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PETI_OJ(2011)194_1

NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2011. február 1., kedd, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: ASP A3E2

1. Napirendtervezet elfogadása  (1) PE 456.868
FdR 854600

2. Az elnök közleményei

3. 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. Mindazonáltal, az ülés végéig 
bármelyik képviselő kérheti egy bizonyos téma B részből az A részbe történő áthelyezését, amelynek 
következtében az elkövetkező ülésen az adott téma automatikusan az A rész keretén belül kerül megbeszélésre.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Európai városkalauz

4. A Busutill-jelentés nyomon követése
A szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő 
reklámjáról szóló jelentés 
(a 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

5. Hristo Genev bolgár állampolgár által benyújtott 1335/2008. 
számú, 14432 aláírást tartalmazó petíció a cselopecsi 
aranybányában ciánmosással történő megnövelt érckitermelésről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 426.985
   FdR 785716

Borislav Sandov bolgár állampolgár által a „Society for Agrarian 
and Environmental projects – GEO” nevében benyújtott 
1534/2008. számú, további 13 626 aláírást tartalmazó petíció a 
bolgár hatóságok részéről a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK 
tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 
rendelkezéseinek be nem tartásáról egy, a Rodope-hegységben 
található sport- és turistaközpont kapcsán,
valamint

   CM– PE 427 109
   FdR 786523

6.

Nevena Asenova bolgár állampolgár által a „Mougla település 
lakóinak kezdeményezőbizottsága” nevében benyújtott 
1587/2008. számú, további 410 aláírást tartalmazó petíció a 
földterületcserékről és a dél-bulgáriai Smolyan környékén az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok figyelmen kívül hagyásáról

   CM– PE 427.006
   FdR 785744
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7. Andrey Kovatchev bolgár állampolgár által benyújtott 1336/2008. 
számú, 1 aláírást tartalmazó petíció, a bulgáriai Natura 2000 
hálózat meg nem valósításáról, valamint az erre vonatkozó 
panasznak a Bizottság általi nem kielégítő kezeléséről 

   CM– PE 440.044
   FdR 810936

8. José Antonio Muñoz Grau spanyol állampolgár által az 
„Asociación Comisión Pro-Río” egyesület nevében benyújtott, 
437/2001. számú petíció a Segura folyónak a Murcia régióban 
történő szennyezéséről,
valamint
Pedro Marset Campos spanyol állampolgár által benyújtott 
1026/2002. számú petíció a Segura folyó és ennek következtében 
a belőle kiinduló öntözőcsatornák folyamatos és krónikus 
szennyezéséről

   CM–
   PE 313.911/REV. VI
   FdR 838949

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/REV.
   FdR 838914

9.

valamint
Justine Olivero brit állampolgár által benyújtott 615/2009. számú, 
237 aláírást tartalmazó petíció a rákos megbetegedések számának 
Campo de Gibraltarban és Gibraltáron tapasztalható 
emelkedéséről

   CM–
   PE 438.304/REV
   FdR 838916

10. Bernd Hofmann német állampolgár által benyújtott 287/2008. 
számú, az Elchében (Valencia autonóm régió Alicante 
tartomá n y a )  történt állítólagos kisajátításokról és uniós 
támogatásokkal való állítólagos visszaélésről

   CM– PE 438.294
   FdR 802728

Roland Sharp brit állampolgár által a „Hondón de los Frailes 
Residents’ Association” nevében benyújtott 776/2009. számú 
petíció a Hondón de los Frailes területen (Alicante, 
Spanyolország) folytatott elfogadhatatlan fejlesztési 
tevékenységről

   CM– PE 439.191
   FdR 805897

11.

valamint
Az Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes nevében 
Josefa Fernandez Quirante és Ronald Henry Sharp spanyol illetve 
brit állampolgárok által benyújtott, 2 aláírást tartalmazó petíció az 
útépítés következtében bekövetkezett telekárcsökkenésről és a 
nem megfelelő kártérítésről 

   CM– PE 441.327
   FdR 816737
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12. Pedro Cuevas Cueto spanyol állampolgár által benyújtott 
584/2008. számú petíció az A-8-as autópálya (cantábriai 
autópálya) bővítéséről, valamint az autópálya llanes-i (Asturias) 
Cuartamenteru barlangvidék területét átszelő tervezett útvonaláról

   CM– PE 441.314
   FdR 816611

13. 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

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

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

******

11.30–12.30     (zárt ülés)

15. Koordinátorok ülése

* * *

15 órakor.

16. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

*** Szavazás ***
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17. Vélemény az Egységes piac az európaiak számára című 
dokumentumról (IMCO) (2010/2278(INI))
(elfogadás az IMCO bizottságban: 2011. február 28. – a plenáris 
ülésen: 2011. március 23.)
Előadó:  
– módosítások esetleges megvitatása
– jelentéstervezet elfogadása

   PA– PE 456.866
   FdR 854595

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

*** Szavazás vége ***

Hátrányos megkülönböztetés

18. 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
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM_O– PE 420.019
    FdR 766651

   LT–
   FdR 833746

19. Fernando Soares brit állampolgár által benyújtott 829/2008 számú 
petíció a Franciaországban a brit bejegyzett élettársi viszony 
elismerésének megtagadásával összefüggésben az állampolgárság 
alapján történő állítólagos megkülönböztetésről 
valamint
Aldwyn Llewelyn brit állampolgár által benyújtott 1085/2010. 
számú petíció egy Nagy-Britanniában bejegyzett élettársi kapcsolat 
franciaországi elismeréséről   

   CM– PE 
428.026/REV
   FdR 810840

   sir

20. Marisa Pignolo olasz állampolgár által benyújtott 305/2009. 
számú petíció az Európai Unióban a személyek szabad 
mozgásáról

    CM– PE 429.624
    FdR 792210

Alapvető jogok 

21. Roberto Marcoccio olasz államplogár 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
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16.30–17.30

22. Viviane Reding biztos előadása az uniós polgárságról szóló 
jelentéséről

                                                         ***

23. Maksim Reva észt állampolgár által benyújtott1746/2008. számú 
petíció az európai választásokon való szavazási jogról

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

24. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2010-as tevékenységéről 
(2010/2295(INI))
Előadó:  
– előzetes eszmecsere

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

Wasilios Katsoulis német állampolgár által benyújtott 0142/2006. 
számú petíció a német biztosítótársaságok által a fogyatékkal 
élőkkel szemben tanúsított megkülönböztető bánásmódról
valamint

   CM– PE 
   FdR

25.

Wasilios 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

   LT–
   FdR 829559

26. Jakubinyi György román állampolgár által a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Érsekség nevében benyújtott 734/2007. számú 
petíció a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség egyházi 
tulajdonának visszaszolgáltatásáról

   sir 
   LT–
   FdR 852287

27. Raffele Mancuso olasz állampolgár által benyújtott 1397/2008. 
számú petíció a határozott és határozatlan idejű munkaviszonnyal 
rendelkező munkavállalók egyenlőtlen jogairól 

   CM– PE 423.939/REV
   FdR 805864

28. 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/REV
    FdR 851656

29. Georgio Germani olasz állampolgár által az „Associazione 
Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (ANQUAP)” 
nevében benyújtott 63/2009. számú petíció az egyenlő munkáért 

   CM– PE 427.085
   FdR 786477
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egyenlő bért elvről

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

    CM–
    PE 428,087/REV. III
    FdR 851658

31. Eugenia Ioan német állampolgár által benyújtott 0302/2009. 
számú petíció a román nyugdíjának Németországban történő 
kifizetésével kapcsolatos árfolyamveszteségről 

   CM– PE 429,622/REV
   FdR 851659

32. Antonio Tortosa Gómez spanyol állampolgár által benyújtott 
451/2009. számú petíció a madridi önkormányzat és érsekség 
által a San Francisco el Grande bazilika (Madrid, Spanyolország) 
környékén tervezett munkálatokról
valamint
Teresa Sànchez spanyol állampolgár által a 'Cornisa Vistillas' 
csoport nevében benyújtott 725/2009. számú, 22 844 aláírást 
tartalmazó petíció a Manzanares folyó parti sétányának új 
fejlesztési tervéről

   CM– PE 430,510/REV
   FdR 851660

33. M.D. brit állampolgár által benyújtott 286/2010. számú petíció a 
háza felépítésével megbízott spanyolországi ingatlanfejlesztő cég 
csődjéről 

   CM– PE 454,592
   FdR 851694

34. Giuseppe Claudio Vitale olasz állampolgár által benyújtott 
390/2010. számú petíció a szakmai szolgáltatásokra vonatkozó 
szabályozott díjak Olaszországban történő ismételt bevezetésének 
megelőzésére vonatkozó kérelméről

   CM– PE 448.748
   FdR 829565

35. Sonia Lamberti olasz állampolgár által benyújtott 482/2010. 
számú petíció a 93/16/EGK irányelv szakorvosképzésre 
vonatkozó rendelkezéseinek állítólagos megsértéséről

   CM– PE 454.612
   FdR 851852

36. J.D.L. spanyol állampolgár által benyújtott 496/2010. számú 
petíció a spanyolországi postai szolgáltatásokról 

   CM– PE 454,615
   FdR 851838

37. Caroline Lindström svéd állampolgár által benyújtott 511/2010. 
számú petíció egy iráni kurd férfi politikai menedékjog iránti 
kérelmének elutasításáról

   CM– PE 454,616
   FdR 851839

38. Agnieszka Sieczkowska lengyel állampolgár által benyújtott 
562/2010. számú petíció lengyel forgalmi rendszámmal 
rendelkező céges autójának a dán hatóságok általi lefoglalásáról, 
és ezzel kapcsolatban a munkavállalók szabad mozgásának 
akadályozásáról

   CM– PE 454,618
   FdR 851842
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39. A következő ülés időpontja és helye
 2011. március 15., 15.00–18.30
 2011. március 16., 9.00–12.30 


