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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

PETI_OJ(2013)223_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

streda 19. júna 2013 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: PHS  P4B001

od 09.00 do 10.30 h (za zatvorenými dverami)

1. Schôdza koordinátorov

* * *

o 10.30 h

2. Prijatie návrhu programu schôdze (1)
FdR 939788

_________________________
(1) V súlade s rozhodnutím výboru z 30. septembra 1997, ktoré sa zakladá na pracovnom dokumente PE 
223.544, sa počas tejto schôdze nebude rokovať o bodoch uvedených v časti B návrhu programu. Každý člen 
však môže pred skončením schôdze požiadať o presunutie určitého bodu z časti B do časti A. Tento bod bude 
potom automaticky zahrnutý do časti A a bude sa o ňom rokovať na nasledujúcej schôdzi.

3. Oznámenia predsedajúceho
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4. Rôzne otázky

5. Oznámenia predsedajúceho o rozhodnutiach koordinátorov

*** Hlasovanie ***

6. Stanovisko k preskúmaniu posúdenia vplyvu na životné 
prostredie
(zmena a doplnenie smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
(ENVI) (COM(2012)0628 final (26. 10. 2012) 2012/0297(COD)
Spravodajca:   CHOUNTIS (GUE)
- prijatie návrhu stanoviska

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510694v2
    FdR 936912

*** Koniec hlasovania ***

Vyšetrovacie misie

7. Správa o vyšetrovacej misii v španielskej Galícii (11. – 13. 2. 
2013)
- preskúmanie návrhu pracovného dokumentu

   DT–

8. Správa o vyšetrovacej misii v Madride, Španielsko (21. – 22. 3. 
2013)
- preskúmanie návrhu pracovného dokumentu

   DT–
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at 15:00

Za prítomnosti Európskej komisie

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede Komisie 
alebo iných prijatých dokumentov

Životné prostredie

9. Petícia 210/2007, ktorú predložil Robert Pocock (Ír) v mene 
združenia Voice of Irish Concern for the Environment, o obavách 
týkajúcich sa pridávania kyseliny hexafluorokremičitej (H2SiF6) 
do pitnej vody v Írsku
(za účasti predkladateľa petície)
a
Petícia 0211/2007, ktorú predložil Walter Graham (Brit) v mene 
Council of Northern Ireland against Fluoridation, o obavách 
týkajúcich sa pridávania kyseliny hexafluorokremičitej (H2SiF6) 
do pitnej vody vo Veľkej Británii

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Petícia 1337/2008, ktorú predložil Najden Čakarov (Bulhar) s 12 
podpismi, o elektrárni Marica-východ a znečistení oblasti okolo 
bulharského mesta Stara Zagora
a
Petícia 1865/2009, ktorú predložil I. P. (Bulhar), o znečistení 
vzduchu v meste Stara Zagora v strednom Bulharsku
a
Petícia 257/2011, ktorú predložila Cveta Christova (Bulharka) 
v mene občianskej iniciatívy Čistý vzduch nad Starou Zagorou, 
spolu s asi 30 000 podpismi o znečistení v meste Stara Zagora 
v strednom Bulharsku
(za účasti predkladateľa petície)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673

11. Petícia 958/2012, ktorú predložil Pierre Lacroix (Francúz) v mene 
Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche s 217 podpismi, o 
ekologickej situácii vodného systému v regióne Deux-Sèvres

   CM– PE 504.295
   FdR 925913

Hospodárska súťaž – diskriminácia
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12. Petícia 1331/2010, ktorú predkladá Fausto Benzone (Talian), 
o rozdieloch vo výške poistného pri poistení áut
a
Petícia 1621/2010, ktorú predkladá F. F. (Talian), o vysokej cene 
poistky na automobil
a
Petícia 1106/2011, ktorú predkladá Pietro Avino (Talian) v mene 
Onlus Orgoglio Meridionale, o rozdieloch v poplatkoch za 
poistenie automobilov medzi rôznymi regiónmi v Taliansku,
(za účasti predkladateľa petície)
a
Petícia 799/2011, ktorú predkladá Guiseppe Sorrentino (Talian), 
o diskriminácii v poplatkoch za poistenie automobilov pre 
obyvateľov Campanie)
a
Petícia 1105/2011, ktorú predkladá Marco Fiorentino (Talian), 
o harmonizácii európskeho poistného

   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

Správa a stanovisko

13. Stanovisko k uplatňovaniu práva Spoločenstva
Spravodajca:   HELMER
- preskúmanie návrhu stanoviska

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Výročná správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2012 
- (INI) 2013/2051
Spravodajca:   SALAVRAKOS
(preskúmanie: 19.06.2013 / termín na predloženie PN: 
24.06.2013  / 
preskúmanie PN a hlasovanie: 8. – 9.07.2013)
- preskúmanie návrhu správy

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

Vyšetrovacia misia

15. Správa o vyšetrovacej misii v Poľsku (29. – 31.05.2013)
- predbežná ústna správa

* * *
B. Petície navrhnuté na uzavretie na základe písomnej odpovede Komisie alebo iných 
prijatých dokumentov
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16. Petícia 1378/2009, ktorú predložil Jamie Andrew Ewing (Brit) 
v mene Finca Moyano, o pripravovanej výstavbe elektrického 
vedenia vysokého napätia v údolí Gaucín v provincii Malaga

   CM–
  PE 456,735/REV. II

   FdR 929922
+ email + Lt Andalucia

17. Petícia 1636/2003, ktorú predložil Robert Mark Stewart (Brit) v 
mene Airbus Operation Ltd, o vplyve smernice 2003/14/ES na 
zamestnancov firmy Airbus/EADS

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Petícia 906/2010, ktorú predložil Stanisław Matuszewski (Poliak) 
v mene Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych (Obchodná komora výrobcov a prevádzkovateľov 
zábavných zariadení), o novom poľskom zákone o hazardných 
hrách a jeho nesúlade s právnymi predpismi EÚ a zásadami 
v tejto oblasti

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

19. Petícia 1395/2010, ktorú predložil Krzysztof Szremski (Poliak), 
o problémoch s poľským a španielskym systémom sociálneho 
zabezpečenia v súvislosti s vyplácaním dávok za pracovnú 
neschopnosť

   CM– PE 467,111/REV
   FdR 929925

20. Petícia 128/2011, ktorú predložil Klaus Zeitler (Nemec), 
o cezhraničných problémoch medzi Nemeckom a Francúzskom 
s registráciou prívesného vozidla

   CM– PE 508,080
   FdR 931884

21. Petícia č. 477/2011, ktorú predložila Margret Tryggvadottir,
(Islanďanka) v mene Hagsmunasamtök Heimilanna (združenie 
vlastníkov obytných nehnuteľností) s 19 podpismi, o
neuplatňovaní smernice 93/13/ES (o nekalých podmienkach v 
spotrebiteľských zmluvách) islandskými úradmi vo vzťahu 
k bankovým úverom

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   stanovisko ECON
   stanovisko JURI

22. Petícia 950/2011, ktorú predložil Jacek Antonowicz (Poliak), 
o údajnej diskriminácii zdravotne postihnutých osôb v poľskom 
meste Katovice

   CM– PE 487,858/REV
   FdR 931986

23. Petícia 386/2012, ktorú predložil Viorel Staicu  (Rumun), 
o právnom predpise o čakacej dobe na získanie dávok 
v nezamestnanosti na Cypre

   CM– PE 504.246
   FdR 925836

24. Petícia 468/2012, ktorú predložil Roman Dudaryk (Poliak), 
o údajnom nesúlade poľských orgánov s rámcovým rozhodnutím 
2008/909/RIA o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na 
rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia 
slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, 
na účely ich výkonu v Európskej únii

   CM– PE 500.721
   FdR 920600
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25. Petícia 714/2012, ktorú predložil I. L. (Cyperčan), o údajnom 
porušovaní vlastníckych práv občanov cyperskou vládou

   CM– PE 506,271
   FdR 929945

26. Petícia 925/2012, ktorú predložila Helena Iwaniuk (Poľka), 
o znečistení jej majetku odpadovou vodou a nevykonaní rozsudku 
v tejto súvislosti zo strany miestnych orgánov

   CM– PE 508,118
   FdR 932002

27. Petícia 952/2012, ktorú predkladá L. C. (Poliak) spolu so 450 
podpismi, požadujúca úpravu nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 
o ochrane zvierat počas usmrcovania s cieľom zrušiť ustanovenia 
o posudzovaní rituálneho zabíjania

   CM– PE 506,296
   FdR 929992

o O o

28. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
   8. júla 2013 od 15.00 h do 18.30 h

  9. júla 2013 od 9.00 h do 12.30 h


