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Petíciós Bizottság

PETI_OJ(2009)185_1

NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2010. május 4., kedd, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: ASP   A1G-3

9.00-től 10.00-ig (zárt ülés)

1. A koordinátorok ülése

***********

10.00-tól

2. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 441 059
FdR 814056

_________________________
(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.

3. Az elnök közleményei
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4. Egyéb kérdések

5. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az Európai Bizottság jelenlétében

6. Vélemény a biológiai sokféleségről
(2009/2108(INI))
Előadó:  BOSTINARU  (S&D)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Vélemény az európai polgári kezdeményezésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(2010/0074 (COD))
Előadó:  
- Első eszmecsere

    PA– PE
    FdR

8. Vélemény az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről 
(2008/0090(COD)) COM (2008)0229
Előadó:  
- Első eszmecsere

    PA– PE
    FdR

9. Jelentés a campaniai tényfeltáró látogatásról (2010. április 27–
30.)
- előzetes eredmények – szóbeli jelentés

10. Nikiforos Diamandouros európai ombudsman előadása 2009-es 
éves jelentéséről

11. Nikiforos Diamandouros európai ombudsman előadása a 
676/2008RT számú panasz ügyében az Európai Bizottsághoz 
intézett ajánlástervezetét követően készített különjelentéséről
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A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza alapján a bizottságban megtárgyalandó 
petíciók

12. Christopher Stockwell brit állampolgár által a „Names' Action for 
Compensation in Europe” nevében benyújtott 0791/2008. számú 
petíció a 73/239/EK irányelv végrehajtásának a Lloyds-üggyel 
kapcsolatos állítólagos elmulasztása miatt az Egyesült Királyság 
elleni jogsértési eljárás kezdeményezésére irányuló kérésről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. A tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot 
összekötő „Északi áramlat” gázvezeték környezeti hatásáról szóló 
jelentés nyomon követése (614/2007. és 952/2007. számú petíció)
(2007/2118(INI)) (Előadó: LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ levél

* * *

15.00-tól

Alapjogok

14. Két tanulmány bemutatása a tulajdon-visszaszolgáltatás 
témájában:
- A magántulajdonnal kapcsolatos kérdések a bosznia-
hercegovinai, horvátországi és koszovói regionális konfliktusokat 
követően
- A magántulajdonnal kapcsolatos kérdések a romániai, bulgáriai 
és a nyugat-balkáni rendszerváltást követően
(két szakértő előadása)

az alábbiakkal kapcsolatban:
Stratos Paradias görög állampolgár által az Ingatlantulajdonosok 
Nemzetközi Szövetsége (International Union of Property Owners) 
nevében benyújtott 0665/2006. számú, 4 aláírást tartalmazó 
petíció az Európai Unióban és a Nyugat-Balkánon a tulajdonjog 
védelmének szükségességéről (a petíció benyújtóinak 
jelenlétében)
valamint
Virgil Stere román állampolgár által a 112/1995 sz. törvény 
szerinti tulajdonosok egyesülete (Asociaţa Proprietarilor pe Legea 
112/1995 ) nevében benyújtott 1734/2008. számú, 785 aláírást 
tartalmazó petíció a tulajdonhoz való jog Romániában 

    CM– PE 384 347
    FdR 650083

    PETI20100504_
    sir1734-08_EN

    CM– PE 426 912
    FdR 784473
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tapasztalható megsértéséről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)  
valamint
Joaquim Monteiro de Barros portugál állampolgár által az „Union 
Pan Européenne de la Propriété Immobilière” nevében benyújtott 
1456/2007. számú petíció az EU-ban az ingatlanágazattal 
kapcsolatban tapasztalható problémákról és az uniós szintű 
szabályozás szükségességéről

Környezetvédelem

15. Jelentés a 631/2007., a 1458/2007. és a 1682/2008. sz. petíciók 
kapcsán Huelvába tett tényfeltáró látogatásról (2010. február 16–
18.)
- megvitatás

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. A Natalia González Menéndez spanyol állampolgár által az 
„Asociación de Vecinos San Martín de Veriña” nevében 
benyújtott 265/2007. számú petíció az ipari eredetű zaj- és 
levegőszennyezés ellen 

    CM–
    PE 398 526/REV.
    FdR 785675

17. Az M.C. L.V., spanyol állampolgár által az „Asociación de 
Vecinos de la Margen Izquierda del Rio Guadalupe de Alcaniz” 
nevében benyújtott 0831/2008. számú petíció az Aragon spanyol 
autonóm régióban található Alcaniz városban folyó PM10-
szennyezésről  

    CM–
    PE 421 167/REV.
    FdR 797213

18. A Roberto Giurastante olasz állampolgár által a „Greenaction 
Transnational” nevében benyújtott 1459/2007. számú petíció az 
olasz–szlovén tengeri határ környékén észlelhető légköri 
szennyezésről

   CM– PE 416 460/REV
   FdR 797191

19. A D. T-P. bolgár állampolgár által a Bor utca lakóinak nevében 
benyújtott 1070/2008. számú petíció a sűrű teherautó-forgalomról 
a bulgáriai Szevlievo városában, valamint az ezzel összefüggő 
egészségkárosító és környezetterhelő hatásokról

   CM– PE 426 970
   FdR 785698

20. A Krystyna Kowalska lengyel állampolgár által benyújtott 
0553/2007. számú petíció a környezeti levegő minőségének 
vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK tanácsi irányelv, 
valamint a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-
dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra 
vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 99/30/EK 

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459
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tanácsi irányelv lengyel hatóságok által történő megsértéséről

Hátrányos megkülönböztetés

21. A Dimitrios Antoniou görög állampolgár által benyújtott 
1066/2008. számú petíció az oxfordi „Open University”-re 
történő beiratkozás kapcsán az állampolgárságon alapuló 
hátrányos megkülönböztetésről 

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Maurizio Tani olasz állampolgár által más egyetemi hallgatók 
nevében benyújtott 0683/2009. számú, 55 aláírást tartalmazó 
petíció az olasz egyetemi diplomák egyenértékűségének 
elismerésével kapcsolatos állítólagos diszkriminációról egyes 
tagállamokban 

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

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

23. Stavros Din görög állampolgár által benyújtott 0690/2006 sz. 
petíció a menekültek jogállására vonatkozó, 1951. évi genfi 
egyezmény és a vonatkozó uniós jogszabályok görög hatóságok 
általi be nem tartásáról 

    CM–
    PE 392.210/REV. II
    FdR 

24. Az Eanna Connely, ír állampolgár által benyújtott 0350/2007 sz. 
petíció a Mooncoin szennyvízkezelő üzem működése kapcsán 
felmerülő zajproblémákról 

   CM– PE 398 554/REV
   FdR 782456

25. Ian Murphy ír állampolgár által a limericki kikötő használói 
nevében benyújtott 0700/2007. számú petíció a limericki kikötő 
bezárása elleni tiltakozásról 

   CM– PE 404 455
   FdR 713962

26. A Rudolf Dancek horvát állampolgár által benyújtott 1002/2007. 
számú petíció Franciaországba való belépésének megtagadásáról 

   CM– PE 428 014
   FdR 789357

27. A T.B. ír állampolgár által a „The Friends of the Aquifer ltd” 
nevében benyújtott 1024/2008. számú petíció egy hulladékégető
mű Carranstownban (Meath megye, Írország) történő 
megépítésére vonatkozó engedély odaítélési eljárása során 
felmerülő állítólagos szabálytalanságokról 

   CM– PE 423 915
   FdR 782534
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28. A Konstantinos Aivaliotis görög állampolgár által benyújtott 
1254/2008. számú, további 1 aláírást tartalmazó petíció a 
Törökország földközi-tengeri partvidékén fekvő Akkuyuban 
építendő atomerőműről 

    CM– PE 428 041
    FdR 789418

29. Peter Penchev bolgár állampolgár által az „Anna Politkovskaya” 
egyesület nevében benyújtott 1385/2008. számú petíció Georgi 
Kotev bolgár atomfizikus védelméről 

   CM– PE 424 027
   FdR 784441

30. A J.N. brit állampolgár által benyújtott 0099/2009. számú petíció 
a GS1 brüsszeli központi irodája által etnikai alapon alkalmazott 
állítólagos hátrányos megkülönböztetésről 

   CM– PE 428 083
   FdR 789497

31. Joaquim Carlos Pinto Concha de Almeida portugál állampolgár 
által benyújtott 0255/2009. számú petíció a Portugáliában nemi 
alapon történő állítólagos hátrányos megkülönböztetésről 
valamint
Ioannis Theodoros Paparrigopoulos görög állampolgár által az 
egyenlő szülői és gyermeki jogokért fellépő szervezet nevében 
benyújtott 0941/2009. számú petíció a szülők és gyermekek 
jogainak görög hatóságok általi semmibevételéről

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Antonio Lupo olasz állampolgár által a „Comitato Vigiliamo per 
la Discarica” nevében benyújtott 1036/2009. számú, 2 aláírást 
tartalmazó petíció a Taranto tartományban folytatott 
szilárdhulladék-gazdálkodásról 

    CM– PE 439 201
    FdR 805916

33. Anastasios Vitinidis görög állampolgár által a „GONIS” (az 
egyenjogúságért, a szülők és a gyermekek jogaiért létrehozott 
egyesület) nevében benyújtott 1464/2009. számú, 19 aláírást 
tartalmazó petíció a szülők és gyermekek jogainak görög 
hatóságok általi figyelmen kívül hagyásáról 

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN

o O o

34. A következő ülés időpontja és helye
 2010. május 31., 15.00–18.30
  2010. június 1., 9.00–12.30 


