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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 475.940
FdR 883541

Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
   - 2011. szeptember 8. 

PV– PE 472.182
FdR 877059
+ mellékletek

2.

   - 2011. október 3-4. PV– PE 475.853
FdR 882576
+ mellékletek

3. Az elnök közleményei

4. Egyéb kérdések

_________________________
(1) A szakbizottság 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

Környezetvédelem

5. Salvatore Fatone olasz állampolgár által benyújtott 396/2009 
számú, 152 aláírást tartalmazó petíció az olaszországi Cuma-
Licolában található víztisztító berendezésről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében),

   CM–
   PE 429.645/REV. II
   FdR 829663

Szociális ügyek

6. 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
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

    CM–
    PE 445.645/REV. II
    FdR 874109

7. Gino Trevisanato olasz állampolgár által benyújtott 1153/2009. 
számú petíció a csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK 
irányelvnek az olasz jog általi esetleges megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

   CM–
   PE 440.060/REV. II
   FdR 870227

Kkv-k

8. 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
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

9. 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 876842
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Adózás

10. John E. Doherty, ír állampolgár által az „Irish Drivers 
Association” nevében benyújtott, 726/2010. számú petíció az 
írországi gépjármű-nyilvántartási adóról (VRT)
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

11. Paul McColgan, ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” 
nevében benyújtott 1345/2010. számú petíció egy, az Egyesült 
Királyság és Írország közötti határon átnyúló helyzetben a 
járművek nyilvántartásba vételével kapcsolatos problémákról
valamint
Ryan Stewart ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” 
nevében benyújtott 1357/2010. számú petíció az Egyesült 
Királyságban tanuló ír hallgatók által a gépjármű-nyilvántartási 
adó tekintetében tapasztalt talányos helyzetről

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

Megkülönböztetés

12. 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

17.30–18.30 (zárt ülés)

13. Koordinátorok ülése
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* * *

2011. november 22., 9.00–12.30

14. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Tényfeltáró látogatás

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

   DT– PE 472.288/v3
   FdR 883103

Környezetvédelem

9.30–10.30

16. Janez Potocnik biztos nyilatkozata
- eszmecsere a képviselőkkel

17. Miha Regacar szlovén állampolgár által a „Civilna Iniciativa 
Kras” és a „Civina Iniciativa za Primosko” nevében benyújtott 
551/2011. számú, 2520 aláírást tartalmazó petíció a szlovéniai 
Kras régiónak az ingatlanspekulációval és az UNESCO 
világörökségi helyszínek elpusztításával szembeni védelméről

   sir

18. Adone Doni és Mattia Donadel, olasz állampolgárok által a 
Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera 
Brenta e del Miranese nevében benyújtott 804/2010. számú 
petíció a Mestre körüli körgyűrűről (A4)

   CM– PE 458.719/REV
   FdR 866788

19. Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Föld barátai” 
szervezet nevében benyújtott, 483/2007. számú petíció a 
környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos eljárásra és a veszélyes 

   CM–
   PE 404.437/REV.
   FdR 876828
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ipari létesítményekre vonatkozó közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok (Seveso-irányelv) megsértéséről
valamint
Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Greenaction 
Transnational” nevében benyújtott 1147/2008. számú petíció egy 
visszagázosító üzem Trieszt (Olaszország) melletti esetleges 
megvalósításáról
valamint
Bernard Vojko, szlovén állampolgár által az „Alpe Adria Green” 
nevében benyújtott, 1472/2009. számú petíció a Trieszt mellé 
tervezett gázterminálról

20. 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
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében),

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

21. Tony Lowes, ír állampolgár által a „Friends of the Irish 
Environment” elnevezésű szervezet nevében benyújtott 755/2010. 
számú petíció a tőzegkitermeléssel összefüggésben az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának Írország általi 
elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

    CM– PE 467.097
    FdR 870261

A polgárok jogai 

22. 2010. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok 
jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása 
(2011/2182(INI))
Előadó:  VALEAN  (ALDE)
- jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 473.706/v2
    FdR 882990

Környezetvédelem

23. T.F.T spanyol állampolgár által a „Plataforma por la defensa de 
los valles verdes” szervezet nevében benyújtott 338/2010. számú 
petíció a Sierra de Cazorla nemzeti parkban (Jaen tartomány) 
folytatott vízkivételről és kútfúrásokról
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

    CM– PE 456.744
    FdR 876850
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B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós ügyek

24. Inés Sabanés Nadal, spanyol állampolgár által a „Grupo 
Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid” 
nevében benyújtott, 504/2004 számú petíció az M30 autópálya 
tervezett madridi munkálatainak környezetre gyakorolt hatásáról
valamint
Belen Gómez Alfonso, spanyol állampolgár által az „Afectados 
Nudo Sur” nevében benyújtott, 788/2005 számú petíció 
Madridban az M30 autópálya környezetre gyakorolt hatásáról
valamint
Samuel Martin-Sosa Rodriguez, spanyol állampolgár által, az 
„Ecologists in Action” nevében benyújtott, 838/2005 számú 
petíció az M30 autópálya tervezett madridi munkálatainak 
környezetre gyakorolt hatásáról

   CM–
   PE 378.561 rev. V
   FdR 851633

25. Gordon Nelson, Brit állampolgár által a Gibraltári Helyi 
Rokkantmozgalom nevében benyújtott 273/2006 sz. petíció a 
Gibraltárnak a járműveken utazó csökkent mozgásképességű 
személyek jogairól szóló rendeletre irányuló európai bizottsági 
javaslat alkalmazási köréből való kivonásáról 

   CM– PE 388.648/REV
   FdR 870213

26. Ioannis Barakakos, görög állampolgár által a „Tipopiitiria 
Thivas” vállalkozás nevében benyújtott 948/2006 sz. petíció a 
Görög Mezőgazdasági Bank (ATE) különleges kiváltságai 
megtartásával kapcsolatos panaszának a Belső Piaci 
Főigazgatóságnál történt lassú feldolgozásáról

   CM– PE 472.171/REV
   FdR 876921

27. Seija Pahl finn állampolgár által a helyi egyesületek 
támogatásával benyújtott, 267/2007 sz. petíció egy Natura 2000 
vizes élőhelyen megvalósuló városfejlesztési projekt ellenzéséről

   CM–
   PE 380.527/REV. III
   FdR 877463

28. Cosimo Fracasso, olasz állampolgár által benyújtott 760/2007. 
számú petíció a tarantói, dioxinnal kapcsolatos figyelmeztetésről

   CM–
   PE 404.458/REV. II
   FdR 878986
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29. Torkild Todsen, dán állampolgár által a „Borgergruppen” (Polgári 
Csoport) nevében benyújtott, 980/2007. számú petíció a dániai 
Kiplev és Sønderborg közötti autópálya-építési projektről

   CM–
   PE 411.974/REV. III
   FdR 876830

30. Javier Gomez Gonzalez, spanyol állampolgár által benyújtott 
1380/2007. számú petíció az „Emasagra” (Granada, 
Spanyolország) vállalat tevékenysége kapcsán a tájékoztatáshoz 
való jogról és a települési szennyvíz kezeléséről szóló EK-
jogszabályok állítólagos megsértéséről

   CM–
   PE 414.063/REV. III
   FdR 878989

31. N.M.M. ír állampolgár által benyújtott 590/2008 számú petíció a 
turisták Európán belüli gyógyszerszállításáról

   CM–
   PE 420.013/REV. III
   FdR 878991
   LT IRL

32. Az M.C. L.V., spanyol állampolgár által az „Asociación de 
Vecinos de la Margen Izquierda del Rio Guadalupe de Alcaniz” 
nevében benyújtott, 831/2008. számú petíció az Aragon spanyol 
autonóm régióban található Alcaniz városban folyó PM10-
szennyezésről  

   CM–
   PE 421.167/REV.
   FdR 876833

33. Eric Sanitas francia (?) állampolgár által az „Association 
Fédèrative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes” 
(AFIPER) nevében benyújtott 1143/2008. számú petíció az 
Oroszországi Föderáció visszafizetetlen kölcsöneiről

   CM– PE 423.922/REV
   FdR 878992

34. David Collins, ír állampolgár által benyújtott 1647/2008. számú 
petíció az EK jogszabályainak az új ír légiközlekedési felszállási 
adó által történő állítólagos megsértéséről
valamint
John McDermott, ír állampolgár által benyújtott 1678/2008. 
számú petíció az EK jogszabályainak az új ír légiközlekedési 
felszállási adó által történő állítólagos megsértéséről

   CM–
   PE 430.497/REV. II
   FdR 878993

35. Patrick Kinnersly, brit állampolgár által White Horse Alliance 
nevében benyújtott, 777/2009. számú, petíció az EK élőhelyekről 
szóló irányelvének a brit hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről a Westbury várost elkerülő javasolt út és más 
nagyobb országutakra vonatkozó tervek kapcsán

   CM–
   PE 440.053/REV. II
   FdR 876835

36. Pedro José Martínez Jaraba spanyol állampolgár által benyújtott 
781/2009. számú petíció egy szélerőműparknak egy különleges 
madárvédelmi terület (Almatret, Lérida, Spanyolország) 
közelében történő megépítéséről

   CM–
   PE 438.313/REV. II
   FdR 876836

37. Christina Corbani olasz állampolgár által benyújtott 870/2009. 
számú petíció az Olaszország és Líbia közötti kétoldalú 
megállapodásokkal összefüggésben a líbiai migrációs 

    CM– PE 438.313
    FdR 876837
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áramlásokról

38. Stefano Sarti olasz állampolgár által a Legambiente Liguria 
nevében benyújtott 872/2009. számú petíció arról, hogy Liguria 
tartomány elmulasztotta átültetni a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/41/EK 
irányelvet

   CM– PE 452.712/REV
   FdR 876838

39. Pieter Daems holland állampolgár által benyújtott 980/2009. 
számú petíció a Canal Digitaal műholdas műsorszolgáltató által 
az előfizetőkkel szemben állítólagosan alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetésről

   CM– PE 462.642/REV
   FdR 878997

40. Ecaterina és Alexandru Stirbu, román és moldovai állampolgárok 
által benyújtott 1136/2009. számú petíció a 2004/38/EK irányelv 
szerinti tartózkodási engedély Alexandru Stribu számára történő 
megadásának az olasz hatóságok által történő megtagadásáról

   CM–
   PE 441.093/REV. II
   FdR 876839

41. Panayot Panayotov, bolgár állampolgár által a „Campain 
Committee of the Residents of the Villages of Kazashko and 
Topoli” („Kazashko és Topoli községek lakosainak 
kampánybizottsága”) nevében benyújtott, 1923/2009. számú 
petíció a lakott területek közvetlen közelében működő 
hulladékégető létesítmény által okozott szennyezésről

   CM– PE 445.783/REV
   FdR 876844

42. S.S. brit állampolgár által benyújtott 169/2010. számú petíció az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 
2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv rendelkezései végrehajtásának belga hatóságok általi 
elmulasztásáról

   CM– PE 450.793/REV
   FdR 876845

43. 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

  CM– PE 452.734
   FdR 838879

44. Nikolaos Georgoulas görög állampolgár által az „ATS Holdings 
A.E.” vállalat nevében benyújtott 662/2010. számú petíció az 
EULEX részére történő szállítások kifizetésének elmaradásáról

   CM– PE 473.734
   FdR 879002

45. Teresa Laska lengyel állampolgár által a „Stowarzyszenie na 
rzecz wszystkich istot” környezetvédő egyesület nevében 
benyújtott 856/2010. számú petíció Ustkában a lengyel északi-
tengeri partvidék mentén létesítendő szélerőműparkról

   CM– PE 458.722/REV
   FdR 876853
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46. Janusz Wilczynski lengyel állampolgár által benyújtott 913/2010. 
számú petíció egy nyugat-lengyelországi autópálya-projekttel 
kapcsolatban az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 
irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 
és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek a lengyel hatóságok általi be nem tartásáról

   CM– PE 460.721/REV
   FdR 876854

   ENVI

47. Wilfried és Astrid Nöhring német állampolgárok által benyújtott 
1017/2010. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció Celle területén 
(Alsó-Szászország) egy biogáz-előállító létesítmény kialakítása 
elleni tiltakozásról

   CM– PE 460.727
   FdR 859675

48. Georgios Dimitrakopoulos görög állampolgár által a „Christianos 
& Partners” ügyvédi iroda nevében benyújtott 1025/2010. számú, 
1 aláírást tartalmazó petíció az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) új csalásbejelentő rendszeréről (FNS) 

   CM– PE 460.728
   FdR 859676

   CONT

49. Konrad Janson lengyel állampolgár által Wolin város városi 
képviselőtestületének nevében benyújtott 1060/2010. számú, 1 
aláírást tartalmazó petíció a lengyel Wolin-sziget szennyezéséről 
és ezzel kapcsolatban az Európai Unió hulladékkezelésre 
vonatkozó rendelkezései végrehajtásának elmulasztásáról

   CM– PE 464.856/REV
   FdR 880497

50. Otto Gassner, német állampolgár által benyújtott 1097/2010. 
számú petíció a brit emelt szintű vizsgákkal (A-levels) rendelkező 
diákoknak a német egyetem jelentkezési határidőiből adódó 
problémáiról

   CM– PE 462.672
   FdR 862720
   DE válasz

51. A Jakucs Ügyvédi Iroda által Bebes István, magyar állampolgár
nevében benyújtott 1154/2010. számú petíció Magyarországon a 
körmendi vár helyreállításáról
A petíció benyújtója kérelmére januárra halasztva.

    CM– PE 472.130
    FdR 876856

52. Tomas Jordi, spanyol állampolgár által benyújtott 1168/2010. 
számú petíció egyes szolgáltatások árának európai szinten történő 
egységesítéséről

   CM– PE 473.736
   FdR 879008

53. Ioannis Papaioannou, görög állampolgár által benyújtott 
1192/2010. számú petíció az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-
i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv Ír 
Köztársaság általi állítólagos be nem tartásáról

   CM– PE 473.737
   FdR 879009
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54. Encarnación La Spina, olasz állampolgár által benyújtott 
1320/2010. számú petíció tartózkodási engedéllyel való 
utazásának a Ryanair által történt megtagadásáról

   CM– PE 473.738
   FdR 879010

55. Christian Hehn, német állampolgár által benyújtott 1355/2010. 
számú petíció a külföldön szerzett felsőfokú végzettséggel 
rendelkező frissdiplomások németországi ellehetetlenítéséről

   CM– PE 473.739
   FdR 879012

56. Günter Ehmann, német állampolgár által benyújtott 1381/2010. 
számú petíció a bányászati koncesszió meghosszabbításakor a 
környezeti hatásvizsgálat (KHV) lefolytatásának hatóságok általi 
elmulasztásáról

   CM– PE 467.110
   FdR 870275

57. C.R. francia állampolgár által benyújtott 1422/2010. számú 
petíció az Alapjogi Charta a francia polgári perrendtartás általi 
állítólagos megsértéséről
valamint
Daniel Tilhet francia állampolgár által benyújtott 1472/2010 
számú petíció az Alapjogi Charta francia polgári perrendtartás 
általi állítólagos megsértéséről  
valamint
Josépha Cid francia állampolgár által benyújtott 1490/2010 számú 
petíció az Alapjogi Charta francia polgári perrendtartás általi 
állítólagos megsértéséről 

    CM– PE 472.132
    FdR 876860

58. Sophie Bilger francia állampolgár által benyújtott 1475/2010. 
számú petíció a szőrmeipar környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról 

   CM– PE 472.133
   FdR 876861

59. Bernard Defrenne belga állampolgár által benyújtott 1476/2010. 
számú petíció egy Natura 2000 területen környezeti hatásvizsgálat 
elvégzése nélkül létesített fafeldolgozó üzem által állítólag 
előidézett csendháborításról

    CM– PE 472.134
    FdR 876862

60. Dominik Lewe német állampolgár által benyújtott 1496/2010. 
számú petíció a bioüzemanyag definíciójáról 

   CM– PE 473.741
   FdR 879015

61. Salomeea Romanescu román állampolgár által benyújtott 
1521/2010. számú petíció a „roma” etnikai csoport „cigány”-ra 
történő átnevezéséről

   CM– PE 473.742
   FdR 879017

62. „The Team of Sharkbait Reef by Sea Life” elnevezésű brit 
szervezet által benyújtott 1537/2010. számú, kb. 112 aláírást 
tartalmazó petíció a cápauszony-leválasztásról (shark finning) 

   CM– PE 473.743
   FdR 879018
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63. Dumitru-Julian Andrian román állampolgár által benyújtott 
1587/2010. számú petíció Írországban az álláskeresési járadék 
iránti kérelmének elutasításáról

    CM– PE 472.138
    FdR 876866

64. Gerhard Wlodowski osztrák állampolgár által a 
Landwirtschaftskammer Österreich nevében benyújtott 
1616/2010. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció egy, az erdészeti 
kérdésekkel foglalkozó intézményi koordinációs pont 
létrehozásáról

   CM– PE 473.747
   FdR 879022

65. Arvid Strand norvég állampolgár által benyújtott 1629/2010. 
számú petíció Romániában a biológiai úton lebomló 
csomagolóanyagokra vonatkozó uniós jogszabály állítólagos 
megsértéséről

   CM– PE 472.140
   FdR 876868

66. R.G. spanyol állampolgár által benyújtott 20/2011. számú petíció 
a spanyolországi Toledói-hegységben (Sierras de Malagón) a 
környezetvédelmi jogszabályok állítólagos be nem tartásáról 

    CM– PE 472.141
    FdR 876869

67. Mario Danne német állampolgár által az „ISI-Europa” nevében 
benyújtott 54/2011. számú petíció a cannabis európai 
dekriminalizálásáról

    CM– PE 472.144
    FdR 876872

68. Rhys William Toogood brit állampolgár által benyújtott 69/2011. 
számú petíció a fókatermékek kereskedelmének tilalmáról

   CM– PE 472.146
   FdR 876874

69. Richard Parsons brit állampolgár által benyújtott 87/2011. számú 
petíció az új magyar állampolgársági törvényről

   CM– PE 473.748
   FdR 879023
   Állásfoglalás

70. Az ANPER szövetség (Asociación Nacional de productores e 
inversores de energías renovables) által benyújtott 100/2011. 
számú petíció a spanyolországi fényelektromos ágazat 
védelméről;
valamint
Miguel López Sierra spanyol állampolgár által a „Coordinadora 
de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España” (COAG, 
mezőgazdasági termelők és állattartók szervezeteinek szövetsége) 
nevében benyújtott 203/2011. számú petíció a napenergiáról szóló 
14/2010. számú királyi törvényerejű rendelet hatálybalépésének 
következményeiről
valamint
A.C.V.B. spanyol állampolgár által benyújtott 331/2011. számú 
petíció Spanyolországban a fotovoltaikus energiatermelésre 
vonatkozó támogatások csökkentéséről

   CM– PE 473.749
   FdR 879024
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71. Giorgia Loda olasz állampolgár által benyújtott 159/2011. számú 
petíció a műanyag zacskóknak az olasz környezetvédelmi 
minisztérium általi betiltásáról

  CM– PE 473.753
   FdR 879028

72. Krasimir Krumov bolgár állampolgár által benyújtott 173/2011. 
számú petíció az Európai Unió a szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjára vonatkozó jogi aktusainak a bolgár hatóságok 
általi állítólagos megsértéséről

    CM– PE 472.148
    FdR 876876

73. Hans-Peter Kopetsch német állampolgár által benyújtott 
208/2011. számú petíció a németországi Weeze repülőterén a 
repülési időre vonatkozóan érvényben levő szabályozásról 

   CM– PE 473.754
   FdR 879029

74. S.M. német állampolgár által benyújtott 214/2011. számú petíció 
Németországban a TELEKOM szolgáltatóval fennálló, 
hívásátirányítással kapcsolatos problémáról

    CM– PE 472.150
    FdR 876878

75. Siegfried Klattner német állampolgár által benyújtott 219/2011. 
számú petíció az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy 
másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen 
belüli adómentességéről szóló 83/182/EGK tanácsi irányelvnek a 
görög hatóságok általi folytatólagos be nem tartásáról

   CM– PE 473.755
   FdR 879030

76. Albert Dettmer német állampolgár által benyújtott 221/2011. 
számú petíció az épületek energiateljesítményéről szóló 
2002/91/EK irányelv Németország általi átültetéséről 

   CM– PE 473.756
   FdR 879031

77. Maria Angels Giménez i Gimferrer spanyol állampolgár által 
benyújtott 228/2011. számú petíció a háztartási vízfogyasztás a 
spanyolországi Tossa de Mar-ban bevezetett új díjrendszeréről

   CM– PE 472.151
   FdR 876879

78. M. L. spanyol állampolgár által benyújtott 234/2011. számú 
petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv Spanyolország általi megsértéséről

    CM– PE 472.152
    FdR 876880

79. B.B. spanyol állampolgár által benyújtott 235/2011. számú petíció 
az Európai Parlament szoftverválasztásáról, és a szabadúszó 
fordítóktól e szoftver használatának megköveteléséről 

   sir
   Tran
   Itec

80. Heiko Lewerenz német állampolgár által benyújtott 246/2011 
számú petíció egy uniós forrásokból történő finanszírozásról 
szóló hamburgi határozat elleni tiltakozásáról

   CM– PE 473.757
   FdR 879032

81. Aniello Di Iorio olasz állampolgár által benyújtott 247/2011. 
számú petíció a balesetmentes közlekedésért járó német 
kedvezménynek egy olasz biztosítótársaság általi el nem 

   CM– PE 473.758
   FdR 879033
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ismeréséről 

82. Andrea D’Ambra olasz állampolgár által benyújtott 255/2011. 
számú petíció az olaszországi hírközlési szabályozó hatóság 
függetlenségéről

   CM– PE 472.154
   FdR 876882

83. Aldevis Tibaldi olasz állampolgár által a „Comitato per la Vita 
del Friuli rulale” (a friuli vidéki életért bizottság) nevében 
benyújtott 265/2011. számú petíció a Velence–Trieszt vasútvonal 
építésének a közösségi jogszabályoknak való megfeleléséről

    CM– PE 472.158
    FdR 876886

84. M.S. Srí Lanka-i állampolgár által benyújtott 297/2011. számú 
petíció a cseh állampolgárság kérvényezéséről 

   CM– PE 473.763
   FdR 879038

85. Graziano Benedetto olasz állampolgár által benyújtott 298/2011. 
számú petíció az olaszországi ügyvédek szabad mozgásának 
akadályozásáról 

   CM– PE 472.163
   FdR 876891

86. Bouma holland állampolgár által benyújtott 314/2011. számú 
petíció a Hollandiában érvényes új lakásbérleti szabályokról 
valamint
Alice J. de Nijs holland állampolgár által a „Daadkrachtig 
Nederland” nevű egyesület nevében benyújtott 344/2011. számú 
petíció a szociális bérlakásokra vonatkozó új hollandiai 
szabályokról

   CM– PE 473.764
   FdR 879039

87. Josep Miquel Gascon Baz spanyol állampolgár által benyújtott 
322/2011. számú petíció a Japánba szóló jegye módosításának az 
Air France általi állítólagos megtagadásáról 

   CM– PE 473.765
   FdR 879040

88. Jose Belmonte Menchón spanyol állampolgár által a „Nemzeti 
Közlekedési Csoport (Agrupación Nacional de Transportes –
Plataforma) nevében benyújtott 328/2011. számú petíció a 
biodízel spanyolországi alkalmazásáról

   CM– PE 473.766
   FdR 879041

89. Elsa Aimone olasz állampolgár által az „Associazione malati 
sindrome di Tarlov” (a Tarlov-cisztában szenvedő betegek 
egyesülete) nevében benyújtott 341/2011. számú petíció a Tarlov-
ciszta európai szintű elismeréséről

   CM– PE 472.164
   FdR 876892

90. František Piskura szlovák állampolgár által benyújtott 342/2011. 
számú petíció az igazság érvényesüléséről

   CM– PE 473.767
   FdR 879042
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91. Stephan Hauk német állampolgár által benyújtott 348/2011. 
számú petíció az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti 
besorolásáról szóló 111/2011/EU bizottsági rendeletben egy 
különleges fogászati eszköz meghatározásáról

   CM– PE 473.769
   FdR 879044

92. Peter Oedinger német állampolgár által az „Eine-Welt-Initiative 
Korschenbroich” nevében benyújtott 350/2011. számú, 13 aláírást 
tartalmazó petíció a menekültek európai befogadásáról

   CM– PE 473.770
   FdR 879045

93. Reinhard Rink német állampolgár által benyújtott 362/2011. 
számú petíció a kullancs által terjesztett Lyme-kór elleni 
fellépésben az Unió általi hatékonyabb koordinációról

   CM– PE 472.166
   FdR 876894
   ENVI

94. Donata Kinzelbach német állampolgár által benyújtott 368/2011. 
számú petíció a Maliasin nevű gyógyszerről

   CM– PE 472.167
   FdR 876895

95. Gianfranco Jean-François Pardo olasz állampolgár által benyújtott 
387/2011. számú petíció az INEM (Istituto Nacional de Empleo, 
országos foglalkoztatási szervezet) által folyósított munkanélküli 
ellátás kifizetésének 2010 elejétől történt felfüggesztéséről 
(Spanyolország)

   CM– PE 472.168
   FdR 876916

o o o

96. A következő ülés időpontja és helye
 2011. december 20., 9.00 – 12.30 és 15.00 – 18.30


