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PHS P4B001. terem

1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 514.799
FdR 942049

2. Az elnök közleményei

3. 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 az ülésen. Ugyanakkor bármelyik tag kérheti 
az ülés vége előtt, hogy a B. részben szereplő valamely téma kerüljön át az A. részbe; ezzel az automatikusan 
bekerül az A. részbe, és megtárgyalásra kerül egy későbbi ülésen.
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Tényfeltáró látogatás

4. Jelentés a lengyelországi tényfeltáró látogatásról (2013. május 
29–31.)
– munkadokumentum tervezetének megvitatása

   DT–

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Környezetvédelmi politika

5. M.L.G. olasz állampolgár által a „Rifiutarsi” nevű tiltakozó 
mozgalom nevében benyújtott 1180/2012. számú petíció az 
olaszországi Campania tartománybeli Agro Nolano terület 
környezetvédelmi helyzetéről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 508.154
   FdR 932042

6. Angelo Spinillo olasz állampolgár által benyújtott 1211/2012. 
számú, 36 további aláírást tartalmazó petíció a hulladékégetésből 
származó mérgező füstről Nápoly és Caserta tartományokban
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 508.157
   FdR 932045

   tényfeltáró látogatásról 
szóló jelentés

7. Fabiano Filippin olasz állampolgár által benyújtott 1223/2011. 
számú, négy aláírást tartalmazó petíció az olaszországi Friuliban a 
szabadon tartott háziállatok esetében mért, a megengedettnél 
magasabb dioxintartalomról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 492.733
   FdR 907479

Szociális ügyek

8. Jean Pirotte belga állampolgár által a FISP-IFOD (Fédération 
inter catégorielle des services publics) nevében benyújtott, 
74/2010. számú petíció a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv Belgiumban történő 
állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 464.843
   FdR 866776

  + a petíció 
benyújtójának levele

* * *

17.30–18.30 (zárt ülés)
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9. Koordinátorok ülése

* * *

9.00

10. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

*** Szavazás ***

11. Az európai ombudsman 2012. évi tevékenységéről szóló éves 
jelentés – (INI) 2013/2051
Előadó:   SALAVRAKOS
– módosítások megvitatása
– jelentéstervezet elfogadása

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

    AM– PE 514.693
    FdR 941122

*** Szavazás vége ***

Tényfeltáró látogatás

12. Jelentés a galíciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról (2013. 
február 11–13.)
– a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés elfogadása

   DT–

Környezetvédelmi politika

13. Matilde Font Ten spanyol állampolgár által a Coordinadora 
Antitransvasaments nevében benyújtott 938/2012. számú petíció 
az Ebro folyó vízgyűjtő medencéjére vonatkozó, számos 
környezetvédelmi irányelvet sértő vízgyűjtő-kezelési 
tervezetjavaslatról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 506.293
   FdR 929989

14. Miguel Ángel Sánchez Pérez spanyol állampolgár által a 
Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche (a Tajo és 
Alberche folyók védelméért küzdő csoport) nevében benyújtott 
834/2012. számú petíció a Tajo folyó vízgyűjtő területének 
környezetkárosító kezeléséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 506.277
   FdR 929954

Tényfeltáró látogatások
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15. Jelentés a madridi (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról (2013. 
március 21–22.)
– a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés elfogadása

   DT–

16. Jelentés a dániai tényfeltáró látogatásról (2013. június 20–21.)
– előzetes szóbeli jelentés

Jelentések és vélemények

17. Vélemény az európai uniós intézmények székhelyéről 
(AFCO)  2012/2308(INI)
Előadó:   CHICHESTER (ECR)
(szavazás: 2013. szeptember 16–17.)
– módosítások megvitatása
(lehetőleg a 630/2006. sz. petíció benyújtójának jelenlétében)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

    AM– PE 513.022
    FdR 937505

18. A Petíciós Bizottság 2012. évi tevékenységeiről szóló éves 
jelentés (az eljárási szabályzat 202. cikkének (8) bekezdése) 
(2013/2013 INI 2012)
Előadó:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(módosítások benyújtásának határideje: 2013. július 11., 17.00 
óra)
– statisztikai melléklet megvitatása

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

   DV

* * *

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

19. Dominik Kohlhagen német állampolgár által benyújtott 
1065/2010. számú petíció az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek a belga hatóságok 
általi végrehajtásának elmulasztásáról

   CM–
   PE 480,714/REV. II
   FdR 938819

20. M. M. bolgár állampolgár által benyújtott 81/2011. számú petíció 
egy állampolgárság alapján történő állítólagos 
megkülönböztetésről

   CM– PE 476,018/REV
   FdR 938827
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21. Wolfgang J. Beckermann német állampolgár által benyújtott 
672/2011. számú petíció szakmai képesítései ausztriai el nem 
ismeréséről

   CM–
   PE 483,573/REV. II
   FdR 938828

22. A portugál Patinter cég gépjárművezetői által a Patinter cég 
gépjárművezetői nevében benyújtott 883/2011. számú petíció a 
közúti áruszállításban dolgozó gépjárművezetőkkel szemben a 
munkáltatóik által elkövetett állítólagos szabálytalanságokról

   CM– PE 513,184
   FdR 939000

23. Patric Lausch magyar állampolgár által benyújtott 1267/2011. 
számú petíció a hajléktalanokat büntető új magyar jogszabályról

   CM– PE 513,186
   FdR 939002

24. Pär-Anders Aronsson svéd állampolgár által benyújtott 488/2012. 
számú petíció az illegális telepek megszállt palesztin területeken 
történő létesítése miatt Izraellel szembeni szankciók 
elrendeléséről

   CM– PE 513,189
   FdR 939005

25. Guido Gatti olasz állampolgár által benyújtott 602/2012. számú 
petíció az azonos neműek házasságának elismeréséről, a 
házassági szertartás helyszínéül szolgáló ország szerinti 
állampolgárság meglététől függetlenül

   CM– PE 513,192
   FdR 939008

26. Mariella Cappai olasz állampolgár által benyújtott 605/2012. 
számú petíció a számítógépekre telepített, látásvédelmet biztosító 
szoftverek alkalmazását előíró szabályok megalkotásáról

   CM– PE 513,193
   FdR 939009

27. W. S. olasz állampolgár által benyújtott 607/2012. számú petíció 
a közúti közlekedésbiztonságról

   CM– PE 513,194
   FdR 939010

28. Cristina Di Marco olasz állampolgár által benyújtott 610/2012. 
számú petíció azon szülők foglalkoztatásának támogatásáról, 
akiknek gyermekei hosszú időt töltenek kórházban

   CM– PE 513,195
   FdR 939011

29. Roger La Richarderie francia állampolgár által benyújtott 
622/2012. számú petíció a német gyermek- és ifjúságvédelmi 
hivatal (Jugendamt) családjogi ügyekben hozott közigazgatási 
határozatainak felfüggesztéséről

   CM– PE 513,196
   FdR 939012

30. Emanuela Consortini olasz állampolgár által benyújtott 
0660/2012. számú petíció egy olasz és egy dán állampolgár közti 
vagyonmegosztásról

   CM– PE 513,198
   FdR 939014

31. Sohail Kahn brit állampolgár által benyújtott 813/2012. számú 
petíció az emberi lények szimbiotikus technológia 
felhasználásával való kezeléséről

   CM– PE 513,199
   FdR 939015
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32. Gianluca Sciacchitano olasz állampolgár által benyújtott 
831/2012. számú petíció a Trapani (Szicília) tartományban 
folytatott vízgazdálkodásról

   CM– PE 513,202
   FdR 939027

33. Reine Dulac francia állampolgár által benyújtott 896/2012. számú 
petíció a Patrasz városában kialakult menekültügyi helyzetről

   CM– PE 513,204
   FdR 939029

34. Silvia Beltran Palladares spanyol állampolgár által az Európai 
Fogyasztói és Környezetvédelmi Platform nevében benyújtott 
928/2012. számú petíció a rovarirtó szerek emberi egészséget 
fenyegető veszélyeiről

   CM– PE 513,205
   FdR 939030

35. S. S. német állampolgár által benyújtott 0975/2012. számú petíció 
a nehéz fűtőolajjal hajtott hajók uniós tilalmáról

   CM– PE 513,207
   FdR 939032

36. Christopher Gilchrist brit állampolgár által benyújtott 1026/2012. 
számú petíció a számítógépes játékokra vonatkozó adatok és 
kódok a szerverüzemeltető szolgáltatásának megszűnése esetén 
történő átadásáról

   CM– PE 513,208
   FdR 939033

37. Massimo Vitti olasz állampolgár által az Amnesty International 
nevében benyújtott 1061/2012. számú, 8124 aláírást tartalmazó 
petíció az Egyesült Államok által Európában működtetett 
kiadatási és fogva tartási programok kivizsgálásának 
elmaradásáról

   CM– PE 513,210
   FdR 939035

38. Norbert Grass német állampolgár által benyújtott 1076/2012. 
számú, 2 aláírást tartalmazó petíció a Girona folyó Els Poblets 
településen (Valencia), kezeletlen szennyvíz révén történő 
szennyezéséről

   CM– PE 513,212
   FdR 939037

39. C. G. német állampolgár által benyújtott 1086/2012. számú 
petíció a Franciaországon áthaladó külföldi járművezetők 
alkoholszonda tartására irányuló kötelezettségéről

   CM– PE 513,213
   FdR 939038

40. H.J.H. német állampolgár által benyújtott 1159/2012. számú 
petíció a repülőgépek ülései közötti minimális távolságról

   CM– PE 513,216
   FdR 939041

41. Ramona Isabela Stancu román állampolgár által benyújtott 
1245/2012. számú petíció egy Európai Unió által 
társfinanszírozott projekttel kapcsolatos állítólagos 
szabálytalanságokról

   CM– PE 513,222
   FdR 939047

42. Anne Alexandra Eckman dán állampolgár által benyújtott 
1283/2012. számú petíció egy transznemű személy állítólagos 
zaklatásáról és megkínzásáról

   CM– PE 513,224
   FdR 939049
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43. J. Afink holland állampolgár által benyújtott 1285/2012. számú 
petíció a pilótaengedélyek Európában történő elismeréséről

   CM– PE 513,225
   FdR 939050

44. Daniela Brescan német állampolgár által benyújtott 1294/2012. 
számú petíció az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatásról

   CM– PE 513,226
   FdR 939055

45. Marco Bava olasz állampolgár által benyújtott 1300/2012. számú 
petíció a kínzás bűncselekménnyé minősítéséről az Európai 
Unióban

   CM– PE 513,227
   FdR 939057

46. E. V. francia állampolgár által benyújtott 1307/2012. számú 
petíció a benyújtó németországi nyugdíjának kettős adózásáról

   CM– PE 513,228
   FdR 939058

o O o

47. A következő ülés időpontja és helye
   2013. szeptember 16., 15.00–18.30
   2013. szeptember 17., 9.00–12.30



