
OJ\804827CS.doc PE439.108v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009– 2014

Petiční výbor

PETI_OJ(2010)182_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze

Úterý 23. února 2010 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30

Brusel

Místnost ASP A3G-3

od 9:00 do 10:30 (neveřejné jednání)

1. Schůze koordinátorů

***********

v 10:30

2. Přijetí návrhu pořadu jednání (1) PE 439 108
FdR 804827

_________________________
(1) V souladu s rozhodnutím výboru ze dne 30. září 1997 a na základě pracovního dokumentu PE 223.544
nebudou v průběhu této schůze projednávány body uvedené v části B návrhu pořadu jednání. Každý člen výboru 
však může před ukončením schůze požádat, aby byl některý bod v části B přenesen do části A; tento bod pak 
bude automaticky zařazen do části A, která bude projednávána na následující schůzi.
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3. Schválení zápisu ze schůze konané dne:
  27.–28. ledna 2010

PV– PE 438.476
FdR 803762
+ přílohy

4. Sdělení předsedy

5. Jiné záležitosti

6. Sdělení předsedy o rozhodnutích koordinátorů

7. Stanovisko k biologické rozmanitosti

 (2009/2108(INI))
Zpravodaj: BOSTINARU (S&D)
– projednání návrhu zprávy

 PA– PE 438.222
FdR 801922

8. Zpráva o informační a studijní návštěvě města Huelva (2010)
– předběžné výsledky – ústní zpráva

Za přítomnosti Evropské komise

A. Petice, které budou projednávány ve výboru na základě písemné odpovědi Komise

Životní prostředí

9. č. 878/2007, kterou předložil Pedro Garcia Moreno (španělský 
státní příslušník) jménem Sdružení ochránců přírody 
jihovýchodního Španělska (ANSE), o domnělém porušování 
právních předpisů ES v oblasti životního prostředí krajskými 
a místními orgány autonomní oblasti Murcie (Španělsko)

 CM– PE 430,489
FdR 794539

10.č. 1322/2007, kterou předložili Yolanda Díazová Pérezová 
(španělská státní příslušnice) jménem Sjednocené galicijské 
levice (Izquierda Unida de Galicia) a Jesús Ignácio Caselas Pérez 
jménem sdružení Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de 
Ferrol a další 4 osoby a Bernardo Bastida Sixto jménem sdružení 

 CM– PE 429,587
FdR 792076
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rybářů „Cofradía de Pescadores de Ferrol“, o otevření zařízení na 
zpětné zplyňování v Mugardosu (oblast La Coruña)
(za přítomnosti předkladatele petice)

11.č. 1380/2007, kterou předložil Javier Gomez Gonzalez (španělský 
státní příslušník), o domnělém porušování právních předpisů ES o 
přístupu k informacím a čistírnách městských odpadních vod v 
souvislosti s činností společnosti „Emasagra“ (Granada, 
Španělsko)

 CM–PE 414.063/REV
FdR 803744

č. 482/2009, kterou předložila Suzanne Wyattová (britská státní 
příslušnice) a kterou podepsalo 792 osob, o problémech osob, 
které ve Španělsku vlastní majetek,
a 
č. 484/2009, kterou předložil José Alberto Escolar (španělský 
státní příslušník), o odvětví nemovitostí ve Španělsku

 CM– PE 438.298
FdR 802732

č. 933/2007, kterou předložila Ruth J. Gendaová (britská státní 
příslušnice), o problémech se zpětným získáním své zálohy na 
nákup bytu ve městě Elviria (Marbella, Španělsko) od banky 
Banco Popular Hipotecario poté, co projektující firma porušila 
smlouvu

 CM– PE 421.488
FdR 777511

12.

č. 42/2009, kterou předložila Yvonne Hewittová (britská státní 
příslušnice) a kterou podepsalo 5 osob, o ztrátě bankovních záruk 
poskytnutých složením zálohy na stavební projekty ve Španělsku 

 PETI20100223_
sir42-09_EN

* * *

v 15:00

Diskriminace

13.č. 1737/2008, kterou předložil Lord Richard Inglewood (britský 
státní příslušník), o diskriminační povaze nařízení EP z roku 
2008týkajícího se Evropského parlamentu z roku 2008 o 
vyloučení ze Sněmovny lordů, pokud jde o postavení peerů 
zvolených za poslance EP

 PETI20100223_
 sir1737-08_EN
+ stanovisko výboru 
AFCO
+ e-mail Spojené 
království
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Životní prostředí

14.č. 539/2007, kterou předložil Barry Curtin (britský státní 
příslušník) jménem sdružení Watergrasshill Community 
Association, o údajném porušení právních předpisů ES v 
souvislosti s rozhodnutím městské rady v Corku povolit těžbu nad 
zvodnělou vrstvou (akviferem), která je pro daný region důležitá
(za přítomnosti předkladatele petice)

 CM– PE 402.626
FdR 708907

15.č. 1282/2007, kterou předložil Rémi Sallé (francouzský státní 
příslušník) jménem sdružení 4CASP, o environmentálním dopadu 
mostu přes Loiru na východ od města Orleáns, jehož výstavba se 
plánuje v souvislosti s obchvatem tohoto města („le grand 
contournement“)
(případně za přítomnosti předkladatele petice)

 CM– PE 376.453
FdR 777276

16.č. 551/2008, kterou předložil Olivier Pereon (francouzský státní 
příslušník) jménem odborového svazu pracujících v oblasti 
slanisek, o údajném porušení směrnice 92/43/EHS poté, co bylo 
vydáno stavební povolení pro vývojové práce poblíž plánovaného 
pásma NATURA 2000 v Guerande
(případně za přítomnosti předkladatele petice)

 CM–PE 423.646/REV
FdR 789340

17.č. 468/2007, kterou předložil Jan Terkel Nielsen (dánský státní 
příslušník), o porušení právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí v souvislosti s projektem stavby rekreační chaty v 
Dánsku

 CM-O–
 PE 402.618/REV
FdR 782457

18.č. 980/2007, kterou předložil Torkild Todsen (dánský státní 
příslušník) jménem občanské skupiny „Borgergruppen“, o 
plánované dálnici mezi městy Kiplev a Sønderborg v Dánsku

 CM-O–
 PE 411.974/REV
FdR 782465

19.č. 832/2008, kterou předložil Anton Huber (německý státní 
příslušník) a v níž se dožaduje zastavení financování výzkumného 
programu, který se týká splavnosti Dunaje, a zejména úseku mezi 
městy Straubing a Vilshofen

 CM– PE 423.667
FdR 777626

20.č. 669/2006, kterou předložil I. K. (řecký státní příslušník) 
a kterou podepsaly 2 osoby, o znečištění na ostrově Spetses 
v Řecku

 CM–
 PE 390.341/REV. II
FdR 791826
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21.č. 78/2007, kterou předložil Mavroudis Voridis (řecký státní 
příslušník), o stavbě skládky v části východní Attiky

 PE 396.614/REV. II
FdR 777465

22.č. 742/2007, kterou předložil Andreas Varnakiotis (řecký státní 
příslušník), o umístění skládky v oblasti Achaia (Řecko)

 CM– PE 405.830/REV
FdR 794516

23.č. 978/2008, kterou předložil Panagiotis Bouras (řecký státní 
příslušník) jménem městské rady Megalopoli, o nedodržování 
kritérií a postupů EU pro likvidaci odpadu ze strany řeckých 
orgánů, pokud jde o plánované místo skládky poblíž města 
Megalopoli na poloostrově Peloponés v Řecku 

 CM– PE 421.179
FdR 770978

Uznávání kvalifikací

24.č. 6/2009, kterou předložil Jean Marie Taga Fosso (framncouzský 
státní příslušník), o diskriminaci na základě státní příslušnosti v 
případě odmítnutí britských orgánů uznat jeho francouzský 
diplom v oboru farmacie
(za přítomnosti předkladatele petice)
a 
č. 1413/2009, kterou předložil AE (španělský státní příslušník), o 
údajné diskriminaci na základě státní příslušnosti, pokud jde o 
přístup k povolání farmaceuta ve Spojeném království 
(za přítomnosti předkladatele petice)

 CM– PE 427.081/REV
 FdR 802704

 PETI20100223_
sir1413-09_EN

25.č. 357/2006, kterou předložil Kenneth Abela (maltský státní 
příslušník), o údajném porušování právních předpisů ES 
maltskými orgány, pokud jde o rovnocennost kvalifikace 

 CM–
 PE 388.748/REV. III
FdR 797160

Zdravotnictví

26.č. 1221/2008, kterou předložil Sergio Niola (italský státní 
příslušník), o televizní reklamě na léčivé přípravky v Itálii

 CM– PE 424,017/REV
FdR 789349

27.č. 1325/2008, kterou předložila B.M. (italská státní příslušnice), o 
diskriminačních právních předpisech týkajících se nemocí v Itálii 
a  
č. 307/2009, kterou předložila Mirella Collinaová (italská státní 
příslušnice) jménem Funzione Pubblica CGIL Imola a kterou 
podepsalo 1215 osob, o nových právních předpisech o nemocech 
v Itálii

 CM– PE 428,042
FdR 789421
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28.č. 439/2009, kterou předložila Elsa Aimoneová (italská státní 
příslušnice) a kterou podepsalo 86 osob, o pacientech, kteří 
onemocněli Tarlovovou cystou

 CM– PE 430,509
FdR 794569

B. Petice, jejichž projednávání se na základě písemné odpovědi Komise považuje za 
uzavřené

29.č. 612/2004, kterou předložil Adam Bedkowski (polský státní 
příslušník), o zachování biologické rozmanitosti v Polsku

 PE 357,721/REV. VII
FdR 800186

č. 161/2005, kterou předložil Helmut Stolze (německý státní 
příslušník), ohledně zdanění německých majitelů rekreačních 
domů v Itálii

 PE 370.001/REV. IV
FdR 800187

30.

č. 1223/2007, kterou předložil Marc Wisbey (britský státní 
příslušník), ohledně přednostního zacházení daňových orgánů s 
italskými státními příslušníky kupujícími domy v Itálii

 PE 411,995/REV. IV
FdR 800188

31.č. 930/2005, kterou předložil Marc Sthal (německý státní 
příslušník), ohledně diplomů v oboru fyzioterapie získaných v 
Nizozemí a jejich uznávání v Německu

 PE 376,533/REV. VIII
FdR 800189

č. 230/2006, kterou předložil Michael Reichart (rakouský státní 
příslušník), ohledně uznání lékařské přípravy, která byla doložena 
doklady o kvalifikaci ze dvou nebo více zemí EU či EHS 

 PE 384.376/REV. III
FdR 800190

32.

č. 239/2009, kterou předložil C.A. (německý státní příslušník), o 
problémech lékařů, kteří získali vzdělání v Rakousku a usilují o 
další  specializovanou lékařskou přípravu v jiném členském státě, 
a 
č. 242/2009, kterou předložil Polat Aslan (německý státní 
příslušník), o problémech lékařů, kteří získali vzdělání v 

 PE 428,098/REV.
 FdR 800191
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Rakousku a usilují o další  specializovanou lékařskou přípravu v 
jiném členském státě,
a 
č. 323/2009, kterou předložil L.L. (rakouský státní příslušník), o 
problémech lékařů, kteří získali vzdělání v Rakousku a usilují o 
další  specializovanou lékařskou přípravu v jiném členském státě,
a 
č. 755/2009, kterou předložil Peter Lercher (rakouský státní 
příslušník), o problémech lékařů, kteří získali vzdělání v 
Rakousku a usilují o další  specializovanou lékařskou přípravu v 
jiném členském státě, 
a 
č. 970/2009, kterou předložil J.B. (německý státní příslušník) a 
kterou podepsalo 145 dalších osob, o problémech lékařů, kteří  
získali vzdělání v Rakousku a chtějí získat odbornou specializaci 
v jiném členském státě

33.č. 563/2007, kterou předložil Nikitas Giannakakis (řecký státní 
příslušník), o ustanoveních rozhodnutí Komise o poskytnutí státní 
podpory řeckým zemědělcům, rybářům a producentům v odvětví 
akvakultury, kteří byli postiženi špatným počasím v zimě v letech 
2001 až 2002, a porušování těchto ustanovení řeckými orgány

 CM– PE 415,031/REV
FdR 800201

34.č. 1245/2007, kterou předložil Fikri Coskun (nizozemský státní 
příslušník) jménem Asyřanů, o podpoře/pomoci poskytované 
Asyřanům v Evropě

 CM– PE 431,092
FdR 800220

35.č. 1340/2007, kterou předložil Pēteris Aiševskis (lotyšský státní 
příslušník), o monopolu státních společností na vyhotovování 
fotografií na úřední dokumenty 

 CM– PE 431,093
FdR 800221

36.č. 177/2008, kterou předložil Evangelos Stamatoglos (řeký státní 
příslušník), o oprávněních k obchodování s rostlinami

 CM– PE 431,115
FdR 800280

37.č. 425/2008, kterou předložil Prodromos Enotiadis (řeký státní 
příslušník) jménem městského úřadu v Kirei, o porušování 
právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody v případě stavby 
tepelné elektrárny ve městě Mantoudi na řeckém ostrově Evvia 

 CM– PE 416,505/REV
FdR 800206

38.č. 1292/2008, kterou předložil Georgios Matagos (řeký státní 
příslušník), o nezahrnutí rámcového rozhodnutí Rady 
2004/757/JHA, které stanoví minimální  ustanovení týkající se 
znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti 
nedovoleného obchodu s drogami, do vnitrostátního práva 
řeckými orgány

 CM– PE 424,023/REV
FdR 800209
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39.č.1303/2008, kterou předložil Lukasz Czula (polský státní 
příslušník) jménem právnické firmy „Zorawski - Czula - Wach“, 
o zanedbání ze strany polských orgánů, pokud jde o prosazování 
právních předpisů EU v souvislosti se stavbou silnice ve Varšavě

 CM– PE 431,116
FdR 800281

40.č. 1311/2008, kterou předložil B.M. (maltský státní příslušník), o 
střetu zájmů v souvislosti s vedoucím postavením vnitrostátního 
subjektu a vnitrostátním regulačním orgánem pro nerostné 
suroviny na Maltě

 CM– PE 426.981
FdR 785712

41.č. 1428/2008, kterou předložila Daniela Caprino (italská státní 
příslušnice) jménem federace „Federazione Verdi Cosenza,“ o 
použití vysoce znečištěného odpadu při výstavbě škol, silnic a 
parkovišť v lokalitě Crotone, Itálie

 CM– PE 431,117
FdR 800282

42.č. 1567/2008, kterou předložil Tobias Burnus (německý státní 
příslušník), o systému záruk pro bankovní pobočky v Evropském 
hospodářském prostoru

 CM– PE 427.112
FdR 786526

43.č. 1577/2008, kterou předložil Marek Brükner (německý státní 
příslušník) jménem pracovní skupiny „Lehman Geschädigte 
Arbeitsgruppe Frankfurt am Main,“ o důsledcích krachu banky 
Lehman Brothers a zřízení fondu pro evropské občany, kteří byli 
tímto krachem postiženi 

 CM– PE 427.113
FdR 786527

44.č. 102/2009, kterou předložil Eduardo Galguera García (španělský 
státní příslušník) jménem asociace „Fuente Grande Association,“ 
o odstranění úrovňové křižovatky na úzkorozchodné trati FEVE 
v lokalitě Llanes, Asturie, Španělsko

 CM– PE 431,119
FdR 800284

45.č. 525/2009, kterou předložil Warren Griffiths (britský státní 
příslušník) a kterou podepsalo 210 osob, o nákupu nemovitosti na 
Kypru

 CM– PE 430.514
FdR 794575

46.č. 601/2009, kterou předložil Manuel Guazo Calderón (španělský 
státní příslušník) jménem organizace na ochranu životního 
prostředí „Ecologistas en Acción“ o dopadu plánovaných prací na 
východním obchvatu města Comillas v Kantábrii

 CM– PE 431,123
FdR 800298

47.č. 607/2009, kterou předložila Rona Steffens (německá státní 
příslušnice), o uznávání nizozemských vysokoškolských diplomů 
v Německu

 CM– PE 431,124
FdR 800299

48.č. 705/2009, kterou předložil S.R. (britský státní příslušník), o 
nesrovnalostech v souvislosti s prováděním projektu SIALON v 
Řecku, který financuje EU

 CM– PE 431,125
FdR 800300
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49.č. 750/2009, kterou předložil Benjamin Wilson (britský státní 
příslušník), o nesprávném použití směrnice ES 2004/38 
imigračními úředníky na letišti v Dublinu

 CM– PE 431,128
FdR 800303

50.č. 779/2009, kterou předložil P. W. (německý státní příslušník),  
o dodatečných poplatcích v případě plateb kreditní kartou v 
zahraničí

 CM– PE 431,100
FdR 800238

51.č. 807/2009, kterou předložil Antonio Gagliardi (italský státní 
příslušník) jménem asociace „Lotta inquinamento per la tutela 
dell'ambiente volturino ONLUS“, o elektromagnetickém 
znečištění a klamání ze strany veřejných orgánů v lokalitě 
Volturino 

 CM– PE 431,101
FdR 800239

52.č. 817/2009, kterou předložila Lujan Navas Pérez (španělská 
státní příslušnice), o situaci zubních lékařů ve Španělsku

 CM– PE 431,103
FdR 800241

53.č. 839/2009, kterou předložila María Antonia Moro Ortigosa 
(španělská státní úřednice), o uznání technického diplomu pro 
bilingvní sekretářky na základě dokladu „Brevet de Technicien 
Superieur’ (BTS)“ ze strany ministerstva školství

 CM– PE 431,105
FdR 800260

54.č. 858/2009, kterou předložil Gerhard Weil (německý státní 
příslušník), o povinném zveřejňování účetních uzávěrek 
společností s ručením omezeným

 CM– PE 431,106
FdR 800268

55.č. 870/2008, kterou předložil John Keogan (irský státní 
příslušník) jménem skupiny „North East Against Incineration“ 
a kterou podepsalo přibližně 7000 dalších osob, o nesouhlasu s         
plánovanou výstavbou zařízení na kombinovanou výrobu tepla a 
elektrické energie z biomasy v lokalitě College Nobber (Meath 
County, Irsko)

 CM– PE 420.031
FdR 785683

56.č. 887/2009, kterou předložil Steven Worts (britský státní 
příslušník), o svévolném odejmutí povolení ke stavbě domu na 
jeho pozemku ve Španělsku

 CM– PE 431,107
FdR 800269

57.č. 925/2009, kterou předložil Joeri Hoste (belgický státní 
příslušník), o pracovních metodách bank

 CM– PE 431,108
FdR 800271

58.č. 933/2009, kterou předložila Christina Trancioveanu (rumunská 
státní příslušnice) jménem dopravních organizací FORT a APTE 
2002, ohledně pokut, které uložily maďarské orgány zahraničním 
dopravním společnostem

 CM– PE 431,110
FdR 800273
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59.č. 957/2009, kterou podala S.T. (italská státní příslušnice), o 
volném pohybu osob v Evropě

 CM– PE 431,111
FdR 800274

o O o

60. Datum a místo konání příští schůze
  22. března 2010, 15:00–18:30
  23. března 2010, 9:00–12:30 


