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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 456.777
FdR 853822

Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
   – 2010. november 9.

PV– PE 452.894
FdR 851227
+ mellékletek

   – 2010. november 22. PV– PE 452.896
FdR 840175

2.

   2010. december 1–2. PV– PE 454.457
FdR 850333
+ 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 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

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

Európai városkalauz

5. A Busutill-jelentés nyomon követése
A szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő 
reklámjáról szóló jelentés  
(45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 
306/2007, 444/2007, 562/2007. és további petíciók)               
(2008/2126(INI))

A Jacques de Lepinau francia állampolgár által a 
WWW.StopECG.ORG nevében benyújtott 100/2010. számú 
petíció, a kisvállalkozásokat az álcázott szerződések és a 
félrevezető reklámok terjesztésétől megvédő európai 
jogszabályok szükségességéről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   A6-0446/2008

   sir

Környezetvédelem

Hulladék

6. A Mariagrazia Canuti olasz állampolgár által benyújtott 
273/2010. számú petíció a Róma melletti Malagrottában működő 
hulladéklerakóról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. A Matteo Grossi olasz állampolgár által benyújtott 323/2010. 
számú petíció az olasz környezetvédelmi minisztérium részéről a 
2008/98/EK irányelvnek a hulladékok követhetőségére vonatkozó 
alkalmazása érdekében egyetlen számítógépes szoftver (SISTRI) 
bevezetéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

8. Az Ivaylo Asenov Krastev bolgár állampolgár által „a lakosság és 
a környezet egészségének és életének védelméért” elnevezésű 
szervezet nevében benyújtott 1405/2007. számú petíció egy 
lakossági szilárdhulladék-lerakó illegális működéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 415.083/REV
   FdR 797190
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9. A Mavroudis Voridis görög állampolgár által benyújtott 
0078/2007. számú petíció Kelet-Attika egy részén egy 
szemétlerakóhely megépítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 396.614/REV. III
   FdR 814289

10. A Juozas Imbrasas litván állampolgár által benyújtott 1292/2009. 
számú petíció egy tervezett vilniusi hulladékégető művel 
összefüggésben a közösségi környezetvédelmi jogszabályok 
állítólagos megsértéséről  
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 441.332
   FdR 816751

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

11. A koordinátorok ülése

* * *

2011. január 25., 9.00 – 12.30

9.00-től

12. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

13. [Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2010-as tevékenységéről       
(2010/2295(INI))
Előadó:  
– előzetes eszmecsere]
(a következő ülésre HALASZTVA!!!)
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14. Vélemény az Egységes piac az európaiak számára című 
dokumentumról (IMCO) (2010/2278(INI))
(elfogadás az IMCO bizottságban: 2011.02.28. – a plenáris 
ülésen: 2011.03.23.)
Előadó:  
– első eszmecsere

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

Környezetvédelem

„Északi áramlat” gázvezeték

15. A tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot 
összekötő „Északi áramlat” gázvezeték környezeti hatásáról szóló 
jelentés nyomon követése (614/2007. és 952/2006. számú petíció)
(2007/2118(INI)) (Előadó: LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
    A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965

16. A Michal Racki lengyel állampolgár által benyújtott 1345/2009. 
számú petíció egy Lengyelországban, Alsó-Sziléziában található, 
barnaszén fejtésére szolgáló nyíltszíni fejtésről
valamint
Az Irena Rogowska lengyel állampolgár által a „Stop Odkrywce” 
(Állítsák le a nyíltszíni bányászatot) szervezet nevében benyújtott, 
46/2010. számú petíció a lengyelországi Alsó-Sziléziában 
folytatott külszíni barnaszénbányászatról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307

17. A Francis Pont, francia állampolgár által benyújtott 1843/2009. 
számú petíció a franciaországi Bréziers-ben működő 
szennyvíztisztító állomás nem megfelelő igazgatásából fakadó 
súlyos egészségügyi kockázatokról

   CM– PE 450.785
   FdR 834561

18. A Bo Håkansson dán állampolgár által a „Dán Természetvédelmi 
Egyesület” nevében benyújtott 1486/2009. számú petíció a dán 
állam részéről a Natura 2000 területeken folytatott 
kagylóhalászati engedélyek kiadásáról, illetve a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv ezzel kapcsolatos megsértéséről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

    CM–
    PE 441.339/REV
    FdR 851632
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Tényfeltáró látogatás 

19. Tényfeltáró látogatás Mellauban/Damülsben, Voralbergben 
(Ausztria)
(2010.09.29 – 2010.10.1.)
A 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
– a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés megvitatása
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636 

Képesítések elismerése

20. A David Petrie brit állampolgár által benyújtott 689/98. számú 
petíció az olaszországi egyetemeken az idegen 
nyelvi lektorok (lettori) által tapasztalt 
nehézségekről

(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 230.117/REV. VIII
   FdR 720306
   DV–docspet

Idegenforgalom

21. A H.M. portugál állampolgár által a portugál turisztikai 
vállalkozások egyesületének, az „AETP”-nek a nevében 
benyújtott 1132/2009. számú petíció az uniós operatív programok 
keretében beadott támogatási pályázatok átláthatatlanságról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 441.092
    FdR 814420

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

22. A Colette Goeuriot francia állampolgár által a lotaringiai 
bányásztelepülések nevében benyújtott 261/2005. számú petíció a 
lotaringiai bányászat megszüntetésének környezetre és egészségre 
gyakorolt kockázatairól

   CM–
   PE 367.766/REV. II
   FdR 816541
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23. A Manuel Barrios Hernandez spanyol állampolgár által benyújtott 
15/2007 sz. petíció a Maquaban (Asturias) üzemelő 
szennyvíztisztító berendezésnek a környező lakosságra gyakorolt 
hatásáról

   CM–
   PE 394.290/REV. III
   FdR 851640

24. A Javier Sanchis Marco spanyol állampolgár által benyújtott 
0217/2007. számú petíció a környezetvédelmi intézkedések 
elmulasztásáról Masalavesben (Valencia) egy helyi téglagyár 
tevékenységével kapcsolatban

   CM_O–
   PE 400.335/REV. II
   FdR 777470

25. Az Ion Anghel román állampolgár által benyújtott 0330/2007. sz. 
petíció a szociális biztonsági ellátásokhoz való jogának a görög 
hatóságok általi semmibevételéről

   CM– PE 414.285/REV
   FdR 802653

26. A Pol O'Morain ír állampolgár által benyújtott 1047/2007. számú 
petíció a vízumoknak az európai polgárok családtagjai részére 
történő kibocsátásának feltételeiről

   CM– PE 414,112/REV
   FdR 851646

27. A Daniele Rovai olasz állampolgár által benyújtott 569/2008. 
számú petíció a régi atomerőművek leszereléséért Olaszországban 
felszámított villamosenergia-díjakról

   CM– PE 423,649/REV
   FdR 851653

28. Az Isaac Dominguez Santos spanyol állampolgár által benyújtott 
1449/2008. számú petíció a Palencia–Leon nagysebességű vasúti 
pálya építési munkálatainak a Grajal de Campos-i térségre (Leon) 
gyakorolt káros hatásairól

   CM– PE 428,050/REV
    FdR 838921

29. A Balazs Bonnyai német állampolgár által benyújtott 642/2009 
számú, 34 aláírást tartalmazó petíció a szlovákiai magyar 
kisebbséghez tartozók azon jogáról, hogy anyanyelvükön 
fejezhessék ki magukat

   CM– PE 438.305
   FdR 802740

30. Az S.R. brit állampolgár által benyújtott 0705/2009. számú 
petíció az EU által finanszírozott SIALON projekt görögországi 
végrehajtásával kapcsolatos szabálytalanságokról

   CM– PE 431,125/REV
   FdR 851661

31. Az Angel Mendizabal Albizu spanyol állampolgár által benyújtott 
0878/2009. számú petíció a takarmány- és élelmiszerjog, valamint 
az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó 
szabályok követelményeinek történő megfelelés (882/2004/EK 
rendelet) ellenőrzését biztosító ellenőrző ügynökségek számára 
akkreditálandó normákról

   CM– PE 440.055
   FdR 810961

32. A H.L. lengyel állampolgár által benyújtott 1116/2009 számú 
petíció az észak-lengyelországi Luzinóban működő, környezetre 
káros szennyvíztisztító telepről

   CM– PE 445.767
   FdR 824562
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33. A Leonid Brevdo, német állampolgár által benyújtott 1211/2009. 
számú petíció a Németország és Franciaország közötti kettős 
adóztatásról
valamint
a Bernhard Frey német állampolgár által benyújtott 1439/2009. 
számú petíció a Németország és Franciaország között ingázó 
munkavállalók igazságtalan adóztatásáról
valamint
az Agostino Consigliere olasz állampolgár által benyújtott 
1610/2009. számú petíció Olaszország és Franciaország között a 
kettős adóztatás elkerüléséről

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

34. A Norbert Jung német állampolgár által benyújtott 1316/2009. 
számú petíció a kereskedelmi légi járműveken az ülések közötti 
minimális távolságra vonatkozó uniós jogszabályra irányuló 
kérelemről

   CM– PE 441.333
   FdR 816752

35. A Margret és Alan Bereton brit állampolgárok által benyújtott 
1390/2009. számú petíció a staffordshire-i Cold Meece területén
található hu l l adék le rakó  üzemeltetésével kapcsolatos 
problémákról

   CM– PE 445.769
   FdR 824564

36. Az Ulrike Büker német állampolgár által benyújtott 1450/2009. 
számú petíció a más tagállamban lakóhellyel rendelkező, német 
tartásdíjra jogosultak számára a tartásdíjelőleg kifizetéséről

   CM– PE 454,587
   FdR 851674

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

   CM– PE 440,092/REV
   FdR 851666

38. A Roque Leal Carretero spanyol állampolgár által benyújtott 
1501/2009. számú petíció egy a Sierra Norte-i (Sevilla) nemzeti 
parkot károsító új közút építéséről

   CM–
   PE 441,343/REV. II
   FdR 851667

39. A Metodie Nicoară román állampolgár által benyújtott 
1593/2009. számú petíció a romániai Drobeta Turnu Severin –
Lugoj 6. számú főút rehabilitációs programja keretében a 
romániai Caransebeșt elkerülő út nyomvonalának kijelölésével 
kapcsolatos kérdésekről

    CM– PE 452,716
    FdR 838839

40. A Marin Mândrilă, román állampolgár által a Societatea 
Comercială Mari-Vila COM S.R.L nevében benyújtott 
1771/2009. számú petíció a közbeszerzési szerződések 
odaítélésével kapcsolatos jogsértésekről Romániában 

   CM– PE 441.359
   FdR 816794

41. A Helena Maijala finn állampolgár által a „Pro Hanhikivi” 
nevében benyújtott 1772/2009. számú petíció a Hanhikiviben 
tervezett Fennovoima atomerőmű építéséről

   CM– PE 454,589
   FdR 851677
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42. Az Edward Mallia máltai állampolgár által a valettai székhelyű 
„Friends of the Earth Malta” szervezet nevében benyújtott 
194/2010. számú, 461 aláírást tartalmazó petíció a máltai 
szigetekre vonatkozó 1990. évi strukturális tervvel 
összefüggésben a 2001/42/EK irányelv Málta részéről történő 
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 452,722
  FdR 838846

43. Az Antonio Rodríguez de León spanyol állampolgár által a 
„Plataforma por el mar canario” nevében benyújtott 441/2010. 
számú petíció a legkülső régiók helyzetéről és jövőjéről

   CM– PE 454,606
   FdR 851829

44. A Salvatore Murru olasz állampolgár által benyújtott 443/2010. 
számú, 6 aláírást tartalmazó petíció a mellékfogásként halászott 
kékúszójú tonhalra vonatkozó európai szabályokról.

   CM– PE 452,745
   FdR 838890

45. A Gabriele Lang német állampolgár által a „Tierhilfe & 
Verbraucherschutz International e.V.” nevében benyújtott 
455/2010. számú petíció az állatok elpusztítására alkalmazott T61 
injekcióról

   CM– PE 454,607
   FdR 851830

46. A Michael Groves brit állampolgár által az „International Cruise 
Victims” nevében benyújtott 464/2010. számú petíció a 
nemzetközi óceánjáró hajókon történő erőszakos cselekmények 
áldozatairól és az ott előforduló eltűnésekről

   CM– PE 454,609
   FdR 851832

47. Az A. S. (feltehetően) román állampolgár által benyújtott 
474/2010. számú petíció az európai egészségbiztosítási kártyák 
kiadására vonatkozó jobb és egységes szabályozásról

   CM– PE 454,610
   FdR 851833

48. A Teresa Martin Jimenez spanyol állampolgár által benyújtott 
485/2010. számú petíció a generikus egészségügyi termékekről

   CM– PE 454,613
   FdR 851836

49. A Luisa Maranelli olasz állampolgár által benyújtott 491/2010. 
számú, 9350 aláírást tartalmazó petíció a nyomtatott anyagok 
kedvezményes postai díjának eltörléséről

   CM– PE 452,748
   FdR 838894

50. A Tom Muirhead brit állampolgár által benyújtott 513/2010. 
számú petíció a szülői felelősség egyesült királyságbeli 
szabályozásáról a házasságon kívül született gyermekek esetében

    CM– PE 452,751
    FdR 838898

51. A Robert Walczak lengyel állampolgár által benyújtott 515/2010. 
számú petíció a lengyel hatóságok által a gépjárművezető nélkül 
bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 
2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv be nem 
tartásáról

    CM– PE 452,753
    FdR 838900
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52. A Michael Tschoetschel német állampolgár által benyújtott 
0522/2010. számú petíció a szakorvosi képesítés megszerzésére 
vonatkozó kritériumok Svédország általi visszamenőleges 
módosításáról

    CM– PE 452,754
    FdR 838901

53. A Siklósi László magyar állampolgár által benyújtott 619/2010. 
számú petíció testnevelő tanári végzettségének Franciaországban 
történő elismeréséről

   CM– PE 454,620
   FdR 851844

54. A David Carracoi német állampolgár által benyújtott 620/2010. 
számú petíció az idősek utazási betegbiztosítás tekintetében 
történő hátrányos megkülönböztetéséről

   CM– PE 454,621
   FdR 851845

55. A Ramona Plaza Mesón spanyol állampolgár által benyújtott 
639/2010. számú petíció a járművek típusjóváhagyásáról 
Spanyolországban

   CM– PE 454,622
   FdR 851846

56. Az A. K. lengyel állampolgár által benyújtott 718/2010. számú 
petíció az okiratok külföldi felhasználás céljából történő 
hitelesítéséről. 

   sir
   LT– JURI
   FdR 852181

57. A Marco Noto olasz állampolgár által benyújtott 725/2010. számú 
petíció a halkonzervek címkézéséről

   CM– PE 454,623
   FdR 851847

o O o

58. A következő ülés időpontja és helye
 2010. február 1., 9.00–12.30 és 15.00–18.30


