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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

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

Pénzügyi szolgáltatások

5. Daniel Marian Iorga, román állampolgár által a „Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca” szervezet nevében benyújtott 
626/2011. számú petíció az otthona megvásárlása érdekében 
felvett jelzáloghitel kapcsán a spanyol alkotmány állítólagos 
megsértéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
José Manuel Álvarez Martín, spanyol állampolgár által benyújtott 
179/2012. számú petíció kilakoltatás esetén a datio in solutum 
jogintézményének spanyolországi bevezetéséről és elfogadásáról
továbbá
José Manuel Martin Alvarez, spanyol állampolgár által benyújtott 
644/2012. számú petíció a jelzálog-hitelezési gyakorlatokról és a 
datio in solutum jogintézményének bevezetéséről
továbbá
B. B. C., spanyol állampolgár által benyújtott 783/2012. számú 
petíció a spanyol alkotmány állítólagos megsértéséről a 
jelzáloghitel-ügyletek tekintetében

   CM– PE 480.721
   FdR 891586

   sir

   sir

   CM– PE 500.716
   FdR921956

6. Najden Bojadzsev, bolgár állampolgár által benyújtott 513/2012. 
számú petíció a spanyol La Caixa Bank csalárd gyakorlatairól
továbbá
F. L. E., spanyol állampolgár által a Plataforma de Afectados 
Caixanova (a Caixanova-ügyben érintettek platformja) nevében 
benyújtott, 1579 aláírással ellátott, 548/2012. számú petíció 
pénzügyi eszközöknek egy takarékpénztár ügyfelei számára 
történő értékesítése során elkövetett állítólagos visszaélésről
továbbá
Francisco Ramón Valiente Martínez, spanyol állampolgár által 
benyújtott 676/2012. számú petíció pénzügyi eszközöknek 
spanyol bankok és takarékpénztárak ügyfelei számára történő 
értékesítése során elkövetett állítólagos visszaélésekről
továbbá
María Alejandra Pizzorno García, olasz állampolgár által 
benyújtott 677/2012. számú petíció pénzügyi eszközöknek 
spanyol bankok és takarékpénztárak ügyfelei számára történő 
értékesítése során elkövetett állítólagos visszaélésekről
továbbá
Eva Urbano Romero, spanyol állampolgár által benyújtott 
785/2012. számú petíció pénzügyi eszközök egy spanyol bank 

   CM–
   PE 502.154
   FdR 922981
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ügyfeleinek történő állítólagos eladásáról
továbbá
Y. A. S. S., spanyol állampolgár által benyújtott 788/2012. számú 
petíció pénzügyi eszközök egy takarékpénztár egyik ügyfelének 
történő eladása során állítólagosan elkövetett csalásról
továbbá

Juan Campuzano Casas, spanyol állampolgár által benyújtott, 6 
aláírást tartalmazó 949/2012. számú petíció pénzügyi eszközök 
egy takarékpénztár ügyfeleinek történő értékesítése során tett 
visszaélésekről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Mercedes Roman Rodriguez, spanyol állampolgár által benyújtott 
1044/2012. számú, 5 aláírást tartalmazó petíció Spanyolországban 
a pénzügyi eszközök banki ügyfeleknek történő értékesítésekor 
tapasztalt állítólagos visszaélésekről
továbbá
Epifanio Vázquez Buendia, spanyol állampolgár által benyújtott 
1247/2012 sz., 4 aláírást tartalmazó petíció Spanyolországban a 
pénzügyi eszközök takarékpénztári ügyfeleknek történő 
értékesítésekor tapasztalt állítólagos visszaélésekről
továbbá
José Manuel Estévez Rodríguez, spanyol állampolgár által a 
Plataforma de afectados Vigo Val-Miñor nevében benyújtott 
1343/2012. számú petíció Spanyolországban az értékpapíroknak a 
takarékbankok ügyfelei részére történő értékesítése során 
elkövetett állítólagos visszaélésekről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Xesus Dominguez Dominguez, spanyol állampolgár által a 
Coordenadora de Plataformas de Afectados pelas Participaçoes 
Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas nevében benyújtott, 
43 000 aláírást tartalmazó 1498/2012. sz. petíció kockázatos 
pénzügyi eszközök spanyol bankok általi illegális forgalmazásáról
(lehetőség szerint a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM–PE 506.326
   FdR 930077

   sir

   sir

Verseny – Hátrányos megkülönböztetés

7. 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 

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP
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benyújtott 1106/2011. számú petíció az Olaszország különböző 
régióban alkalmazott eltérő gépjármű-biztosítási díjakról,
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Giuseppe Sorrentino olasz állampolgár által benyújtott 799/2011. 
számú petíció a campaniai lakosokkal szemben a gépjármű-
biztosítási díjtételek tekintetében alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetésről
továbbá
Marco Fiorentino olasz állampolgár által benyújtott 1105/2011. 
számú petíció az európai biztosítási díjak harmonizációjáról

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Környezet

8. Consuelo González Gordón spanyol állampolgár által benyújtott 
627/2012. számú petíció az UNESCO világörökség részét 
képezőVizcaya-híd nem megfelelő karbantartásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   sir

Tényfeltáró látogatás

9. A spanyolországi (madridi) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés 
(2013. 03. 21-22.)
- előzetes szóbeli jelentés

* * *

17.30 – 18.30 (zárt ülés)

10. Koordinátorok ülése

* * *
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2013. április 25., csütörtök

9.00

11. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Tényfeltáró látogatás

12. A spanyolországi (galíciai) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés 
(2013. 02. 11–13.)
- a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés megvitatása

   DT– PE 508.307
   FdR 933660

Vélemény és jelentés

13. 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)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2013.5 .7. / 
módosítások megvitatása: 2013.5.27-28. / szavazás: 2013.6.19.)
- véleménytervezet megvitatása

   PA– PE 507,937
   FdR 930581

14. A Petíciós Bizottság 2012. évi tevékenységeiről szóló éves 
jelentés (az eljárási szabályzat 202. cikkének (8) bekezdése) 
(2013/2013 INI 2012)
Előadó:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2013.5 .13.  / 
módosítások megvitatása: 2013.6.19. / szavazás: 2013.7.8-9.)
- jelentéstervezet megvitatása

   PR– PE 508.200
   FdR 932434
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Környezet

15. Sheila Ellis brit állampolgár által a „Lakosok a mérgező 
anyagokkal szennyezett területek ellen” nevében benyújtott 
944/2004. számú, 7 aláírást tartalmazó petíció a 
hulladéklerakókról szóló európai uniós irányelv végrehajtásának 
az Egyesült Királyság általi állítólagos elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 367.729/REV. VIII
   FdR 907426

16. Giorgios Toussas, görög állampolgár által a „KKE” görög 
kommunista párt nevében benyújtott 1152/2010. számú petíció a 
Peloponnészosz félsziget északkeleti részén fekvő Ermioni 
önkormányzat területén folytatott környezetszennyező 
tevékenységekről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 462.679/REV. III
   FdR 922994

17. 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 
jogszabályok ehhez kapcsolódó megsértéséről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747

18. Andrea Rutigliano olasz állampolgár által benyújtott 439/2012. 
számú petíció a vadon élő madarak védelméről szóló 
2009/147/EK irányelv alkalmazásának a Ciprusi Köztársaság 
általi elmulasztásáról

   CM– PE 500.693
   FdR 920531

19. Nicola Leugio olasz állampolgár által benyújtott 0798/2004. 
számú petíció a Máltán folytatott orvvadászatról
továbbá
Kevin Sourd, francia állampolgár által benyújtott 334/2005. 
számú, 3 aláírást tartalmazó petíció Máltán a madarak tömeges 
pusztításáról,
továbbá
Hugues FANAL, belga állampolgár által a „Belga Királyi 
Társaság a Madarak Védelméért (LRBPO)” nevében benyújtott 
886/2005. számú petíció a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelv máltai hatóságok általi átültetéséről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)
továbbá
Lutz Blume, német állampolgár által benyújtott 530/2006. számú 
petíció Máltán a madarak leöléséről
továbbá

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871
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Seamus Feeney, ír állampolgár által a védett vándormadarak 
Máltán és Cipruson tapasztalt vadászatáról benyújtott 1091/2007. 
sz. petíció,
továbbá
Bernhard Vetter, német állampolgár által benyújtott 1374/2010. 
számú petíció az Európai Unió több tagállamában a 
vándormadarak törvénytelen vadászatáról
továbbá
Heinrich Sobol német állampolgár által benyújtott 1163/2012. 
számú petíció az európai madarak lemészárlásáról

   CM– PE 508.084
   FdR 931900

Szállítás

20. Martin Cunniff,e ír állampolgár által a West On Track elnevezésű 
szervezet nevében benyújtott 836/2012. számú petíció 
Írországban a közlekedési politika átláthatóságának és 
méltányosságának hiányáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 506.278
   FdR 929973
   + annex

Fogyatékosság

21. A 2012. februári szóbeli kérdés és állásfoglalás nyomon követése, 
Tárgy:
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
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   LT Barnier
   OQ + RE

   CM– PE 490.994
   FdR 903806



PE510.502v01-00 8/11 OJ\933893HU.doc

HU

* * *

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

22. Ulrich Neef német állampolgár által benyújtott 327/2012. számú 
petíció az európai vasutak egységes felsővezeték-feszültségéről

   CM– PE 506,257
   FdR 929930

23. Adolfo Lapi Campilio olasz állampolgár által benyújtott 
0358/2012. számú petíció a reklámok kapcsán az emberi méltóság 
védelméről

   CM– PE 506,259
   FdR 929933

24. Dusan Nakovic (feltételezhetően német állampolgár) által az 
„urednik Glasa Dijaspore”nevében benyújtott 0416/2012. számú 
petíció a koszovói háború során történt felderítetlen eltűnési 
esetek kivizsgálásának szükségességéről

   CM– PE 506,261
   FdR 929935

25. Dãnuț Sivu román állampolgár által benyújtott 0534/2012. számú 
petíció a fogyasztói jogok állítólagos megsértéséről a romániai 
Raiffeisen Bankkal folytatott ügyletei során

   CM– PE 500,704
   FdR 920542

26. Thomas Jahne, német állampolgár által benyújtott 0655/2012. 
számú petíció az EU munkavállalóinak egyenlőtlen bánásmódban 
való részesítéséről

   CM– PE 506,266
   FdR 929940

27. Vincenzo delle Vergini olasz állampolgár által benyújtott 
0667/2012. számú petíció az olasz szabadalmi és védjegyhivatal 
határozatáról

   CM– PE 506,268
   FdR 929942

28. Philippe Lang feltételezhetően francia állampolgár által benyújtott 
0671/2012. számú petíció a határ menti ingázó munkavállalók 
szociális juttatásaival kapcsolatos problémákról

   CM– PE 506,269
   FdR 929943

29. Jeanette Fila német állampolgár által benyújtott 0699/2012. sz. 
petíció a veszélyes anyagokkal dolgozók védelmére vonatkozó 
jogszabályok be nem tartásáról

   CM– PE 506,270
   FdR 929944

30. Alexander Kunasek, cseh állampolgár által benyújtott 0754/2012. 
számú petíció a szociális védőháló Európában történő 
harmonizálásáról

   CM– PE 506,272
   FdR 929946

31. Norbert Friedrichs, német állampolgár által a Pro Asyl és két 
aláíró nevében benyújtott 0767/2011. számú petíció a 
menedékjogi irányelv módosításáról
továbbá

   CM– PE 506,273
   FdR 929947
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Rita Ißleib német állampolgár által benyújtott 1073/2012. számú, 
5 aláírást tartalmazó petíció a németországi és az európai 
menekültek helyzetéről

32. A Daniel Andrei Dedu (román állampolgár) által benyújtott 
0779/2012. számú petíció a Microsoft, Sony and Nintendo által 
gyártott konzolok felhasználóira vonatkozó azonos bánásmódról

   CM– PE 506,274
   FdR 929948

33. Hannelore Thomas német állampolgár által benyújtott 0839/2012. 
számú petíció a légi közlekedés által okozott szén-dioxid-
kibocsátás következményeiről

   CM– PE 506,280
   FdR 929976

34. U. O., német állampolgár által benyújtott 0845/2012. számú 
petíció a nemzetek közötti gyűlöletet szító újságcikkek 
vizsgálatával foglalkozó megfigyelőközpont létrehozásáról

   CM– PE 506,282
   FdR 929978

35. Kooiker holland állampolgár által benyújtott 0852/2012. számú 
petíció a csalárd, befektetéshez kötött biztosítási termékekről és 
befektetés alapú jelzáloghitelekről Hollandiában

   CM– PE 506,283
   FdR 929979

36. Otto Röver német állampolgár által benyújtott 0862/2012. számú 
petíció a Bajor Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium 
által hozott (pénzügyi eszközökről szóló) bírósági ítéletekről és 
döntésekről

   CM– PE 506,284
   FdR 929980

37. Heidrun Schröter német állampolgár által a „Dezentrale 
Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin” (Trossin település 
decentralizált szennyvízelvezetési rendszere) kezdeményezés 
nevében benyújtott 0863/2012. számú petíció a szennyvízzel 
kapcsolatos uniós irányelvek betartásáról Trossin településen

   CM– PE 506,285
   FdR 929981

38. Fernando Scaramozza olasz állampolgár által benyújtott 
0908/2012. számú petíció az uniós energiaügyi irányelvek olasz 
állam általi megsértéséről

   CM– PE 506,290
   FdR 929986

39. J. D., ír állampolgár által benyújtott 0934/2012. számú petíció az 
Apple számítógépgyártó vállalat által a táblaszámítógépek 
böngészőinek terén elkövetett állítólagos visszaélésről

   CM– PE 506,291
   FdR 929987

40. R. A., olasz állampolgár által benyújtott 0935/2012. számú petíció 
a személyes weboldalakkal kapcsolatos jogszabályokról

   CM– PE 506,292
   FdR 929988

41. Josef Müllejans német állampolgár által benyújtott 0951/2012. 
számú petíció a nyugdíjával és betegbiztosításával kapcsolatban 
Hollandiában felmerült problémájáról

   CM– PE 506,295
   FdR 929991
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42. Regis Schiocchett francia állampolgár által benyújtott 0974/2012. 
számú petíció a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 
alkalmazásának Franciaország általi elmulasztásáról

   CM– PE 506,301
   FdR 929998

43. Renato Tognini olasz állampolgár által benyújtott 0977/2012. 
számú petíció az „abogado” képesítés olaszországi elismeréséről 
és az ehhez kapcsolódó alkalmassági vizsgáról

   CM– PE 506,304
   FdR 930054

44. Fulvio Fiorentini olasz állampolgár által benyújtott 0978/2012. 
számú petíció Olaszországban az élő csali vadászat során történő 
alkalmazásáról

   CM– PE 506,305
   FdR 930055

45. M.T. bolgár állampolgár által benyújtott 1027/2012. számú 
petíció az Európai Unión belüli közlekedési szabályok eltéréseiről

   CM– PE 506,308
   FdR 930058

46. Lorenzo Croce olasz állampolgár által az „Associazione Italiana 
Difesa Animali ed Ambiente” (olasz állat- és környezetvédő 
szövetség) nevében benyújtott 1036/2012. számú petíció 
Olaszországban a mókusok védelméről

   CM– PE 506,310
   FdR 930060

47. Helmut Hillebrand német állampolgár által benyújtott 1126/2012. 
számú petíció a német gépjármű-kereskedők által kiadott 
rendszámtáblák belgiumi elfogadásáról

   CM– PE 506,317
   FdR 930067

48. J. M., német állampolgár által benyújtott 1127/2012. számú 
petíció az Európai Unió belső piacának működéséről

   CM– PE 506,318
   FdR 930068

49. Yordan Hristov Marinov bolgár állampolgár által benyújtott 
1141/2012. számú petíció a bulgáriai „Atlant” börtönben fennálló 
körülményekről

   CM– PE 506,319
   FdR 930069

50. Hans-Thomas Wacks  osztrák állampolgár által benyújtott 
1161/2012. számú petíció az élelmiszer-ipari termékek eredetére 
vonatkozó tájékoztatásról

   CM– PE 506,321
   FdR 930071

51. Massimo Bello olasz állampolgár 1174/2012. számú petíciója az 
egészségvédelemről és az elektromágneses mezőkről

   CM– PE 506,322
   FdR 930073

52. T. C., bolgár állampolgár által benyújtott 1181/2012. számú 
petíció a Bizottságnak a lakóingatlanokra vonatkozó 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatos kommunikációjáról

   CM– PE 506,323
   FdR 930074

53. Herman Pichlhöfer osztrák állampolgár által benyújtott 
1267/2012. számú petíció a gyalogosátkelőkről

   CM– PE 506,327
   FdR 930078
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54. A következő ülés időpontja és helye:
   2013. május 27.,   15.00 – 18.30
   2013. május 28.,   9.00 – 12.30   


