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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 506.371
FdR 930410

2. Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
    2013. január 21–22.

PV– PE 504,133
FdR 925007
+ 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

Tényfeltáró látogatás

5. A spanyolországi (galíciai) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés 
(2013. 02. 11–13.)
- első eszmecsere

   DT–

Vélemény és jelentés

6. Vélemény a környezetvédelmi hatástanulmány felülvizsgálatáról
(Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosítása) 
(ENVI) (COM(2012)0628 végleges (2012.10.26.) –
2012/0297(COD))
Előadó   CHOUNTIS  (GUE)
(módosítások és munkadokumentum-tervezet megvitatása:2013. 
április 24. / a módosítások előterjesztésének határideje: 2013. 
május 7. / módosítások megvitatása: 2013. május 27–28. / 
szavazás: 2013. június 19.)
- az ENVI jelentéstervezetének megvitatása

   –

7. A Petíciós Bizottság 2012. évi tevékenységeiről szóló éves 
jelentés (az eljárási szabályzat 202. cikkének (8) bekezdése) 
(2013/2013 INI 2012)
Előadó   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(megvitatás: 2013. április 24. / a módosítások előterjesztésének 
határideje: 2013. május 2. / módosítások megvitatása: 2013. 
május 27–28. / szavazás: 19.06.13)
- első eszmecsere

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

Fogyatékosság

8. A Nyílt Társadalom Alapítvány nevében, 12 egyesület 
támogatásávaé Klein Judith magyar állampolgár által benyújtott 
1459/2012. sz. petíció a fogyatékossággal élők vonatkozásában a 
strukturális alapokkal való, bizonyos közép- és kelet-európai 
országokban elkövetett visszaélésekről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir
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9. I. T. magyar állampolgár által benyújtott 279/2012. számú petíció 
Magyarországon a rokkant személyek nyugdíjának reformjáról

   CM– PE 496.621
   FdR 914346

10. Lorenzo Torto olasz állampolgár által benyújtott 1273/2010. 
számú petíció a fogyatékossággal élők munkavállaláshoz való 
jogáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519

* * *

11.30 - 12.30 (zárt ülés)

11. Koordinátorok ülése

* * *
15.00

12. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Környezetvédelem

13. Werner Sandig, német állampolgár által benyújtott 1160/2009. 
számú petíció a cseh Ústí nad Labem határ menti régióban két 
szélmalompark létrehozásáról, valamint ennek a közelben fekvő 
német természetvédelmi területekre gyakorolt káros környezeti 
hatásairól

   CM– PE 441.094
   FdR 814422

14. Raphael Romi francia állampolgár által az ACIPA & CéDpa 
nevében benyújtott 1342/2012. számú petíció a franciaországi 
Notre-Dame-des-Landes területére tervezett repülőtér 
megépítéséről és az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak 
való állítólagos meg nem felelésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Az Alain Mustière francia állampolgár által az ACIPRAN 
nevében benyújtott, 3000 aláírást tartalmazó 1632/2012. sz. 

   CM– PE 504.304
   FdR 925940

   sir
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petíció a franciaországi Notre-Dame-des-Landes melletti 
repülőtér megépítésének támogatásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
A Bruno Genty francia állampolgár által a France Nature 
Environnement és további 5 egyesület nevében benyújtott 
1645/2012. sz. petíció ugyanezen projekt ellenzéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

15. Michelle Thew brit állampolgár által az European Coalition to 
End Animal Experiments (ECEAE) nevében benyújtott, 220 000 
aláírást tartalmazó 1256/2012. számú petíció a kozmetikai 
termékek állatokon való tesztelésének leállításáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

16. A C.R. dán állampolgár által a Dyrenes Beskyttelse (dán 
állatjóléti társaság) nevében benyújtott 0336/2012. számú petíció 
Dániában a malacok rutinszerű farokkurtításáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 496,627
   FdR 914352

Tulajdonjogok

17. C. C. brit állampolgár által benyújtott 334/2011. számú petíció 
egy ciprusi ingatlanvásárlással kapcsolatos problémáiról
továbbá

   CM– PE 476.024/REV
   FdR 911529

Michael Rolfe brit állampolgár által benyújtott 1236/2011. számú, 
4 aláírást tartalmazó petíció a ciprusi építési törvényről és annak 
az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályaival való állítólagos 
összeegyeztethetetlenségéről
továbbá

   CM– PE 494.727/REV
   FdR 920497

Eric Catten brit állampolgár által benyújtott 1251/2011. számú 
petíció egy ciprusi ingatlan megvásárlásával kapcsolatos
problémáiról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 498.095
   FdR 917156
   LTtoCY

Szociális ügyek

18. Darányi József magyar állampolgár által benyújtott 267/2012. 
számú petíció Magyarországon a korhatár előtti nyugdíj 
eltörléséről
továbbá
Katus Károly magyar állampolgár által a „Szolgálat és Becsület 
Érdekvédelmi Mozgalom” nevében benyújtott 0474/2012. számú, 
1860 aláírást tartalmazó petíció Magyarországon a korhatár előtti 
nyugdíjak rendszerének megszüntetéséről

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
L. G. T., magyar állampolgár által benyújtott 479/2012 sz. petíció 
a magyarországi korkedvezményes nyugdíjazási rendszerek 
megszüntetéséről.
továbbá
Fazekas Attila magyar állampolgár által benyújtott 483/2012. sz. 
petíció a magyarországi korkedvezményes nyugdíjazási 
rendszerek megszüntetéséről
továbbá
Nyakó Csaba, magyar állampolgár által benyújtott 625/2012. 
számú petíció Magyarországon a korhatár előtti nyugdíj 
megszüntetéséről
továbbá
Koczka Flórián, magyar állampolgár által benyújtott 762/2012. 
számú petíció a magyarországi korhatár előtti öregségi nyugdíjak 
megszüntetéséről
továbbá

Balogh István magyar állampolgár által benyújtott 1144/2012. 
számú petíció a korengedményes nyugdíjazás megszüntetéséről
továbbá
Kuti László magyar állampolgár által, a KNOÉ (Korengedményes 
Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete) nevében 
benyújtott 1261/2012. számú petíció az új, korengedményes 
nyugdíjjal kapcsolatos magyar jogszabályról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Vállalkozás

19. Mészárosné Győrvári Izabella magyar állampolgár által a 
Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége nevében benyújtott 
1557/2009. számú petíció a magyarországi kis- és 
középvállalkozásokkal szemben alkalmazott megkülönböztetésről 
és az európai uniós normák alkalmazásának elmulasztásáról

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

   HUreply
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* * *

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

20. Rosemaire Hennecke Gramatzki, német állampolgár által 
benyújtott 0192/2006. számú petíció a Vejer és Algeciras közötti 
A-48-as út építésének leállításáról

   CM–
   PE 386.619/REV. III
   FdR 878984

21. Juan de Dios Ramirez Heredia, spanyol állampolgár által az 
Union Romani nevében benyújtott, 1226/2007. számú petíció a 
roma származású román állampolgárok kiadatásáról szóló olasz 
rendeletnek a 2004/38/EK irányelvvel való 
összeegyeztethetetlenségéről
továbbá
Juan de Dios Ramirez Heredia, spanyol állampolgár által az 
Union Romani nevében benyújtott, 702/2008. számú petíció a 
ponticelli (Nápoly) roma közösséggel szemben elkövetett 
állítólagos rasszista cselekményekről

   CM–
   PE 414.256/REV. III
   FdR 896363

22. Alberto Mayor Barajona spanyol állampolgár által az Ecologistas 
en Acción (Guadalajara) nevében benyújtott 179/2008. számú 
petíció a Vega del Henares térségre (Kasztília-La Mancha) 
vonatkozó városfejlesztési projekt jóváhagyásával kapcsolatban 
az EK környezetvédelmi jogszabályainak állítólagos 
megsértéséről

   CM–
   PE 441,081/REV. II
   FdR 925789

23. Maximina Canseco Prieto, spanyol állampolgár által a Partido dos 
Socialistas de Galicia nevében benyújtott, 1779/2008. számú, 2 
aláírást tartalmazó petíció a Lor folyó völgyében (Lugo, 
Spanyolország) egy autópálya megépítéséről

   CM–
   PE 439.188/REV. II
   FdR 882113
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24. Hallam úr és asszony, brit állampolgárok által benyújtott 
0259/2009. számú petíció a spanyolországi székhelyű „DCC 
International Property” társaság által elkövetett állítólagos 
csalásról és megtévesztő reklámról

   CM– PE 428.103
   FdR 789529

25. María Alejandra Pérez Montedeoca, spanyol állampolgár által a 
„Plataforma por la alternativa del anillo insular” nevében 
benyújtott 835/2009. számú petíció a Kanári-szigeteken, 
Tenerifén a „cierre del anillo insular” projekt keretében zajló 
építkezésről 
továbbá
I. D. Rodríguez Cámara, spanyol állampolgár által benyújtott, 
1241/2009. számú, 69 aláírást tartalmazó petíció Icod de los 
Vinosban (Tenerife) egy közút kiszélesítéséről (Tenerife)

   CM– PE 438.318/REV
   FdR 810959

26. Jonás Pérez de León, spanyol állampolgár által a Zöldek, Kanári-
szigeteki Zöld Párt nevében benyújtott, 1131/2009. számú petíció 
a Riquel elnevezésű tengerparti övezetben, Tenerife Acantilados 
de los Perros térségében zajló ipari tevékenységekről.

   CM– PE 450.773
   FdR 834543

27. Joan Baptista Orquín Caselles spanyol állampolgár által a „Foro 
de participación ciudadana de la agenda local 21 de Oliva” 
nevében benyújtott 0403/2010. számú petíció a Gandia és Vejer 
közötti elektromos vezeték létesítésének projektjéről

   CM– PE 452.742
   FdR 838887

28. Salvador López Florencio spanyol állampolgár által az El 
Barranco-i Halnagykereskedők Szövetsége (Asociación de 
mayoristas de pescado, El Barranco) nevében benyújtott 
580/2010. számú petíció a Mercasevilla által a hal-
nagykereskedelemben gyakorolt monopolhelyzetről

   CM– PE 458.697/REV
   FdR 914302

29. 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. II
   FdR 925796

30. Claudiu Cristea román állampolgár által az Aradi Mozgalom 
Társaság (Asociația Mișcarea Arădeană) nevében benyújtott 
1218/2010. számú petíció Arad város történelmi központjában az 
ERFA által finanszírozott tervezett helyreállítási munkálatok 
elfogadhatatlan módosításáról és a „Podul lui Traian” (Traianus 
hídja) emlékművet esetlegesen érintő negatív hatásokról

   CM– PE 462.686/REV
   FdR 903691

31. V. T. olasz állampolgár által benyújtott 1585/2010. számú petíció 
az Egyesült Királyságban biztosított európai uniós polgári 
jogairól  

   CM– PE 467.127
   FdR 870298
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32. Baudilio Ros Prat spanyol állampolgár által az „Instituto agrícola 
catalán de San Isidro” szervezet nevében benyújtott 0195/2011. 
számú petíció a léridai Segarra-Garrigues öntözőcsatorna tervéről

   CM– PE 475,814/REV
   FdR 925816

33. Colin MacDonald brit állampolgár által benyújtott 295/2011. 
számú petíció a törvények és irányelvek közzétételéről

   CM–
   PE 469,947/REV. II
   FdR 925798

34. Mihai Dulgheru román állampolgár által benyújtott 727/2011. 
számú petíció a Romániában szerzett tengerész képesítésének 
elismeréséről

   CM– PE 485.971
   FdR 896414

35. P. S. olasz állampolgár által benyújtott 786/2011. számú petíció a 
megtakarításokra vonatkozó adóról szóló uniós irányelv 
közösségi tisztviselők vonatkozásában történő alkalmazásáról

   CM– PE 480,729/REV
   FdR 925820

36. L. C. C. román állampolgár által benyújtott 1343/2011. számú 
petíció a romániai bankkártyák Európai Unióban való 
elfogadásának megtagadásáról

   CM– PE 494.733
   FdR 911571

37. Roberto Giurastante olasz állampolgár által a „Greenaction 
Transnational” nevében benyújtott 1396/2011. számú petíció az 
Equitalia Nord S.p.A. nevű cég trieszti (Olaszország) 
adóbeszedési jogosultságáról

   CM– PE 494.742
   FdR 911580

38. Félix Romero Colmenar spanyol állampolgár által benyújtott 
400/2012. számú petíció a mentőautók vezetéséhez előírt szakmai 
képesítésekről

   CM– PE 504,247
   FdR 925838

39. Thomas Lück német állampolgár által benyújtott 410/2012. 
számú petíció a műtrágyában található uránról

   CM– PE 502,143
   FdR 922967

40. Stefanie Mack német állampolgár által benyújtott 414/2012. 
számú petíció a Bizottságnál felmerült hivatali visszásságról

   CM– PE 502,144
   FdR 922968

41. Heikki Auvinen finn állampolgár által benyújtott 430/2012. 
számú petíció egy türkmenisztáni európai uniós oktatási 
projektben betöltött csoportvezetői funkciójából való, Európai 
Bizottság általi felmentésről

   CM– PE 502,146
   FdR 922971

42. C. F. brit állampolgár által benyújtott 492/2012. sz. petíció arról a 
felhívásáról, hogy lobbizzon az USA Kongresszusánál az 
internetes hírszerzési és védelmi törvény (CISPA) elfogadása 
ellen

   CM– PE 502,151
   FdR 922978
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43. Gianfranco Zuccato olasz állampolgár által benyújtott 614/2012. 
számú petíció a biztosítási közvetítésről szóló 2002/92/EK 
irányelvről

   CM– PE 504.258
   FdR 925855

44. Tiago Guimarães portugál állampolgár által benyújtott 631/2012. 
számú petíció a már levágott lovak spermájának összegyűjtését és 
kriogenetikai konzerválását biztosító új biotechnológiákról

   CM– PE 502,158
   FdR 922985

45. I.M.M. spanyol állampolgár által benyújtott 634/2012. számú 
petíció a szolgáltatási irányelvnek a gépjárművezető-oktatói 
szakma gyakorlása tekintetében történő megsértéséről

   CM– PE 504,260
   FdR 925857

46. Armelle de Coulihac-Mazerieux francia állampolgár által a Vivre 
à la Défense nevében benyújtott 673/2012. számú petíció a 
szociális lakásépítő társaságokról rendelkező francia 
jogszabályoknak a LOGIS-TRANSPORTS vállalat általi 
megsértéséről

   CM– PE 504,262
   FdR 925859

47. Enrique González Blanco spanyol állampolgár által benyújtott 
686/2012. számú petíció a madridi autóbusz-közlekedéshez való 
hozzáférésről

   CM– PE 504,263
   FdR 925861

48. Raphaël Murswieck francia és német állampolgár által benyújtott 
723/2012. számú petíció a Németország és Franciaország közötti 
határokon átnyúló adó- és szociális ellátási kifizetésekkel 
kapcsolatos problémákról

   CM– PE 504,265
   FdR 925864

49. A Rudi Clemens német állampolgár által benyújtott 728/2012. 
számú petíció a földmunkagépek műszaki és ergonómiai 
szabványairól

   CM– PE 504,266
   FdR 925865

50. Marco Lamperti olasz állampolgár által benyújtott 739/2012. 
számú petíció az együttélési célból kiadott tartózkodási 
engedélyről

   CM– PE 504,267
   FdR 925871

51. L. M. magyar állampolgár által benyújtott 755/2012. sz. petíció a 
magyarországi jogrendszer hiányosságairól

   CM– PE 504,268
   FdR 925877

52. M. U., német állampolgár által benyújtott 756/2012. számú 
petíció a kis napenergia-létesítmények Európán belüli egyenlőtlen 
bánásmódjáról

   CM– PE 504,269
   FdR 925878

53. A Klaus Pöchhacker, osztrák állampolgár által benyújtott 
795/2012. számú petíció a nyilvánosság számára elérhető összes 
európai uniós dokumentum fordításáról

   CM– PE 504,271
   FdR 925880
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54. A Philipp Schmagold (német állampolgár) által benyújtott 
796/2012. számú petíció automatikus sebességtartó rendszer 
helyett üzemanyag-hatékonysági készülékek beszereléséről a 
gépjárművekbe és tehergépjárművekbe

   CM– PE 504,272
   FdR 925881

55. E. R. német állampolgár 811/2012. számú petíciója Julian 
Assange esetleges kiadatásáról az Amerikai Egyesült Államoknak

   CM– PE 504,273
   FdR 925882

56. Anli Heuser-He és Liangchun Yu német állampolgár által 
benyújtott 840/2012. számú, 84 aláírást tartalmazó petíció a kínai 
származású német állampolgárok kínai nyugdíjáról

   CM– PE 504,275
   FdR 925885

57. C. H. Bost holland állampolgár által benyújtott 851/2012. számú 
petíció a lengyel adóhatóságokkal kapcsolatos problémákról

   CM– PE 504,276
   FdR 925886

58. Gabriele Steinbach német állampolgár által benyújtott 860/2012. 
számú, 3678 aláírással ellátott petíció az élő libák tollfosztásáról

   CM– PE 504,278
   FdR 925888

59. Ewgeni Dimke német állampolgár által benyújtott 861/2012. 
számú petíció a biszfenol-A betiltásáról

   CM– PE 504,279
   FdR 925889

60. André Wirths német állampolgár által benyújtott 867/2012. 
számú petíció vezetői engedélyének bevonásáról

   CM– PE 504,280
   FdR 925891

61. Francisco da Conceição Norte portugál állampolgár által a „Bom 
Sucesso lakosai óbidosi tó védelmére létrejött egyesülete” 
nevében benyújtott 877/2012. számú, három aláírást tartalmazó 
petíció a portugáliai Óbidos területén fekvő Bom Sucesso 
negyedben található két, Európai Unió által finanszírozott 
víztartály állítólagos lebontásáról

   CM– PE 504,282
   FdR 925893

62. George Albert Fabrizio Niedbala ismeretlen állampolgárságú 
személy által benyújtott 885/2012. számú petíció a portugáliai 
gépjárműadóról

   CM– PE 504,283
   FdR 925894

63. Marcello Marafante olasz állampolgár által benyújtott 892/2012. 
számú petíció a szénhidrogének Carpignano Sesia (Olaszország) 
területén történő feltárása és kitermelése elleni tiltakozásról

   CM– PE 504,285
   FdR 925896

64. Giulio Cossu olasz állampolgár által benyújtott 901/2012. számú 
petíció az európai őssejtkutatás finanszírozási lehetőségeiről

   CM– PE 504,286
  FdR 925897

65. Alain Roth francia állampolgár által benyújtott 907/2012. számú, 
körülbelül 70 aláírást tartalmazó petíció az elzászi Soultz-les-
Bains településen (Franciaország) áthaladó tranzitforgalomról

   CM– PE 504,287
   FdR 925899
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66. D. V. olasz állampolgár által benyújtott 910/2012. számú petíció a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló 2006/73/EK irányelv 
alkalmazásának és a „pénzügyi tanácsadók” kategória 
meghatározásának elmulasztásáról

   CM– PE 504,288
   FdR 925902

67. Ernesto Arvelo Díaz spanyol állampolgár által benyújtott 
912/2012. számú petíció egy kanári-szigeteki borrégió esetlegesen 
egymást fedő eredetmegjelöléseiről

   CM– PE 504,289
   FdR 925903

68. Silvia Beltran Palladares, spanyol állampolgár által az Európai 
Fogyasztói és Környezetvédelmi Platform nevében benyújtott 
930/2012. számú petíció az aszpartám emberi fogyasztásra szánt 
élelmiszerekben történő betiltásáról

   CM– PE 504,290
   FdR 925905

69. Paula Romero Ganuza spanyol állampolgár által benyújtott 
959/2012. számú petíció a külföldi tanárok németországi 
engedélyezéséről és elismeréséről

   CM– PE 504,295
   FdR 925913

70. Constantina Dumitrescu román állampolgár által benyújtott 
1011/2012. számú petíció a BRD bankcsoport gyakorlatáról

   CM– PE 504,299
   FdR 925932

71. Brendan Freeman brit állampolgár által benyújtott 1048/2012. 
számú petíció az internetes „sütik”-re vonatkozó jogszabályokról

   CM– PE 504,302
   FdR 925937

72. Don Heenan ír állampolgár által benyújtott 1064/2012. számú 
petíció a hátrányos helyzetű térségekre vonatkozó rendszerben 
nyújtott támogatások odaítélési feltételeinek visszamenőleges 
módosításáról

   CM– PE 504,303
   FdR 925938

73. Daviod Collins ír állampolgár által benyújtott 1172/2012. számú 
petíció az Aer Lingusnak a Ryanair által tervezett felvásárlásáról
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   EC decision 27.02.13
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74. A következő ülés időpontja és helye:
   2013. április 24., 15.00 – 18.30
   2013. április 25., 9.00 – 12.30


