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Petíciós Bizottság

PETI_OJ(2011)199_1

NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2011. július 12., kedd, 15.00–18.30
2011. július 13., szerda, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: PHS P5B001

1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 469 748
FdR 872414

2. Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
   2011. május 23–24.

PV– PE 465.068
FdR 868535
+ 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 vagy egyéb dokumentumok alapján a 
bizottságban megtárgyalandó petíciók

Környezetvédelem

5. A Katiuscia Verlingieri, olasz állampolgár által benyújtott 
387/2008. sz. petíció a Salerno, Avellino és Benevento olasz 
tartományok területén fekvő történelmi örökség megőrzéséről 
(valószínűleg a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 464.842
   FdR 866757

Európai iskolák

6. A Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, lengyel állampolgár által 
benyújtott 353/2011. számú, további 74 aláírást tartalmazó petíció 
az európai iskolákra vonatkozó költségvetés csökkentéséről és
az APEEE (Európai Iskola szülői munkaközössége) által 
benyújtott, 1356 aláírást tartalmazó 478/2011. sz. petíció az 
Európai Iskolák rendszerének működésére vonatkozó 
költségvetési megszorításokról (a szülői munkaközösség, az 
Interparents szervezet és valószínűleg iskolaigazgatók és az 
Igazgatótanács, illetve a Költségvetési Bizottság képviselőinek 
jelenlétében)

   DV– sir353-11

   DV– sir478-11

Környezetvédelem

7. A „Hulladékgazdálkodás Európában: főbb problémák és legjobb 
gyakorlatok” című tanulmány
- a tanulmány ismertetése a szakértők által

***********

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

8. Koordinátorok ülése

* * *
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2011. július 13. 9.00–12.30

9.00 órakor.

9. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

*** Szavazás ***

10. A Tanács által módosított vélemény a 2012. évi költségvetésre 
vonatkozó iránymutatásokról – összes szakasz – Ombudsman 
(BUD)
(2011/2020)(BUD))
Előadó:  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- a módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

    AM– PE 467.288
    FdR 871500

11. Jelentés az európai ombudsman 2010-es éves jelentéséről
(2011/2106(INI))
Előadó:  IOTOVA  (S-D)
- a módosítások megvitatása
- jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

    AM– PE 467.289
    FdR 871501

*** Szavazás vége ***

12. Jelentés a Bulgáriában 2011. június 6. - július 2. között tett 
tényfeltáró látogatásról
- előzetes szóbeli jelentés

Uniós pénzeszközök

13. A Radostin Roussev, bolgár állampolgár által a „Bull Gate Ltd.” 
vállalat nevében benyújtott 1026/2010. számú petíció Bulgáriában 
az európai uniós forrásokkal való visszaélésekről és a 
korrupcióról 

    CM– PE 460.729
    FdR 859679

14. A Ciprian Dobre, román állampolgár által benyújtott 628/2010. 
számú petíció a román kormány által az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból folyósított pénzösszegek 
felhasználásával és kezelésével kapcsolatosan felmerült 

    CM– PE 460.708
    FdR 859626
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problémákról

LIFE program

15. A Juan Antonio Iborra Bernal, spanyol állampolgár által 
benyújtott 1330/2010. számú petíció a LIFE program katasztrófák 
megelőzésére irányuló kibővítéséről 

   CM– PE 464.877
   FdR 866818

Szabad mozgás

16. A Kamila Beata Klim-Petersen, lengyel állampolgár által 
benyújtott 171/2010. számú petíció a Lengyelországban 
nyilvántartásba vett cégautójának a dán hatóságok általi 
lefoglalásáról, valamint a munkaerő szabad mozgásának ezzel 
kapcsolatos akadályozásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

    CM–
    PE 448.729/REV. II
    FdR 870250

17. A Dariusz Pachala, lengyel állampolgár által benyújtott 
1225/2010. számú petíció a dán-német határon egy 
Lengyelországban nyilvántartott autó lefoglalásáról,
valamint
A Ryszard Antoni Bielawa, lengyel állampolgár által benyújtott 
1349/2010. számú petíció lengyel forgalmi rendszámmal 
rendelkező gépjárművének a dán hatóságok általi lefoglalásáról, 
és ezzel kapcsolatban a munkavállalók szabad mozgásának 
akadályozásáról
valamint
A Jacek Naguszewski, lengyel állampolgár által benyújtott 
1444/2010. számú petíció egy lengyel forgalmi rendszámmal 
rendelkező járműnek a dán adó- és rendőri hatóságok általi 
lefoglalásáról, és ezzel kapcsolatban egy beteg csecsemő 
védelmére vonatkozó kötelezettség megsértéséről

   CM– PE 464.865
   FdR 866806

18. A N. M. M., ír állampolgár által benyújtott 0590/2008. számú 
petíció a turisták Európán belüli gyógyszerszállításáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

   CM–
   PE 420.013/REV. II
   FdR 866759

Környezetvédelem

19. A Peter Brown, brit állampolgár által benyújtott 1665/2009. 
számú petíció a sztrichnin-hidroklorid növényvédő szerként 
történő felhasználásának a 98/8/EK irányelv értelmében történő 

   CM– PE 445.773/REV
   FdR 866775
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betiltására vonatkozó indokokról
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

Versenypolitika

20. A Saverio De Bonis, olasz állampolgár által az ANLAC –
Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli nevében 
benyújtott 500/2010. számú petíció a trösztellenes szabályoknak a 
nyúlhús piacán történő állítólagos olaszországi megsértéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében),

    CM– PE 452.749
    FdR 838895

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

21. A Nicola Leugi, olasz állampolgár által benyújtott 0798/2004. 
számú petíció a Máltán folytatott orvvadászatról
valamint
A Kevin Sourd, francia állampolgár által benyújtott 334/2005. 
számú, 3 aláírást tartalmazó petíció Máltán a madarak tömeges 
pusztításáról
valamint
A Hugues FANAL, belga állampolgár által a „Belga Királyi 
Társaság a Madarak Védelméért (LRBPO)” nevében benyújtott 
886/2005. számú petíció a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelv máltai hatóságok általi átültetéséről
valamint
A Lutz Blume, német állampolgár által benyújtott 530/2006. 
számú petíció Máltán a madarak leöléséről
valamint
A Seamus Feeney, ír állampolgár által benyújtott 1091/2007. 
számú petíció védett vándormadarak Máltán és Cipruson történő 
vadászatáról
valamint
A Bernhard Vetter, német állampolgár által benyújtott 1374/2010. 
számú petíció az Európai Unió több tagállamában a költöző 
madarak törvénytelen vadászatáról

   CM–
    PE 364.842/REV. VI
    FdR 870871

22. A Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által benyújtott 
1328/2007. számú petíció a környezet védelméről 
Magyarországon

   CM–
   PE 414.053/REV. V
   FdR 870218
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23. Az Anton Huber, német állampolgár által benyújtott 832/2008. 
számú petíció a Duna Staubing és Vilshofen közötti szakaszának 
hajózhatóságára vonatkozó vizsgálat céljaira megítélt 
támogatások leállítására vonatkozó kérelemről

    CM–
    PE 423.667/REV. II
    FdR 870220

24. A George Milne, brit állampolgár által a „National Sheep 
Association” nevében benyújtott 1688/2008. számú, 8136 aláírást 
tartalmazó petíció a juhok 2010. január 1-jétől kötelező 
elektronikus azonosításáról

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

   + reply AGRI

25. A Leonid Brevdo, német állampolgár által benyújtott 1211/2009. 
számú petíció a Németország és Franciaország közötti kettős 
adóztatásról,

   CM– PE 441.331/REV
    FdR 870229

26. Az Antony Christev, francia állampolgár által benyújtott 
1790/2009. számú, egy aláírást tartalmazó petíció egy szófiai 
ingatlanért járó kártérítésre vonatkozó bírósági döntés 
végrehajtásának kudarcáról

   CM– PE 441.361/REV
    FdR 870247

27. A P. B., német állampolgár által benyújtott 0163/2010. számú 
petíció az Európai Bíróság előzetes döntéshozatalra irányuló 
tanácskozásain egy harmadik fél jelenlétéről

   DV- sir163-10
   + JURI Opinion

28. A P.B., német állampolgár által benyújtott 0247/2010. számú 
petíció harmadik felek európai bírósági aktákhoz való 
hozzáféréséről

   CM– PE 448.737
   FdR 829550

29. A Reiner Husemans, német állampolgár által benyújtott 
502/2010. számú petíció a vállalatok közötti tranzakciókra 
kivetett héáról

   CM– PE 452.750/REV
   FdR 870257

30. A Giulio Marini, olasz állampolgár által benyújtott 720/2010. 
számú petíció az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése 
országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának 
elősegítéséről szóló 98/5/EK irányelv Olaszország általi 
átültetésére vonatkozó tájékoztatásról

   CM– PE 456.765/REV
   FdR 870259

31. A Fernando Sferratore, olasz állampolgár által benyújtott 
939/2010. számú petíció az olasz szárazföld és Ischia között 
húzódó tenger alatti vezeték szigetelőolajának szivárgásából 
fakadó állítólagos környezetkárosodásról

   CM– PE 467.098
   FdR 870262

32. A Lazzaro Lenza, olasz állampolgár által benyújtott 948/2010. 
számú petíció egy villamosáram-termelésre szolgáló fotovoltaikus 
berendezés telepítésének engedélyezését megelőzően a 
85/337/EGK KHV-irányelv szerinti nyilvános konzultáció 
lebonyolításának a salernói hatóságok általi elmulasztásáról

   CM– PE 458.732/REV
   FdR 870263
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33. A Mahmoud Daka, német állampolgár által benyújtott 1059/2010. 
számú petíció egy, a német hatóságok által megtagadott vízumról

   CM– PE 467.100
   FdR 870265

34. A María de los Milagros Hernán Álvarez, spanyol állampolgár 
által az AFINSA Bienes Tangibles SA ellen folyó bírósági eljárás 
miatti károsultak közössége nevében benyújtott 1071/2010. 
számú petíció az AFINSA vállalattal szembeni bírósági 
intézkedésről

    CM– PE 467.101
    FdR 870266

35. A J. O., holland állampolgár által a „LOPZ” nevében benyújtott 
1376/2010. számú petíció a reumások és cukorbetegek 
lábápolásáról és lábkezeléséről 

   CM– PE 467.108
   FdR 870273

36. Az Enrique Arraiz Curbelo, spanyol állampolgár által benyújtott 
1414/2010. számú petíció a házassági ügyekben és a szülői 
felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. 
november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet vélt 
hiányosságairól

    CM– PE 467.113
    FdR 870278

37. A Graziano Benedetto olasz állampolgár által a letelepedett 
ügyvédek olaszországi szövetsége (Associazione italiana avvocati 
stabiliti) nevében benyújtott 1580/2010. számú petíció az Európai 
Unió területén tevékenykedő ügyvédek ügyvédi címének 
Olaszországban történő használatáról

   CM– PE 467.125
   FdR 870296

38. Az E.P. litván állampolgár által benyújtott 1582/2010. számú 
petíció a Lisszaboni Szerződés különböző nyelvi változatainak 
hitelességéről

   CM– PE 467.126
   FdR 870297

39. A Kevin O’Malley brit állampolgár által benyújtott 1631/2010. 
számú petíció az akusztikus riasztóberendezésekről

   CM– PE 467.131
   FdR 870302

40. A B. V. holland állampolgár által benyújtott 95/2011. számú 
petíció az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának az Apple 
Inc. korlátozó politikája által történő állítólagos akadályozásáról

   CM– PE 467.133
   FdR 870304

o O o

41. A következő ülés időpontja és helye
 2011. szeptember 8., 15.00–18.30
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