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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 450.916
FdR 835531

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
   2010. szeptember 29–30.

PV– PE 450.605
FdR 835270

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 az 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

*** Szavazás ***

5. Jelentés az európai ombudsman által a 676/2008/RT számú 
panasz ügyében az Európai Bizottsághoz intézett ajánlástervezetet 
követően készített különjelentésről 
(2010/2086(INI))
(A módosítások előterjesztésének új határideje: október 13., 18.00 óra)
Előadó:  PALIADELI (S&D)
- jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 442.877 v.03
    FdR 832866

*** Szavazás vége ***

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

Szülői felelősség

6. „A szülői felelősség, a gyermekelhelyezés és a láthatási jogok a 
határokon átnyúló különélés eseteiben” című tanulmány 
bemutatása
(Elemzés Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, 
az Egyesült Királyságban, Svédországban és Lengyelországban)

(Gian Paolo Romano professzor és Daria Solenik tudományos 
munkatárs (Svájci Összehasonlító Jogi Intézet, Lausanne) 
jelenlétében)

   
   

7. E.A., spanyol állampolgár által benyújtott 1565/2008. számú 
petíció a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi 
rendelet alkalmazási területéről

   CM– PE 427.111/REV
   FdR 816598

8. Marinella Colombo, olasz állampolgár által benyújtott 1614/2009. 
számú, további 134 aláírást tartalmazó petíció a külföldi 
állampolgároknak a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal 
(Jugendamt), valamint a német családügyi hatóságok általi 
hátrányos megkülönböztetéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint

   CM– PE 443.183
   FdR 822413

   PETI20101025_sir
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Massimo Moltoni, olasz állampolgár által benyújtott 216/2010. 
számú, további 230 aláírást tartalmazó petíció a külföldi 
állampolgároknak a német gyermek- és ifjúságvédelmi hivatal 
(Jugendamt), valamint a német családügyi hatóságok általi 
hátrányos megkülönböztetéséről

   216-10_

9. E. G., olasz állampolgár által benyújtott 219/2010. számú petíció 
a gyermek vér szerinti apjának jogairól
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   PETI20101025_sir
   219-10_

Alapvető jogok – A gyermekek jogai

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

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

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

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

13. 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

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

   CM– PE 450.730
   FdR 834261

15. Roberta Angelilli, az Európai Parlament alelnöke és a szülőjük 
által jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeivel foglalkozó 
európai parlamenti közvetítő nyilatkozata

16. Viviane Reding biztos nyilatkozata az állampolgárságról és a 
gyermekek jogairól
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* * *

2010. október 26., 9.00–12.30

9.00-től 10.00-ig     (zárt ülés)

17. A koordinátorok ülése

***********

10.00-től

18. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

19. Vélemény az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
(Módosítások előterjesztésének határideje: 2010.11.10., 18.00)
Előadó:  HANKISS  (EPP)
(lehetőség szerint Peter Hustinx, európai adatvédelmi biztos  
jelenlétében)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

20. Tényfeltáró látogatás Mellauban/Damülsben, Voralbergben 
(Ausztria)
(2010.9.29.–10.1)
Lothar Petter, osztrák állampolgár által a Mellauban és Damülsben 
(Vorarlberg, Ausztria) tervezett új télisport-létesítmények elleni 
akcióbizottság nevében benyújtott, 26 aláírást tartalmazó, 0672/2007. 
számú petíció a Mellauban és Damülsben tervezett síliftekről és 
kötélpályákról
– előzetes szóbeli jelentés

21. Vélemény az európai polgári kezdeményezésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))

   DT– PE 445.752
   FdR 824375



OJ\835531HU.doc 5/13 PE450.916v01-00

HU

Társelőadók:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (GREENS)
– a társelőadók tájékoztatója

Pénzügyi szabályozás

22. José María Carrasco Cano spanyol állampolgár által az 
„Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción” nevű szervezet nevében benyújtott 1820/2009. 
számú petíció a nemfizetéssel sújtott építőipari kis- és 
középvállalkozások helyzetéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 441.363
   FdR 816798

Belgium:    (a belga soros elnökség alkalmából)

A fogyasztók jogai

23. Stela Velichi, német állampolgár által benyújtott 0614/2009. 
számú petíció a belga „Lampiris” gáz- és áramszolgáltatóval 
szembeni problémáiról és a vállalat elégtelen ügyfélpolitikájáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 430.804
   FdR 797251

24. A Jolanta Szczebiot, lengyel állampolgár által benyújtott 
0762/2009. számú petíció a Ryanair légitársasággal kapcsolatos 
problémáiról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 431.094
   FdR 800222

Képesítések elismerése

25. Az Arie Machiel Rijkenberg, osztrák állampolgár által benyújtott 
0940/2008. számú petíció Hollandiában letett holland 
nyelvvizsgája belgiumi elismerésének megtagadásáról

   CM– PE 423.674/REV
   FdR 816557

26. M.A., belga állampolgár által benyújtott 0452/2009. számú 
petíció a Belgiumban magánpraxisban üzemi orvosként végzett 
tevékenység ellehetetlenítéséről

   CM– PE 429.650/REV
    FdR 816604

Hátrányos megkülönböztetés

27. D. A. L., brit állampolgár által benyújtott, 1609/2008. számú 
petíció a brüsszeli fővárosi régió egyik holland nyelvű iskolájába 
való beiratkozáskor történt állítólagos megkülönböztetésről

   CM– PE 427.009/REV
    FdR 805866
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Környezetvédelem

28. Hubert Marx belga állampolgár által benyújtott 180/2010. számú 
petíció a csatornához és a víztisztításhoz való belgiumi jogról

   PETI20101025_sir
   180-10_

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

29. Az Özkan Nissen, német, török és albán állampolgár által 
benyújtott, a különféle tagállamokba, különösen az Egyesült 
Királyságba való utazás nehézségeiről szóló 370/2000. számú 
petíció

   CM– PE 448.668
   FdR 829333

30. José Manuel Dolón García spanyol állampolgár által benyújtott 
0071/2006 sz. petíció a különböző környezetvédelmi 
irányelveknek a Torrevieja önkormányzata által a „Punta la 
Víbora”-nál megkezdett strandfürdő és szabadidőpark építése 
miatti vélelmezett megsértéséről

   CM– PE 380.892/REV
   FdR 829569

A Djamila Saidi Rebbadj, francia állampolgár által benyújtott, 
0074/2006. számú petíció Marseille (Franciaország) helyi 
önkormányzata Fos-sur-Merben építendő hulladékégető művel 
kapcsolatos projektjéről

   CM–
   PE 382.492/REV. III
   FdR 829570

31.

A Gérard Casanova, francia állampolgár által a Port Saint Louis 
du Rhône-i égetőmű elleni egyesület nevében benyújtott, 52 
aláírást tartalmazó, 0023/2007.számú petíció a hulladékégető 
további működése elleni tiltakozásról

   CM–
   PE 392.337/REV.
   FdR 829571

32. A Dan Foley, ír állampolgár által a Kildimo és Pallaskenry 
vízkészletek megőrzésével foglalkozó bizottsága nevében 
benyújtott, 0083/2006. számú petíció a helyi hatóságok részéről a 
Kildimo és Pallaskenry térség vízadó forrásának 
megváltoztatására irányuló szándékról

   CM–
   PE 380.895/REV. II
   FdR

33. Philippe Riglet, francia állampolgár által benyújtott 0764/2006. 
számú petíció egy védett területen előzetes környezeti 
hatásvizsgálat nélkül megvalósítandó városfejlesztési projekt 
ellenzéséről
és 
Jean Raoul-Duval, francia állampolgár által a „Les riverains des 
Veillas” nevében benyújtott, 0133/2007. számú petíció egy 
üdülőfalu építésével szembeni tiltakozásról

   CM–
   PE 406.053/REV. V
   FdR 829622
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34. Francisco Murcia Puchades spanyol állampolgár által benyújtott 
0857/2006 számú petíció az erőfölénnyel történő visszaélésről és 
a spanyol villamosenergia-elosztó ágazatban a szabad versenyre 
vonatkozó szabályoknak az ingatlanfejlesztők és a fogyasztók 
rovására történő megsértéséről

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

35. Az Allan J. Navratil, ír állampolgár által az Ír Bioüzemanyag-
kezdeményezés (Irish Biofuels Initiative) nevében benyújtott, 
0386/2007 sz. petíció az ír cukoripar bioüzemanyagok 
előállítására való átállításáról

   CM– PE 398.557/REV
   FdR 829631

36. Adam Kowalcyzk, lengyel állampolgár által benyújtott 
0762/2007. számú petíció tengerészi nyugdíjáról

    CM–
   PE 406.078/REV. II
    FdR 829633

37. Yolanda Díaz Pérez, spanyol állampolgár által az Izquierda Unida 
de Galicia [Egyesült Galíciai Baloldal], Jesús Ignácio Caselas 
Pérez és további 4 aláíró által a Federación Roi Xordo de AAVV 
de la zona urbana de Ferrol, valamint Bernardo Bastida Sixto által 
a Cofradía de Pescadores de Ferrol [Ferrol Halászati 
Érdekképviseleti Szervezet] nevében benyújtott 1322/2007. 
számú petíció Mugardos, La Coruña területén egy újragázosító 
üzem megnyitásáról

   CM– PE 429.587/REV
    FdR 829635

38. Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, spanyol állampolgár által 
benyújtott 1408/2007. számú petíció a C-347/00. számú ítélet és 
az 1408/71/EGK rendelet kapcsán a közösségi jog a santanderi 
társadalombiztosítási hatóságok általi megsértéséről

   CM– PE 414.067/REV
    FdR 829636

39. A Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, spanyol állampolgár által a 
„Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania” nevében benyújtott, 
1465/2007. számú petíció az uniós versenyjognak az Empresa 
Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia (EGMASA) 
általi megsértése kapcsán az Európai Bizottsághoz benyújtott 
panasznak az említett intézmény általi meg nem válaszolásáról

   CM– PE 415.085/REV
   FdR 829637

40. Az Alexander Heyd, német állampolgár által a „Komitee gegen 
den Vogelmord e.V.” (madárvédő egyesület) nevében benyújtott, 
0263/2008. számú petíció a madárfogásra alkalmazott 
kőcsapdákról

   CM–
   PE 416.479/REV. III
   FdR 829639

41. Joachim Schubert, német állampolgár által benyújtott 0339/2008. 
számú petíció a 261/2004/EK rendelet megsértésével kapcsolatos 
panaszok figyelembevételének a német szövetségi repülésügyi 
hatóság általi elmulasztásáról

   CM–
   PE 415.112/REV. II
   FdR 829641
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42. Justinus A. Linskens, német állampolgár által benyújtott 
1521/2008. számú petíció a németországi és hollandiai szociális 
ellátásokkal kapcsolatos problémákról

   CM– PE 448.681
   FdR 829382

43. Mike Santo Valentino Portera, máltai állampolgár által benyújtott 
1661/2008. számú petíció egy máltai amatőr kosárlabdaklub 
részéről fiának a klubból való kilépése engedélyezésének 
megtagadásáról

    CM– PE 441.083
    FdR 814402

44. Thomas Stange, német állampolgár által benyújtott 1715/2008. 
számú petíció a szociális biztonsági rendszerekről szóló 
1408/71/EGK irányelv holland és német hatóságok által történő 
feltételezett figyelmen kívül hagyásáról

   CM– PE 448.682
   FdR 829383

45. Az Ion Garboan, román állampolgár által benyújtott 1717/2008. 
számú petíció a más EU-tagállam területén vásárolt gépjármű első 
regisztrációs adójáról
és
A Paula Sandu-Stillert német állampolgár által benyújtott 
1776/2008. számú petíció az áruk szabad mozgásának állítólagos 
megsértéséről Romániában

   CM– PE 427.119/REV
   FdR 829649

46. Ken Gregory és Susan Newbold, brit állampolgár által a Branton 
Hill Lane, Aldridge, Walsall, U.K. lakói nevében benyújtott, 
1860/2008. számú petíció a Branton Hill Lane úton 
nagymértékben megnövekedett teherforgalomról

   CM– PE 428.075/REV
   FdR 829654

47. Álvaro Fernández Durán spanyol állampolgár által benyújtott 
0418/2009 számú petíció a Pireneusokban (Spanyolország) 
megvalósítandó autópálya-építési projektről

   CM– PE 430.793/REV
   FdR 829664

48. A Berthold Kalbe német állampolgár által benyújtott 0685/2009. 
számú petíció a lakóautó-tulajdonosok egyenlő jogairól 
Európában

   CM– PE 448.686
   FdR 829391

49.  ACC, román állampolgár által benyújtott 0800/2009. számú 
petíció a gépkocsija romániai nyilvántartásba vétele során 
felmerült nehézségekről

   CM– PE 430.826/REV
   FdR 805871

50. Az Ayoze Mariano Machín Rodriguez, spanyol állampolgár által 
benyújtott 0864/2009. számú petíció az El Hierro szigetén épített 
vízerőmű és szélerőműtelep építése kapcsán az élőhelyekről és a 
madarakról szóló irányelvek állítólagos megsértéséről

   CM– PE 448.688
   FdR 829422

51. Jurgen De Ceuninck, belga állampolgár által benyújtott 
0967/2009. számú petíció az illető holland és belga szociális 
hatóságokkal fennálló problémáiról

   CM– PE 438.338/REV
   FdR 829673
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52. S.A., francia állampolgár által benyújtott 1173/2009. számú 
petíció a belga hatóságok részéről az Európai Unió belső piacra 
vonatkozó elveinek állítólagos be nem tartásáról

   CM– PE 441.330
   FdR 816749

53. V.S., ukrán állampolgár által benyújtott 1178/2009. számú petíció 
a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK 
irányelv szerinti jogainak érvényesítésével kapcsolatos 
problémáiról

   CM– PE 440.064/REV
   FdR 829674

54. A.H., német állampolgár által benyújtott 1235/2009. számú 
petíció a lányának iskoláztatásával kapcsolatos dologi költségek 
megfizetéséről

   CM– PE 440.070/REV
   FdR 829675

55. Diego de Ramón Hernández, spanyol állampolgár által a „Sierra 
de Escalona y Dehesa de Campoamor” természeti park 
engedélyezési terve által érintettek szövetsége, valamint az 
„Sierra de Carrascoy” ingatlantulajdonosi szövetség nevében 
benyújtott, 1245/2009. számú petíció Murciában és Valenciában 
folyó városfejlesztéséről

   CM– PE 448.703
   FdR 829514

56. 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 829677

57. Gerhard Holzinger német állampolgár által benyújtott 1400/2009. 
számú petíció a Kanári-szigeteken tervezett autópálya környezeti 
fenntarthatóságáról

   CM– PE 440.082/REV
   FdR 829678

58. Juan José Pajarón, spanyol állampolgár által benyújtott 
1469/2009. számú petíció az alteai Luis Campomanes kikötő 
(Alicante) bővítése következtében a tengeri növényvilág 
pusztulásáról

   CM– PE 448.697
   FdR 829508

59. Gian Valerio Sanna és Renato Soru, olasz állampolgárok által 
benyújtott 1496/2009. számú petíció a szardíniai építőipar és a 
gazdaság élénkítésére vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 
jogszabályról

   CM– PE 440.096/REV
   FdR 829679

60. Gerhard Holzinger német állampolgár által benyújtott 1528/2009. 
számú petíció a legkülső régiók (Kanári-szigetek) támogatására 
vonatkozó politikáról

   CM– PE 440.103/REV
   FdR 829680

61. Román Jiménez Gil, spanyol állampolgár által a külföldön élő 
britek „Puma 22” elnevezésű szövetsége nevében benyújtott, 
1600/2009. számú, 100 aláírást tartalmazó petíció a Valencia 
autonóm tartományban élő európai előnyugdíjasok egészségügyi 
ellátásra való jogosultságáról

   CM– PE 448.699
   FdR 829510
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62. A.G., lengyel állampolgár által benyújtott 1650/2009. számú 
petíció a Ryanair légitársasággal adódó problémáiról

   CM– PE 448.700
   FdR 829511

63. Xavier Geoffroy d’Assy, francia állampolgár által „Az Erve, a 
Treulon és a Vaige Folyóvölgyek Védelméért és 
Telekrendezéséért Egyesület” (Association pour la protection des 
vallées de l'Erve, du Treulon et de la Vaige et des aménagements 
fonciers) nevében benyújtott, 1686/2009. számú, 1200 aláírást 
tartalmazó petíció a vízügyi keretirányelv alapján végrehajtandó, 
az Erve folyó vízgyűjtő medencéjét érintő rendezési projektről .

   CM– PE 448.704
   FdR 829515

64. A Federico Cappello olasz állampolgár által a (tartományi) Olasz 
Környezetvédelmi Őrség Egyesülete (Associazione Guardie 
Ambientale d'Italia) nevében benyújtott 1766/2009. számú petíció 
a vasúti sínek között található azbesztről

   CM– PE 448.705
   FdR 829516

65. Hans Strawe német állampolgár által benyújtott 1774/2009. 
számú petíció a Köln/Bonn repülőtér éjszakai légi forgalmáról
és
Klaus Zydek német állampolgár által benyújtott 0249/2010. 
számú petíció az Európai Unió repülőtereire érkező és onnan 
induló éjszakai légi járatok betiltására irányuló kérelemről

   CM– PE 445.776
   FdR 825107

66. H. M., német állampolgár által benyújtott 1778/2009. számú 
petíció az európai ítéletek kölcsönös elismeréséről

   CM– PE 448.707
   FdR 829518

67. Stella Pendleton, brit állampolgár által benyújtott 1783/2009. 
számú petíció a franciaországi Tours–Bordeaux útvonalon 
tervezett új nagysebességű vasúti pályára irányuló projekttel 
összefüggésben egyéni jogainak megsértéséről

   CM– PE 448.708
   FdR 829519

68. Simone Thieme német állampolgár által benyújtott 1829/2009. 
számú petíció egy adós mobiltelefon-adatok segítségével történő 
felkutatásáról 

   CM– PE 448.709
   FdR 829520

69. Roberto Marcoccio olasz állampolgár által benyújtott 1837/2009. 
számú petíció az uniós polgárok és a tagállamok alapvető 
jogainak védelme céljából az Európai Unióban történő rendőrségi 
kihallgatások és bírósági tárgyalások videokamerával történő 
rögzítéséről

   CM– PE 448.710
   FdR 829521

70. Mauro Pulvirenti lengyel állampolgár által benyújtott 1891/2009 
számú petíció a személyek Európai Unión belüli szabad 
mozgásáról

   CM– PE 448.713
   FdR 829524
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71. Joan Mellado Villanova, spanyol állampolgár által az „Asociación 
salvem el poble” (Mentsük meg a falut!) szervezet nevében 
benyújtott 1895/2009. számú petíció Palau-solità i Plegamans 
(Barcelona) település növény- és állatvilágának megóvásáról

   CM– PE 448.714
   FdR 829525

72. H. H., német állampolgár által benyújtott 1899/2009. számú 
petíció az internethasználatra országosan kirótt rádió- és 
televíziódíjról

   CM– PE 448.715
   FdR 829527

73. U. P., német állampolgár által benyújtott 1907/2009. számú 
petíció a felugró (pop-up) ablakokról és a kéretlen 
reklámfilmekről

   CM– PE 448.716
   FdR 829528

74. Oliver Herrmann, német állampolgár által benyújtott 0011/2010. 
számú petíció a magán biztonsági cégek által a repülőtereken 
alkalmazott önkényes intézkedésekről

   CM– PE 448.717
   FdR 829529

75. A.S., ír állampolgár által benyújtott 0035/2009. számú petíció az 
uniós tisztviselők kiválasztási eljárása átláthatóságának javítására, 
valamint minden pályázó számára az esélyegyenlőség 
biztosítására irányuló új jogszabályra vonatkozó javaslatáról 

   CM– PE 448.718
   FdR 829530

76. Gabriel Benaroche, francia állampolgár által benyújtott 
0068/2010. számú petíció a párizsi taximonopóliumról

   CM– PE 448.719
   FdR 829531

77. Klaus Fuchs német állampolgár által benyújtott 0092/2010 számú, 
775 aláírást tartalmazó petíció a termőföld kisajátítása céljából a 
tagosításra vonatkozó jogszabályokkal történő feltételezett 
visszaélésről

   CM– PE 448.720
   FdR 829532

78. Raffaele Sisto olasz állampolgár által benyújtott 0103/2010. 
számú petíció nyugdíjjogosultsága kiszámításáról

   CM– PE 448.722
   FdR 829534

79. Walter Bauer német állampolgár által benyújtott 0129/2010 
számú petíció a vízumköltségekről és a vonatkozó 
megállapodások német hatóságok által történő betartásáról

   CM– PE 448.724
   FdR 829536

80. Ralph Lehmann, német állampolgár által benyújtott 0154/2010. 
számú petíció a járművek műszaki vizsgáinak harmonizálásáról és 
az eltérő európai gázpalack-csatlakozókról

   CM– PE 448.727
   FdR 829539

81. Mark Vautz és Reiner Geib német állampolgárok által benyújtott 
0164/2010. számú petíció a németországi ramsteini repülőtér 
Hercules típusú repülői által okozott zajszennyezésről

   CM– PE 448.728
   FdR 829540
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82. Klaus Helmut német állampolgár által az „Ito Ryu Wuppertal 
e.V.” nevében benyújtott 0177/2010. számú petíció a német 
fegyvertartási jogban a hagyományos ázsiai fegyverek esetében 
állítólagosan alkalmazott egyenlőtlen bánásmódról 

   CM– PE 448.730
   FdR 829543

83. Hartmut Hofmeister, német állampolgár által benyújtott 
0184/2010. számú petíció a közös egészségbiztosítási rendszer 
(JSIS) keretében érvényes egészségbiztosításának nyugdíjazását 
követően történő fenntartásáról 

   CM– PE 448.731
   FdR 829544

84. Vincent Derudder belga állampolgár által a Féderation 
Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers nevében 
benyújtott 0230/2010. számú petíció a pénzügyi tanácsok és 
közvetítők méltányos képviseletéről a Larosière jelentésben 
javasolt új felügyeleti hatóságok igazgatótanácsaiban 

   CM– PE 448.735
   FdR 829548

   ECONopinion

85. Jean-Pierre Save francia állampolgár által benyújtott 0235/2010 
számú petíció a spanyol hatóságok által az EU más tagállamainak 
lobogója alatt hajózó jachtokra kivetett adó jogszerűségéről

   CM– PE 448.736
   FdR 829549

86. Milena Pehlivanova bolgár állampolgár által a „Bulgaria to 
Reinstate Free Medication for Cancer Children” („Bulgária állítsa 
vissza a rákos gyermekek ingyenes gyógykezelését”) elnevezésű 
szervezet nevében benyújtott 0267/2010. számú petíció 
Bulgáriában a rák elleni gyógyszerek hiányzó elérhetőségéről

   CM– PE 448.738
   FdR 829551

87. Lucian Voicu-Dungan román állampolgár által az SC Aquasturo 
Proiect S.R.L. nevében benyújtott 0269/2010. számú petíció az 
Európai Halászati Alapból finanszírozott, a 2007–2013-as 
időszakra vonatkozó Román Halászati Operatív Program II. 
prioritási tengelye pályázati útmutatójában foglalt 2.1. intézkedés 
módosítása által okozott problémákról

   CM– PE 448.739
   FdR 829552

88. Bozo Jakeljić német állampolgár által a „Kroatische Reine 
Staatsrechtspartei” (HCSP) nevében benyújtott 0300/2010 számú 
petíció a volt Jugoszláviában elkövetett, politikailag motivált 
bűncselekmények kapcsán egyes horvát állampolgárok uniós 
tagállamoknak történő kiadatásáról

   CM– PE 448.740
   FdR 829553

89. Kjell Håkansson svéd állampolgár által benyújtott, 0361/2010. 
számú petíció a Dánia és Svédország közötti adóügyi 
megállapodásról

   CM– PE 448.742
   FdR 829555

90. Johan Dufour, belga állampolgár által benyújtott 0371/2010. 
számú petíció a belga választójogról

   CM– PE 448.747
   FdR 829564
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91. A következő ülés időpontja és helye
 2010. november 9., 9.00–12.30 és 15.00–18.30


