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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI(2013)223_1

NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2013. június 19., szerda, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: PHS P4B001

9.00-tól 10.30-ig (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése

* * *

10.30-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 513.308
FdR 939788

_________________________
(1) A bizottság 1997. szeptember 30-i határozatával összhangban, a PE 223.544 munkadokumentum alapján a 
napirendtervezet B. részében szereplő témákat nem tárgyaljuk ezen az 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.

3. Az elnök közleményei
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4. Egyéb kérdések

5. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

*** Szavazás ***

6. Vélemény a környezetvédelmi hatásvizsgálat felülvizsgálatáról
(Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosítása) 
(ENVI) (COM(2012)0628 (2012. október 26.) –
2012/0297(COD))
Előadó:   CHOUNTIS  (GUE)
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510694v2
    FdR 936912

*** Szavazás vége ***

Tényfeltáró látogatások

7. A galíciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés 
(2013. február 11–13.)
– a munkadokumentum tervezetének megvitatása

   DT–

8. A spanyolországi, madridi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés 
(2013. március 21–22.)
– a munkadokumentum tervezetének megvitatása

   DT–
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15.00-kor

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Környezetvédelmi politika

9. Robert Pocock ír állampolgár által a Voice of Irish Concern for 
the Environment nevében benyújtott 210/2007. számú petíció a 
kovafolysav (H2SiF6) ivóvízhez való írországi hozzáadásával 
kapcsolatos aggodalmakról
(a petíció egyik benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Walter Graham brit állampolgár által a Council of Northern 
Ireland against Fluoridation nevében benyújtott 0211/2007. 
számú petíció a kovafolysav (H2SiF6) ivóvízhez való egyesült 
királyságbeli hozzáadásával kapcsolatos aggodalmakról

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Najden Csakarov bolgár állampolgár által benyújtott 1337/2008. 
számú, 12 aláírást tartalmazó petíció a Maritza-Iztok erőműről és 
a bolgár Sztara Zagora város környékén tapasztalható 
szennyezésről
továbbá
I. P. bolgár állampolgár által benyújtott 1865/2009. számú petíció 
a Közép-Bulgáriában található Sztara Zagora városában 
tapasztalható légszennyezésről
továbbá
Cveta Hrisztova bolgár állampolgár által a „Friss levegő Sztara 
Zagorán” polgári kezdeményezés nevében benyújtott 257/2011. 
számú, kb. 30 000 aláírást tartalmazó petíció a közép-bulgáriai 
Sztara Zagora városban tapasztalható légszennyezésről
(a petíció egyik benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673

11. Pierre Lacroix francia állampolgár által a Fédération des Deux-
Sèvres pour la Pêche nevében benyújtott 958/2012. számú, 217 
aláírást tartalmazó petíció a Deux-Sèvres régió vízügyi 
rendszerével kapcsolatos környezetvédelmi helyzetről

   CM– PE 504.295
   FdR 925913
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Verseny – Hátrányos megkülönböztetés

12. 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 
régióiban alkalmazott eltérő gépjármű-biztosítási díjakról
(a petíció egyik 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 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Jelentés és vélemény

13. Vélemény a közösségi jog alkalmazásáról
Előadó:   HELMER
– véleménytervezet megvitatása

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Az európai ombudsman 2012. évi tevékenységéről szóló éves 
jelentés – (INI) 2013/2051
Előadó:   SALAVRAKOS
(megvitatás: 2013. június 19. – a módosítások benyújtásának 
határideje: 2013. június 24. / 
módosítások megvitatása és szavazás: 2013. július 8–9.
– jelentéstervezet megvitatása

   PR–
   PE 513.107
  FdR 938156

Tényfeltáró látogatás

15. A lengyelországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. 
május 29–31.)
– előzetes szóbeli jelentés
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* * *
B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós ügyek

16. Jamie Andrew Ewing brit állampolgár által a „Finca Moyano” 
nevében benyújtott 1378/2009. számú petíció Gaucín völgyében 
(Malaga) egy magasfeszültségű vezeték létesítésének tervéről

   CM–
   PE 456,735/REV. II
   FdR 929922
+ email + Lt Andalucia

17. Robert Mark Stewart brit állampolgár által az „Airbus Operation 
Ltd” nevében benyújtott 1636/2009. számú petíció a 2003/41/EK 
irányelv által az Airbus/EADS munkavállalóira gyakorolt hatásról

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Stanislaw Matuszewski lengyel állampolgár által az „Izba 
Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych” (Szórakoztató-ipari Berendezések Gyártóinak és 
Üzemeltetőinek Kereskedelmi Kamarája) nevében benyújtott 
906/2010. számú petíció a szerencsejátékokról szóló új lengyel 
törvényről, és a törvénynek az Európai Unió e területen hatályos 
jogi aktusaival és elveivel való összeegyeztethetetlenségéről

   CM–
   PE 458,730/REV. II
   FdR 931864

19. Krzysztof Szremski lengyel állampolgár által benyújtott 
1395/2010. számú petíció munkaképtelenség esetén pénzbeli 
ellátás igénylésére irányuló kérelmével kapcsolatban a lengyel és 
a spanyol szociális biztonsági rendszerekkel adódó problémáiról

   CM– PE 467,111/REV
   FdR 929925

20. Klaus Zeitler német állampolgár által benyújtott 128/2011. számú 
petíció egy pótkocsi nyilvántartásba vételével kapcsolatos, 
Németország és Franciaország közötti határokon átnyúló 
problémáról

   CM– PE 508,080
   FdR 931884

21. Margret Tryggvadottir izlandi állampolgár által a
„Hagsmunasamtök Heimilanna” (lakástulajdonosok egyesülete) 
nevében benyújtott 477/2011. számú, 19 aláírást tartalmazó 
petíció a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EK 
irányelv bankhitelekre való alkalmazásának az izlandi hatóságok 
általi elmulasztásáról

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   ECON Opinion
   JURI Opinion

22. Jacek Antonowicz lengyel állampolgár által benyújtott 950/2011. 
számú petíció a lengyel Katowice városában két fogyatékossággal 
élő személy elleni állítólagos hátrányos megkülönböztetésről

   CM– PE 487,858/REV
   FdR 931986

23. Viorel Staicu román állampolgár által benyújtott 386/2012. számú 
petíció a munkanélküli-járadék folyósítását megelőző várakozási 
időre vonatkozó ciprusi jogszabályokról

   CM– PE 504.246
   FdR 925836

24. Roman Dudaryk lengyel állampolgár által benyújtott 468/2012. 
számú petíció a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben 
hozott, szabadságvesztés-büntetéseket kiszabó vagy 

   CM– PE 500.721
   FdR 920600
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szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az 
Európai Unióban való végrehajtása céljából történő 
alkalmazásáról szóló 2008/909/IB tanácsi kerethatározat lengyel 
hatóságok általi állítólagos megsértéséről

25. I. L. ciprusi állampolgár által benyújtott 714/2012. számú petíció 
az állampolgárok tulajdonhoz való jogának a ciprusi kormány 
általi állítólagos megsértéséről

   CM– PE 506,271
   FdR 929945

26. Helena Iwaniuk lengyel állampolgár által benyújtott 925/2012. 
számú petíció ingatlanának szennyvíz általi szennyezéséről és az 
ehhez kapcsolódó ítélet végrehajtásának a helyi hatóságok általi 
elmulasztásáról

   CM– PE 508,118
   FdR 932002

27. L. C. lengyel állampolgár által benyújtott 952/2012. számú, kb. 
450 aláírást tartalmazó petíció az állatok leölésük során való 
védelméről szóló 1099/2009/EK tanácsi rendeletnek a vallási célú 
vágások figyelembevételére vonatkozó rendelkezések hatályon 
kívül helyezésére tekintettel történő módosítására irányuló 
kérelemről

   CM– PE 506,296
   FdR 929992

o O o

28. A következő ülés időpontja és helye
   2013. július 8., 15.00–18.30
   2013. július 9., 9.00–12.30


