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Terem: ASP A3G-2

1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 498.118
FdR 917179

Az alábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása:
   - 2012. július 12.

PV– PE 494,497
FdR 909560
+ melléklet

2.

   - 2012. szeptember 19–20. PV– PE 496,515
FdR 913696
+ melléklet

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

Jelentések és vélemények

5. Az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá 
tétele – bizalomépítés az ismeretek gyarapítása és a 
reakcióképesség javítása révén” című vélemény 
COM(2012)0095 INI 2012/2104
Előadó:  CHICHESTER (ECR)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012.11.31.  / 
módosítások megvitatása és szavazás: 2012.12.3.
- véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 496,666
    FdR 914701

6. Az európai ombudsmannak az Európai bizottság elleni 
2591/2010/GG (a bécsi repülőtér kibővítésével kapcsolatos) 
panaszt érintő vizsgálatáról szóló különjelentésről szóló jelentés
(INI 2012/2264)
Előadó:   AUKEN (Zöldek)
(megvitatás: 2012.12.3. / módosítások megvitatásának határideje: 
2012.12.12. / elfogadás: 2013.1.21–22. / plenáris ülés: 2013. 
március)
– Második eszmecsere

   DV–
   

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

Környezetvédelem

7. 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

8. Noeleen McManus ír állampolgár által a SWAP nevében 
benyújtott 385/2011. számú petíció egy Wicklow megyében 
található állítólagosan árvízveszélyes területen tervezett építési 
projektről
 (a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 475.831
   FdR 882168

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

   CM– PE 475,809/REV
   FdR 903693
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hatásairól

Tényfeltáró látogatások

10. Jelentés az Olaszországba irányuló tényfeltáró látogatásról (2012)
- előzetes szóbeli jelentés

* * *

11.30-tól 12.30-ig (zárt ülés)

11. Koordinátorok ülése

* * *

15 órától

12. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Igazságszolgáltatás – Alapvető jogok

13. Alfredo Galasso és Daniele Osnato olasz állampolgárok által az 
áldozatok hozzátartozói nevében benyújtott 1252/2011. számú, 96 
aláírást tartalmazó petíció az Itavia DC-9 repülőgépének 1980. 
június 27-i usticai katasztrófájával kapcsolatos bírósági 
következtetésekről
továbbá
Daria Bonfietti olasz állampolgár által benyújtott 88/2012. számú 
petíció az usticai szerencsétlenségben indított vizsgálattal 
kapcsolatos nemzetközi jogsegély iránti kérelmek nehézségeiről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 492.739
   FdR 907485
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14. Anselma Guillermina Gómez Angulo spanyol állampolgár által 
benyújtott 1347/2011. számú petíció édesapjának a spanyol 
polgárháború idején történt letartóztatásával és kivégzésével 
kapcsolatos információkhoz való hozzáférésének jogáról
 (a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 494.734
   FdR 911572

Igazságügy

15. Christopher Stockwell, brit állampolgár által a „Names' Action 
for Compensation in Europe” nevében benyújtott, 791/2008. 
számú petíció a 73/239/EK irányelv végrehajtásának a Lloyds-
üggyel kapcsolatos állítólagos elmulasztása miatt az Egyesült 
Királyság elleni jogsértési eljárás kezdeményezésére irányuló 
kérésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 448.671
   FdR 829337

   Előadó(k)

Végzettség

16. Manuel Altemir Mergelina spanyol állampolgár által benyújtott 
1032/2010. számú petíció a spanyol felsőoktatási intézményekbe 
való felvételkor az Európai Iskolák diákjai által elszenvedett 
hátrányos megkülönböztetésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 464.854/REV
   FdR 896378

17. 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
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 492,726
   FdR 907472

18. Christophe Moens, belga állampolgár által benyújtott 1031/2010. 
számú petíció a francia nyelvű külföldi oktatást előmozdító 
ügynökség (Agence pour l’enseignement français à l'étranger) 
által előírt tandíjakból fakadóan a nem francia állampolgárságú 
európai polgárokat érő hátrányos megkülönböztetésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 467.099
   FdR 870264

Szociális ügyek

19. Nelson Nunes portugál állampolgár által benyújtott 358/2003 
számú petíció a társadalombiztosításhoz való jogáról

   CM–
   PE 341.483/REV. VII
   FdR 910980

Szabad mozgás
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20. Mark Austin brit állampolgár által benyújtott 76/2012. számú 
petíció az Európai Unió működéséről szóló szerződés 30. cikke és 
a kulturális javak kiviteléről szóló, 1992. december 9-i 
3911/92/EGK tanácsi rendelet összeegyeztethetőségéről

   CM– PE 494.764
   FdR 911603

21. Antonio Javier Rodriguez Castillo spanyol állampolgár által 
benyújtott 1386/2011. számú petíció a portugáliai Algarvéban a 
„Via do Infante” elnevezésű autópályán kötelezően fizetendő 
úthasználati díjról

   CM– PE 492.754
   FdR 907502

22. O.D. litván állampolgár által benyújtott 923/2011. számú petíció a 
2004/38/EK irányelv Gibraltárban való alkalmazásáról

   CM– PE 492.722
   FdR 907468

* * *

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

23. Somorjai Gábor magyar állampolgár által benyújtott 416/2008. 
számú petíció a szociális és foglalkoztatási közösségi 
jogszabályok megfelelő végrehajtásának elmulasztásáról 
Magyarországon

   CM–
   PE 416,504REV. II
   FdR 911504

24. Francis Devigne, francia állampolgár által benyújtott 576/2008 
számú petíció az EU jogszabályokban megengedett mértéket 
túllépő elektromágneses sugárzást kibocsátó transzformátorról

   CM–
   PE 420,007/REV. IV
   FdR 911505

25. Domingo Trujillo Guedes, spanyol állampolgár által benyújtott 
1634/2008. számú petíció egy, a szilárd hulladékról szóló európai 
szabályozást megsértő San Bartolomé de Tirajana-i (Kanári-
szigetek, Spanyolország) hulladéklerakóról

   CM–
   PE 430,782/REV. III
   FdR 911508

26. Rudi Clemens, német állampolgár által a „Gesunde-Bauarbeit” 
(„egészséges építkezés”) hálózat nevében benyújtott, 1908/2009. 
számú petíció a gépekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 89/392/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló 91/368/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek 
Németország általi végre nem hajtásáról

   CM–
   PE 445,625/REV. II
   FdR 911515

27. Andrejs Saiko, lett állampolgár által az Inversija légitársaság 
személyzete nevében benyújtott 503/2010. számú petíció a lett 
Inversija légitársaság IL-76 típusú repülőgépeinek forgalomból 
való kivonása kapcsán a munkajogok állítólagos megsértéséről

   CM– PE 464,846/REV
   FdR 914301
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28. Henryka Magdalena Andersen, lengyel állampolgár által 
benyújtott 595/2010. számú petíció a töredéknyugdíjra vonatkozó 
dán rendelkezésekről, és ezzel összefüggésben a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK tanácsi rendeletben rögzített elvek megsértéséről
továbbá
Britta Schulz dán állampolgár által benyújtott 799/2010. számú 
petíció a töredéknyugdíjra vonatkozó dán rendelkezésekről, és 
ezzel összefüggésben a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra 
és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
tanácsi rendeletben rögzített elvek megsértéséről
továbbá
Anna Poulsen lengyel állampolgár által benyújtott 815/2011. 
számú petíció a töredéknyugdíjra vonatkozó dán 
rendelkezésekről, és ezzel összefüggésben a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, 
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben rögzített elvek 
megsértéséről

   CM– PE 462.649/REV
   FdR 899824

29. Jukka-Pekka Matintupa finn állampolgár által a järviseutui 
szakszervezet nevében benyújtott 1482/2010. számú, 3 aláírást 
tartalmazó petíció a szociális kötelezettségeknek a finn 
mezőgazdasági minisztérium általi megszegéséről

   CM– PE 494,712
   FdR 911523

30. Laurent Hincker francia állampolgár által a „Hincker & Associes 
Societé d’Avocats” nevében benyújtott 407/2011. számú petíció a 
házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi 
rendeletnek a magyar hatóságok általi végrehajtásának 
elmulasztásáról

   CM– PE 473,782/REV
   FdR 911533

31. Konstantinos Aivaliotis görög állampolgár által benyújtott 
487/2011. számú petíció külföldön szerzett tanári képesítése 
Görögország általi el nem ismeréséről

   CM– PE 494,714
   FdR 911535

32. Reinhard Forst német állampolgár által a Botanische Vereinigung 
für Naturschutz in Hessen nevében benyújtott 639/2011. 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/REV
   FdR 915842

33. Vladimirs Strazdins lett állampolgár által az Austrumu Medicina 
Co Ltd. nevében benyújtott 801/2011. számú petíció a közös
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 

   CM– PE 494,717
   FdR 911543
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Lettország általi alkalmazásáról

34. Luís Neto portugál állampolgár által benyújtott 888/2011. számú 
petíció a Róma és Firenze városában a lakóhellyel nem 
rendelkező személyekre kivetett idegenforgalmi adóról

   CM– PE 494,718
   FdR 911545

35. Hans-Peter Oppinger német állampolgár által benyújtott 
1121/2011. számú petíció a német fegyveres erők nyugdíjas 
tagjaként Franciaországban meglévő betegbiztosítási jogairól

   CM– PE 494,721
   FdR 911552

36. Custodia Gómez Zamora spanyol állampolgár által Juan Luis Gil 
Ruiz nevében benyújtott 1211/2011. számú petíció Marokkóban 
működő vállalkozásának jogtalan elvesztéséről

   CM– PE 494,723
   FdR 911555

37. Baudilio Ros Prat spanyol állampolgár által az Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre nevében benyújtott 1214/2011. számú 
petíció a 2006/123/EK szolgáltatási irányelvet sértő nemzeti 
jogszabályokról

   CM– PE 494,724
   FdR 911556

38. C.D. román állampolgár által benyújtott 1226/2011. számú petíció 
a 2004/38/EK irányelv állítólagos megsértéséről

   CM– PE 494,725
   FdR 911557

39. Marja Kokkonen finn állampolgár által benyújtott 1234/2011. 
számú petíció a romániai Bârladon a kutyákkal és macskákkal 
szembeni rossz bánásmódról

   CM– PE 494,726
   FdR 911558

40. Joachim Hellmann német állampolgár által benyújtott 1243/2011. 
számú petíció az Egyesült Királyságba való utazás esetén 
thaiföldi házastársának vízumkötelezettségéről

   CM– PE 494,728
   FdR 911566

41. Stefan Stefanides szlovák állampolgár által benyújtott 1275/2011. 
számú petíció egy uniós polgár alapjogainak a szlovák állam általi 
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 494,729
   FdR 911567

42. P. R. olasz állampolgár által benyújtott 1325/2011. számú petíció
az olasz kereskedelmi kamara nyilvántartásaiban szereplő 
személyes adatok védelmének megsértéséről

   CM– PE 494,730
   FdR 911568

43. Rudolf Karlberger osztrák állampolgár által benyújtott 
1336/2011. számú petíció az utasok eltűnt csomagjainak a 
légitársaságok által történő kezeléséről

   CM– PE 494,731
   FdR 911569

44. M. L. G. M. spanyol állampolgár által benyújtott 1340/2011. 
számú, 4 aláírást tartalmazó petíció a portugál autópályákon 
bevezetett úthasználati díjról, valamint Spanyolországban a 

   CM– PE 494,732
   FdR 911570
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portugál televízióadás vételéről

45. Markus Tilli német állampolgár által benyújtott 1356/2011. 
számú petíció az életkor alapján történő állítólagos hátrányos 
megkülönböztetéséről

   CM– PE 494,735
   FdR 911573

46. D. M. német állampolgár által benyújtott 1360/2011. számú 
petíció a „Stuttgart 21” elnevezésű projekttel kapcsolatos 
műemlékvédelemről

   CM– PE 494,736
   FdR 911574

47. Jiri Focht cseh állampolgár által a „Za rozvoj Kruzberka” 
egyesület nevében benyújtott 1365/2011. számú, 3 aláírást 
tartalmazó petíció a moravicei térség leépüléséről

   CM– PE 494,737
   FdR 911575

48. Anna Höllerer osztrák állampolgár által az „Arbeitsgemeinschaft 
Österreichische Bäuerinnen” nevében benyújtott 1399/2011. 
számú, 37 aláírást tartalmazó petíció az élelmiszer-pazarlásról

   CM– PE 494,744
   FdR 911582

49. Bernd Leinberger német állampolgár által benyújtott 1402/2011. 
számú petíció házasságon kívül született fia láthatásával és a 
fiával szemben fennálló tartási kötelezettségeivel kapcsolatban a 
német és szlovák bíróságok által hozott határozatokról

   CM– PE 494,745
   FdR 911583

50. Milivoj Cvetkovic horvát állampolgár által benyújtott 1409/2011. 
számú petíció az elektronikus tartózkodási engedély teljes értékű 
személyazonosító dokumentumra való lecseréléséről

   CM– PE 494,748
   FdR 911586

51. Godfrey Brincat máltai állampolgár által benyújtott 1/2012. 
számú petíció a helyi cipőkereskedelemben megvalósuló 
tisztességtelen versenyről

   CM– PE 494,749
   FdR 911587

52. G.A. olasz állampolgár által benyújtott 15/2012. számú petíció az 
olaszországi kettős díjszabású villamosenergia-tarifákról

   CM– PE 494,750
   FdR 911588

53. Mario Herrera amerikai állampolgár által benyújtott 21/2012. 
számú, 1 aláírást tartalmazó petíció az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának a dán hatóságok általi állítólagos megsértéséről

   CM– PE 494,751
   FdR 911589

54. Antonio Cassano, Cristina Rai, Francesco Castiglione Morelli, 
Livio Samueli olasz állampolgárok által benyújtott 28/2012. 
számú petíció a szakmai címjegyzékekben szereplő megtévesztő 
reklámokról

   CM– PE 496,599
   FdR 914319
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55. Alojz Kovacic szlovén állampolgár által benyújtott 31/2012. 
számú petíció a Strigova lakosai ellen az 1946–47 közötti 
időszakban a szlovén rendőrség által elkövetett zaklatásokról, 
valamint a szlovén kisebbség horvátországi helyzetéről

   CM– PE 496,600
   FdR 914322

56. Alexander Götz német állampolgár által benyújtott 34/2012. 
számú petíció az elektromos készülékeken kötelezően 
elhelyezendő kapcsológombról

   CM– PE 494,754
   FdR 911592

57. Klaus Gummert német állampolgár által benyújtott 39/2012. 
számú petíció a 60 év feletti hivatásos pilóták kötelező 
nyugdíjazásáról

   CM– PE 494,755
   FdR 911594

58. R. G. P. spanyol állampolgár által a „Comunitat de Regs i 
Regants de Mig Camí” nevében benyújtott 59/2012. számú 
petíció a Katalóniában kivetett vízadóról

   CM– PE 494,758
   FdR 911597

59. Maria Carmen Valverde Sanvisen spanyol állampolgár által 
benyújtott 60/2012. számú petíció a Seria közigazgatási területén 
(Huesca) kivetett víztisztítási adóról

   CM– PE 494,759
   FdR 911598

60. Yves Chanel francia állampolgár által benyújtott 62/2012. számú 
petíció az Iberia légitársaságról

   CM– PE 494,760
   FdR 911599

61. Marc Flammante francia állampolgár által benyújtott 67/2012. 
számú petíció egy állítólagosan megkülönböztető jellegű 
repülőtéri ellenőrzésről

   CM– PE 494,761
   FdR 911600

62. Laurent Lasselin francia állampolgár által benyújtott 68/2012. 
számú petíció a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és kezelése 
céljából bevezetendő adóról

   CM– PE 494,762
   FdR 911601

63. Giuseppe Pastore olasz állampolgár által benyújtott 87/2012. 
számú petíció túlságosan alacsony összegű nyugdíjáról

   CM– PE 494,765
   FdR 911617

64. Piero Carini olasz állampolgár által benyújtott 89/2012. számú 
petíció az egyes kereskedelmi termékkategóriáknak a címkézés 
színe alapján való egyértelmű megkülönböztetését előíró uniós 
szabályozásról

   CM– PE 496,603
   FdR 914326

65. José Luís Baro Fuentes spanyol állampolgár által az „Empleo 
Senior” nevében benyújtott 91/2012. számú petíció a 45 év feletti 
személyek foglalkoztatásának előmozdítására irányuló 
strukturális alap létrehozásáról

   CM– PE 496,604
   FdR 914327
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66. Fulvio Fiorentini olasz állampolgár által benyújtott 92/2012. 
számú petíció a viterbói Civita Castellana városában található 
mobiltelefon-antennákról

   CM– PE 494,766
   FdR 911618

67. Enrique Arraiz Cubelo spanyol állampolgár által benyújtott 
101/2012. számú petíció a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK irányelv spanyol nemzeti szabályozás általi
esetleges megsértéséről

   CM– PE 494,768
   FdR 911620

68. M.F. görög állampolgár által benyújtott 118/2012. számú petíció 
a külföldön élő görögök adóztatásáról

   CM– PE 494,769
   FdR 911621

69. Rudy Toninato olasz állampolgár által benyújtott 125/2012. 
számú petíció a kereskedelmi hajózásra kivetett jövedéki adóról 
szóló 2003/96/EK irányelv végrehajtásáról

   CM– PE 494,770
   FdR 911622

70. Jean-Pierre Danloue francia állampolgár által benyújtott 
126/2012. számú petíció egy útépítési projekt átláthatatlanságáról

   CM– PE 494,771
   FdR 911623

71. Mario Di Nardo olasz állampolgár által benyújtott 131/2012. 
számú petíció egy európai uniós tagállamban szerzett tanári 
képesítés elismeréséről

   CM– PE 494,773
   FdR 911625

72. Peter Marek német állampolgár által benyújtott 140/2012. számú 
petíció az élelmiszert nem tartalmazó üzemanyagokról

   CM– PE 494,774
   FdR 911626

73. Georg Leising német állampolgár által benyújtott 154/2012. 
számú petíció a műanyag palackok betétdíjáról

   CM– PE 494,776
   FdR 911628

74. E.M. görög állampolgár által benyújtott 169/2012. számú petíció 
a kötelező görög kereskedelmi és iparkamarai tagságról

   CM– PE 494,777
   FdR 911629

75. Adrián Maire spanyol állampolgár által benyújtott 180/2012. 
számú petíció az információs és kommunikációs ágazatban 
megfigyelhető állítólagos versenyellenes magatartásról

   CM– PE 496,611
   FdR 914336

76. Pascal Candotto francia állampolgár által az „Adaptation 
Automobile” nevében benyújtott 188/2012. számú petíció a 
járművek fogyatékkal élők részére történő átalakítására kivetett 
héáról

   CM– PE 494,778
   FdR 911630
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77. Brigitte Verhauwaert belga állampolgár által benyújtott 189/2012. 
számú petíció a műanyag palackokban található antimóniumról

   CM– PE 494,779
   FdR 911631

78. Gérard Aubery francia állampolgár által benyújtott 196/2012. 
számú petíció a megújuló energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv Franciaország általi 
hibás átültetéséről

   CM– PE 494,781
   FdR 911633

79. C. L. ír állampolgár által benyújtott 199/2012. számú petíció a 
brit hatóságok részéről az EGK családi engedélyhez kért 
információkra vonatkozó túlzott követelményekről

   CM– PE 494,783
   FdR 911635

80. L. C. olasz állampolgár által benyújtott 207/2012. számú petíció 
az olaszországi szerzői jogdíjakról

   CM– PE 494,784
   FdR 911636

81. Michael Gare-Simmons brit állampolgár által benyújtott 
214/2012. számú petíció a belső piaci jogszabályok és a szabad 
mozgáshoz való jog két különböző kérdésben való megsértéséről

   CM– PE 494,785
   FdR 911637

82. Paola Sirgiu, Lionella Foltran, Marisa Favalessa, Lucia Boatto, 
Rosanna Turcolin, Giuliano Gasparrini, Eletta Casoni olasz 
állampolgárok benyújtott 220/2012. számú petíció a dél-
olaszországi társadalmi-gazdasági helyzetről

   CM– PE 496,614
   FdR 914339

83. Horst-Albert Jung német állampolgár által benyújtott 253/2012. 
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 
parlamenti és tanácsi rendelet (2004. február 11.) alkalmazásáról

   CM– PE 494,786
   FdR 911638

84. Günther Dilikrath német állampolgár által benyújtott 260/2012. 
számú petíció az Európai Unióban jogosítvánnyal rendelkezőkre 
vonatkozó kötelező elsősegélynyújtó bizonyítványról

   CM– PE 494,787
   FdR 911639

85. Silvia Beltràn Pallarès spanyol állampolgár által a Plataforma 
Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente nevében 
benyújtott 287/2012. számú petíció az új élelmiszerekről és 
élelmiszer-összetevőkről szóló 258/97/EK rendelet hatályáról

   CM– PE 496,623
   FdR 914348

86. Nadine Müsch német állampolgár által benyújtott 326/2012. 
számú, 862 aláírást tartalmazó petíció a gyermekékszerek 
maximális ólomtartalmáról szóló jogszabályról

   CM– PE 496,624
   FdR 914349

87. Az Anti-Slavery International brit egyesület által benyújtott 
347/2012. számú petíció a gyermekek üzbegisztáni 
gyapottermelésben való kizsákmányolásáról

   CM– PE 496,628
   FdR 914353
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88. P.S. ír állampolgár által benyújtott 361/2012. számú petíció a 
büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és 
fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU irányelv Egyesült 
Királyság általi alkalmazásáról

   CM– PE 496,629
   FdR 914354

89. Daniela Botta olasz állampolgár által a „Comitato Diritti non 
regali per i malati rari” (bizottság a ritka betegségben szenvedők 
jogaiért) nevében benyújtott 364/2012. számú petíció a ritka 
betegségek olaszországi elismeréséről

   CM– PE 496,631
   FdR 914356

o O o

90. A következő ülés időpontja és helye:
   2012. december 3.,    15.00–18.30


