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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 442.831
FdR 817576

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
  2010. április 26–27.

PV– PE 441.180
FdR 815347
+ 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.
Az Európai Bizottság jelenlétében
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A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza alapján a bizottságban megtárgyalandó 
petíciók

Egészségügy

5. A Theodoros Dalmaris görög állampolgár által benyújtott 
986/2006. 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

6. Klaus Landahl német állampolgár által benyújtott 33/2009. számú 
petíció az élelmiszerek eredetének és származási helyének 
megjelöléséről

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

7. Birgit Meyer német állampolgár által benyújtott 982/2009. számú 
petíció egy fényvédő krémnek állítólag egy európai uniós rendelet 
miatt a forgalomból történő kivonásáról 

valamint 
Sylvia Rögele német állampolgár által benyújtott 1055/2009. 
számú petíció kedvenc fényvédő krémének a forgalomból történő 
kivonásáról 
valamint
Waltraud Kurz német állampolgár által benyújtott 1194/2009. 
számú petíció egy fényvédő krémnek állítólag egy európai uniós 
rendelet miatt a forgalomból történő kivonásáról 
(a gyártó jelenlétében)

   CM– PE 431.112
   FdR 800276

  PETI20100531_reply
   Wala982-09_EN

Környezetvédelem –Állatok

8. J.B. Koster holland állampolgár által benyújtott 1428/2009. 
számú petíció az állatkísérletek nélkül tesztelt kozmetikumokról

   CM– PE 440.083
   FdR 810992

Dorothea Erndt német állampolgár által benyújtott, 915/2008. 
számú petíció az állatkísérleteket végző német Covance 
laboratóriumban uralkodó helyzetről és az emberszabású 
majmokon végzett állatkísérletek tilalmáról 

   CM– PE 423.671
   FdR 777631

9.

Emily McIvor brit állampolgár által benyújtott, 150 000 további 
aláírást tartalmazó 1063/2008. számú petíció az állatkísérletek 
betiltásáról

   CM– PE 424.007
   FdR 784408
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E. C. Chadwick brit állampolgár által benyújtott 1248/2009. 
számú petíció az állatkísérletekről 
valamint
Bettee Hemingway brit állampolgár által benyújtott, 5 aláírást 
tartalmazó 1502/2009. számú petíció az állatkísérletek betiltásáról 

   PETI20100531sir
   1248-09_EN

   PETI20100531sir
   1502-09_EN

10. Suzanne Thorpe brit állampolgár által benyújtott 252/2008. számú 
petíció a beagle fajtájú kutyák és kutyakölykök állatkísérletekben 
történő alkalmazásának tilalmáról
valamint
Andreas Otto német állampolgár által benyújtott 805/2009. számú 
petíció az állatokon végzett kísérletekről

   CM– PE 418.058
   FdR 759759

  PETI20100531sir
   805-09_EN

Hátrányos megkülönböztetés

11. Rachel Mullen ír állampolgár által az „Egyenlőség és Jogok 
Szövetsége” (Equality and Rights Alliance) nevében benyújtott, 
1274/2009. számú petíció az ír kormány által végrehajtott, az 
Esélyegyenlőség Hatóság tevékenységét befolyásoló 
létszámcsökkenésről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 440.072
   FdR 810980

Környezetvédelem

Ivailo Ivanov bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi 
társaság nevében benyújtott, további hat aláírást tartalmazó, 
997/2007. számú petíció a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi 
irányelv megsértése következtében a Natura 2000 hálózat nem 
megfelelő átültetéséről Bulgáriában

   CM–
   PE 407.997/REV. II
   FdR 810827

12.

Irina Mateeva bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi 
társaság nevében benyújtott 1518/2008. számú petíció a bolgár 
hatóságok részéről a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK tanácsi irányelvben rögzített, a különleges védelmi 
területekre vonatkozó rendelkezések végrehajtásának 
elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 426.999/REV.
   FdR 800218

13. Patrick Kinnersly brit állampolgár által a „White Horse Alliance” 
nevében benyújtott 777/2009. számú petíció az EK élőhelyekről 
szóló irányelvének a brit hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről a Westbury várost elkerülő útra és más nagyobb 
országutakra vonatkozó tervek kapcsán
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 440.053
   FdR 810957
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Hátrányos megkülönböztetés

14. Robert Biedron lengyel állampolgár által a „Kampania Przeciw 
Homofobii” (Homofóbia Elleni Kampány) nevében benyújtott 
632/2008. számú petíció a lengyel hatóságoknak más tagállamban 
azonos nemű partnerrel való bejegyzett élettársi kapcsolatba lépni 
kívánó lengyel állampolgárok számára a családi állapotra 
vonatkozó igazolások kiadásától való vonakodásáról

   CM_old–
   PE 420.019
   FdR 766651

* * *

2010. június 1., 9.00–12.30

9.00-től 10.00-ig (zárt ülés)

15. A koordinátorok ülése

***********

10.00-tól

16. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

*** Szavazás ***

17. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2009. évi tanácskozásairól 
(2009/2139(INI))
Előadó:  ITURGAIZ ANGULO (EPP)
– a módosítások megvitatása
– a jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

    AM– PE 441.258
    FdR 815973

18. Vélemény a biológiai sokféleségről
(2009/2108(INI))

Előadó:  BOSTINARU  (S-D)
– a módosítások megvitatása

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

   AM– PE 441.275
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– a véleménytervezet elfogadása    FdR 816208

*** Szavazás vége ***

Környezetvédelem

19. Jelentés a 631/2007., a 1458/2007. és a 1682/2008. számú 
petíciók kapcsán Huelvába tett tényfeltáró látogatásról (2010. 02. 
16–18.)
– megvitatás
(a spanyol hatóságok és a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

   CM– PE 402.639/REV
   FdR 816591

20. Sheelagh Morris ír állampolgár által a St. Margarets Concerned 
Residents Group nevében benyújtott 1300/2007. számú petíció a 
dublini repülőtér fejlesztési beruházásának jóváhagyására vonatkozó 
tájékoztatáshoz való hozzáféréssel és a nyilvános konzultációs 
eljárással kapcsolatos szabálytalanságokról

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

21. Luigi di Marino olasz állampolgár által az „Associazione 
Assobalneari Campania” nevében benyújtott 353/2009. számú 
petíció a Castel Volturno-i (Olaszország) „Porto Turistico di
Pinetamare” elnevezésű projekttel kapcsolatos dokumentumokhoz 
való hozzáférésről

   CM– PE 428,116
   FdR 789542

Hátrányos megkülönböztetés

22. Norbert Kaiser német állampolgár által benyújtott 128/2009. 
számú petíció a német tisztviselőkkel való egyenlő bánásmódról

    CM–
    PE 428.087/REV.
    FdR 802705

23. Doris Müller német állampolgár által benyújtott 363/2007. számú 
petíció az Európai Unió alapjogi chartájának a görög hatóságok 
általi állítólagos megsértéséről

   CM–
   PE 416.403/REV. II
   FdR 797165

Szabad mozgás
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24. Lars Evan Jørgensen dán állampolgár által benyújtott 242/2007. 
számú petíció a dán bevándorlási hivatallal kapcsolatos 
problémákról

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

25. K. A. lengyel állampolgár által benyújtott 448/2008. számú
petíció az Európai Unió polgárainak szabad mozgására vonatkozó 
elveknek a francia hatóságok részéről történő feltételezett 
megsértéséről

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

Alapjogok

26. Giuseppe Lipari olasz állampolgár által a „Costruiamo il domani” 
(építsünk a jövőnek) nevében benyújtott, 1039/2007. számú 
petíció az olaszországi orvostudományi és szájsebészeti karokra 
való bejutás kapcsán az oktatáshoz való alapvető jog állítólagos 
megsértéséről

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

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

27. Horst Hinspeter német állampolgár által benyújtott 283/2005. 
számú petíció egy lakóterületnek egy hobbirepülőtér által okozott 
zajterheléséről és veszélyeztetéséről 

   CM– PE 376.485/REV
   FdR 810818

28. Jésus Valiente spanyol állampolgár által az Asociación para la 
Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura 
(Adenex) nevében benyújtott 997/2006. számú petíció a Marina 
Isla de Valdecanes idegenforgalmi komplexumnak a Natura 2000 
program által védett területen történő megvalósításáról 

    CM–
    PE 394.282/REV. II
    FdR 810820

29. Lucienne Pace máltai állampolgár által benyújtott 450/2007. 
számú petíció a máltai Környezeti Tervezési Hatóság által 
javasolt fejlesztési határok megváltoztatására vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálat hiányáról 

    CM–
    PE 400,360/REV. II
    FdR 810823

30. Eileen Shanahan ír állampolgár által benyújtott 1049/2007. számú 
petíció egy autópálya-építési projektnek a Carrigaphooca 
kastélyházra gyakorolt káros hatásairól  

    CM–
   PE 408,002/REV.
    FdR 810830
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31. Romana Sodotovicova szlovák állampolgár által benyújtott 
1135/2007. számú petíció a rendőrségi őrizetbe vételről és a 
kitoloncolási eljárásról

    CM–
    PE 411,985/REV. II
    FdR 810831

32. Giovanni Maria Turra olasz állampolgár által a Società Centro 
Residenziale INGEFIN S.r.l. nevében benyújtott 1285/2007. 
számú petíció az Aranci-öbölben megvalósítandó építkezésre 
vonatkozó ajánlattételi felhívással kapcsolatos állítólagos 
szabálytalanságokról

    CM–
    PE 415,073/REV. II
    FdR 810833

33. Marina Mastromauro olasz állampolgár által a Pastificio Attilio 
Mastromauro nevében benyújtott 0511/2008. számú petíció a 
tészták előállítására vonatkozó olaszországi előfeltételekről és 
jogszabályi előírásokról

   CM– PE 423,907/REV
   FdR 810839

34. D.K. brit állampolgár által benyújtott 937/2008. számú petíció az 
uniós környezetvédelmi jogszabályoknak a West Lothianben 
(Skócia, Egyesült Királyság) működő Grampian Country Pork 
Hall's Limited (GCP) tevékenységének eredményeképpen történő 
állítólagos megsértéséről 

  CM– PE 423,673/REV
   FdR 810841

35. B.H. brit állampolgár által a hazelhursti lakosok szövetségének 
nevében benyújtott 1025/2008. számú, 297 aláírást tartalmazó 
petíció egy Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Egyesült Királyság) 
területén megvalósítandó lakásépítési projekt elleni tiltakozásról

    CM–
    PE 428,032/REV.
    FdR 810932

36. Deborah Porter brit állampolgár által a radstocki akciócsoport 
nevében benyújtott 1171/2008. számú petíció egy tervezett 
fejlesztésnek az angliai Radstock, valamint Bath & North East 
Somerset denevérállományára gyakorolt kedvezőtlen hatásairól

    CM–
    PE 428,038/REV.
    FdR 810933

37. Nikolaj Nikolov bolgár állampolgár által, Gabrovo város 
Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko és Hristo Smirnenski 
lakóövezeteinek kezdeményezési bizottsága nevében benyújtott, 
további mintegy 400 aláírást tartalmazó 1532/2008. számú petíció 
a Bulgária északkeleti részén fekvő Gabrovótól nyugatra tervezett 
körgyűrű tervéről és megépítéséről 

    CM–
    PE 427,001/REV.
    FdR 810939

38. Németh Pál magyar állampolgár által benyújtott 90/2009. számú 
petíció a Makón (Magyarország) létesítendő fürdő elleni 
tiltakozásáról 

   CM– PE 429,618/REV
   FdR 810945

39. N°  480/2009 by Maximino Sousa Pérez (Spanish), on behalf of 
the ‘Auto Escuela Sousa’ driving school, on unfair competition 
from driving schools subsidised by the Galician Government

   CM– PE 440.049
   FdR 810951
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40. Benocz Tamás magyar állampolgár által benyújtott 518/2009. 
számú petíció a közösségi jogszabályok állítólagos megsértéséről 
a könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautók) forgalomba 
hozataláról és használatáról Magyarországon

   CM– PE 430,513/REV
   FdR 810952

41. Markus Sonnenschein német állampolgár által a Gewerkschaft 
Nahrung, Genuss, Gaststätten nevében benyújtott, 50 aláírást 
tartalmazó 646/2009. számú petíció a német és a svájci 
társadalombiztosítási jogszabályok közötti eltérésről, amely 
hátrányosan érinti a határmenti ingázó (Németországban élő és 
Svájcban dolgozó) munkavállalókat

   CM– PE 440.052
   FdR 810956

42. T. S. lengyel állampolgár által benyújtott 826/2009. számú petíció 
az Egyesült Királyságban a lengyel munkavállalókat sújtó 
elfogadhatatlan bánásmódról 

   CM– PE 440.054
   FdR 810958

43. M.M. német állampolgár által benyújtott 1041/2009. számú 
petíció egy orosz állampolgár németországi beutazási vízum iránti 
kérelmével kapcsolatos problémákról 

   CM– PE 440,057
   FdR 810963

44. Dimitri Tchernitchenko francia állampolgár által benyújtott 
1092/2009. számú petíció édesanyja, egy ukrán állampolgár 
számára hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum kiadásának a 
francia hatóságok részéről történő elutasításáról 

   CM– PE 440,059
   FdR 810965

45. R. A. olasz állampolgár által benyújtott 1118/2009. számú petíció 
az Egyesült Királyság nemzeti szakmai képesítési rendszere 
(National Framework of Vocational Qualifications) által 
akkreditált nemzeti szakmai képesítések 5. szintjének vagy az 
azzal egyenértékű képesítéseknek elismeréséről  

   CM– PE 438,355/REV
   FdR 810966

46. Brian Cave brit állampolgár által benyújtott 1162/2009. számú 
petíció a Franciaországban élő brit nyugdíjasok bizonyos 
kategóriájába tartozókkal szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetésről  

   CM– PE 440,061
   FdR 810969

47. Ekaterina Gedeonova orosz állampolgár által benyújtott 
1180/2009. számú petíció a harmadik országbeli hallgatóknak 
szóló pénzügyi támogatások odaítélésekor a brit hatóságok által 
állítólagosan alkalmazott hátrányos megkülönböztetésről 

   CM– PE 440,065
   FdR 810973

48. Eglantina Kazanxhi olasz állampolgár által benyújtott 1224/2009. 
számú petíció a 2004/38/EK irányelv olasz hatóságok általi 
alkalmazásáról 

   CM– PE 440,067
   FdR 810975
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49. Sia Funke holland állampolgár által benyújtott 1262/2009. számú 
petíció az európai személyi igazolvány bevezetéséről

   CM– PE 440,071
   FdR 810979

50. Jochen Bremer német állampolgár által a „Sophienhütte am Harz” 
állampolgári akciócsoport nevében benyújtott 1277/2009. számú 
petíció egy szilárd, nem veszélyes hulladék feldolgozására 
szolgáló, 3 tonna/óra kapacitású létesítményről 

   CM– PE 440,073
   FdR 810981

51. T. P. német állampolgár által benyújtott 1299/2009. számú petíció 
a szélsőjobboldali szimbólumok interneten történő terjesztése és a 
holokauszttagadás betiltására vonatkozó európai szintű  
intézkedésekről

   CM– PE 440,075
  FdR 810983

52. Ernst Johansson német állampolgár által R. S. német állampolgár 
nevében benyújtott 1320/2009. számú petíció a bűncselekmények 
áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelv 
Svédország által történő alkalmazásáról 

   CM– PE 440,076
  FdR 810984

53. Martin Formosa máltai állampolgár által benyújtott 1325/2009. 
számú petíció az Olaszországban tartózkodási engedélyért 
folyamodó uniós polgárok által tapasztalt túlzott adminisztratív 
terhekről 

   CM– PE 440,077
   FdR 810985

54. Veronica Dini olasz állampolgár által Sondrio település 
polgármestere nevében benyújtott 1375/2009. számú petíció az 
integrált vízgazdálkodásra vonatkozó olasz jogszabályokról 

   CM– PE 440,079
   FdR 810987

55. Ioannis Karadimitropoulos görög állampolgár által benyújtott 
1376/2009. számú petíció az EU-tisztviselők fogyatékkal élő 
családtagjainak nyújtott támogatásról, az egészségügyi 
problémákkal küzdő EU-tisztviselők hivatásbeli nehézségeiről, 
valamint a Tanács által ügye elbírálásakor elkövetett hibákról és 
mulasztásokról

   CM– PE 440,080
   FdR 810988

56. Steffen Beier német állampolgár által benyújtott 1397/2009. 
számú petíció az elektromos áram áráról

   CM– PE 440,081
   FdR 810990

57. Hans Molter német állampolgár által benyújtott 1433/2009. 
számú petíció a (foglalkoztatás és a munkavégzés során 
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 
szóló) 2000/78/EK irányelvnek és az Európai Bíróság által a 
93/71. sz. ügyben (a rendeletek/irányelvek vertikális közvetlen 
hatálya) hozott ítéletnek a német hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről

   CM– PE 440,085
   FdR 810994
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58. Mariusz Olejnik lengyel állampolgár által a Repcetermesztők 
Országos Egyesülete (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku) 
nevében benyújtott 1435/2009. számú petíció az élelmiszer-ipari 
ágazat szerkezetátalakítására és korszerűsítésére, valamint a 
vidéki térségek fejlesztésére létrehozott 2004–2006-os operatív 
ágazati program alapját képező rendelkezéseknek a lengyel 
hatóságok általi állítólagos megsértéséről

   CM– PE 440,087
  FdR 810997

59. Raffaele Mancuso olasz állampolgár által benyújtott 1437/2009. 
számú petíció az egyenlő bánásmód elvének megsértéséről

   CM– PE 440,088
   FdR 810998

60. David Buckle brit állampolgár által a British Lung Foundation (a 
tüdőbetegségekkel foglalkozó brit alapítvány) nevében benyújtott 
1438/2009. számú petíció a légi közlekedés  valamilyen 
tüdőbetegségben szenvedő emberek általi igénybevételének 
állítólagos akadályairól

   CM– PE 440,089
   FdR 810999

61. Gerriet Biehle német állampolgár által benyújtott 1442/2009. 
számú petíció az apró betűk reklámokban való alkalmazásának 
betiltásáról

   CM– PE 440,090
   FdR 811000

62. Brigitte Maille Calgaro francia állampolgár által benyújtott 
1453/2009. számú petíció francia ügyvédi diplomájának olasz 
hatóságok általi elismeréséről 

   CM– PE 440,092
   FdR 811002

63. Andon Iliev bolgár állampolgár által benyújtott, 2000 aláírást 
tartalmazó 1457/2009. számú petíció egy új szófiai metróállomás 
építéséről 

   CM– PE 440,093
   FdR 811003

64. E. R. D. spanyol állampolgár által benyújtott 1484/2009. számú 
petíció a kiskorú gyermeke által a stockholmi repülőtéren 
elszenvedett bánásmódról 

   CM– PE 440,095
   FdR 811007

65. A. V. M. spanyol állampolgár által benyújtott 1498/2009. számú 
petíció a müncheni (Németország) Európai Iskoláról 

   CM– PE 440,097
   FdR 811008

66. Drago Jurcic osztrák állampolgár által benyújtott 1532/2009. 
számú petíció az Európán belül küldött csomagok postai díjairól 

   CM– PE 440,104
   FdR 811110

67. Hansjoerg Zingler német állampolgár által benyújtott 1543/2009. 
számú petíció a Közösségen belüli szabad mozgásra vonatkozó 
uniós elveknek a német adóhatóságok általi be nem tartásáról 

   CM– PE 440,105
   FdR 811111
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68. Cheryl Collier brit állampolgár által benyújtott 1574/2009. számú 
petíció a helyi adók megfizetése kapcsán  a külföldi 
állampolgárságú háztulajdonosok bolgár hatóságok általi 
hátrányos megkülönböztetéséről 

   CM– PE 440,106
   FdR 811112

69. Gunther Etterich német állampolgár által benyújtott 26/2005. 
számú petíció a szakmája gyakorlására vonatkozó engedélyének a 
kora alapján történt visszavonásáról

   CM–
   PE 362,789/REV. IV
   FdR 814265

70. Marco Neves da Silva portugál állampolgár által benyújtott 
434/2006. számú petíció a portói repülőtér állítólagosan nem 
megfelelő biztonsági követelményeiről

   CM–
   PE 386.626/REV. II
   FdR 814284

71. A. Rosa Montilla Diaz és Juan A. Gavira Menédez spanyol 
állampolgárok által benyújtott 805/2006. számú petíció a spanyol 
közszolgálatban tapasztalható állítólagos megkülönböztetésről 

   CM–
   PE 392,215/REV. II
   FdR 814,285

72. Guiseppe Sirianni olasz állampolgár által benyújtott 1274/2007. 
számú petíció a prefektúra közszolgálatába való bejutás 
tekintetében meghirdetett nyílt versenyvizsgáról és a korhatárról 

   CM– PE 414,267/REV
   FdR 814297

73. G.C. brit állampolgár által benyújtott 244/2009. számú petíció a 
motorkerékpárja után Máltán fizetett regisztrációs díjról 

   CM– PE 429,620/REV
   FdR 814341

74. Dimitar Platikanov bolgár állampolgár által benyújtott, 1180 
aláírást tartalmazó 431/2009. számú petíció az északkelet-
bulgáriai Sztozser faluban létesítendő hulladéklerakóról

   CM– PE 441,086
   FdR 814405

75. P. A. M. spanyol állampolgár által benyújtott 1204/2009. számú 
petíció a kiskorúak EU területén belüli szabad mozgásáról 

   CM– PE 441,098
   FdR 814427

76. Ján Loncik szlovák állampolgár által benyújtott 1367/2009. 
számú petíció a korábbi Csehszlovákia kettéválása következtében 
kialakult nyugdíjproblémákról 

   CM– PE 441,105
   FdR 814441

o O o

77. A következő ülés időpontja és helye
 2010. július 15., 9.00–12.30 és 15.00–18.30


