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2012. március 19., hétfő, 15.00–18.30
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Brüsszel

Terem: ASP A1G-3

1. A napirendtervezet elfogadása(1) PE 485.856
FdR 895359

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. 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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Környezetvédelem – Víz

4. Vélemény a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok 
végrehajtásáról az európai vízgazdálkodással kapcsolatos 
kihívások szükséges átfogó megközelítését megelőzően 
(2011/2297(INI) - ENVI)
Előadó:   CHOUNTIS     (GUE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012.03.12 – szavazás: 
2012.04.24.)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 480.836
    FdR 891245

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

5. A Baudilio Ros Prat, spanyol állampolgár által az „Instituto 
agrícola catalán de San Isidro” szervezet nevében benyújtott 
195/2011. számú petíció a Segarra-Garrigues-i Lerida 
öntözőcsatorna-tervéről

   CM– PE 475.814
   FdR 882150

6. A Claude Coste, francia állampolgár által az Association contre 
les inondations, défense de l’eau et de l’environnement (áradások 
elleni, illetve víz- és környezetvédelmi egyesület) nevében 
benyújtott 93/2011. számú petíció Franciaországban a felszíni 
vizek védelme érdekében az esővízfolyások kezeléséről 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 478.555
   FdR 887601

Vélemény

7. Vélemény „Az európai polgárok és vállalatok 20 fő aggálya az 
egységes piac működésével kapcsolatban” c. jelentésről
(2011/0000(INI))
Előadó:  BUSUTTIL     (EPP)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012.03.27. –
szavazás: 2012.04.24.)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 483.750
    FdR 894225

Tényfeltáró látogatások

8. A berlini tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 23–
24.)
- megvitatás

   DT–
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9. A romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 
23–26.)
- megvitatás
(egy Birdlife petícióbenyújtó jelenlétében),

   DT–

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

10. Koordinátorok ülése

* * *

2012. 03. 20., 9.00–12.30

9.00-től

11. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

*** Szavazás ***

12. Vélemény a polgárok európai évéről (2013)
(2011/0217(COD))
Előadó:  SALAVRAKOS  (EFD)
- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

    AM– PE 483.770
    FdR 894449

*** Szavazás vége***

13. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2011-es tevékenységéről (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének 8. pontja  2011/2317(INI))
Előadó:  CHICHESTER     (ECR)
– első eszmecsere

    DT– PE 483.691
    FdR 893644

Környezet
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14. A Maurice Wintz, francia állampolgár által az „Alsace Nature” és 
a „GCO non merci” egyesület nevében benyújtott 1327/2010. 
számú petíció, 3 aláírást tartalmazó az A355-ös autópálya –
Strasbourg nagy nyugati elkerülő útja – munkálatait közérdekűvé 
és sürgőssé nyilvánító 2008. január 23-i francia 
kormányrendeletről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 472.103
   FdR 876684

15. A Dan Brennan, ír állampolgár által benyújtott 161/2006. számú 
petíció a kilkenny-i (Írország) szennyezésről és annak az 
élőállattartásra gyakorolt hatásáról 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 380.904/REV. III
   FdR 882090

16. A Nicola Leugio, olasz állampolgár által a máltai orvvadászatról 
benyújtott 798/2004. sz. petíció                     és
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
(a petíció benyújtójának jelenlétében),
valamint
a Lutz Blume, német állampolgár által benyújtott 530/2006. 
számú petíció Máltán a madarak leöléséről,
valamint
a Seamus Feeney, ír állampolgár által a védett vándormadarak 
Máltán és Cipruson tapasztalt vadászatáról benyújtott 1091/2007. 
sz. petíció, 
illetve
a Bernhard Vetter, német állampolgár által benyújtott 1374/2010. 
számú petíció az Európai Unió több tagállamában a 
vándormadarak törvénytelen vadászatáról 

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871

17. Az Irina Mateeva, bolgár állampolgár által a Bolgár 
Madárvédelmi Társaság nevében benyújtott, 1518/2008. számú 
petíció a bolgár hatóságok részéről a vadon élő madarak 
védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvben rögzített, a 
különleges védelmi területekre vonatkozó rendelkezések be nem 
tartásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében),

   CM–
   PE 426.999/REV. IV
   FdR 887561

valamint
az Ivailo Ivanov bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi 
társaság nevében benyújtott, további 6 aláírást tartalmazó 

   CM–
   PE 407.997 rev. V
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997/2007. sz. petíció a Natura 2000 hálózat nem megfelelő 
megvalósításáról Bulgáriában a madárvédelmi és az 
élőhelyvédelmi irányelv megsértése következtében,
valamint
a Lazov Yordan Stamenov bolgár állampolgár által benyújtott 
1503/2007. számú petíció a bulgáriai környezetvédelemről

   FdR 887556

18. A Joanna Swabe brit állampolgár által a „Humane Society 
International” nevében benyújtott 1044/2011. számú, 22 aláírást 
tartalmazó petíció a kanadai kormány által előterjesztett, a 
fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozóan a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egyeztető tanácsának 
létrehozására irányuló kérelemről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

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

19. A Frankie Edwards, brit állampolgár által benyújtott 851/2007. 
számú petíció tartózkodási engedélynek egy brit állampolgár 
egyiptomi állampolgárságú házastársa számára történő kiadásáról

   CM– PE 416.419/REV
   FdR 890541

20. A Graham Unsworth, brit állampolgár által benyújtott 958/2007. 
számú petíció a Máltára behozott használt gépjárművek 
regisztrációs adójáról,
valamint
a Nicholas Zelle, brit állampolgár által benyújtott 1028/2007. 
számú petíció a Máltára behozott használt járművekre vonatkozó 
regisztrációs adóról,
valamint
a Robert Cassar, máltai állampolgár által benyújtott 206/2009. 
számú petíció az importált használt autók után fizetendő 
regisztrációs adót érintő új máltai rendelkezésekről

   CM–
   PE 406.087/REV. VIII
  FdR 890542

21. Az Erik Beving, holland állampolgár által benyújtott 951/2008. 
számú petíció a területrendezésre vonatkozó írországi 
jogszabályok megkülönböztető jellegéről

   CM– PE 430.460/REV
   FdR 810927

22.  A Thomas Doorny, ír állampolgár által benyújtott 1477/2008. 
számú petíció a lakóépületek építési engedélyének odaítélését a 
bennlakás minimális idejére vonatkozó feltételekhez kötő záradék 
tisztességtelen voltáról Galway-ben (Írország) 

   CM– PE 426.896/REV
   FdR 810929

23. A Spiridon Andriopoulos, görög állampolgár által benyújtott 
230/2009. számú petíció a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli 

   CM–
   PE 406.087/REV. VIII
   FdR 890552
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elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről 
szóló 2007/365/EK bizottsági határozatnak a görög hatóságok 
általi figyelmen kívül hagyásáról

24. A Tomás Sharkey, ír állampolgár által benyújtott 458/2009 sz. 
petíció a bentlakási záradék alkalmazásáról és az írországi 
tulajdonjog korlátozásáról

   CM– PE 429.651/REV
   FdR 810930

25. A Garbiș Vincențiu Kehaiyan, román állampolgár által az 
„Adózási Visszaélések Megelőzéséért Egyesület” (Asociația 
pentru prevenirea abuzurilor fiscale) nevében benyújtott 
458/2010. számú petíció a Romániában ingatlanokat ismételten 
értékesítő természetes személyek megadóztatásáról

   CM– PE 458.692/REV
   FdR 890558

26. Az Antonio és Susanna Cifelli, olasz állampolgárok által 
benyújtott 1053/2010. számú petíció a kettős adóztatásról 
Olaszországban és Németországban

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

27. A B. P. A., spanyol állampolgár által benyújtott 1313/2010. 
számú petíció a digitális többszörözésre szolgáló berendezésekre, 
készülékekre és adathordozókra a magáncélú másolatok miatt 
Spanyolországban alkalmazott díjról

   CM–
   PE 462.695/REV. II
   FdR 890561

28. A Christian Frener, osztrák állampolgár által benyújtott 
1457/2010. számú petíció az uniós tagállamokban teljesített 
teherautó-vezetői képzések Svájc általi elismeréséről

    CM– PE 475.810
    FdR 882146

29. A Francesco Pierandrea Luca Falcone, olasz állampolgár által 
benyújtott 1593/2010. számú petíció Szicíliában a tengeri 
környezet szennyvíz általi szennyezéséről

    CM– PE 469.916
    FdR 874143

30. A Ioannis Katsodoniotakis, görög állampolgár által a 
„Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E” nevében benyújtott 1615/2010 
számú petíció az állami tulajdonban lévő „Ellinika Touristika 
Akinita” vállalatról és az uniós közbeszerzési szabályoknak a 
vállalat általi állítólagos megsértéséről

   CM– PE 467,130/REV
   FdR 890562

31. A Volker Schmohl, német állampolgár által a Bürgerinitiative 
Müggelspree nevében benyújtott 31/2011. számú petíció a 
vízügyi keretirányelv szerinti uniós politika hatásai miatt 
Brandenburg egyes polgárainak felháborodásáról

   CM– PE 472.143
   FdR 876871

32. A Federico Gianluca, olasz állampolgár által a Martellagói Északi 
Liga (Lega Nord Martellago) nevében benyújtott 521/2011. 
számú petíció a közös európai bevándorlásügyi politikáról

   CM– PE 480.716
   FdR 890565
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33. A Francesco Di Pasquale, olasz állampolgár által benyújtott 
692/2011. számú petíció az olaszországi vízellátó hálózattal 
kapcsolatos problémákról

   CM– PE 480.725
   FdR 890574

34. A John Kingston, ír állampolgár által benyújtott 701/2011. számú 
petíció a szélenergiához kapcsolódó tarifarendszer írországi 
kiterjesztéséről

   CM– PE 480.726
   FdR 890575

35. Az Asuncion Cremades Campos, spanyol állampolgár által 
benyújtott 747/2011. számú petíció a spanyolországi Murciai 
Egyetemen szerzett gyógyszerész végzettségének elismerésével 
kapcsolatban a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásáról

   CM– PE 480.727
   FdR 890576

36. A Dries Emmen, holland állampolgár által benyújtott 753/2011. 
számú petíció képesítései elismeréséről és a 2005/36/EK irányelv 
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 480.728
   FdR 890577

37. A Mikel Basabe Kortabarria, spanyol állampolgár által benyújtott 
791/2011. számú petíció egy, az Európai Bizottság által 
Spanyolországban, a baszkföldi Victoria-Gasteizben szervezett 
rendezvény lebonyolítása során a baszk nyelv használatának 
mellőzéséről

   CM– PE 480.730
   FdR 890579

38. A Henryk Nowakowski, német állampolgár által G. B. De Paoli 
nevében benyújtott 800/2011. számú petíció az olaszországi 
adóztatásról

   CM– PE 480.731
   FdR 890580

39. A Reinhold Leckert, német állampolgár által benyújtott 870/2011. 
számú petíció Németországban egy bizonyos típusú 
motorkerékpár európai megfelelőségi tanúsítványának 
elismeréséről

    CM– PE 480.735
    FdR 890584

40. Az Andrzej Wójcik, lengyel állampolgár által benyújtott 
953/2011. számú petíció egy Lengyelországban folyó peres 
ügyben biztosítandó jogi segítségnyújtásra irányuló kérelemről és 
az Európai Unióban a polgári jogi kérdésekben való jobb 
együttműködésről

    sir
    JURI vélemény

41. A Lorenzo Croce, olasz állampolgár által az AIDAA 
(„Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente”, Olasz 
Állat- és Természetvédelmi Egyesület) nevében benyújtott 
973/2011. számú petíció a magántulajdonban lévő lovak 
levágásáról

    CM– PE 480.737
   FdR 890586
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42. A következő ülés időpontja és helye:
   2012. április 24., 9.00–12.30 és 15.00–18.30


