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2. Az elnök közleményei

3. Egyéb kérdések

4. törölve

_________________________
(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.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

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

*** Szavazás ***

5. Jelentés a hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásáról a 
beérkezett petíciók alapján
(2011/2038(INI))
Előadó:  ITURGAIZ  (EPP)
– a módosítások megvitatása
– jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

    AM– PE 467.326
    FdR 871710

*** Szavazás vége ***

Rokkantság

6. Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége 
(EBU)/Vakok Királyi Országos Intézete (RNIB) nevében 
benyújtott, 924/2011. számú petíció a vakok könyvekhez és más 
nyomtatványokhoz való hozzáféréséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

   sir

Környezetvédelem

Alberto Perino olasz állampolgár által a „Habitat” szövetség 
nevében benyújtott, 949/2003. számú petíció a Torinó és Lyon 
közötti gyorsvasútvonal ellenzéséről
valamint
Marco Tomalino olasz állampolgár által a Coordinamento 
sanitario Valle di Susa nevében benyújtott, 198/2005. számú 
petíció a Torinó-Lyon gyorsvasútvonal megépítéséhez 
kapcsolódó egészségügyi kockázatokról
valamint
Paolo Prieri olasz állampolgár által a „felső-Sangone-völgyi 
nagysebességű vasútvonal elleni bizottság” nevében benyújtott, 
786/2007. számú petíció a Torino és Lyon közötti, nagysebességű 
európai vasútvonal elleni tiltakozásról
valamint

   CM–
   PE 407.965/REV. V
   FdR 876682

7.

Giancarlo Pastorutti olasz állampolgár által a „Bagnaria Arsa NO-
TAV” bizottság, valamint az 5. számú folyosót ellenző további 

   CM– PE 407.979
   FdR 729579
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bizottságok által benyújtott, 900/2007. számú petíció a Trieszt–
Divača vasúti tengely uniós finanszírozása elleni tiltakozásról
valamint
Remo Castagnieri Alberto Paolo Veggio olasz állampolgár által 
benyújtott 735/2008. számú, 154 aláírást tartalmazó petíció a 
Lyon-Torino (Valle Susa) vasúti összeköttetésről

(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 421.159
   FdR 770939

8. Rémy Gautron és Jean-Claude Duchateau francia állampolgárok 
által a „Fédération Presqu'île Environnement”, illetve az 
„Association DECOS” szervezetek nevében benyújtott 
1139/2010. számú petíció Batz sur Mer-ben, Franciaországban, 
egy Natura 2000 védettségű területen okozott környezeti károkról

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

Szociális ügyek

9. Allan J. Navratil ír állampolgár által az Ír Bioüzemanyag-
kezdeményezés (Irish Biofuels Initiative) nevében benyújtott 
386/2007. számú petíció az ír cukoripar bioüzemanyagok 
előállítására való átállításáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

    CM–
    PE 398.557/REV. II
    FdR 866750
   + LT

Versenypolitika

10. Mészárosné Győrvári Izabella magyar állampolgár által a 
Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége nevében benyújtott 
1557/2009. számú petíció a magyarországi kis- és 
középvállalkozásokkal szemben alkalmazott megkülönböztetésről 
és az európai uniós normák alkalmazásának elmulasztásáról

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

Tényfeltáró látogatás

11. A Bulgáriába tett tényfeltáró látogatás (2011.06.29.–2011.07.02.)
- a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés megvitatása

   DT– PE 
   FdR 878148

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

12. Koordinátorok ülése
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***********

2011. október 4., 9.00–12.30

9.00-től

13. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

14. 2010. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok 
jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása 
(2011/2182(INI))
Előadó:  VALEAN  (ALDE)
– első eszmecsere

    DT– PE 472,206
    FdR 877228

Környezetvédelem

15. A.I.C. román állampolgár által a román tudósok AD Astra 
Társasága nevében benyújtott 622/2010. számú petíció a 
verespataki (Roșia Montană, Románia) aranybányászati projekt 
által az európai jogszabályok állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében),
valamint

   CM– PE 458.701
   FdR 857262

Sorin Jurca román állampolgár által a Verespataki Kulturális 
Alapítvány nevében benyújtott 628/2010. számú petíció a 
verespataki (Rosia Montană, Románia) aranybányászati projekt 
környezetet romboló hatásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

   sir

16. Lothar Petter osztrák állampolgár által a Mellauban és Damülsben 
(Vorarlberg, Ausztria) tervezett új télisport-létesítmények elleni 
akcióbizottság nevében benyújtott 672/2007. számú, 26 aláírást 
tartalmazó petíció a Mellauban és Damülsben tervezett síliftekről 
és kötélpályákról
– a szóbeli kérdés nyomon követése

(lehetőség szerint a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM–
   PE 411.964/REV. IV
   FdR 866751

   OQ

   FFV- DT–452.657
   FdR 861305

   LT Comm
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17. (Sheila Ellis brit állampolgár által a „Lakosok a mérgező 
anyagokkal szennyezett területek ellen” nevében benyújtott 
944/2004. számú, 7 aláírást tartalmazó petíció a 
hulladéklerakókról szóló európai uniós irányelv végrehajtásának 
az Egyesült Királyság általi állítólagos elmulasztásáról)
!!  A petíció benyújtója kérelmére ELHALASZTVA !!!

   CM–
    PE 367.729/REV. VI
   FdR 876645

Megkülönböztetés

18. Lord Richard Inglewood DL brit állampolgár által benyújtott 
1737/2008. számú petíció a Lordok Háza európai parlamenti 
képviselővé választott tagjainak jogállásáról szóló, a Lordok Háza 
diszkvalifikálására vonatkozó 2008. évi európai parlamenti 
szabályzat megkülönböztető jellegéről

   sir
   + LT UK

11 óra körül

19. Prof. Irena Lipowicz lengyel ombudsman nyilatkozata
– eszmecsere a képviselőkkel

20. A. K. lengyel állampolgár által benyújtott 277/2010. számú 
petíció a Lengyelországban a bírósági és bíróságon kívüli iratok 
postán vagy elektronikus úton történő kézbesítésének hiányzó 
lehetőségéről
valamint
Henryka Glenc lengyel állampolgár által benyújtott 1399/2010. 
számú petíció a Lengyelországban a bírósági és bíróságon kívüli 
iratok kézbesítése lehetőségének hiányáról 

   CM– PE 460.704/REV
   FdR 876848

   sir

Megkülönböztetés

21. 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 regisztrált kapcsolatba lépni kívánó 
lengyel állampolgárok számára a családi állapotra vonatkozó 
igazolások kiadásától való vonakodásáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtóinak jelenlétében)

    CM– PE 420.019
    FdR 766651

*****
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15-től

22. Marios Achilleos ciprusi állampolgár által benyújtott 892/2010. 
számú petíció a homoszexuálisok Cipruson tapasztalható 
hátrányos megkülönböztetéséről

    sir

23. Vince Llewelyn brit állampolgár által benyújtott 155/2011. számú 
petíció a különböző állampolgársággal rendelkező, azonos nemű 
személyek között kötött házasságok Franciaország általi el nem 
ismeréséről

    sir

24. Aldwyn Llewelyn brit állampolgár által benyújtott 381/2011. 
számú petíció az Európai Unió egyes tagállamaiban működő brit 
külképviseleteken az azonos nemű személyek közötti bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése lehetőségének hiányáról

    sir

25. Sara Nolasco portugál állampolgár által benyújtott 1588/2010. 
számú petíció az azonos neműek házassága esetén az 
örökbefogadás tilalmáról

   sir

Környezetvédelem

26. José Enrique Sanz Salvador spanyol állampolgár által az Arca 
Ibérica szervezet nevében benyújtott 492/2010. számú petíció egy 
vizes élőhely lecsapolásáról Benicassimban (Castellón)
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

   CM– PE 456,746
   FdR 853730

Környezetvédelem – szélerőműparkok

Florin Palade román állampolgár által az „Eco Pontica 
Alapítvány” nevében benyújtott, 111/2008. számú petíció a 
környezetvédelemről szóló európai jogszabályoknak a romániai 
Dobrogea régióban tervezett kőfejtővel és szélerőműparkkal 
kapcsolatos projektek jóváhagyásával összefüggésben történő
állítólagos megsértéséről
valamint

    sir27.

A „Romanian Ornithological Society” és az „NGO Coalition 
Natura 2000 Romania” által 55 román civilszervezet nevében 
benyújtott 262/2011. számú petíció a délkelet-romániai Dobrogea 
régióban létesítendő szélerőműparknak a Natura 2000 területekre 
gyakorolt lehetséges hatásairól 
(lehetőség szerint a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 472.295
   FdR 877814
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28. Koldo Ortiz de Guinea spanyol állampolgár által a MEDIAK 
ASKE szövetség nevében benyújtott 1398/2008. számú petíció a 
spanyolországi Alavában a Natura 2000 program által védett 
területeken létesítendő szélerőműparkok esetlegesen káros 
környezeti hatásáról

   CM– PE 426.988/REV
   FdR 800624

29. Peter Kranz német állampolgár által benyújtott 1008/2010. számú 
petíció egy Wolfhagen/Hessen területén tervezett 
szélerőműparkkal szembeni széles körű tiltakozásról 

   CM– PE 462.668
   FdR 862716

30. Wolfgang Rüd német állampolgár által benyújtott 1027/2010. 
számú petíció egy szélerőműpark-projekt (Wiesmoor, Alsó-
Szászország) állatvilágot érintő állítólagos veszélyeiről

   sir

31. René la Cour Sell, dán állampolgár által a „Danmarks 
Naturfredningsforening” (Dán Természetvédelmi Egyesület) 
nevében benyújtott 929/2010. számú, további 1 aláírást 
tartalmazó petíció a Thisted közigazgatási területéhez tartozó 
Østerild községben a nagy szélerőművek tesztelésére szolgáló 
központ létesítéséről és ezzel kapcsolatban az Európai Unió e 
területen hatályos jogi aktusainak megsértéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében),

   CM– PE 462.663
   FdR 862711

32. Kirsten Nielsen dán állampolgár által benyújtott 1315/2010. 
számú petíció a dániai Lolland szigeten egy szélerőműpark 
létesítéséről, és ehhez kapcsolódóan az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályainak megsértéséről

   CM– PE 464.875
   FdR 866816

***

B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós ügyek
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33. Klaus-Jürgen Sauer német állampolgár által benyújtott 147/2008. 
számú petíció az állam részéről Microsoft-termékek vásárlására 
történő kötelezéséről

   sir
   + WQ 507/2011

34. Maksim Reva észt állampolgár által benyújtott 1746/2008. számú 
petíció az Észtországban élő, nem meghatározott 
állampolgársággal rendelkező személyek európai választásokon 
való szavazási jogáról

   CM– PE 
   FdR 
   + LT Reding

35. J. W. A. Baetens holland állampolgár által benyújtott 469/2009 
sz. petíció a törökországi tartózkodási engedélyek kibocsátásával 
kapcsolatos állítólagos igazságtalanságról 

    CM– PE 469,895
    FdR 874101

36. Walter Grytzik német állampolgár által Günter Modlinger 
nevében benyújtott 1667/2009. számú petíció a határon átnyúló 
jogviták esetén alkalmazandó költségmentességről szóló 
2003/8/EK tanácsi irányelv megsértéséről

   CM– PE 445.595/REV
   FdR 857244

37. M.B. olasz állampolgár által benyújtott 1919/2009. számú petíció 
a munkaeszközök alkalmazásához kapcsolódó munkahelyi 
biztonságról és egészségvédelemről, valamint a munkavállalók 
tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultáció általános 
keretéről szóló 89/391/EGK és 2002/14/EK uniós irányelveket 
átültető olasz jogszabály (Dlgs 106/09) megfelelőségéről

    CM–
    PE 445,645/REV. II
    FdR 874109

38. Joachim Kelke német állampolgár által benyújtott 153/2010. 
számú petíció a kölcsönös elismerés elve alapján egy 
Hollandiában engedélyezett termék („Cassis de Dijon”) 
németországi forgalomba hozatalával kapcsolatos problémáiról

   CM– PE 450.791
   FdR 834570

39. Hannelore Pfifferling és Reinhard Klein német állampolgárok 
által benyújtott 321/2010. számú petíció egy sertéstelep 
kiépítésének eredményeként a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv 
esetleges megsértéséről

   CM– PE 458.690
   FdR 857248

40. José Ramón Rodríguez Río spanyol állampolgár által az SOS 
Courel nevében benyújtott 406/2010. számú petíció a Natura 
2000 hálózatához tartozó Ancares-O Courel terület helyzetéről

   CM– PE 452,743/REV
   FdR 874119

41. Ričardas Pūkas litván állampolgár által a litván AUDI-Club 
nevében benyújtott 549/2010. számú petíció a Litvániában 
állítólagosan a piaci erőfölény és a magas jövedéki adó miatti 
magas gépjármű-üzemanyag árakról

   CM– PE 454.617
   FdR 851841

42. Enrico Ovaleo-Pandolfo olasz állampolgár által az Italia Nostra, a 
WWF, az Associazione Culturale Posidonia, a Comitato 
Ambientale di Salvaguardia di Le Grazie, a VAS Circolo di Porto 
Venere és a Comitato di Difesa della Palmaria nevében benyújtott 

   CM– PE 456,755/REV
   FdR 874123
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649/2010. számú petíció a Palmaria sziget part menti területeinek 
helyreállítására vonatkozó projekttel kapcsolatban a környezeti 
hatásvizsgálatról (KHV) szóló irányelv, illetve az élőhelyvédelmi 
irányelv alkalmazásáról

43. Kevin Brawn brit állampolgár által benyújtott 852/2010. számú 
petíció a választási szabadság korlátozásáról a személyi 
számítógépek Franciaországban történő vásárlása során

   CM– PE 458.721
   FdR 857282

44. Michael Schmitt német állampolgár által benyújtott 1390/2010. 
számú petíció a tehergépkocsi-vezetők vezetési idejéről és 
pihenőidejéről  

   CM– PE 469,904
   FdR 874131

45. Wendler Zoltán magyar állampolgár által benyújtott 1473/2010. 
számú, 10 aláírást tartalmazó petíció a magyarországi 
nyugdíjreformokról 

   CM– PE 469,907
   FdR 874134

46. Sebastiano Gottardelli olasz állampolgár által benyújtott 
1581/2010. számú petíció a 2005/36/EK irányelv 14. cikkében 
előírt, a fogadó államban letöltött alkalmazkodási időszak vagy 
gyakorlati időszak időtartamáról

   CM– PE 469,914
   FdR 874141

47. Barbara Bernardi olasz állampolgár által benyújtott 1589/2010. 
számú petíció a tanári képesítést adó érettségi oklevéllel 
(rendelkező alapfokú iskolai tanárokkal szemben Olaszország 
által alkalmazott hátrányos megkülönböztetésről
valamint
Fabio Albanese olasz állampolgár által benyújtott 1620/2010. 
számú petíció az alapfokú iskolai tanári szakképesítés el nem 
ismeréséről,
valamint
Alfredo Tarallo olasz állampolgár által benyújtott 1622/2010. 
számú petíció az alapfokú iskolai tanári szakképesítés el nem 
ismeréséről
valamint
Liliana Fiore és Felicia Trozzola olasz állampolgárok által 
benyújtott 163/2011. petíció az olasz állam által a tanári 
képesítést adó érettségi oklevéllel ( rendelkező általános iskolai 
tanárokkal szemben alkalmazott esetle g e s e n  hátrányosan 
megkülönböztető bánásmódról

   CM– PE 469,915
   FdR 874142

48. Diana Yuditxa kubai állampolgár által benyújtott 1599/2010. 
számú petíció a 98/5/EK irányelvről

   CM– PE 469,918
   FdR 874145

49. A.D. belga állampolgár által benyújtott 1604/2010. számú petíció 
a gépjárművek nyilvántartásba vételéről

   CM– PE 469,920
   FdR 874148
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50. Kevin O’Malley brit állampolgár által benyújtott 1632/2010. 
számú petíció a szélessávú internethez való hozzáférésről

   CM– PE 469,922
   FdR 874150

51. Lūkass Rozītis lett állampolgár által benyújtott 1655/2010. 
számú, 18 lett nem kormányzati szervezet és egyéb szervezet által 
támogatott petíció a fogyatékossággal élő személyek számára 
biztosított akadálymentességről és az egyetemes tervezésről

   CM– PE 469,923
   FdR 874151

52. Tanja Peikert-Gilette német állampolgár által benyújtott 12/2011. 
számú petíció a kerékpárosok számára kialakítandó egységes, 
európai szintű közlekedési szabályrendszerre vonatkozó 
javaslatról

   CM– PE 469,924
   FdR 874152

53. Dana-Marina Dumitriu román állampolgár által benyújtott 
13/2011. számú petíció a francia posztdoktori fokozatának 
romániai elismeréséről

   CM– PE 469,925
   FdR 874153

54. Cesar Augusto Saavedra Naranjo spanyol állampolgár által 
benyújtott 27/2011. számú petíció a családegyesítésről

   CM– PE 469,926
   FdR 874154

55. Günther Rose és Friedrich Keinemann német állampolgárok által 
benyújtott 33/2011. számú petíció a zajártalomról és a 
légszennyezésről

   CM– PE 469,928
   FdR 874156

56. Claus Müller német állampolgár által benyújtott 40/2011. számú 
petíció az amerikai állampolgárok Európai Unióba való 
beutazásáról

   CM– PE 469,929
   FdR 874158

57. Valentin Roșca román állampolgár által benyújtott 43/2011. 
számú petíció a román hatóságok által fivére fogyatékkal élőnek 
való elismerésének megtagadásáról

   CM– PE 469,930
   FdR 874159

58. Carola Twardella német állampolgár által benyújtott 53/2011. 
számú petíció a bioüzemanyagok EU-ban való bevezetésének 
következményeiről 

   CM– PE 469,931
   FdR 874160

59. L. K. német állampolgár által benyújtott 57/2011. számú petíció a 
holland tanári diploma Németországban való elismeréséről

   CM– PE 469,932
   FdR 874161

60. Juan Luis Wood Wood spanyol állampolgár által benyújtott 
104/2011. számú petíció a kanári-szigeteki kettős adóztatásról

   CM– PE 469,936
   FdR 874165
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61. Imram Firasat iráni állampolgár által benyújtott 107/2011. számú 
petíció családja, nevezetesen házastársa és gyermekei helyzetéről 

   CM– PE 469,937
   FdR 874166

62. Daniel Duval francia állampolgár által az Association pour la 
Recherche et l’Installation de Médecins Européens (európai 
orvosok kutatással és egészségügyi felszereléssel foglalkozó 
szövetsége, ARIME) nevében benyújtott 229/2011. számú petíció 
a szakmai képesítések – különösen a gyermekpszichiáterek –
Franciaországban történő elismeréséről (2005/36/EK irányelv)

   CM– PE 469,944
   FdR 874173
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63. A következő ülés időpontja és helye
 2011. november 21., 15.00–18.30
 2011. november 22., 9.00–12.30 


