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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 492.851
FdR 908602

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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*** Szavazás ***

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

    PR– PE 483.811
    FdR 894682
    AM– PE 489.586
    FdR 902727

5. A 2014-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó „Jogok és 
polgárság” program létrehozásáról szóló vélemény, COD 
2011/0344 (LIBE)
Előadó:   VALEAN  (ALDE)
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 487,768 v3
    FdR 901996
    AM– PE 489.636
    FdR 903053

6. Vélemény az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról 
szóló 2011. évi jelentésről – COM(2012)0169.
(2011/2069(INI))
Előadó:   VALEAN  (ALDE)
(Módosítás határideje: 2012. július 5. (angol nyelven))
– módosítások megvitatása
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 489.608
    FdR 902859

    AM– PE 492.847
    FdR 908507

Tényfeltáró látogatások

7. A berlini tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 23–
24.)
– módosítások megvitatása
– jóváhagyás

   DT– PE 483.790-v02
   FdR 906407
   LT– PE 
   FdR 908506

8. A romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. 
november 23–26.)
– módosítások megvitatása
– jóváhagyás

   DT–

***Szavazás vége***

9. Az európai ombudsman 2011. évi tevékenységére vonatkozó éves 
jelentés
(2012/2049(INI))
Előadó:  MAZZONI  (PPE)

    PR– PE 491.340
    FdR 905697
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(Módosítás határideje: 2012. július 20.  /  szavazás: 2012. 
szeptember 19.)
– jelentéstervezet megvitatása

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

Gazdasági és monetáris ügyek

10. A Mauro Guizzardi olasz állampolgár által benyújtott 313/2007. 
sz. petíció Argentína nemzeti adósságáról és az ország 
kötvényesei felé megnyilvánuló fizetésképtelenségéről
továbbá
A Jakob Heichele (német állampolgár) által benyújtott 670/2009. 
számú petíció arról, hogy az argentin állam nem váltja be a 
szuverén kötvényeit, és nem tartja be a nemzetközi és nemzeti 
bírósági határozatokat és befektetés-védelmi megállapodásokat
továbbá
Nicola Stock olasz állampolgár által a Task Force Argentina 
nevében benyújtott, 58/2010. számú petíció az argentin állam által 
kibocsátott kifizetetlen kötvényekre vonatkozó, küszöbön álló 
kötvénycsere-ajánlattal kapcsolatban az újabb kár 
elszenvedésének nagyszámú uniós polgárt érintő kockázatáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

   + Ashton levele

Verseny – Hátrányos megkülönböztetés

11. Fausto Benzone olasz állampolgár által benyújtott 1331/2010. 
számú petíció a gépjárművek biztosítási díjának összegében 
tapasztalt egyenlőtlenségekről
továbbá
F.F. olasz állampolgár által benyújtott 1621/2010. számú petíció a 
gépjármű-biztosítás magas költségéről
továbbá
Pietro Avino olasz állampolgár által az „Onlus Orgoglio 
Meridionale” (Déli Büszkeség Nonprofit Szervezet) nevében 
benyújtott 1106/2011. számú petíció az Olaszország különböző 
régióban alkalmazott eltérő gépjármű-biztosítási díjakról,
továbbá
Giuseppe Sorrentino olasz állampolgár által benyújtott 799/2011. 
számú petíció a campaniai lakosokkal szemben a gépjármű-
biztosítási díjtételek tekintetében alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetésről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)
továbbá
Marco Fiorentino olasz állampolgár által benyújtott 1105/2011. 

   CM– PE 472.131/REV
   FdR 903698

   LT ISVAP

   CM– PE 478.698/REV
   FdR 903742

   CM– PE 486.013/REV
   FdR 903741
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számú petíció az európai biztosítási díjak harmonizációjáról

Fogyatékosság

12. A 2012. februári szóbeli kérdés és állásfoglalás nyomon követése,  
amelyek tárgya
Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége 
(EBU)/Vakok Királyi Országos Intézete (RNIB) nevében 
benyújtott, 924/2011. számú petíció a vakok könyvekhez és más 
nyomtatványokhoz való hozzáféréséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Michael Kalmar osztrák állampolgár által a Diszlexiások Európai 
Szövetségének (EDA) nevében benyújtott 964/2011. számú 
petíció a vak, diszlexiás vagy egyéb fogyatékossággal élő 
személyek könyvekhez való hozzáféréséről

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

11.30-tól 12.30-ig (zárt ülés)

13. Koordinátorok ülése

* * *

15.00-órától

14. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Környezetvédelem
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15. Maurizio Lancellotti által benyújtott 771/2012. számú petíció a 
Pian dell'Olmóba tervezett hulladéklerakóról
(a petíció benyújtóinak és lehetőség szerint a római prefektus  
jelenlétében)

   sir

16. Michal Racki lengyel állampolgár által benyújtott 1345/2009. 
számú petíció egy Lengyelországban, Alsó-Sziléziában található, 
barnaszén fejtésére szolgáló nyíltszíni fejtésről
továbbá
Irena Rogowska lengyel állampolgár által a „Stop Odkrywce” 
(Állítsák le a nyíltszíni bányászatot) szervezet nevében benyújtott, 
46/2010. számú petíció a lengyelországi Alsó-Sziléziában 
folytatott külszíni barnaszénbányászatról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 448.664/REV
   FdR 859607

   LT- 867416

17. Maria Luisa Rivera Alvarez spanyol állampolgár által az 
„Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León” nevében 
benyújtott, 1456/2008. számú petíció az Arnado faluban (Oencia, 
Leon) illegálisan működő külfejtésű palabányák kedvezőtlen 
hatásairól

   CM–
   PE 440.045/REV. II
   FdR 896370

18. Torkild Todsen dán állampolgár által a „Borgergruppen” (Polgári 
Csoport) nevében benyújtott, 980/2007. számú petíció a dániai 
Kiplev és Sønderborg közötti autópálya-építési projektről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

19. Alejandro Sanchez spanyol állampolgár által az Equo Alapítvány 
nevében benyújtott 323/2011. számú petíció a környezeti levegő 
minőségéről és a „Tisztább levegőt Európának” elnevezésű 
programról szóló 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelvnek a 
Madridi Közösség és a madridi önkormányzat (Spanyolország) 
általi állítólagos megsértéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 475.824
    FdR 882160

20. Emmanouil Domazakis görög állampolgár által a „Kreta Farm” 
vállalat nevében benyújtott 806/2010. számú petíció a „Kreta 
Farm” által okozott állítólagos talaj- és tengerszennyezésre 
vonatkozó, a Bizottsághoz intézett írásbeli választ igénylő 
kérdésről

    CM– PE 473.735
    FdR 879004
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* * *

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

21. A Pauline Smout brit állampolgár által benyújtott 249/2007. 
számú petíció a közösségi jogszabályok megsértéséről egy 
hulladéklerakó-engedély kibocsátásával kapcsolatban Hafod 
Quarry-ben, Wrexham-ben (Wales, Egyesült Királyság)

    CM–
    PE 396.645/REV. II
    FdR 876825

22. Axel Bandow német állampolgár által benyújtott 1085/2007. 
számú petíció a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
2002/49/EK irányelv állítólagos megsértéséről

   CM–
   PE 415.063/REV. IV
   FdR 890543

23. Az Anton Huber német állampolgár által benyújtott 832/2008. 
számú petíció a Duna Staubing és Vilshofen közötti szakaszának 
hajózhatóságára vonatkozó vizsgálat céljaira megítélt 
támogatások leállítására vonatkozó kérelemről

    CM–
    PE 423,667/REV. II
    FdR 870220

24. Nadine Hopp német állampolgár által benyújtott 100/2009. számú 
petíció a kínai halászok ghánai vizeken végzett jogszerűtlen 
halászati tevékenységéről és a kifogott halaknak az EU-ba történő 
kiviteléről

   CM– PE 456,731/REV
   FdR 903636

25. U.K.P. német állampolgár által benyújtott 1144/2009. számú 
petíció a dél-peloponnészoszi Githio városában tapasztalható 
hulladékhelyzetről, valamint a helyi hatóságok részéről a 
hulladékkezelésre vonatkozó uniós jogszabályok be nem 
tartásáról

   CM–
   PE 438,357/REV. III
   FdR 903639

26. O.C. ír állampolgár által benyújtott 1356/2009. számú petíció az 
írországi cushalingi erőmű és a thorsberryi alállomás közötti 110 
kilowattos villamos vezeték tervezett megépítéséről

    CM–
    PE 439,232/REV. II
    FdR 903641

27. Harald Dittes német állampolgár által benyújtott 632/2010. számú 
petíció a 881/92/EGK tanácsi rendelet és a nemzetközi közúti 
árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 
1072/2009/EK rendelet szerinti korlátozásokról

   CM– PE 456.870/REV
   FdR 866785

   TRAN

28. Marco Noto olasz állampolgár által benyújtott 725/2010. számú 
petíció a halkonzervek címkézéséről

   CM– PE 454,623/REV
   FdR 903677
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29. Az Alice Vasilescu román állampolgár által benyújtott 825/2010. 
számú petíció egy román bíróság által a 805/2004/EK rendelet 
alapján kibocsátott európai végrehajtó okirat végrehajtásának a 
német hatóságok általi késleltetéséről

   CM– PE 462,658/REV
   FdR 903678

30. René la Cour Sell dán állampolgár által a „Danmarks 
Naturfredningsforening” (Dán Természetvédelmi Egyesület)
nevében benyújtott 929/2010. számú, további 1 aláírást 
tartalmazó petíció a Thisted közigazgatási területéhez tartozó 
Østerild községben a nagy szélerőművek tesztelésére szolgáló 
központ létesítéséről és ezzel kapcsolatban az Európai Unió e 
területen hatályos jogi aktusainak megsértéséről

   CM– PE 462,663/REV
   FdR 903685

31. Hans-Georg Widmann német állampolgár által benyújtott 
1120/2010. számú petíció a stuttgarti pályaudvar átépítéséről, és 
ehhez kapcsolódóan a vadon élő állatok védelméről szóló európai 
uniós jogszabályok megsértéséről

   CM– PE 462.674/REV
   FdR 892847

32. Panagiotis Karabatsis görög állampolgár által az „Anexartiti 
Pilioritiki Omada Drasis” akciócsoport nevében benyújtott 
1164/2010. számú petíció a Görögország középső részén fekvő 
Portaria önkormányzat területén folytatott vízszennyezésről

   CM–
   PE 467,102/REV. II
   FdR 903687

33. Holger Vetter német állampolgár által a „Deutsche Gesellschaft 
für Herpetologie und Terrarienkunde” nevében benyújtott 
1190/2010. számú petíció az afrikai kaméleon (Chamaeleo 
africanus) dél-görögországi Gialova lagúnában élő kolóniájának 
védelméről

   CM–
   PE 464,862/REV. II
   FdR 903688

34. Alejandro Sánchez García spanyol állampolgár által, Línea de la 
Concepción önkormányzata nevében benyújtott, 1311/2010. 
számú petíció egy gibraltári ingatlanfejlesztési projekt környezeti 
hatásairól

   CM– PE 475,809/REV
   FdR 903693

35. Hanspeter Daragan német állampolgár által Dagmar, Tilman, 
Moritz és Thomas Neubronner nevében benyújtott 63/2011. 
számú petíció a németországi otthoni oktatásról

   CM– PE 489,721
   FdR 903707

36. Waclaw Mokrzycki lengyel állampolgár által a „Zakanale” 
egyesület nevében benyújtott 227/2011. számú petíció a nyugat-
lengyelországi Gorzów városban az Unió által finanszírozott, 
árvizekkel kapcsolatos infrastrukturális munkálatokkal 
összefüggésben az Európai Unió jogi aktusainak figyelmen kívül 
hagyásáról

   CM– PE 489,726
   FdR 903721

37. Anthony Craven brit állampolgár által a „National Support Group 
for victims of failed home income plans” (a balsikerű „home 
income plans” lakáshitelek áldozatainak nemzeti 

    CM– PE 473.768
    FdR 879043
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támogatócsoportja) nevében benyújtott 345/2011. számú petíció a 
főként brit takarékszövetkezetek által az 1980-as évek végén 
forgalmazott ingatag lakáshitel-konstrukciók (ún. „home income 
plans”) után a kártérítés elmaradásáról

38. Reinhard Wolff német állampolgár által a „Rettett den Barnstorfer 
Wald Bürgerinitiative” nevében benyújtott 367/2011. számú 
petíció egy rostocki (Németország) városi erdő uniós támogatási 
források felhasználásával történő elpusztításáról

   CM– PE 473,774/REV
   FdR 903732

39. A. Z. olasz állampolgár által benyújtott 389/2011. számú petíció a 
Romániában szerzett fogorvosi szakmai képesítés Olaszországban 
való elismeréséről

   CM– PE 489,727
   FdR 903733

40. Vincenzo Solla olasz állampolgár által benyújtott 423/2011. 
számú petíció franciaországi tartózkodása során az olaszországi 
nyugdíja megadóztatásáról

   CM– PE 473.784
   FdR 879061

41. Laurent Verdière francia állampolgár által az „SOS Enfants du 
Divorce 59-62” nevében benyújtott 446/2011. számú petíció az 
izlandi családjogi törvénykezésről és annak egy francia 
állampolgárra nézve jelentkező következményeiről

    CM–
    PE 478.569/REV
    FdR 896399

42. Guzzardo Baldassare spanyol állampolgár által benyújtott 
454/2011. számú petíció a spanyolországi villamosenergia-piac 
állítólagos torzulásáról

   CM– PE 489,728
   FdR 903737

43. Michael Jones brit állampolgár által benyújtott 467/2011. számú 
petíció a nem máltai áram- és vízhasználókra vonatkozó, 
állítólagosan hátrányosan megkülönböztető máltai díjakról

   CM– PE 489,730
   FdR 903744

44. Peter Allan brit állampolgár által benyújtott 524/2011. számú 
petíció egy elektromos alállomás építéséről egy lakóövezet 
közvetlen közelében Cipruson

   CM–
   PE 420.007/REV. IV
   FdR 903745

45. Danilo Mortara olasz állampolgár által benyújtott 546/2011. 
számú petíció a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelet megsértéséről

   CM– PE 489,731
   FdR 903746

46. Georgi Drajev bolgár állampolgár által a Maffiaellenes Mozgalom 
nevében benyújtott 554/2011. számú petíció a bulgáriai Burgasz 
városában tapasztalható ingatlancsalásról és korrupcióról

   CM– PE 480.718
   FdR 890567

47. Konstantinos Papadigenopoulos görög állampolgár által 
benyújtott 573/2011. számú, 2220 aláírást tartalmazó petíció a 
Mavro Vouno Grammatikou területén javasolt hulladéklerakóra 
vonatkozó környezeti hatásvizsgálat súlyos hibáiról és 
hiányosságairól, valamint az uniós környezetvédelmi 

   CM– PE 478,550/REV
   FdR 903747
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jogszabályok ehhez kapcsolódó megsértéséről

48. Alice Jones brit állampolgár által a „Bodelwyddan Action Group” 
nevében benyújtott 584/2011. számú petíció Bodelwyddan 
(Wales) területén egy 2 000 új lakás építésére irányuló beruházás 
engedélyezési folyamata során a 2003/35/EK irányelv szerinti 
KHV és a nyilvánossággal való szükséges konzultáció 
elmulasztásáról

    CM– PE 480.720
    FdR 890569

49. Melissa Valentin francia állampolgár által benyújtott 642/2011. 
számú petíció a fiatalkorúkat érintő kérdésekkel kapcsolatos 
jogszabályok egységesítéséről

   CM– PE 489,732
   FdR 903748

50. K.K. görög állampolgár által benyújtott 646/2011. számú petíció 
az Athén közelében fekvő Fili településen található 
hulladéklerakóból származó szennyezésről

   CM– PE 478,596/REV
   FdR 903749

51. Selim Sariibrahimoglou török állampolgár által benyújtott 
649/2011. számú petíció a török állampolgárokra vonatkozó 
schengeni vízumrendszerről

    sir
    DEL-T

52. Andrea Benhamed Djalali magyar állampolgár által benyújtott 
657/2011. számú petíció a magyarországi családegyesítésről

   CM– PE 489,733
   FdR 903750

53. Wilfried Gesing német állampolgár által benyújtott 661/2011. 
számú petíció a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai 
végrehajtó okiratról szóló 805/2004/EK rendelet német és francia 
ügyvédek általi be nem tartásáról
továbbá
Wilfried Gesing német állampolgár által benyújtott 775/2011. 
számú petíció a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai 
végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK 
rendeletnek a német és francia ügyvédek általi be nem tartásáról

   CM– PE 480.723
   FdR 890572

54. Alfons Igelmann német állampolgár által benyújtott 674/2011. 
számú petíció egy osnabrücki baromfitelep működési engedélye 
kapcsán a madárvédelmi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi 
(92/43/EGK) irányelv állítólagos megsértéséről

   CM– PE 489,734
   FdR 903751

55. José Antonio Galdón Ruiz spanyol állampolgár által a Consejo 
General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de España (COGITI) nevében benyújtott 690/2011. 
számú petíció egy spanyol egyetem és az Egyesült Királyság 
illetékes ügynöksége között a diplomák egyenértékűsége 
tárgyában fennálló vitáról

   CM– PE 489,735
   FdR 903753



PE492.851v01-00 10/13 OJ\908602HU.doc

HU

56. Agata Szczesniak-Sevastiadi lengyel állampolgár által benyújtott 
777/2011. számú petíció szájsebész szakorvosi képesítésének el 
nem ismeréséről

    CM– PE 483.583
    FdR 892903

57. M.G. spanyol állampolgár által benyújtott 796/2011. számú 
petíció a spanyolországi La Rioja-i Nemzetközi Egyetem 
tantervéről

   CM– PE 489,737
   FdR 903756

58. Catherine Abeguile Petiti francia állampolgár által benyújtott 
813/2011. számú petíció a franciaországi Loire-Atlantique 
(Bretagne) sajátos helyzetéről

   CM– PE 490,974
   FdR 903759

59. Sara Consuegra belga állampolgár által benyújtott 814/2011. 
számú petíció a külföldi hallgatókat terhelő tanulmányi költségek 
igazságtalan elosztásáról

   CM– PE 490,980
   FdR 903792

60. Andrea Cocco olasz állampolgár által benyújtott 826/2011. számú 
petíció az egészséghez való jogról és a szardíniai 
környezetvédelemről

   CM– PE 490,981
   FdR 903793

61. Gianfranco Concetti olasz állampolgár által benyújtott 837/2011. 
számú petíció a személyes adatok védelméről Olaszországban

   CM– PE 490,982
   FdR 903794

62. A. T. görög állampolgár által benyújtott 898/2011. számú petíció 
Görögországban az internet szabadságának hiányáról

   CM– PE 491,210
   FdR 904851

63. Slawomir Nojek lengyel állampolgár által benyújtott 934/2011. 
számú petíció a lengyelországi Szydlowiec városában, egy lakott 
terület közvetlen közelében egy reléállomás létesítéséről

   CM– PE 490,989
   FdR 903801

64. Karl-Georg Hildebrand német állampolgár által benyújtott 
935/2011. számú, 9 aláírást tartalmazó petíció a németországi 
Burghaun településen tervezett szélerőműparkról

   CM– PE 490,990
   FdR 903802

65. G.B. olasz állampolgár által benyújtott 1000/2011. számú petíció 
a Spanyolországban letelepedett ügyvédekről

   CM– PE 490,997
   FdR 903809

66. Andrea Moretti olasz állampolgár által benyújtott 1034/2011. 
számú petíció Olaszországban az internetes blogok 
szabályozásával kapcsolatos jogszabálytervezetekről és a 
véleménynyilvánítás szabadságáról

   CM– PE 491,000
   FdR 903812
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67. Reino Merekula észt állampolgár által benyújtott 1049/2011. 
számú petíció az emberi és alkotmányos jogok Észtországban 
való megsértéséről

   CM– PE 491,001
   FdR 903813

68. C. Saturnin Dossou-Yovo francia állampolgár által benyújtott 
1052/2011. számú petíció egy egyetemi óraadói állás betöltésével 
összefüggésben tapasztalt állítólagos megkülönböztetésről

    CM– PE 491,002
    FdR 903814
   Lt Médiateur

69. Loredana Mihaela Simedre román állampolgár által benyújtott 
1062/2011. számú petíció egy hitelszerződés keretében a 
fogyasztói jog megsértéséről

   CM– PE 491,003
   FdR 903815

70. Gredo Förster német állampolgár által benyújtott 1076/2011. 
számú petíció az elektromos áram szállítási költségeiről

   CM– PE 491,005
   FdR 903817

71. Francesca Cardenia olasz állampolgár által a piemonti 
mozgóárusok nevében benyújtott 1099/2011. számú petíció a 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (ún. Bolkestein-
irányelv) alkalmazása révén a foglalkoztatás terén Piemont 
régióban fellépő problémákról

   CM– PE 491,006
   FdR 903818

72. M.G.G. spanyol állampolgár által benyújtott 1135/2011. számú 
petíció a fogyasztói jogok és a szerződéses feltételek egy 
internetszolgáltató általi megsértéséről

  CM– PE 491,010
   FdR 903822

73. Diego Rodriguez Vieites spanyol állampolgár által a „Platoforma 
pola proteccion da Serra do Galineiro” (Serra do Galineiro-i 
Természetvédelmi Platform) nevében benyújtott 1143/2011. 
számú petíció Serra do Galineiro (Spanyolország) a Natura 2000 
hálózatba történő felvételéről

   CM– PE 491,014
   FdR 903827

74. Gertrud Falk német állampolgár által a FIAN (Food First 
Information & Action Network, élelmezésügyi tájékoztatási és 
akcióhálózat) nevében benyújtott 1155/2011. számú, több száz 
aláírást tartalmazó petíció a munkavállalók számára a 
virágágazatban biztosítandó tisztességes munkakörülményekről

   sir
   ENVI

75. Giuseppe Di Maio olasz állampolgár által benyújtott 1157/2011. 
számú petíció az olaszországi Nocera-Sarno-síkságon a daganatos 
megbetegedések nyilvántartásának létrehozásáról

   CM– PE 491,015
   FdR 903828

76. Antonio Bendato olasz állampolgár által benyújtott 1158/2011. 
számú petíció az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok 
Kongresszusának a választott képviselők integritásáról szóló 
1999/60. sz. ajánlásának az uniós jogba való átültetéséről

   CM– PE 491,022
   FdR 903865
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77. Marco Da Prato olasz állampolgár által benyújtott 1164/2011. 
számú petíció családbarát jogalkotói intézkedésekre irányuló 
kéréséről

   CM– PE 491,023
   FdR 903867

78. Stefan Höschele német állampolgár által benyújtott 1177/2011. 
számú petíció a szén-dioxid-adóról

   CM– PE 491,025
   FdR 903869

79. K.L. osztrák állampolgár által benyújtott 1178/2011. számú 
petíció a kényszerű kisajátításról és a vízügyi keretirányelv 
Ausztriában való alkalmazásáról

   CM– PE 491,026
   FdR 903870

80. Martin Donat osztrák állampolgár által az „Oberösterreichische 
Umweltanwaltschaft” nevében benyújtott 1181/2011. számú 
petíció a welsi repülőtérről, valamint az élőhely- és a 
madárvédelmi irányelv Ausztriában történő be nem tartásáról

   CM– PE 491,028
   FdR 903873

81. Rainer Klute német állampolgár által az „Interessengemeinschaft 
Friedrich-Ebert-Strasse” nevében benyújtott 1182/2011. számú 
petíció a möndchengladbachi levegőminőségre vonatkozó tervről

   CM– PE 491,029
   FdR 903874

82. Ioan Maier román állampolgár által az „Evlavie” humanitárius 
egyesület nevében benyújtott 1210/2011. számú petíció a 
neurológiai vagy pszichés zavarokban szenvedő személyekről

   CM– PE 491,030
   FdR 903875

83. George Bălașa román állampolgár által benyújtott 1213/2011. 
számú petíció a Credit Europe Bankról

   CM– PE 491,031
   FdR 903876

84. M.S. portugál állampolgár által benyújtott 1222/2011. számú 
petíció a CE-jelölés használatáról

   CM– PE 491,032
   FdR 903877

85. Gaetano Tappino olasz állampolgár által benyújtott 1229/2011. 
számú petíció Olaszországban a kereskedelmi és idegenforgalmi 
célú hajók engedélyeiről

   CM– PE 491,033
   FdR 903880

86. PierPaolo Venturini olasz állampolgár által benyújtott 1233/2011. 
számú petíció francia nyelven szerzett amerikai fogorvosi 
oklevelének Olaszországban való elismeréséről

   CM– PE 491,034
   FdR 903881

87. Francesco Zanardi olasz állampolgár által a Rete l’Abuso 
szervezet nevében benyújtott 1238/2011. számú petíció a 
2010/64/EU irányelvvel kapcsolatban a gyermekek szexuális 
zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 
elleni küzdelemről

   CM– PE 491,035
   FdR 903882
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88. Rolf Mayer német állampolgár által benyújtott 1246/2011. számú 
petíció az osztrák adóhivatal által alkalmazott állítólagos 
egyenlőtlen bánásmódról

   CM– PE 491,037
   FdR 903884

89. V.S. és Dan Scripcariu román állampolgárok által benyújtott 
1255/2011. számú petíció egy gépkocsi regisztrációs adójáról 
Görögországban 

   CM– PE 491,038
   FdR 903885

90. Alberto de Lemos da Silva portugál állampolgár által benyújtott 
1268/2011. számú petíció a mentő- és tűzoltóautókon található 
figyelmeztető jelzések egységesítéséről

   CM– PE 491,041
   FdR 903889

91. Veronica Ropotica román állampolgár által az SC Veronica Panap 
Ltd. gazdasági társaság nevében benyújtott 1272/2011. számú 
petíció egy strukturális alapok támogatásával finanszírozott 
projektet érintő finanszírozási kérelem visszautasításáról

   CM– PE 491,042
   FdR 903890

92. Manfred Sachse és Brigitte Lindner német állampolgárok által 
benyújtott 1301/2011. számú petíció egy német orvosi kamara 
szociális szabályzatában a részleges fogyatékossággal élő 
személyekkel szembeni állítólagos megkülönböztetésről

   CM– PE 491,044
   FdR 903892

93. Peter Haase német állampolgár által a „Deutsches Institut für 
Antibiotika, Gentechnik und giftfreie Krebspräventive 
Selbstversorgung” nevében benyújtott 1319/2011. számú petíció 
az egyedülálló münchebergi (Brandenburg, Németország) 
gyümölcsfa-gyűjtemény megtartásáról

   CM– PE 491,045
   FdR 903893

94. Jaroslaw Gryko lengyel állampolgár által a „Nasze Drogi –
Wpsólna Sprawa” polgári egyesület nevében benyújtott 
1375/2011. számú, 8 aláírást tartalmazó petíció a lengyel 
kormánynak egy útépítési projekt leállítására vonatkozó 
határozatáról, és ehhez kapcsolódóan a közúti infrastruktúra 
közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv megsértéséről

   CM– PE 491,050
   FdR 903899

o O o

95. A következő ülés időpontja és helye:
   2012. szeptember 19., 15.00–18.30
   2012. szeptember 20., 9.00–12.30


