
OJ\899194HU.doc PE487.759v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_OJ(2012)208_1

NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2012. április 24., kedd, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: ASP A3G-3

1. A napirendtervezet elfogadása(1) PE 487.759
FdR 899194

2. Az alábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása:
   - 2012. február 27–28.

PV– PE 483.861
FdR 895087
+ 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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*** Szavazás ***

5. Vélemény „Az európai polgárok és vállalatok 20 fő aggálya az 
egységes piac működésével kapcsolatban” c. jelentésről
(2012/2044(INI))
Előadó:  BUSUTTIL     (EPP)
- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 483.750v02
    FdR 896.103

   AM– PE 486.131
   FdR 897498

6. Vélemény „A vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok 
végrehajtása az európai vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások 
szükséges átfogó megközelítését megelőzően” című jelentésről
Előadó:   CHOUNTIS     (GUE)
- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

   AM– PE 486.133
   FdR 897504

*** Szavazás vége ***

7. A Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenységeiről szóló éves 
jelentés (202. cikk (8) bekezdés) 2011/2317/INI
Előadó:  CHICHESTER     (ECR)
- jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

8. Vélemény az Európai Unió közigazgatási eljárásáról szóló 
jogszabályról
(2012/2024(INI))    (JURI)
Előadó:   AUKEN   (GREENS/ALE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012.03.12 / szavazás: 
19.06.2012)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

9. Vélemény az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó 
európai uniós stratégiáról (2012–2015)
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Előadó:   BOSTINARU    (S-D)
(a módosítások benyújtásának határideje: 19.04.2012 12.00 /  
szavazás: 8.05.2012)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok alapján a 
bizottságban megtárgyalandó petíciók

Állatjóllét

10. Rosa Letamendia Perez de San Román spanyol állampolgár által a 
„Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky 
Moore” nevében benyújtott 1613/2010. számú petíció kóbor 
kutyák és macskák Spanyolországból történő törvénytelen 
kiviteléről

   CM– PE 469.921
   FdR 874149

11. M. R. olasz állampolgár által benyújtott 825/2011. számú petíció 
a kedvtelésből tartott állatok jogainak spanyolországi védelméről,
továbbá
Massimo Pradella olasz állampolgár által az „International 
Organization for Animal Protection” nevében benyújtott 
1321/2011. számú, 112 683 aláírást tartalmazó petíció a gazdátlan 
és kóbor állatok védelmére vonatkozó közösségi jogi keret 
megalkotásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 483.587
   FdR 892907

   sir

12. Kendra Pinder brit állampolgár által benyújtott 595/2011. számú 
petíció a Romániában az állatokkal szemben tanúsított 
állítólagosan kegyetlen bánásmódról
továbbá
Marja Kokkonen finn állampolgár által benyújtott 1234/2011. 
számú petíció a romániai Bârladon a kutyákkal és macskákkal 
szembeni rossz bánásmódról

   CM– PE 483.570
   FdR 892890

   sir

13. Rumi Becker német állampolgár által az orvososok az állatokért 
bejegyzett egyesület nevében benyújtott 1274/2011. számú, 
157 456 aláírást tartalmazó petíció a gazdátlan és kóbor állatok 
védelmére vonatkozó közösségi jogi keret megalkotásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

11.30-tól 12.30-ig (zárt ülés)

14. Koordinátorok ülése

* * *
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15.00-től

15. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Környezet

16. Vesko Dimov bolgár állampolgár által benyújtott 0886/2011. 
számú, 8000 aláírást tartalmazó petíció a palagázkutatás és -
kitermelés kockázatairól
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Piotr Urbanowicz lengyel állampolgár által benyújtott 1378/2011. 
számú petíció Lengyelországban a palagáz kinyeréséről

   CM– PE 485.986
   FdR 896429

   sir

Oktatás

17. Tomasz Snarski lengyel állampolgár által benyújtott 358/2011. 
számú petíció a litván oktatási törvény módosításáról, és a 
módosításból következően a lengyelül tanított tantárgyak 
korlátozásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Józef Sloma Sadowski lengyel állampolgár által a „Viribus Unitis 
LGD” egyesület nevében benyújtott 942/2011. számú petíció a 
litván oktatási törvény módosításáról, és a módosításból 
következően a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra 
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló 2000/43/EK tanácsi irányelv megsértéséről

   CM– PE 478.561
   FdR 888426

Egészség

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

   CM– PE 478,597
   FdR 887648

Vélemény

19. A  2014–től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó „Jogok és 
polgárság” programról szóló vélemény,  COD 2011/0344.
Előadó:   VALEAN  (ALDE)
- első eszmecsere
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Tényfeltáró látogatások

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

   DT–

21. A romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 
23–26.)
- jóváhagyás

   DT– 483.803
   FdR 894656

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

22. Stylianos Zambetakis, görög állampolgár által a 
személyszállítóhajó-tulajdonosok görög egyesülete nevében 
benyújtott, 995/2002. számú petíció a tengeri kabotázsról szóló 
3577/92/EGK tanácsi rendelet Görögországban történő 
végrehajtásáról
továbbá
Themistoklis Papatheofanous görög állampolgár által a „Görög 
Szigetek Fejlesztési Kamarája” („Chambers Group for the 
Development of Greek Isles; E.O.A.E.N.)” nevében benyújtott 
1821/2009. számú petíció a személyek és áruk a görög szigetekről 
és szigetekre irányuló szállításának problémáiról

    CM–
    PE 339,437/REV. VI
    FdR 892924

23. A Robert Houliston, brit állampolgár által benyújtott, 5 aláírást 
tartalmazó 0613/2007. számú petíció Spanyolországban az uniós 
polgároknak az önkormányzati és az európai választásokon való 
szavazáshoz és jelöltként való induláshoz való jogának 
korlátozásáról

   CM–
   PE 407.957/REV
   FdR 853653

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

    CM–
    PE 414,053/REV. VI
    FdR 892836

25. A bolgár „Veliko Turnovo for the Forest” kezdeményező 
bizottság által benyújtott 1062/2008. számú, további 879 aláírást 
tartalmazó petíció egy Bulgária középső részén fekvő Natura 
2000 területen zajló építkezés kapcsán a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK tanácsi irányelv végre nem hajtásáról

    CM– PE 456,728
    FdR 853705

26. A Peter Hudson, brit állampolgár által benyújtott 1351/2008. 
számú petíció a roma lakossággal szemben Olaszországban 
alkalmazott megkülönböztető bánásmódról

   CM– PE 428.044
   FdR 789437
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27. Viniczay Tibor, magyar állampolgár által Szentgotthárd város 
önkormányzata nevében benyújtott, 1885/2008. számú petíció 
Lafnitztalban (Ausztria) szemétégető létesítéséről

   CM– PE 428.078/REV
   FdR 834713

28. Jean Marie Taga Fosso, francia állampolgár által benyújtott 
0006/2009. számú petíció a brit hatóságok által francia 
gyógyszerészeti oklevelének (gyógyszerész egyetemi fokozat) el 
nem ismerése kapcsán alkalmazott, állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetésről;
továbbá
AE spanyol állampolgár által benyújtott 1413/2009. számú petíció 
az Egyesült Királyságban a gyógyszerészi szakma gyakorlásával 
kapcsolatban állampolgárság alapján történő állítólagos hátrányos 
megkülönböztetésről;
továbbá
José Antonio Melgarejo Melgarejo spanyol állampolgár által 
benyújtott 1812/2009. számú petíció a Nagy-Britanniában 
tevékenykedni szándékozó, más tagállamban szerzett diplomával 
rendelkező gyógyszerészek helyzetéről;
továbbá
Obi Aso magyar állampolgár által benyújtott 0479/2011. számú 
petíció a gyógyszerészi hivatás Nagy-Britanniában történő 
gyakorlásának korlátozásáról

    CM–
    PE 427.081/REV. IV
    FdR 894439

29. Az I.A. román állampolgár által benyújtott 0754/2009. számú 
petíció a Kárpátokban (Románia) történő nagymértékű 
erdőirtásról

    CM–
    PE 454,585/REV
    FdR 892839

30. M.T., bolgár állampolgár által benyújtott 1788/2009. számú 
petíció a bulgáriai Sevlievo területén létrehozandó aszfaltüzemről
továbbá
Momchil Minchev, bolgár állampolgár által a „Sevlievo for All” 
polgári egyesülés nevében benyújtott 0634/2010. számú petíció a 
Natura 2000 területen található bulgáriai Vidimában, Sevlievo 
város közelében létrehozandó aszfaltgyárról és az uniós 
környezetvédelmi rendelkezések ezzel kapcsolatos megsértéséről

   CM–
   PE 445.615/REV. II
   FdR 887583

31. Walter Bauer német állampolgár által benyújtott 0129/2010. 
számú petíció a vízumköltségekről és a vonatkozó 
megállapodások német hatóságok által történő betartásáról

    CM–
    PE 448,724/REV
    FdR 892840

32. Aleksandar Nenchev bolgár állampolgár által benyújtott 
0529/2010. számú petíció a bűncselekmények áldozatainak 
kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek az olasz hatóságok általi végre nem hajtásáról

   CM– PE 469,898/REV
   FdR 892844



OJ\899194HU.doc 7/10 PE487.759v01-00

HU

33. Bernard Bailly, francia állampolgár által a „Santé, 
Environnement, Vie, Eau en Morvan” („Egészség, Környezet,
Életmód, Morvan-ivóvízkészlet”) környezetvédelmi egyesület 
nevében benyújtott 0530/2010. számú petíció a sertések 
védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló 91/630/EGK irányelv módosításáról szóló 2001/88/EK 
tanácsi irányelv végrehajtá sának  francia hatóságok általi 
elmulasztásáról

   CM– PE 456.750/REV
   FdR 882134

34. Az Ilko Yordanov Dimov bolgár állampolgár által benyújtott 
1080/2010. számú petíció a gyanúsított, vádlott vagy eljárás alá 
vont személyek jogbiztonságára vonatkozó európai uniós 
elveknek az olasz igazságügyi hatóságok általi be nem tartásáról

   CM– PE 460,733/REV
   FdR 892846

35. CV, román állampolgár által benyújtott 1280/2010. számú petíció 
a termékek szabad kereskedelmének a román hatóságok általi 
akadályoztatásáról

   CM– PE 462,693/REV
   FdR 892849

36. Dieter Schlemann, német állampolgár által az „LTB Schlemann 
GmbH” vállalat nevében benyújtott 1384/2010. számú petíció a 
légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és 
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, 
valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási 
szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK bizottsági 
rendelet megsértése esetén az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség (EASA) általi be nem avatkozásról

    CM– PE 483,558
    FdR 892851

37. Georg Götz német állampolgár által benyújtott 0103/2011. számú 
petíció a holland állam és a holland cégek által állítólagosan 
alkalmazott megkülönböztetésről és az uniós polgárok szabad 
mozgásához és tartózkodáshoz való jogának megsértéséről

    CM– PE 483,559
    FdR 892852

38. Ryszard Czarnecki lengyel állampolgár által benyújtott 
0248/2011. számú, 1 aláírást tartalmazó petíció az új lengyel 
választási törvénynek a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról 
szóló 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való 
összeegyeztethetetlenségéről

   CM– PE 469.946
   FdR 874175

39. Roman Wilczynski lengyel állampolgár által benyújtott 
0270/2011. számú petíció egy dél-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 473.761
   FdR 879036
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40. Jean Pierre Billet és Marie Claude Virama francia állampolgár 
által az „Association de Défense des Victimes de Nuisance dans 
leur Environment” nevében benyújtott 0435/2011. számú, 3 
aláírást tartalmazó petíció a réunioni Saint-Gilles területén egy 
helikopter-leszállóhely kialakítása nyomán az uniós jogszabályok 
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 483,563
   FdR 892883

41. Athanassios-Miltiadis Kokkinos görög állampolgár által 
benyújtott 0453/2011. számú petíció az euróövezet helyzetéről, 
valamint az Európai Központi Bank (EKB) általi kölcsönkötvény-
kibocsátás hiányáról

   sir
   ECON válasz

42. M.T. román állampolgár által benyújtott 0460/2011. számú 
petíció a romániai RATB közlekedési vállalatnál a menetjegyek 
értékesítésekor a magánélet tiszteletben tartásához való jog 
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 483,564
   FdR 892884

43. Lorenzo Mengoli olasz állampolgár által az „Associazione Aster” 
(Aster Szövetség) nevében benyújtott 0539/2011. számú petíció a 
patások és más vadon élő állatok által Emiglia-Romagna régióban 
(Olaszország) a mezőgazdaságban okozott károkról

   CM– PE 483,567
   FdR 892887

44. R. K. görög állampolgár által benyújtott 0569/2011. számú 
petíció a szerbiai görög konzulátus részéről görögországi 
vízumának indoklás nélküli megtagadásáról

   CM– PE 483,568
   FdR 892888

45. Gennaro Sepe olasz állampolgár által benyújtott 0586/2011. 
számú petíció a 123/2006/EK irányelv, illetve az annak 
végrehajtásáról szóló 0586/2011. számú törvényrendelet olasz 
hatóságok által történő alkalmazásának elmulasztásából eredő 
kereskedelmi megkülönböztetésről és tisztességtelen versenyről

   CM– PE 483,569
   FdR 892889

46. Armin Jäger német állampolgár által benyújtott 0616/2011. számú 
petíció a pénzügyi piacokon a minősítési eljárás és az alkalmazott 
modellek átláthatóságának hiányáról

   CM– PE 483,571
   FdR 892891

47. Reinhard Forst német állampolgár által a Botanische Vereinigung 
für Naturschutz in Hessen nevében benyújtott 0639/2011. számú 
petíció az A49-es autópálya megépítése érdekében a 92/43/EGK 
irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) alóli eltérést engedő, téves 
információkon alapuló bizottsági véleményről

   CM– PE 483,572
   FdR 892892

48. R. A. P. máltai állampolgár által benyújtott 0698/2011. számú 
petíció a Málta és Gozo között működő gépjárműszállító 
kompszolgáltatásról

   CM– PE 483,575
   FdR 892895
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49. Siegfried Schäfer német állampolgár által benyújtott 0720/2011. 
számú petíció repülőgépen történő utazáskor a kézipoggyászban 
szállított folyadékok tilalmáról

   CM– PE 483,578
   FdR 892898

50. Patrick Cottez francia állampolgár által benyújtott 0752/2011. 
számú petíció a közlekedési szabályok Európai Unión belüli 
egységesítéséről

   CM– PE 483,579
   FdR 892899

51. Walter Heinz Greiner német állampolgár által benyújtott 
0766/2011. számú petíció az elemek eltarthatósági idő és 
minimális teljesítmény tekintetében való címkézésének javításáról

   CM– PE 483,580
   FdR 892900

52. Igor Herzog német állampolgár által benyújtott 0780/2011. számú 
petíció Németországban a fogorvosi képesítések elismeréséről

   CM– PE 483,584
   FdR 892904

53. Silvia Beltran Pallares spanyol állampolgár által a „Plataforma 
Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente” nevében 
benyújtott 0812/2011. számú petíció az Európai Unióban a méhek 
pusztulásáról

   CM– PE 483,585
   FdR 892905

54. Gerhard Pollheide és Anita Brandt német állampolgárok által 
benyújtott 0827/2011. számú petíció a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet állítólagos 
megsértéséről

   CM– PE 483,588
   FdR 892908

55. Polikarpos Markaras görög állampolgár által benyújtott 
0830/2011. számú petíció az Athénban található „Pedio tou 
Areos” park ökológiai megsemmisítéséről

   CM– PE 483,589
   FdR 892909

56. Alessandro Michelucci olasz állampolgár által benyújtott 
0843/2011. számú petíció az elektronikus nyomkövető 
rendszerekről
továbbá
Alessandro Michelucci olasz állampolgár által a „Gothic-Party” 
nevében benyújtott 0943/2011. számú petíció az informatikában 
dolgozók hivatáscsoportként való elismeréséről

   CM– PE 483,591
   FdR 892911

57. Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta és Sergio Maradei olasz 
állampolgárságú ügyvédek által az „Assoutenti” (fogyasztói 
szövetség) nevében benyújtott 0846/2011. számú petíció az
alkoholos italok megfelelő címkézéséről

   CM– PE 483,592
   FdR 892912

58. Peter Mohr német állampolgár által benyújtott 0866/2011. számú 
petíció fogyatékosságát tanúsító német igazolványának 
Belgiumban való el nem ismeréséről

   CM– PE 483,593
   FdR 892913
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59. Dennis von Heimburg német állampolgár által a „Vereinigung der 
Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen” nevében benyújtott 
0876/2011. számú petíció a plasztikai sebészetet terhelő héáról

   CM– PE 483,594
   FdR 892914

60. Petar Trojanski Penchev bolgár állampolgár által a „Facebook 
group supporting the courageous police officer from the 
Bulgarian Interior Ministry” („a bolgár belügyminisztérium bátor 
rendőrtisztjének támogatására létrejött Facebook csoport”) 
nevében benyújtott 0880/2011. számú petíció Konstantin Ivanov 
bolgár rendőrtisztnek a bolgár belügyminisztériumnál uralkodó 
korrupcióról tett kijelentéseiről

   CM– PE 483,595
   FdR 892915

61. Ioan Stan román állampolgár által benyújtott 0893/2011. számú, 
10 aláírást tartalmazó petíció a Temes megyei Jimbolia város 
egyik egészségtelen ingatlanáról

   CM– PE 483,596
   FdR 892916

62. Spiridon Zouridakis görög állampolgár által a „Sillogos 
Trochalou” egyesület nevében benyújtott 0901/2011. számú 
petíció egy hiányzó szennyvíztisztító telepről és ennek 
következtében Dél-Krétán egy partszakasz szennyezéséről

   CM– PE 483,597
   FdR 892917

63. O. K. lengyel állampolgár által benyújtott 0931/2011. számú 
petíció orosz fogorvosi végzettségnek a lengyel hatóságok általi el 
nem ismeréséről

   CM– PE 483,599
   FdR 892919

64. Zofia Kalasa lengyel állampolgár által benyújtott 0952/2011. 
számú petíció a kelet-lengyelországi Mordy városban uralkodó 
helyzetről

   CM– PE 483,600
   FdR 892920

65. Svilen Radev bolgár állampolgár által benyújtott 0991/2011. 
számú petíció a kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
796/2004/EK bizottsági rendelet rendelkezéseinek a bolgár 
hatóságok általi végre nem hajtásáról

   CM– PE 483,603
   FdR 892923
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66. A következő ülés időpontja és helye:
 2012. május 8., 9.00–12.30 és 15.00–18.30


