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Brüsszel

Terem: ASP A3G-3

1. A napirendtervezet elfogadása(1) PE 483.504
FdR 892350

Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
   - 2011. december 20.

PV– PE 478.643
FdR 888046
+ mellékletek

2.

   - 2012. január 12. PV– PE 480.554
FdR 889224
+ mellékletek

   - 2012. január 23. PV– PE 480.697
FdR 890461

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.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

5. Vélemény a polgárok európai évéről (2013)
(2011/0217(COD))
Előadó:  SALAVRAKOS  (EFD)
(Módosítások benyújtásának határideje: 2012.3.1. / elfogadás: 
2012.3.20.)
– véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

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

Környezet

6. Vincenzo Marmora olasz állampolgár által a „Campagna nostra” 
polgári akciócsoport nevében benyújtott 683/2005. számú petíció 
egy hulladéklerakó telep üzembe helyezésének ellenzéséről
valamint
Giampiero Angeli olasz állampolgár által benyújtott 31/2006. 
számú, 21 aláírást tartalmazó petíció a hulladék 
ártalmatlanításából származó dioxinok által okozott jelentős 
egészségi kockázatokról
valamint
Monica Sepe olasz állampolgár által a „Serre per la vita” 
bizottság nevében benyújtott 26/2007. számú petíció egy szilárd 
településihulladék-lerakó elleni tiltakozásról
valamint
Marina Salvadore olasz állampolgár által benyújtott 587/2007. 
számú petíció a Campaniában tapasztalható súlyos egészségügyi 
problémáról, valamint a regionális és a helyi hatóságok 
felelősségéről
valamint
Giovanni Roviello olasz állampolgár által benyújtott 756/2007. 
számú petíció a közegészséget és a felszín alatti vízkészleteket 
veszélyeztető szennyvízelvezetőről
valamint
Gigliola Izzo olasz állampolgár által benyújtott 789/2007. számú 
petíció egy gazdálkodási terület és lakóövezet közelében 
található, ökológiai hulladékból készült pellet tüzelőanyagot 
tároló létesítmény elleni tiltakozásról
valamint
Francesco Di Pasquale olasz állampolgár által benyújtott 
910/2007. számú petíció a Campaniaban bekövetkezett 
környezetvédelmi válsághelyzetről
valamint

    CM–
    PE 452.706/REV II
    FdR 859605
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Vincenzo Gala olasz állampolgár által benyújtott 991/2007. 
számú petíció a campaniai régióban egy különálló hulladékgyűjtő 
rendszerre irányuló kérelemről
valamint
Paride Amoroso olasz állampolgár által benyújtott 1075/2007. 
számú petíció egy, a környezeti szennyezés miatti daganatos 
megbetegedések által nagymértékben érintett területen egy 
regionális daganat-nyilvántartás bevezetéséről (Campania)
valamint
Francesco Miglino olasz állampolgár által a „Partito 
Internettiano” nevében benyújtott 12/2008. számú petíció 
Nápolyban és az olaszországi Campania régióban a háztartási 
hulladék tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban kialakult 
helyzetről
valamint
F. C. olasz állampolgár által benyújtott 16/2008. számú petíció a 
háztartási hulladékok kapcsán Campaniában (Olaszország) 
kialakult válságos helyzetről
valamint
Sebastiano Perrone olasz állampolgár által benyújtott 209/2008. 
számú petíció a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban 
kialakult válságról és a Nápoly közeli Marigliano lakosainak 
demokratikus jogairól
valamint
Tommaso Esposito és Virginia Petrellese olasz állampolgárok 
által a hulladékégető-művek elleni polgári akciócsoport nevében 
benyújtott, 347/2008. számú petíció az olaszországi (Nápoly 
közeli) accerrai hulladékégetőről
valamint
Ferdinando Kaiser olasz állampolgár által benyújtott 955/2008. 
számú petíció a Chiaianóban (Olaszországban) létesítendő 
szemétlerakóról
valamint
A. S. olasz állampolgár által benyújtott 1011/2008. számú petíció 
a Nápoly mellett, Chiaianóban (Olaszország) létesítendő 
szemétlerakóról
valamint
A Raffaele Pacilio olasz állampolgár által benyújtott 1082/2008. 
számú petíció a gumiabroncsok illegális égetéséről és a Nápoly 
(Olaszország) környékén található egyéb hulladékokról
valamint
Daniele Giove olasz állampolgár által benyújtott 1223/2009. 
számú petíció a Casalnuovo di Napoli nevű településen 
(Olaszország) történő környezetszennyezésről
valamint
Anna Margherita Ranieri olasz állampolgár által a „Rete dei 
comitati e dei movimenti vesuviani” nevében benyújtott 
413/2010. számú, 2406 aláírást tartalmazó petíció a 15 éve 



PE483.504v01-00 4/12 OJ\892350HU.doc

HU

fennálló campaniai hulladékvészhelyzetről
(a petíció egyik benyújtójának jelenlétében)
valamint
R.I. olasz állampolgár által a Valori Democtratici Uniti nevében 
benyújtott 694/2010. számú petíció Quarto (Nápoly tartomány) 
közigazgatási területén a mérgező hulladékok lerakására használt 
illegális telepek felszámolásáról
valamint
Carmela Alberico olasz állampolgár által a Co.Re.Ri nevében 
benyújtott 787/2010. számú petíció a strukturális alapokból 
finanszírozott regionális operatív programban foglaltak 
teljesítésének Campania régió általi elmulasztásáról, valamint a 
Ferandelle és Maruzzella hulladéklerakók Caserta tartománybeli 
elhelyezésével a 2006/12/EK és az 1999/31/EK irányelv 
megsértéséről

    sir

valamint
Marana Avvisati olasz állampolgár által benyújtott 1166/2010. 
számú petíció a terzignói (Campania) hulladéklerakókról

    sir

valamint
Francesco di Pasquale olasz állampolgár által benyújtott 
1277/2010. számú petíció a campaniai hulladékkezelési válság 
végleges megoldásáról

    sir

valamint
A.D'A olasz állampolgár által benyújtott 1656/2010. számú 
petíció a háztartási hulladékok kapcsán Campaniában 
(Olaszország) kialakult folyamatos válsághelyzetről 

    sir

valamint
Emilia Accardo olasz állampolgár által benyújtott 424/2011. 
számú petíció egy Alta Irpinia (Campania, Olaszország) területén 
létesítendő új hulladéklerakó elleni tiltakozásról

    CM– PE 473.785
    FdR 879062

valamint 
Teresa Campolatanno olasz állampolgár által a „Comitato Civico 
Terra Pulita” nevében benyújtott 1270/2011. számú, mintegy 750 
aláírást tartalmazó petíció a campaniai Ferandelle és Maruzella 
területén található hulladéklerakók összefüggésében a 
hulladékokról szóló 2006/12/EK, illetve a hulladéklerakókról 
szóló 1999/31/EK irányelv megsértéséről

    sir

(lehetségesen Campania régió és a tartományok elnökének, valamint a petíció benyújtóinak 
jelenlétében)

Szociális ügyek

7. Ignacio Ruipérez Arregui spanyol állampolgár által benyújtott 
331/2010. számú petíció a spanyolországi légiirányítók 
helyzetéről 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249
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valamint
Juan María García Gil spanyol állampolgár által az Unión 
Sindical de Controladores Aéreos nevében benyújtott 651/2010. 
számú petíció a spanyolországi légiirányítók helyzetéről
(a petíció benyújtóinak és az Eurocontrol képviselőjének 
jelenlétében)

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

8. Koordinátorok ülése

* * *

2012. február 28., 9.00–12.30

9.00-től

9. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Halászat (a Halászati Bizottság tagjainak jelenlétében)

10. Anouk Delafortrie által a „World Wildlife Fund Policy Office” 
nevében benyújtott 802/2011. számú petíció a közös halászati 
politikáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

valamint
Paul Kind német állampolgár által előterjesztett 860/2011. számú 
petíció a halászati kvótákról és a túlhalászásról

   sir
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11. Des May ír állampolgár által a „Western Eel Fishermen 
Association” nevében benyújtott 0295/2009. számú petíció a 
halászoknak az írországi angolnagazdálkodási terv kidolgozási 
folyamatából való állítólagos kizárásáról

    CM– PE 428,103
    FdR 789534

valamint
Jean-Paul Doron, francia állampolgár által a francia nemzeti 
halászati szövetség nevében benyújtott, 909/2009. számú, 13 000 
aláírást tartalmazó petíció az angolnaállomány megőrzésére 
vonatkozó francia halgazdálkodási tervről

   CM– PE 438.327/REV
   FdR 857215

valamint
Salvador Pieró Gómez spanyol állampolgár által a „Centro de 
Aquicultura Experimental (C.A.E.)” nevében benyújtott 
754/2011. számú petíció a vadon élő állat- és növényfajok 
számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 
szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 
709/2010/EU bizottsági rendelet és az európai angolnaállomány 
helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 
1100/2007/EK tanácsi rendelet a spanyol hatóságok általi 
megsértéséről

    sir

12. Miguel Zaragoza Fernández spanyol állampolgár által a Santa 
Pola-i polgármesteri hivatal nevében benyújtott 99/2011. számú 
petíció egy hagyományos szelektáló halászeszközről (bonitolera)

    CM– PE 469.935
    FdR 874164

13. H-J. R. német állampolgár által benyújtott 668/2011. számú 
petíció a Korzika környéki vizekben a halak szigonyozásáról

    CM– PE 478.598
    FdR 887649

Környezet

14. Antonio Lores Franco, spanyol állampolgár által a „Plataforma en 
defensa de la Ensenada de San Simón” nevű szervezet nevében 
benyújtott, 1824/2009. számú petíció a Ría de Vigo területén 
létesített hallisztüzemről

   CM– PE 450.781/REV
   FdR 876843

10.45-től

*** Szavazás ***

15. 2010. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok 
jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása 
(2011/2182(INI))                                            (plenáris ülés: 
márciusi II. ülésszak)

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

   AM– PE 480.601
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Előadó:  VALEAN  (ALDE)
– módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása
– jelentéstervezet elfogadása

   FdR 889626
   DV– compromiseAM

*** Szavazás vége ***

Környezet

16. Rodney Maile brit állampolgár által benyújtott 354/2006. számú 
petíció a Cleddau folyó torkolata mentén két cég, az Exxon és a 
Qater tevékenységének eredményeképpen bekövetkezett 
állítólagos szennyezésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 388.747/REV. III
   FdR 866744

17. Robert Pocock, ír állampolgár által a Voice of Irish Concern for 
the Environment nevében benyújtott, 210/2007. számú petíció a 
kovafolysav (H2SiF6) ivóvízhez való írországi hozzáadásával 
kapcsolatos aggodalmakról         
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Walter Graham, brit állampolgár által a Council of Northern 
Ireland against Fluoridation nevében benyújtott, 211/2007. számú 
petíció a kovafolysav (H2SiF6) ivóvízhez való egyesült 
királyságbeli hozzáadásával kapcsolatos aggodalmakról

   CM–
   PE 398,514/REV. IV
   FdR 874030

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

18. Thomas Daub német állampolgár által benyújtott 106/2005 számú 
petíció az állítólagos magyarországi megkülönböztetésről

   CM–
   PE 370,007/REV. VI
   FdR 887544

19. Deminger Szilvia magyar állampolgár által benyújtott 156/2005 
számú petíció a más uniós tagállamból behozott gépjárművekre 
kivetett regisztrációs díjról

    CM–
    PE 376,478/REV. VII
    FdR 887545
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20. Mieczyslaw Chorazy lengyel állampolgár által a „Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla Gliwic” nevében benyújtott 554/2006. számú 
petíció a dél-lengyelországi Gliwice központján áthaladó tervezett 
autópályáról

    CM–
     PE 388.761/REV. III
    FdR 887546

21. Stratos Paradias görög állampolgár által az Ingatlantulajdonosok 
Nemzetközi Szövetsége (International Union of Property Owners) 
nevében benyújtott, 4 aláírást tartalmazó, 665/2006 sz. petíció az 
Európai Unióban és a Nyugat-Balkánon a tulajdonjog 
védelmének szükségességéről

    CM–
    PE 384.347/REV. II
    FdR 887547

22. Alexander Van Brabant belga állampolgár által a „Vandervennet, 
Valcke & Van Brabant” ügyvédi iroda nevében benyújtott, 
739/2006. számú petíció a képesítéssel rendelkező könyvelőkre és 
adótanácsadókra vonatkozó belga képzési követelményeknek az 
EK-Szerződés 43. cikkével való összeférhetetlenségéről 

   CM– PE 390.659/REV
   FdR 887548

23. 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. II
    FdR 887549

24. Avram Simon német állampolgár által benyújtott 401/2009. 
számú petíció az állampolgárságon alapuló állítólagos 
megkülönböztetésről az Egyesült Királyságban, valamint a szabad 
mozgás korlátozásáról 

   CM– PE 428,120/REV
   FdR 887565

25. Emin Ates török állampolgár által a „Stichting Inspraakorgann 
Turken in Nederland (IOT)” nevében benyújtott 596/2009. számú 
petíció az EK és Törökország között kötött társulási megállapodás 
megsértésének eseteiről

   CM– PE 450,765/REV
   FdR 887568

26. Petur Penchev bolgár állampolgár által az „Ekoglasznoszty” 
nevében benyújtott 599/2009. számú petíció a Bulgáriába 
irányuló illegális hulladékszállításról

   CM–
   PE 438,302/REV. III
   FdR 887569

27. Az Ilpo Koppinen finn állampolgár által benyújtott 1282/2009. 
számú petíció a vízügyi keretirányelvnek (2000/60/EK) a pori 
helyi környezetvédelmi hatóságok általi állítólagos megsértéséről

   CM–
   PE 439,228/REV. II
   FdR 887580

28. Marga Santamaría spanyol állampolgár által az ANDAFED (a 
Dimetil-fumarát Áldozatainak Országos Szövetsége) nevében 
benyújtott, 1476/2009. számú petíció az egyes fogyasztási cikkek 
gyártása során felhasznált DMF káros hatásairól

   CM– PE 440,094/REV
   FdR 887581
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29. Kamila Beata Klim-Petersen lengyel állampolgár által benyújtott 
171/2010 petíció Lengyelországban nyilvántartásba vett 
cégautójának a dán hatóságok általi lefoglalásáról, valamint ehhez 
kapcsolódóan a munkaerő szabad mozgásának akadályozásáról

   CM–
   PE 448,729/REV. III
   FdR 887586

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

    CM–
    PE 462,668/REV
   FdR 887594

31. Emer Duffy ír állampolgár által a „Country Markets Ltd” nevében 
benyújtott 1069/2010. számú petíció azon követelménnyel 
összefüggésben, hogy a „Country Markets Ltd” valamennyi tagja 
élelmiszer-ipari vállalkozóként vetesse nyilvántartásba magát, az 
ír hatóságok részéről a 852/2004/EK rendelet „túlzott mértékű 
betartatásáról”

   CM– PE 462,670/REV
   FdR 887597

32. Simone Eiler német állampolgár által benyújtott 1109/2010. 
számú, 1 aláírást tartalmazó petíció az olasz „Amici dei Bambini” 
nem kormányzati szervezetnek nyújtott közösségi támogatásról

   CM– PE 460.735
   FdR 859694
   DV EC

33. David Anthony Andrew Amess brit parlamenti képviselő által 
benyújtott 1363/2010. számú, megközelítőleg 4000 aláírást 
tartalmazó petíció a Southend repülőtér bővítése elleni 
tiltakozásukról

   CM– PE 469.903
   FdR 874130

34. Iványi Anna magyar állampolgár által a Beklen Alapítvány 
nevében benyújtott 1426/2010. számú petíció a szülésznők 
szakmai képesítésének elismerésével összefüggésben a 
2005/36/EK irányelv Magyarország általi állítólagos 
megsértéséről

    CM– PE 478,554
    FdR 887599

35. Norbert Warnack német állampolgár által benyújtott 1569/2010. 
számú petíció a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK 
irányelv Németország általi állítólagos megsértéséről

   CM– PE 467.123
   FdR 870294

36. Rupert Frechinger osztrák állampolgár által a „Puchenauer 
Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn” nevében 
benyújtott 127/2011. számú petíció egy, az A26-os autópályával 
kapcsolatos projekt Linz városa (Ausztria) általi megvalósításáról

   CM– PE 478,556
   FdR 887602

37. Arkadiusz Pleskot lengyel állampolgár által benyújtott 146/2011. 
számú petíció a közúti szállításról szóló új lengyel törvényről, 
valamint a törvénynek a közúti személyszállításra, a letelepedés 
szabadságára, valamint a szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó uniós rendelkezésekkel való állítólagos 
összeegyeztethetetlenségéről

   CM– PE 478,557
   FdR 887603



PE483.504v01-00 10/12 OJ\892350HU.doc

HU

38. Özvegy Leonardo Lucia Barbera olasz állampolgár által 
benyújtott 260/2011. számú petíció a nyugdíjjogosultság 
tiszteletben tartásáról

   CM– PE 478,559
   FdR 887605

39. Thomas Baxter brit állampolgár által benyújtott 384/2011. számú 
petíció a különböző korú autóvezetők által fizetendő tisztességes 
mértékű gépjármű-biztosítási díjakról

   CM– PE 478,562
   FdR 887608

40. M. M. olasz állampolgár által benyújtott 401/2011. számú petíció 
egy olasz bank által állítólagosan alkalmazott 
megkülönböztetésről

   CM– PE 476.027
   FdR 884160

41. M. F. S. román állampolgár által benyújtott 428/2011. számú 
petíció a közösségi védjegyről szóló 2009. február 26-i 
207/2009/EK tanácsi rendelet állítólagos megsértéséről

   CM– PE 478,565
   FdR 887611

42. Mark Austin brit állampolgár által benyújtott 481/2011. számú 
petíció a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvben többször is 
említett „védelem” szó jelentéséről

   CM– PE 478,574
   FdR 887624

43. Dietmar Mai német állampolgár által benyújtott 506/2011. számú 
petíció a kettős adóztatásról az Egyesült Királyság és 
Németország vonatkozásában.

   CM– PE 478,576
   FdR 887626

44. Herbert Fürst német állampolgár által benyújtott 520/2011. számú 
petíció a genetikailag módosított anyagokról

   CM– PE 478,577
   FdR 887627

45. Richard Parsons brit állampolgár által benyújtott 522/2011. számú 
petíció a 2011. március 3. és 19. közötti gyöngyöspatai 
(Magyarország) eseményekről

   CM– PE 480,516
   FdR 888982

46. B.R-R. német állampolgár által benyújtott 529/2011. számú 
petíció a portugál bankok által nyújtott elégtelen befektetési 
tanácsadásról 

   CM– PE 478,579
   FdR 887629

47. Wanda Nowicka lengyel állampolgár által az „ASTRA” (Central 
and Eastern European Women's Network for Sexual and 
Reproductive Health and Rights) és az „ASTRA Youth” nevében 
benyújtott 530/2011. számú petíció az Európai Unióban a 
kötelező szexuális nevelésről

   CM– PE 478,580
   FdR 887630

48. Cecilia De Bartholomeis olasz állampolgár által benyújtott 
538/2011. számú petíció egy manduriai (Olaszország) víztisztító 
állomás megépítéséről

   CM– PE 478,582
   FdR 887632
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49. Marc Ikrou francia állampolgár által az „Epargnants lésés” 
nevében benyújtott 582/2011. számú petíció az eredetileg francia 
frankban denominált életbiztosítási szerződések új, euróban 
denominált szerződésekre való átírásának engedélyezéséről

   CM– PE 478,586
   FdR 887636

50. Alain Desmazières de Sechelles francia állampolgár által 
benyújtott 591/2011. számú petíció az Egyesült Királyság 
alsóházában szavazásra bocsátandó 2010–2011-es európai uniós 
törvényről (European Union Bill 2010-2011)

   CM– PE 478,590
   FdR 887640
   replyAFCO

51. Birgit Mair német állampolgár által benyújtott 608/2011. számú 
petíció bizonyos uniós országokban a internetes rádió után 
kötelezően fizetendő díjról

   CM– PE 478,591
   FdR 887641

52. K. A. német állampolgár által benyújtott 609/2011. számú petíció 
a multinacionális vállalatokra vonatkozó egyértelmű társadalmi és 
környezetvédelmi kötelezettségekről

   CM– PE 478,592
   FdR 887642

53. Isaac Ibáñez García spanyol állampolgár által benyújtott 
620/2011. számú petíció az E. coli baktériumról

   CM– PE 478,593
   FdR 887643

54. Miroslaw Cimoszko lengyel állampolgár által benyújtott 
645/2011. számú petíció Lengyelországban nyilvántartásba vett 
gépjárművének a dán hatóságok általi lefoglalásáról, és ezzel 
kapcsolatban a munkavállalók s z a b a d  mozgásának 
akadályozásáról

   CM– PE 478,595
   FdR 887645

55. Anna Spyra lengyel állampolgár által benyújtott 660/2011. számú 
petíció a terhesség alatt és szülés közben alkalmazandó 
megelőzésre és kezelésre vonatkozó közös európai standardokról

   CM– PE 478,597
   FdR 887648

56. Jozef Zawadzki lengyel állampolgár által benyújtott 669/2011. 
számú petíció a katowicei kórházi rendelőintézetekben 
elérhetetlen szakorvosi kezelésekről

   CM– PE 478,599
   FdR 887650

57. Fermin Laguarda Cardona spanyol állampolgár által a SAT 7667 
EXFRU-Explotaciones Frutícolas nevében benyújtott 699/2011. 
számú petíció a grépfrútra vonatkozó egyszeri közvetlen 
kifizetések Spanyolország általi számításának módjáról

   CM– PE 478,601
   FdR 887652

58. Vincent Grünberg német állampolgár által benyújtott 721/2011 
számú petíció a dohány szájon át történő fogyasztásának 
legalizálásáról
valamint
Joaquim Boadas de Quintana spanyol állampolgár által a 
Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives 
musicals (FECASARM) nevében benyújtott 794/2011. számú 

   CM– PE 478,602
   FdR 887653
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petíció a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, 
kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló 2001/37/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének módosításáról

59. Patrick Pearse Heffernan ír állampolgár által benyújtott 734/2011. 
számú petíció a magánnyugdíjalapokba befektetők jogairól

   CM– PE 478,603
   FdR 887654

60. Silvia Beltran Palladares spanyol állampolgár által a „Plataforma 
Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente” nevében 
benyújtott 761/2011. számú petíció a spanyol rendőrök 
egyenruháján a hivatásuk gyakorlása során láthatóan elhelyezett 
azonosító hiányáról

   CM– PE 478,605
   FdR 887656

o o o

61. A következő ülés időpontja és helye
    2012. március 19.   15.00–18.30
    2012. március 20.,  9.00–12.30


