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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

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

Fogyasztói jogok:

4. Cristóbal Aguado Laza spanyol állampolgár által a 
Mezőgazdasági Termelők Valenciai Szövetsége (ASAJA) 
nevében benyújtott 1268/2010. számú petíció a növényi 
termékekben fellelhető növényvédő szerekről, kártevőkről és 
kórokozókról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 469.901
   FdR 874128

Környezetvédelem

5. 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/REV. II
   FdR 890557

Idegenforgalmi politika

6. H.M. portugál állampolgár által a portugál turisztikai 
vállalkozások egyesületének, az „AETP”-nek a nevében 
benyújtott 1132/2009. számú petíció az uniós operatív programok 
keretében beadott támogatási pályázatok átláthatatlanságról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 441.092/REV
   FdR 887573

Vélemények

7. A 2014–től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó „Jogok és 
polgárság” programról szóló vélemény, COD 2011/0344 (LIBE)
Előadó:   VALEAN  (ALDE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012.05.24.  / 
módosítások megvitatása 2012.06.19. / szavazás: 2012.07.12.)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 487.768
    FdR 899260

8. Jelentés az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon 
követéséről szóló 28. éves jelentésről (2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Előadó:   GERINGER de O (S-D)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012.05.21./ szavazás: 
2012.06.19.)
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 487.981
    FdR 900495
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Tényfeltáró látogatások

9. A berlini tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 23–
24.)
- rövid megvitatás és lehetséges jóváhagyás

   DT–

10. A romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 
23–26.)
- rövid megvitatás és lehetséges jóváhagyás

   DT–

11.30-tól 12.30-ig (zárt ülés)

11. Koordinátorok ülése

* * *

15.00-től

12. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

13. Maros Sefcovic biztos beszámolója aktuális kérdésekről a 
strukturált párbeszéd keretében  
- a beszámolót a képviselőkkel folytatott eszmecsere követi    

16-től

***Szavazás ***

14. Vélemény az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó 
európai uniós stratégiáról (2012–2015)
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Előadó:   BOSTINARU (S-D)
- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 486.080
    FdR 897107

    AM– PE 487.812
    FdR 899610
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***Szavazás vége***

Környezetvédelem

15. Francesco Saltini olasz állampolgár által benyújtott 197/2012. 
számú petíció a Róma melletti Corcollében (Lazio) tervezett 
hulladéklerakóról (a petíció benyújtójának és az olasz 
hatóságoknak a jelenlétében)

   sir

Kereskedelem – Alapvető jogok

G.K. lett állampolgár által benyújtott 1221/2011. számú petíció a 
magánélet tiszteletben tartásához való jognak a hamisítás elleni 
kereskedelmi megállapodás (ACTA) általi megsértéséről
továbbá

   sir

Iwo Domeracki lengyel állampolgár által benyújtott 116/2012. 
számú petíció a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról, 
Mateusz Wójtowicz lengyel állampolgár által a „Forum 
Rdzawka” nevében begyújtott 142/2012. számú, két aláírást 
tartalmazó petíció a hamisítás elleni nemzetközi kereskedelmi 
megállapodás ellenzéséről, Joachim Scholz német állampolgár 
által benyújtott 203/2012. számú petíció a hamisítás elleni 
kereskedelmi megállapodásról, továbbá 

   sir

   sir

16.

Alex Wilks brit állampolgár által az AVAAZ nevében benyújtott
223/2012. számú, több mint 2,5 millió aláírást tartalmazó petíció 
a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   sir

Állami támogatás

17. Alexander Karakachanov bolgár állampolgár által a „Bulgarian 
Green Party/BulgarianGreens” nevében benyújtott 1675/2008. 
számú petíció Bulgáriában az úgynevezett „landswapping” 
gyakorlatáról és a korrupcióról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM–
    PE 428.060/REV. II
    FdR 882112

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

18. R.H. német állampolgár által benyújtott 0951/2007. számú petíció 
a svájci határon keresztül Németországba történő belépéshez 
orosz felesége számára szükséges vízum kiállítási eljárásának 
egyszerűsítéséről

   CM– PE 430.490/REV
   FdR 896357

19. Jill Bell ír állampolgár által az Ír Bioboltok Szövetsége (Irish 
Association of Health Stores) nevében benyújtott 1037/2007. 
számú petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről
továbbá
Grace Kinirons ír állampolgár által a Nutritional Therapists of 
Ireland (Írországi Dietetikusok Szövetsége) nevében benyújtott 
1184/2007. számú petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK 
irányelvről
továbbá
Robert Verkerk brit állampolgár által az „Alliance for Natural 
Health” („Szövetség a természetes egészségért”) elnevezésű 
szervezet nevében benyújtott 1419/2008. számú petíció a 
fogyasztók vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz való 
hozzáférésének tervezett korlátozásával kapcsolatos 
kockázatértékelés és kockázatkezelési lehetőségek sürgős 
felülvizsgálatáról 
továbbá
Alan G. Ruth ír állampolgár által az „Irish Health Trade 
Association” nevében benyújtott 1849/2008. számú petíció az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről 
továbbá
P.A. svéd állampolgár által benyújtott 0415/2009. számú petíció 
az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről

   CM–
   PE 414.110/REV. II
   FdR 896358

20. L.M. magyar állampolgár által benyújtott 1105/2007. számú 
petíció a budapesti Ferihegy repülőtéren zajló tevékenységek 
okozta zajszennyezés miatt általa elszenvedett kárról

   CM–
   PE 411.983/REV. II
   FdR 896359

21. S. Fedrau német állampolgár által a Holzhof Zeil GmbH & Co 
KG nevében benyújtott 1317/2007. számú petíció az osztrák Tirol 
tartományban a tehergépjárművek 2008. január 1-jén hatályba 
lépett ágazati tilalmáról

   CM–
   PE 414.081/REV. II
   FdR 896364
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22. Georgopoulos Georgios görög állampolgár által a „Dromeas” 
(görög nemzeti és nemzetközi utasszállítási szövetség) nevében 
benyújtott 1379/2007. számú petíció a turistabuszok közúti 
engedélyeinek kiadására vonatkozó korlátozások 
megszüntetésének szükségességéről

   CM–
   PE 415.079/REV. III
   FdR 896365

Brian John brit állampolgár által benyújtott 813/2008. számú 
petíció a géntechnológiával módosított élelmiszerekkel 
kapcsolatos kérelmek elbírálásával összefüggésben az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tevékenységére irányadó 
általános szabályok megsértéséről,
továbbá

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Carola Twardella német állampolgár által benyújtott 305/2010. 
számú petíció a géntechnológiával módosított burgonya BASF 
vállalat általi nagy mennyiségben történő elültetésének 
engedélyezésére, valamint a géntechnológiával módosított 
kukorica a Monsanto vállalat általi értékesítésére vonatkozó 
parlamenti határozat felülvizsgálatával kapcsolatban a 
Parlamenthez intézett ajánlásáról
továbbá

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

23.

Brian John brit állampolgár által benyújtott 436/2010. számú 
petíció az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban a géntechnológiával módosított élelmiszerek és 
takarmányok engedélyezésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos 
szabályok végrehajtásáról és a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelettervezet elleni 
formális tiltakozásról

   sir

   ENVI reply
   EFSA reply
   EC Dalli reply

24. Nicolae Danut Ilea román állampolgár által benyújtott 0941/2008. 
számú petíció a Kronospan S.A. kereskedelmi társaság által 
Brassóban (Románia) egy fakitermelési ipartelep létrehozásával 
kapcsolatos környezetvédelmi jogszabályok feltehető 
megsértéséről

   CM–
   PE 423.675/REV. II
   FdR 896368

25. Matías Cuadrado González spanyol állampolgár által benyújtott 
1519/2008. számú petíció Horche (Guadalajara, Spanyolország) 
település területén egy baromfiüzem közelében megvalósítandó 
lakásépítési beruházásról

   CM– PE 456.729/REV
   FdR 892838

26. Isabel Gómez Saiz spanyol állampolgár által a „Plataforma SOS 
Ribalta” szervezet nevében benyújtott 0271/2010. számú petíció 
Castellón egyik parkjában egy villamosvonal építéséről

   CM– PE 483,556
   FdR 892842

27. Vasile Stoica (feltehetően) német állampolgár által benyújtott 
0356/2010. számú petíció a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet 

   CM–
   PE 450.812/REV. II
   FdR 896371
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rendelkezéseinek a német nyugdíjhatóságok általi végrehajtásának 
elmulasztásáról

28. Michel Delvaux belga állampolgár által benyújtott 0447/2010. 
számú petíció a Brindisi (Olaszország) és Pátra (Görögország) 
közötti menettérti jegyek áráról és a kikötői illeték 
megkülönböztető jellegéről

   CM–
   PE 452.747/REV. II
   FdR 896372

29. A. d'A. olasz állampolgár által benyújtott 0964/2010. számú 
petíció az európai egészségbiztosítási kártyáról

   CM– PE 460.722/REV
   FdR 896375

30. Lidia Valentini olasz állampolgár által az „Associazione 
Viaggiatori” nevében benyújtott 1089/2010. számú petíció a 
transzeurópai hálózatokra vonatkozó megállapodások és 
határozatok be nem tartásáról

   CM– PE 485.954
   FdR 896380

31. Richard Prince lengyel állampolgár által benyújtott 1132/2010. 
számú petíció személyes helyzetéről és az Egyesült Királyságban 
a külföldi munkavállalók állítólagos hátrányos 
megkülönböztetéséről

   CM– PE 469.900/REV
   FdR 896381

32. A. Y. ciprusi állampolgár által az „Initiative Group for the 
Safeguard of the Human Rights of the Enclaved” nevében 
benyújtott 1172/2010. számú, 514 aláírást tartalmazó petíció a 
Ciprus megszállt részében fekvő, a Natura 2000 listára felvett 
Rizokarpaso tönkretételéről

   CM– PE 485.955
   FdR 896382

33. 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
továbbá
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

   Írország válasza
   ECON válasz

34. D.R. német állampolgár által benyújtott 1554/2010. számú petíció 
a mobiltelefon-előfizetői szerződése megkötésekor tapasztalt 
egyenlőtlen bánásmódról

   CM– PE 472.136/REV
   FdR 896394

35. Franco Brizzi olasz állampolgár által a veseátültetésen átesettek 
országos szövetsége nevében benyújtott 0078/2011. számú petíció 
az olasz közlekedési szabályokban foglalt, a C/D/E kategóriás 
jogosítványok veseátültetetésen átesettek részére történő kiadását

    CM– PE 485.957
    FdR 896396
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és megújítását tiltó cikkek felülvizsgálatáról

36. M.L. spanyol állampolgár által benyújtott 0282/2011. számú 
petíció Spanyolországban az adófizetéssel kapcsolatos állítólagos 
hátrányos megkülönböztetésről

   CM– PE 472.162/REV
    FdR 896397

37. Zuzanna Kurtyka lengyel állampolgár által a „Katyn 2010 Family 
Federation” nevében benyújtott 301/2011. számú, kb. 400 000 
aláírást tartalmazó petíció a 2010. április 10-i szmolenszki légi 
katasztrófáról

    CM– PE 472.083
    FdR 876504

38. Krystyna Szewczyk lengyel állampolgár által benyújtott 
0359/2011. számú, 870 aláírást tartalmazó petíció a közép-
lengyelországi Konopnica községben egy biogázüzem 
létesítéséről, és ehhez kapcsolódóan az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályainak megsértéséről

   CM– PE 473.772/REV
   FdR 896398

39. Noel Dolan ír állampolgár által benyújtott 0451/2011. számú 
petíció egy, az állampolgársága szerinti tagállamban lakóhellyel 
rendelkező személy és egy harmadik országbeli állampolgár 
közötti családegyesítés problémájáról

   CM– PE 485.958
   FdR 896400

40. S. I. máltai állampolgár által benyújtott 0482/2011. számú petíció 
egy uniós polgárral házasságot kötött harmadik országbeli 
állampolgár vízumkérelmének az Egyesült Királyság hatóságai 
általi elutasításáról

   CM– PE 485.959
   FdR 896401

41. Miguel Ángel Oca Sanz spanyol állampolgár által az „Asociación 
Montes Oca” szervezet nevében benyújtott 0541/2011. számú 
petíció a Camino de Santiago autóút A-12: Santo Domingo de la 
Calzada–Burgos (La Rioja és Burgos, Spanyolország) közötti 
szakaszának megépítéséről

   CM– PE 485.960
   FdR 896402

42. Roberto Raggi és Giuseppe Fusari olasz állampolgárok által az 
„SOS consumatore” (SOS fogyasztók) és „Consumatori Europei” 
(Európai fogyasztók) egyesületek nevében benyújtott 0544/2011. 
számú petíció a fogyasztóvédelemről és az élelmiszerhamisítás 
elleni fellépésről

   CM– PE 485.961
   FdR 896403

43. Paulo Monteiro portugál állampolgár által benyújtott 0545/2011. 
számú petíció Angra do Heroismóban (Ilha Terceira, Azori-
szigetek, Portugália) egy körutazásokat kiszolgáló kikötőnek a 
„Parque Arqueológico Subaquático” (egy víz alatti régészeti park) 
területén történő megépítéséről

   CM– PE 478.583/REV
   FdR 896404
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44. Manuel R. Silva portugál állampolgár által benyújtott 0547/2011. 
számú petíció Carriçóban, Guiában és Pombalban (Portugália) 
állítólagosan történő környezetkárosításról

   CM– PE 485.962
   FdR 896405

45. P. I. olasz állampolgár által benyújtott 0592/2011. számú petíció a 
régi könyvek restaurálására feljogosító képesítés elismeréséről

   CM– PE 485.964
   FdR 896407

46. Federico Filippini olasz állampolgár által benyújtott 0644/2011. 
számú petíció a tartózkodási engedélyeknek a 2004/38/EK 
irányelvnek megfelelő kiadásáról

   CM– PE 485.966
   FdR 896409

47. S.M. román állampolgár által benyújtott 0686/2011. számú 
petíció az Amurco (Bacău, Románia) melletti vegyi kombinát 
környezetében a radioaktív szennyezés csökkentésére irányuló 
intézkedések foganatosításáról

   CM– PE 485.967
   FdR 896410

48. Arianna Spessotto olasz állampolgár által a „Comitato NO-TAV 
Venezia–Trieste” (Velence és Trieszt közötti nagysebességű 
vasutat ellenzők bizottsága) nevében benyújtott 0694/2011. 
számú petíció a Velence–Ronchi dei Legionari (Olaszország) 
közötti nagysebességű vasúti pálya uniós finanszírozásáról

   CM– PE 485.968
   FdR 896411

49. Rita Kasumu német állampolgár által benyújtott 715/2011. 
számú, 10 aláírást tartalmazó petíció egyes keresztény 
ünnepeknek az Európai Bizottság által közzétett Európa 
Naptárból való kihagyásáról

   CM– PE 483.576
   FdR 892896

50. Dietrich Bechstein német állampolgár által a Flugtouristik 
Delitzsch e.V. nevében benyújtott 0717/2011 számú petíció a 
vitorlázó repülőgépére vonatkozó felszállási tilalomról

   CM– PE 485.969
   FdR 896412

51. Tsevan Georgiev Rangelov bolgár állampolgár által benyújtott 
772/2011. számú petíció egy bolgár börtöncellában tapasztalt 
körülményekről

   CM– PE 483.582
   FdR 892902

52. Jaime Sanfelix Palau spanyol állampolgár által benyújtott 
0743/2011. számú petíció az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv állítólagos hiányosságairól

   CM– PE 485.974
   FdR 896417

53. Salvador Pieró Gómez spanyol állampolgár által a „Centro de 
Aquicultura Experimental (C.A.E.)” nevében benyújtott 
0754/2011. 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 

   CM– PE 485.975
   FdR 896418
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helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 
1100/2007/EK tanácsi rendelet a spanyol hatóságok általi 
megsértéséről

54. Adorjáni István magyar állampolgár által benyújtott 0755/2011. 
számú petíció a műanyag hordtáskákra alkalmazandó 
jogszabályról

   CM– PE 485.976
   FdR 896419

55. Alejandro Pastor spanyol állampolgár által benyújtott 0789/2011. 
számú petíció az információhoz való szabad hozzáférés elvének 
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 485.977
   FdR 896420

56. Ulrich Mehl német állampolgár által benyújtott 0864/2011. számú 
petíció a különleges közúti szállításra vonatkozó szabályok 
harmonizálásáról

   CM– PE 485.983
   FdR 896426

57. Manfred Appel német állampolgár által benyújtott 0867/2011. 
számú petíció a biztonsági öv bekapcsolásának uniós szabálya 
alóli kivétel elismeréséről

   CM– PE 485.984
   FdR 896427

58. Michael Witfer német állampolgár által a „Sportboot 
Gemeinschaft Saale-Elster e.V.” nevében benyújtott 0874/2011. 
számú petíció a Saale folyó szállítás vagy turizmus tekintetében 
jelentéktelen vízi úttá való leminősítéséről

   CM– PE 485.985
   FdR 896428

59. Viorica Sarcu román állampolgár által benyújtott 0887/2011. 
számú petíció egy park megépítésével kapcsolatosan az európai 
pénzalapok felhasználásáról

   CM– PE 485.987
   FdR 896430

60. Andreka Maftei román állampolgár által benyújtott 0900/2011. 
számú petíció a Spanyolországban élő románok állítólagos 
hátrányos megkülönböztetéséről

   CM– PE 485.988
   FdR 896431

61. Triin Saag észt állampolgár által benyújtott 0963/2011. számú 
petíció az Európai Unióban egy bankszámla megszüntetésének 
nehézségeiről

   CM– PE 483.602
   FdR 892922
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62. A következő ülés időpontja és helye:
   2012. június 19., 9.00 – 12.30 és 15.00 – 18.30


