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Brüsszel

ASP A3G-2 terem

1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 496.332
FdR 912660

2. A következő ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása:
   2012. június 19.

PV– PE 494.496
FdR 909558
+ 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.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

*** Szavazás ***

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

- módosítások megvitatása
- jelentéstervezet elfogadása

    PR– PE 491.340v2
    FdR 908864

    AM– PE 494.549v2
    FdR 910143

6. Vélemény a 2013. évi költségvetésre vonatkozó 
iránymutatásokról – egyéb szakaszok – Ombudsman (2012/2092 
(BUD))
Előadó:   SALAVRAKOS  (EFD)

- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

    AM– PE 492.696
    FdR 907168

*** Szavazás vége ***

7. Az európai ombudsmannak az Európai bizottság elleni 
2591/2010/GG (a bécsi repülőtér kibővítésével kapcsolatos) 
panaszt érintő vizsgálatáról szóló különjelentésről szóló jelentés 
Előadó:   AUKEN  (GREENS)
( megvitatás: 2012.10.8–9.)
- első eszmecsere

   DT 

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

Környezetvédelem

8. Hartmut Tanneberger német állampolgár által benyújtott 
757/2010 számú, kb. 11 000 aláírást tartalmazó petíció a 
Németország és Csehország között a határt alkotó Érchegység 
területén a levegőszennyezésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137
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9. Pedro Pozas Terrados spanyol állampolgár által a „Proyecto Gran 
Simio” (GAP/PGS-España) nevében benyújtott 1266/2011. számú 
petíció az állatkertekről szóló uniós irányelvet megsértve egy 
kardszárnyú delfin egy spanyolországi állatkertbe történő 
áthelyezéséről
továbbá
Sigrid Lüber svájci állampolgár által az „Ocean Care” nevében 
benyújtott 1392/2011. számú, 60 588 aláírást tartalmazó petíció a 
fogságban tartott bálnákról és delfinekről, és ehhez kapcsolódóan 
a vadon élő állatok állatkertben tartásáról szóló 1999/22/EK 
tanácsi irányelv rendelkezéseinek megsértéséről
továbbá
Rubén Pérez Sueiras spanyol állampolgár által benyújtott 
394/2010. számú petíció Outeiro de Reyben (Lugo) az 
állatkertekre vonatkozó közösségi szabályok be nem tartásáról

   CM– PE 491.040
   FdR 903888

   CM– PE 494.741
   FdR 911579

   CM–
   PE 464.845/REV. II
   FdR 907444

10. Tony Lowes, ír állampolgár által a „Friends of the Irish 
Environment” elnevezésű szervezet nevében benyújtott 755/2010. 
számú petíció a tőzegkitermeléssel összefüggésben az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának Írország általi 
elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 467.097/REV
   FdR 887591

Igazságügy

11. Stefcho Minchev, bolgár állampolgár által a 14 eltűnt tengerész 
18 rokonának aláírásával benyújtott, 0453/2007. számú petíció a 
Bulgária által egy hajó Fekete-tengeren való eltűnése okainak 
kiderítését és a mentési munkálatokat illetően tanúsított 
állítólagos hanyagságról 
továbbá
Stefcho Minchev bolgár állampolgár által benyújtott 1093/2011. 
számú petíció a „Héra” nevű hajó 2004 februárjában történt, 
fekete-tengeri katasztrófája kivizsgálásának a bolgár hatóságok 
általi elutasításáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 398.563
   FdR 699083

   sir

   LT BG

17.30-tól 18.30-ig (zárt ülés)

12. Koordinátorok ülése
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* * *

2012. szeptember 20.

9.00-től

13. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Belső piac

14. Alberto Scoccianti olasz állampolgár által benyújtott 693/2011. 
számú petíció az Olaszországban az egészségügyi ágazatban 
tevékenykedő vállalkozásokat érintő fizetési késedelmekről
továbbá
Alberto Crisafi olasz állampolgár által a „BSN Medical” nevében 
benyújtott 703/2011. számú petíció Olaszországban az 
egészségügyi ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat érintő 
fizetési késedelmekről
továbbá
Alessandro Pater olasz állampolgár által a „Medical System” 
nevében benyújtott 704/2011. számú petíció Olaszországban az 
egészségügyi ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat érintő 
fizetési késedelmekről
(lehetőség szerint a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 487.837
   FdR 899848

Alkotmányügy

15. Andrew Duff brit európai parlamenti képviselő által a 
Föderalisták Európai Uniója (European Union of Federalists) 
nevében benyújtott 133/2012. számú petíció az Európai Parlament 
arra való felhívásáról, hogy az EUSZ 48. cikkének (2) bekezdése 
alapján kezdeményezze fiskális unió létrehozását
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   sir

Versenypolitika
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16.
Mauro Sbroggio bolgár állampolgár által benyújtott 0745/2012. 
számú petíció a versenyjogra és a befektetésekre vonatkozó uniós 
jogszabályok megsértéséről Bulgáriában

(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

Megkülönböztetés

17. Juhász Imre magyar állampolgár által benyújtott 70/2012. számú, 
2 aláírást tartalmazó petíció a szlovák nemzeti tanács által a 
Benes-dekrétumok sérthetetlenségéről hozott 1487/2007. számú 
határozat hatályon kívül helyezéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

Igazságügy

18. Jean Marie Taga Fosso francia állampolgár által benyújtott 
1314/2011. számú petíció a bírósági felülvizsgálat Egyesült 
Királyság általi megtagadásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

   JURI vélemény

* * *

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

19. Wasilios Katsoulis német állampolgár által benyújtott 142/2006. 
számú petíció a német biztosítótársaságok által a fogyatékkal 
élőkkel szemben tanúsított megkülönböztető bánásmódról

   CM–
   PE 384.366/REV. III
   FdR 907428

20. Cristina Gil Collada, spanyol állampolgár által benyújtott 
0397/2007. sz. petíció a helyi hatóságok városfejlesztési tervei 
kapcsán a Puig-i-lis-ban (Lliria, Valencia) élők érdekeinek 
állítólagos megsértéséről
továbbá
Antonio Augustin Sanmartin y Gonzalez, spanyol állampolgár 
által benyújtott, 5 aláírást tartalmazó, 0542/2007. számú petíció 
egy valenciai (Spanyolország) futballstadion megépítésére 

   CM–
   PE 475.804/REV. II
   FdR 882074
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irányuló tervekről
továbbá
José Miguel Sanfeliu Bueno, spanyol állampolgár által az 
„Asociacion Afectados del PAI DELS Tarongers” golfpark 
nevében benyújtott, 617/2007. számú petíció a Dels Tarongers 
golfparkra (Valencia) vonatkozó integrált cselekvési terv (PAI) 
elfogadásával kapcsolatos állítólagos szabálytalanságokról
továbbá
Francisca Talens Sapina, spanyol állampolgár által benyújtott 
1058/2007. számú petíció tulajdonjogainak és a közösségi 
közbeszerzési jogszabályoknak az LRAU (Ley Reguladora de 
Actividades Urbanisticas) alapján elfogadott cullerai (Valencia) 
városfejlesztési terv végrehajtásával összefüggésben történt 
megsértéséről

21. J.S., brit állampolgár által benyújtott 148/2009. számú petíció az 
Adisseo üzem tevékenységéből származó vegyi szennyezésről és 
az azáltal egy francia város lakóinak egészségére gyakorolt 
ártalmas hatásról

   CM–
   PE 428.091/REV. II
   FdR 866766

22. H.K., német állampolgár által benyújtott 334/2009. számú petíció 
a Spanyolországban gyógyszerekre és orvosokra fordított 
költségek visszatérítésével kapcsolatos problémáiról

   CM–
   PE 429,626/REV. II
   FdR 907440

23. 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 492,716/REV
   FdR 907441

24. Jean-Pierre Sammut máltai állampolgár által benyújtott 
1073/2010. számú petíció a máltai lottómonopóliumról

   CM– PE 464.857/REV
   FdR 879007

25. 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

   Vélemény: ECON

26. Manuel Garcia Orellana spanyol állampolgár által benyújtott 
21/2011. számú petíció a Kasztília-La Mancha-i autópálya 
építéséről
továbbá

   CM– PE 472,142/REV
   FdR 907451
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Celestino Huete Martínez spanyol állampolgár által az 
„Asociación Colectivo espartal en Acción de Valdemoro” 
szervezet nevében benyújtott 198/2011. számú petíció a toledói 
La Sagrában (Spanyolország) a környezetvédelmi előírások 
állítólagos be nem tartásáról

27. Dariusz Pawlicki lengyel állampolgár által benyújtott 49/2011. 
számú petíció a német rendőrséggel kapcsolatos problémáiról

   CM– PE 492,717
   FdR 907457

28. Luis Diaz Villaverde spanyol állampolgár által a Castilla–La 
Mancha régióbeli mezőőrök szakmai szövetsége nevében 
benyújtott 112/2011. számú petíció farkasok tudományos célokra 
való, speciális csapdákkal történő befogásáról

   CM–
   PE 469,938/REV. II
   FdR 907458

29. Gwenael Le Gras francia állampolgár által a „Collectif contre 
l’immersion des boues de dragage” (a kotrási iszap vízbe öntését 
ellenző közösség) nevében benyújtott 324/2011. számú petíció a 
bretagne-i Natura 2000 természetvédelmi terület részét képező 
Groix-sziget (Pen-men) (Franciaország) védelméről

   CM– PE 475,825/REV
   FdR 907461

30. Elena Clara Popescu román állampolgár által a gyógyszerészek 
romániai kollégiuma nevében benyújtott 695/2011. számú, 2 
aláírást tartalmazó petíció a gyógyszertárak és a romániai 
egészségbiztosítási hatóság közötti szerződéses kapcsolatokkal, és 
különösen a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatos problémákról

   CM– PE 478.600
   FdR 887651

31. Elise Michaud francia állampolgár által benyújtott 759/2011. 
számú, 2 aláírást tartalmazó petíció a szén-dioxid geológiai 
tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelvet állítólagosan sértő, 
Jurançonban (Atlanti-Pireneusok) található szén-dioxid-tárolóhely 
elleni tiltakozásáról

   CM– PE 492,718
   FdR 907464

32. Stefania Giro olasz állampolgár által benyújtott 889/2011. számú 
petíció a rovigói (Olaszország) jachtkikötő kivitelezéséről és az 
uniós finanszírozásról

   CM– PE 492,721
   FdR 907467

33. Sigrid Kremser német állampolgár által a „Bürgerinitiative 
Starkenberg” nevében benyújtott 1077/2011. számú petíció a 
barna és vörös kánya költő- és élőhelyére tervezett szélerőműpark 
létesítéséről

   CM– PE 492,725
   FdR 907471

34. Aldert Jan de Haan holland állampolgár által a „Fédération de la 
Fonction Publique Européenne” nevében benyújtott 1097/2011. 
számú, kb. 60 aláírást tartalmazó petíció az Európai Szabadalmi 
Hivatal munkatársainak biztosított iskoláztatási támogatásról

   CM– PE 492,726
   FdR 907472
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35. német állampolgár által benyújtott 1115/2011. számú petíció a 
Holland Királyságon belüli autonóm területeken (Aruba és 
Curaçaó szigetén) született uniós polgárok szabad mozgásáról

   CM– PE 492,727
   FdR 907473

36. Alena Balgova szlovák állampolgár által benyújtott 1133/2011. 
számú, 90 aláírást tartalmazó petíció a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony 
feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 
91/533/EGK irányelvvel összefüggésben az ír Ballymena társaság 
(O’Kane Poultry Moy Park) által alkalmazott cseh, szlovák, 
román és lengyel munkavállalókkal kapcsolatos humánerőforrás-
stratégiáról

   CM– PE 492,728
   FdR 907474

37. W. M. német állampolgár által benyújtott 1172/2011. számú 
petíció a személygépjárművek, tehergépjárművek és lakóautók 
megengedett legnagyobb össztömegére vonatkozó szabályozásról

   CM– PE 492,729
   FdR 907475

38. P. S. német állampolgár által benyújtott 1174/2011. számú petíció 
az egyetlen számjegyből vagy betűből álló doménnevek 
regisztrációjának EURid általi elutasításáról

   CM– PE 487.887
   FdR 899916
   válasz az EURid-nek

39. Eberhard Grabow német állampolgár által a 
„Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen 
geschädigter Tier- und Landbesitzer” (a botulizmus és a 
clostridiumok által károsított állat- és földtulajdonosok 
érdekszövetsége) nevében benyújtott 1194/2011. számú petíció a 
krónikus botulizmusról és Németországban a zoonózisokról szóló 
irányelv végrehajtásáról

   CM– PE 492,730
   FdR 907476

40. Antalfalvi Béla magyar állampolgár által benyújtott 1231/2011. 
számú petíció üdülési jog megszerzésére irányuló szerződésének 
állítólagos módosításáról

   CM– PE 492,735
   FdR 907481

41. Angelo Guerrero olasz állampolgár által benyújtott 1232/2011. 
számú petíció az olasz nyugdíjrendszer reformjáról

   CM– PE 492,736
   FdR 907482

42. Johann Slezak német állampolgár által a „Sudetendeutsche 
Landsmannschaft” (szudétanémetek szövetsége) nevében 
benyújtott 1240/2011. számú petíció Csehországnak az Európai 
Unió Alapjogi Chartája alóli kivételéről és ezzel összefüggésben a 
szudétanémetek állítólagos hátrányos megkülönböztetéséről

   CM– PE 492,737
   FdR 907483

43. Mustafa Kidibaev kirgiz állampolgár által benyújtott 1249/2011. 
számú petíció a kirgizisztáni tudósoknak nyújtott uniós 
támogatások állítólagos megvonásáról

   CM– PE 492,738
   FdR 907484
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44. Mario La Barbera olasz állampolgár által benyújtott 1253/2011. 
számú petíció számos külvárosi terület elhanyagolt állapotáról és 
a szolgáltatások hiányáról

   CM– PE 492,740
   FdR 907486

45. M.K. orosz állampolgár által benyújtott 1260/2011. számú petíció 
a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK 
tanácsi irányelv homályos pontjairól

   CM– PE 492,741
   FdR 907487

46. Leona Maes belga állampolgár által benyújtott 1279/2011. számú 
petíció az antwerpeni légszennyezettségről

   CM– PE 492,742
   FdR 907488

47. Frej Mikael Valdemar Holmberg finn állampolgár által benyújtott 
1282/2011. számú petíció a visszautasított beszállás és légi 
járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó 
kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendelet alkalmazásáról

   CM– PE 492,743
   FdR 907489

48. Leslaw Hardziej lengyel állampolgár által az „Egyesület a 
szegénység elleni küzdelemért” (Spoleczny Komitet Obrony 
Bezrobotnych) nevében benyújtott 1317/2011. számú, kb. 3000 
aláírást tartalmazó petíció az európai uniós szociális normákról

   CM– PE 492,745
   FdR 907491

49. Patric Lausch magyar állampolgár által benyújtott 1322/2011. 
számú petíció az okostelefonokhoz kapcsolódó adatvédelmi 
problémákról

   CM– PE 492,746
   FdR 907492

50. Agyeman Badu ghánai állampolgár által benyújtott 1330/2011. 
számú petíció a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodási 
feltételeire vonatkozó olasz jogszabályról

   CM– PE 492,748
   FdR 907494

51. Liviu Constantin Chiscariu román állampolgár által benyújtott 
1344/2011. számú petíció az Európai Unióban a fogyatékkal élő 
személyek állítólagos hátrányos megkülönböztetéséről

   CM– PE 492,752
   FdR 907498

52. Angelo Vasena olasz állampolgár által benyújtott 2/2012. számú 
petíció a síoktatóknak szóló, ausztriai Eurotest vizsgán való 
részvételből való kizárása miatt elszenvedett hátrányos 
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