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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 440 980
FdR 812972

Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
   - 2010. február 23.    

PV– PE 439.343
FdR 806962
+ mellékletek

2.

   - 2010. március 22-23. PV- PE 439.974
FdR 810130
+ 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 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.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza alapján a bizottságban megtárgyalandó 
petíciók

Alapjogok

5. Kathy Sinnott, ír állampolgár által a European Disability Federation 
nevében benyújtott 0360/2009. számú, 1 364 984 aláírást tartalmazó 
petíció a fogyatékkal élők jogairól („1 million 4 disability” –
Egymillióan a fogyatékosokért)
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 430.792
   FdR 797238

6. Anna Schnackers, holland állampolgár által benyújtott 
0385/2008. számú petíció a fogyatékosok személyazonosító 
igazolványának európai elismeréséről

   CM– PE 415.116
   FdR 750453
   +válasz (TRAN)

7. A Vasilios Katsoulis, német állampolgár által benyújtott 0142/2006. 
számú petíció a német biztosítótársaságok által a fogyatékkal élőkkel 
szemben tanúsított megkülönböztető bánásmódról

A Vasilios Katsoulis, görög állampolgár által benyújtott 0609/2008. 
számú petíció a német biztosítási ágazatban a fogyatékkal élő 
személyek hátrányos megkülönböztetéséről és a Bíróságnak a 
fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést jelentő rendelkezéseket 
tartalmazó szerződések érvénytelenségéről hozott legutóbbi ítéletéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

8. A Vasilios Katsioulis, görög állampolgár által benyújtott 1402/2009. 
számú petíció az Európai Iskolákban a testi vagy szellemi 
fogyatékossággal élő tanulók hiányzó támogatásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 440.035
   FdR 810812

9. A Teresa Hayes, ír állampolgár és 12 további személy által 
benyújtott 0840/2007. számú petíció az ír kormány által az autista 
kiskorúak oktatási rendszerben történő mellőzéséről és 
elhanyagolásáról

   CM– PE 
418.051/REV
   FdR 810614

10. A Carmen Gherca, román állampolgár által az autista gyermekek és 
felnőttek romániai egyesületének (Iaşi központ) nevében benyújtott 
1767/2009. számú petíció a fogyatékkal élő gyermekek jogaira 
vonatkozó szabályok végrehajtásának problémáiról

   PETI20100426_sir
   1767-09_EN
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11. Pavlina Radkova, bolgár állampolgár által benyújtott 0402/2008. 
számú petíció a fogyatékkal élő gyermekek méltóságteljes életéről

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. Dobrinka Pavlova, bolgár állampolgár által benyújtott 1403/2007. 
számú petíció az elárvult gyermekek támogatásáról

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

13. A Desmond Fitzgerald, ír állampolgár által benyújtott 1215/007. 
számú petíció a bolgár gyermekotthonokban elkövetett 
visszaélésekről

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

14. A Martin Karbowski, bolgár állampolgár által benyújtott 
911/2008. számú petíció a Bulgáriában az elmúlt két évben 
előforduló pedofil esetekről, gyerekekkel történt incidensekről, 
valamint gyerekek ellen elkövetett bűncselekményekről és 
erőszakról

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

15. Jacqueline de Croÿ, belga állampolgár által a Princess Decroÿ 
Alapítvány nevében benyújtott, 1696/2008. számú petíció a 
gyermekek szexuális kizsákmányolásának megakadályozására és 
az ilyen cselekmények áldozatainak támogatására irányuló uniós 
intézkedések szükségességéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 428.062
    FdR 789457

16. A B.P., német állampolgár által az „O.B.S.” nevében benyújtott, 
0645/2009. számú, 18 aláírást tartalmazó petíció a filmek és 
szórakoztató szoftverek gyermekvédelmi célú osztályozásának 
harmonizálásával kapcsolatos fellebbezésről

    CM– PE 430.820
    FdR 797388

Egészségügy

17. A John Brian, brit állampolgár által benyújtott 0813/2008. számú 
petíció a géntechnológiával módosított élelmiszerekkel 
kapcsolatos kérelmek elbírálásával összefüggésben az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) tevékenységére irányadó 
általános szabályok megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 423.665/REV
   FdR 789345

18. A Klaus Landahl, német állampolgár által benyújtott 0033/2009. 
számú petíció az élelmiszerek eredetének és származási helyének 

   CM– PE 427.019
   FdR 785758
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megjelöléséről

19. A Jill Bell, ír állampolgár által az Ír Bioboltok Szövetsége (Irish 
Association of Health Stores) nevében benyújtott, 1037/2007. 
számú petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről

A Grace Kinirons, ír állampolgár által a Nutritional Therapists of 
Ireland (Írországi Dietetikusok Szövetsége) nevében benyújtott, 
1184/2007. számú petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK 
irányelvről

Robert Verkerk, brit állampolgár által az „Alliance for Natural 
Health” („Szövetség a természetes egészségért”) elnevezésű 
szervezet nevében benyújtott, 1419/2008. számú petíció a 
fogyasztók vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz való 
hozzáférésének tervezett korlátozásával kapcsolatos 
kockázatértékelés és kockázatkezelési lehetőségek sürgős 
felülvizsgálatáról 

Alan G. Ruth, ír állampolgár által az „Irish Health Trade 
Association” nevében benyújtott 1849/2008. számú petíció az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről 

PA, svéd állampolgár által benyújtott 0415/2009. számú petíció 
az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről

   CM– PE 414.110/REV
   FdR 786503

20. A Theodoros Dalmaris, görög állampolgár által benyújtott 
0986/2006. számú petíció az állati eredetű termékek 
nagykereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó 
létesítmények engedélyezésének különleges feltételei kapcsán az 
EU-rendelkezések görögországi megsértéséről

   CM–
   PE 392.230/REV. II
   FdR 802600

21. A Juan Antonio Carrasco Ragel, spanyol állampolgár által a 
„Plataforma Por El Estudio Epidemologico” nevében benyújtott, 
1098/2007. számú petíció a Gibraltár megye (Andalúzia, 
Spanyolország) és Gibraltár (Egyesült Királyság) lakosait 
egyaránt érintő integrált járványtani vizsgálat elvégzéséről

   CM– PE 438.293
   FdR 802727
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Justine Olivero, brit állampolgár által benyújtott 0615/2009. 
számú, 237 aláírást tartalmazó petíció a rákos megbetegedések 
számának Gibraltáron tapasztalható emelkedéséről

   CM– PE 438.304
   FdR 802739

22. Elsa Aimone, olasz állampolgár által benyújtott, 0439/2009 
számú, 86 aláírást tartalmazó petíció a Tarlov-cisztában szenvedő 
betegekről

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

* * *

2010. április 27., 9.00–12.30

9.00-től 10.00-ig (zárt ülés)

23. A koordinátorok ülése

***********

10.00-tól

24. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

25. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2009. évi tanácskozásairól 
(2009/2139(INI))
Előadó:  ITURGAIZ ANGULO (EPP)
- jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 439.934
    FdR 809729
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26. Vélemény a biológiai sokféleségről
 (2009/2108(INI))
Előadó:  BOSTINARU  (S-D)
- Véleménytervezettel kapcsolatos első eszmecsere

    PA– PE 438.222
    FdR 801922
    DT– PE 438.284
    FdR 806215

Környezetvédelem

27. Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Greenaction 
Transnational” nevében benyújtott 0276/2008. számú petíció a 
trieszti üdülőhelyen, Barcolán (Olaszország) egy 
mérgezőhulladék-lerakóból származó szennyezésről

    CM–
    PE 415.109/REV. II
    FdR 794527

28. Karl Wezel, német állampolgár által benyújtott 0181/2009. számú 
petíció a pálmaolajjal történő villamosáram-termelésről és az 
ebből következő szennyezésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 430.502
    FdR 794560

29. A Nayden Chakarov, bolgár állampolgár által benyújtott 
1337/2008. számú, 12 aláírást tartalmazó petíció a Maritza-Iztok 
erőműről és a bolgár Stara Zagora város környékén tapasztalható 
szennyezésről
valamint az I.P., bolgár állampolgár által benyújtott 1865/2009. 
számú petíció a Közép-Bulgáriában található Stara Zagora 
városában tapasztalható légszennyezésről

   CM– PE 426.986/REV
   FdR 800211

   PETI20100426_sir
   1865-09_EN

30. Dionisia Avgerinopoulou, görög állampolgár által benyújtott 
1501/2008. számú, további 3 aláírást tartalmazó petíció az európai 
uniós jogszabályoknak a görög Milosz szigetén folytatott 
bányászattal kapcsolatos végre nem hajtásáról

   CM– PE 427.105
   FdR 786518

31. A Joanna Smolinska, lengyel állampolgár által a „Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek” elnevezésű környezetvédelmi egyesület 
nevében benyújtott 1318/2008. számú petíció egy dél-
lengyelországi Natura 2000 terület közelében folytatott
építőanyag-kitermelés k a p c s á n  az EU környezetvédelmi 
jogszabályainak be nem tartásáról

   CM– PE 426.982/REV
   FdR 802694

32. A D.D., brit állampolgár által St Kingsmark Chepstow lakói 
nevében benyújtott, 0884/2009. számú petíció a St Kingsmark-i 
szennyvízproblémák és az abból származó kellemetlen szagok 

    CM– PE 438.322
    FdR 802764
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tekintetében a Welsh Water nyílt részvénytársaság feltételezett 
gondatlanságáról

B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós 
ügyek

33. A Jan van Es holland állampolgár által, a „Transes Holding SA” 
és másik három társaság nevében benyújtott 0771/2004 sz. petíció 
két projektnek a portugál hatóságok általi állítólagos 
akadályoztatásáról

   CM–
   PE 370,046/REV. III
   FdR 805832

34. A Luis J. Fernandéz Fernandéz, spanyol állampolgár által az 
Asociación de Vecinos de Candás „Amigos de Candás” nevében 
benyújtott 0458/2007 sz. petíció a Gijon-kikötő fejlesztési 
munkáinak a Peña María és a Xivares strandokra gyakorolt káros 
hatásairól

   CM– PE 402.617
   FdR 708872

35. A Freddy Kerr, ír állampolgár által benyújtott 1029/2007. számú 
petíció gazdaságában az N4-es úthoz (Longford megye) való 
közelség miatt bekövetkező áradásokról és egyéb problémákról

   CM– PE 414.109/REV
   FdR 782466

36. Az S.A.N., spanyol állampolgár által benyújtott 0467/2008. 
számú petíció az egységes támogatási rendszer alapján nyújtott 
uniós mezőgazdasági támogatások megszerzésével kapcsolatos 
problémákról

   CM– PE 416.510/REV
   FdR 797197

37. D.S. ismeretlen állampolgárságú személy által benyújtott 
0603/2009. számú petíció az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelv állítólagos megsértéséről

   CM– PE 439,189
   FdR 805887

38. Geert van Oijen, holland állampolgár által benyújtott 0912/2009. 
számú petíció az áruk és szolgáltatások szabad mozgásáról

   CM– PE 439,194
   FdR 805908

39. SPR, román állampolgár által benyújtott 0958/2009. számú 
petíció a dohányzást Romániában nyilvános helyeken megtiltó 
európai jogszabály végrehajtásával kapcsolatos problémákról

   CM– PE 439,196
   FdR 805910

40. Jens Genzer, német állampolgár által benyújtott 0959/2009. 
számú petíció a nem fenntartható forrásból származó trópusi 
keményfa behozatalát tiltó jogszabály elfogadásáról

   CM– PE 439,197
   FdR 805912
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41. F. B., olasz állampolgár által benyújtott 1098/2009. számú petíció 
az előre telepített szoftverek fogyasztók által történő 
igénybevételének szabad megválasztásáról

   CM– PE 439,205
   FdR 805922

42. Matthias Schrötter, német állampolgár által benyújtott 1110/2009. 
számú petíció a mozdonyok és a vasúti kocsik biztonságáról szóló 
uniós jogszabályokról

   CM– PE 439,206
   FdR 805923

43. Angred Limbersky, német állampolgár által benyújtott 
1139/2009. számú petíció a gyümölcskonzervek németországi 
elnevezéséről

   CM– PE 439,211
   FdR 805930

44. Uwe Käser, német állampolgár által benyújtott 1149/2009. számú 
petíció az Unió egy tagállamából importált autó tekintetében 
Spanyolország által feltételezetten jogtalanul alkalmazott 
importvámról

   CM– PE 439,214
   FdR 805933

45. Thomas Garner, német állampolgár által benyújtott 1150/2009. 
számú petíció a vegyes gyümölcsösökre vonatkozó európai uniós 
vidékfejlesztési támogatásokra való jogosultságról

   CM– PE 439,215
   FdR 805934

46. Adrian Vlad Bellamy, román állampolgár által benyújtott 
1152/2009. számú petíció a Windows Microsoft által végzett 
rendszeres frissítésével kapcsolatban felmerülő adatvédelmi 
aggályokról

   CM– PE 439,216
   FdR 805935

47. Veit Wilhelmy, német állampolgár által benyújtott 1177/2009. 
számú petíció a németországi sztrájkjogról

    CM– PE 439,217
    FdR 805936

48. M. Z., holland állampolgár által benyújtott 1327/2009. számú 
petíció a UPC Nederland kábelszolgáltató feltételezett helytelen 
kereskedelmi gyakorlatáról

    CM– PE 439,230
    FdR 805973

49. Manfred Hien, német állampolgár által benyújtott 1354/2009. 
számú petíció a repülőjáratok késése esetén fizetendő 
kártalanításról

    CM– PE 439,231
    FdR 805974

50. Jörg Wischhusen német állampolgár által benyújtott 1429/2009. 
számú, 159 aláírást tartalmazó petíció a csökkentett héa-kulcsok 
pelenkákra történő alkalmazásáról

   CM– PE 440,084
   FdR 810993

51. Marga Santamaría, spanyol állampolgár által az ANDAFED (a 
Dimetil-fumarát Áldozatainak Országos Szövetsége) nevében 
benyújtott, 1476/2009 számú petíció az egyes fogyasztási cikkek 
gyártása során felhasznált DMF káros hatásairól

   CM– PE 440,094
   FdR 811006
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52. A következő ülés időpontja és helye
 2010. május 4., 9.00–12.30 és 15.00–18.30


