Engert, nemecký 
štátny občan, o platení poplatkov za parkovanie v Amsterdame a 
Rotterdame

   CM– PE 528,179
   FdR 1018339

84. Petícia 0112/2013, ktorú predkladá Marta Mariani, talianska 
štátna občianka, o katedrále v Chartres

   CM– PE 528,181
   FdR 1018341

85. Petícia 0177/2013, ktorú predkladá Andrea Dimitri, taliansky 
štátny občan, o uznávaní odborných kvalifikácií v Španielsku

   CM– PE 528,184
   FdR 1018344

o O o

86. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
   1. apríla 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h


