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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

PETI_PV(2013)11 25_26

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala v dňoch 25. novembra 2013 od 15.00 do 18.30 h

a 26. novembra 2013 od 9.00 do 12.30 h
v BRUSELI

Schôdza sa začala v pondelok 25. novembra 2013 o 15.05 h. Predsedala jej predsedníčka 
Erminia Mazzoni.

1. Prijatie programu schôdze PETI_OJ PE523.156v01-00

Pokiaľ ide o bod 16, Tatjana Ždanoka a Angelika Werthmann uviedli, že nesúhlasia so 
znením predsedajúcej v pracovnom dokumente o zisťovacej návšteve v Galícii a že 
bod 16 by mal byť stiahnutý z programu rokovania. Bolo prijaté rozhodnutie, že tento 
bod bude odložený. Peter Jahr zdôraznil, že jeho skupina je proti odloženiu tohto 
bodu.

Program schôdze bol prijatý.

2. Schválenie zápisnice zo schôdzí, ktoré sa konali 17. októbra 2013

Angelika Werthmann požiadala, aby bolo odstránené písomné vyhlásenie Margaret 
Aukenovej o zisťovacej návšteve v Dánsku, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Predsedajúca vzala túto žiadosť do úvahy a bolo rozhodnuté, že príloha s vyhlásením 
bude zo zápisnice odstránená.

Zápisnica bola schválené.

3. Oznámenia predsedajúcej

Predsedajúca oznámila, že nová európska ombudsmanka Emily O'Reillyová bude po 
prvýkrát prítomná na schôdzi výboru v utorok, na ktorej predloží svoju prvú osobitnú 
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správu. Taktiež v utorok bude na schôdzi prítomná delegácia poslancov a 
zamestnancov írskeho petičného parlamentného výboru, ktorá bude pozorovať prácu 
Výboru pre petície.

Predsedajúca oznámila prítomnosť týchto predkladateľov petícií, prípadne ich 
zástupcov. V pondelok 25. novembra:

- petícia 0689/1998 o situácii lektorov cudzích jazykov v Taliansku: pán Petrie a pán 
Innes;

- petícia 1954/2012 odborných kvalifikáciách v Maďarsku: pani Bea Judit Bodrogi (v 
zastúpení predkladateľa petície);

- petícia 1380/2011 o stanovisku Komisie v súvislosti s plánom rozvoja mesta Györ 
v Maďarsku: pán Ferenc Tibor Zsák;

- petícia 1342/2011  o porušovaní rámcovej smernice o vode, smernice o 
environmentálnej zodpovednosti a Aarhuského dohovoru: pani Noelia Jurado 
Ortega (v zastúpení predkladateľa petície);

- posúdenie pracovného dokumentu o zisťovacej návšteve v Grécku: pán Gkikas a 
pán Papadopoulos;

- petícia 0847/2011 o škrtoch v európskej verejnej službe: pán Mohammad Reza 
Fardoom.

V utorok 26. novembra:

- petícia 1441/2012 o skládke v Bois du Roi (Francúzsko): pán Jean-Claude 
Bocquillon (v zastúpení predkladateľa petície);

- petícia 1194/2013 o určení miesta spracovania odpadu pre Rím (Falcognana) 
namiesto Malagrotty: pán Andrea Panetto (v zastúpení predkladateľa petície);

- petícia 574/2013 na tú istú tému: pán Pasquale Calzetta;
- petícia 1713/2013 na tú istú tému: Alfredo Pallone MEP;
- petícia 1856/2013 na tú istú tému: pani Laura Pasetti;
- petícia 0051/2013 o projektoch prevozu zemného plynu v Huelva (Španielsko): pán 

Pedro Jimenez San Jose a pán Francisco Velasco Heredero (v mene Gas Natural); 
- petícia 0085/2013 o ťažbe zemného plynu bez licencie IPPC: pán David 

Hammerstein (v zastúpení predkladateľa petície); 

Predsedajúca informovala členov, že boli rozdané komentáre predsedajúcej a zoznam 
sporných petícií, že neboli zaznamenané žiadne námietky a že tieto dokumenty môžu 
byť priložené k zápisnici z tejto schôdze.

Predsedajúca taktiež informovala členov, že spravodajca výboru PETI požiadaný o 
stanovisko k výročnej správe o monitorovaní uplatňovaní práva EÚ sa nemohol 
zúčastniť a nahradí ho Juozas Imbrasas. 

4. Rôzne otázky

Podpredseda Carlos José Iturgaiz Angulo navrhol, aby sa výbor zaoberal postupom 
týkajúcim sa pracovného dokumentu o Galícii na schôdzi koordinátorov neskôr 
popoludní.

*** Hlasovanie ***



PV\1011637SK.doc 3/15 PE524.676v01-00

SK

5. Stanovisko k 29. výročnej správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ 

Prijaté pozmeňujúce návrhy: 1, 2, 3, ústny PN (§ 1a (nový)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
kompromisný PN 1, 17, 21, 26, 31, 32, ústny PN (§9 b (nový)), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43 a 44.
Zamietnuté pozmeňujúce návrhy: 5, 9, 22 (časť 1), 30, 40, 45 a 46.
Bezpredmetné pozmeňujúce návrhy: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (časť 2), 28 a 29
Stiahnuté pozmeňujúce návrhy: -
Záverečné hlasovanie:  14 za, 1 proti, 0 sa zdržalo hlasovania

*** Koniec hlasovania ***

Za prítomnosti Európskej komisie

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

6. Petícia 0749/2012, ktorú predkladá M. B. (britský štátny občan) o rozšírení 
kontrol skenermi tela na letisku v Manchestri
a
petícia 1636/2012, ktorú predkladá M. B. (britský štátny občan) o skeneroch tela 
na letiskách Spojeného kráľovstva

Rečníci: predsedajúca, Kai Tulllius (Európska komisia) a Victor Boştinaru 
Rozhodnutie: petícia sa uzavrie na základe informácií Komisie, že letisko v 
Manchestri nedávno nahradilo staré röntgenové skenery novými skenermi na báze 
milimetrových vĺn a že Spojené kráľovstvo sa nedávno vzdalo tzv. politiky „žiaden let 
bez preskenovania”. Každá osoba, ktorá odmietne podrobiť sa na letisku 
preskenovaniu, má odteraz možnosť využiť iné metódy kontroly.

7. Petícia 0689/1998, ktorú predkladá David Petrie (britský štátny občan) v mene 
Associazione di Lingua Lettori Stranieri in Italia o situácii lektorov cudzích 
jazykov v Taliansku
a
petície 0508 a 0509/2007, ktoré predkladajú Simon Lander a Cheryl Wolley 
(britskí štátni občania) o diskriminačnom zaobchádzaní s asistentmi cudzích 
jazykov na univerzite v Cagliari a na iných talianskych univerzitách

Rečníci: predsedajúca, David Petrie (predkladateľ petície), Francisco Perez Flores 
(Európska komisia), Margrete Auken, Victor Boştinaru a Jaroslav Paška
Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie.

8. Petícia 1954/2012, ktorú predkladá Fazakas Palma (maďarský štátny občan) s 
dvoma ďalšími podpismi v mene združenia Birth House Association o údajnom 
porušení smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v Maďarsku   
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Rečníci: predsedajúca, Bea Judit Bodrogi (v zastúpení predkladateľa petície), 
Konstantionos Tomaras (Európska komisia), Kinga Göncz, Margrete Auken a Victor 
Boştinaru 
Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie a od predkladateľa petície.

9. Petícia 1380/2011, ktorú predkladá Ferenc Tibor Zsák (maďarský štátny občan) 
v mene Spoločnosti ochrancov prírody vo východnom Maďarsku (Society of 
Conservationists of Eastern Hungary), o stanovisku Európskej komisie 
C(2011)351 o ochrane fauny a flóry v súvislosti s úpravou plánu rozvoja mesta 
Györ v Maďarsku

Rečníci: predsedajúca, Ferenc Tibor Zsák (predkladateľ petície), Przemyslaw Oginski 
(Európska komisia), Margrete Auken a Jaroslav Paška
Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín bude požiadaný o stanovisko.

10. Petícia 1342/201, ktorú predkladá Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nemecká 
štátna občianka) v mene Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (Ornitologické 
združenie na ochranu bocianov čiernych) o porušovaní rámcovej smernice o 
vode, smernice o environmentálnej zodpovednosti a Aarhuského dohovoru v San 
Bernabé, Algeciras (Cádiz)

Rečníci: predsedajúca, Noelia Jurado Ortega (v zastúpení predkladateľa petície), José 
Maria Ramos Florido (Európska komisia), Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Victor 
Boştinaru
Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie. Stálemu predstaviteľovi Španielska bude zaslaný list.

Schôdza pokračovala o 16.53 h, ďalej jej predsedal podpredseda Carlos José Iturgaiz 
Angulo.

11. Správa o zisťovacej návšteve v Grécku (17. – 20. septembra 2013)

Rečníci: Carlos José Iturgaiz Angulo (vedúci delegácie), Marino Baldini, Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos 
(predkladateľ petície) a Kyriakos Gkikas (predkladateľ petície). Stretnú sa členovia 
delegácie, aby posúdili návrhy týkajúce sa odporúčaní k dokumentu a jeho finalizácie.

12. Petícia 847/2011, ktorú predkladá Mohammad Reza Fardoom, (britský štátny 
občan), v mene Solidarity, Independence and Democracy (SID) (Solidarita, 
nezávislosť a demokracia) o škrtoch v európskej verejnej službe

Rečníci: predsedajúca a Mohammad Reza Fardoom (predkladateľ petície)
Rozhodnutie: petícia zostane otvorená. O stanovisko bude požiadaný Výbor pre 
rozpočet.

Schôdza pokračovala o 16.53 h a predsedala jej Ermina Mazzoni (predsedníčka). Schôdza 
bola prerušená o 18.04 h. 
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13. Schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

* * * 

Utorok 26. novembra 2013 o 09.00 h

Schôdza pokračovala o 9.10 h a predsedala jej Ermina Mazzoni (predsedníčka).

14. Oznámenia predsedajúcej o rozhodnutiach koordinátorov

Uplatňovanie pracovných metód výboru PETI

Koordinátori vzali na vedomie predbežnú správu sekretariátu o uplatňovaní pracovných metód výboru v súlade s rozhodnutiami koordinátor

Prezentácia budúceho webového portálu pre petície

Koordinátori vzali na vedomie súhrnný dokument o vývoji nového webového portálu  pre 
petície. Uznali a schválili prijatý prístup a doteraz odvedenú prácu. Schválili tiež návrh 
filtrovacieho dotazníka a dohodli sa, že do konca januára 2014 by mala prebiehať pilotná fáza 
umožňujúca členom a zamestnancom odskúšať a zoznámiť sa s novým portálom a v prípade 
potreby navrhnúť možné zlepšenia. Margaret Aukenová zdôraznila, že pri príprave portálu by 
sa mal dodržiavať rokovací poriadok vrátane možnosti, aby iné osoby ako (hlavný) 
predkladateľ petície podporili v súlade s článkom 202 svojím podpisom petíciu.

Osobitná správa európskej ombudsmanky o sťažnosti týkajúcej sa agentúry Frontex 

Koordinátori sa dohodli, že požiadajú o to, aby mohol výbor vypracovať návrh správy o 
osobitnej správe európskej ombudsmanky v súlade s článkom 205 ods. 2 rokovacieho 
poriadku.  Skupina S&D je prvá v poradí na menovanie spravodajcu pre túto správu.  Časový 
harmonogram tejto správy by mal byť taký, že správa sa vo výbore bude prijímať v marci a 
plénu bude predložená na hlasovanie v apríli. 

Rozhodnutia o postupoch v naliehavých prípadoch

Koordinátori vyjadrili svoju pozíciu k návrhu postupov v naliehavých prípadoch pomocou 
oddeleného hlasovania takto:

- petície 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 2056/2013 a 
2091/2013 o imigrantoch v Stredozemnom mori, a najmä o nedávnych udalostiach na ostrove 
Lampedusa:  jednohlasne schválené;

- petícia 2259/2013 s viac než 55 000 podpismi o uplatňovaní so spätnou platnosťou 
talianskeho zákona 190/2012 o nezvoliteľnosti a zákaze kandidovania vo voľbách po 
odsúdení: zamietnutá, očakáva sa preklad umožňujúci dôkladnejšie a ucelenejšie pochopenie 
tejto problematiky;

- petícia 1753/2013 o pretrvávajúcom probléme kontrol na španielsko/gibraltárskych 
hraniciach: zamietnutá, keďže sa nezistili žiadne naliehavé prvky;
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- petícia 1845/2013 navrhujúca celoeurópske poistenie zodpovednosti za jadrové reaktory  
(14658 podpisov): zamietnutá, keďže sa nezistili žiadne naliehavé prvky;

- petícia 1784/2013 o vydaní M. Gilbertiho: schválená väčšinou.

Návrhy programov schôdzí

Koordinátori už schválili písomný návrh programu schôdze na 5. decembra. 
Boli informovaní o tom, že bude distribuovaný návrh programu schôdze 16. decembra a 
členovia k nemu môžu navrhnúť zmeny. 

Žiadosti o zmenu odporúčaní

Koordinátori schválili všetky žiadosti o zmenu odporúčaní s výnimkou odporúčania k petícii 
0324/2013, ktorá zostáva na žiadosť Victora Boştinara nezmenená, čo znamená, že petícia je 
v súlade s odporúčaním sekretariátu neprípustná. 

Body pre informáciu

Koordinátori vzali na vedomie tieto dokumenty:

- návrh listu adresovanému stálemu zastúpeniu Litvy, pokiaľ ide o petíciu 0358/2011;
- list zaslaný Konferencii predsedov výborov 24. októbra 2013 potvrdzujúci žiadosti o dve 

iniciatívne správy o USE a o prípadoch predložených Európskemu súdnemu dvoru v 
súlade s rozhodnutím koordinátorov zo 17. októbra 2013; 

- návrh listu, ktorý sa zašle predsedníctvu Rady a Komisii, týkajúci sa naliehavej ratifikácie 
zmluvy z Marakéšu týkajúcej sa materiálov na čítanie pre nevidiacich v súlade s 
rozhodnutím koordinátorov zo 17. októbra 2013.

Koordinátori vzali na vedomie tieto časové plány:

Správa o občianstve EÚ za rok 2013 (vychádzajúca z COM(2013) 269 final)
Spravodajca: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Predloženie návrhu správy v angličtine: utorok 26. novembra 
Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. decembra
Predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20.-21. januára
Stretnutie tieňových spravodajcov:  koniec januára
Hlasovanie vo výbore PETI: 10 – 11. februára 2014
Plánovaná plenárna schôdza: II. februárová schôdza 

Výročná správa PETI za rok 2013
Spravodajca: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

1. výmena názorov o pracovnom dokumente:  štvrtok 5. decembra
Predloženie návrhu správy::  20 – 21. januára 2014
Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 24. januára 2014
Predkladanie pozmeňujúcich návrhov a hlasovanie vo výbore PETI: 10 – 11. februára 2014
Plánovaná plenárna schôdza: 27. februára 2014
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Peter Jahr informoval koordinátorov, že Lena Kolarska-Bobińska, ktorá bola vymenovaná za 
spravodajkyňu PPE pre výročnú správu výboru PETI, sa vzdala činnosti v Parlamente v 
prospech služby svojej vlasti ako nová poľská ministerka pre vedu a vyššie vzdelávanie. Rolu 
spravodajcu pre výročnú správu prevezme Jarosław Leszek Wałęsa.  

Koordinátori tiež vzali na vedomie: 

- komentár k podujatiu Pracovné fórum  vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím v EÚ;

- list Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím s návrhom na vytvorenie pracovnej 
skupiny pod vedením Výboru pre petície a list Klausa-Heinera Lehneho zaslabný všetkým 
predsedom výborov, v ktorom vyzýva na prejavenie záujmu, na ktorý predsedníčka 
náležite odpovie.  

Rôzne otázky

Koordinátori vzali na vedomie skutočnosť, že posúdenie pracovného dokumentu o zisťovacej 
návšteve v Galícii sa na základe rozhodnutia väčšiny výboru odložilo. Bolo rozhodnuté, že 
výbor sa bude týmto dokumentom zaoberať na schôdzi koordinovanej predsedníctvom, ktorej 
cieľom bude nájsť dohodu medzi členmi delegácie o opísanej časti. Koordinátori potvrdili 
harmonogram a termíny pozmeňujúcich návrhov a schválenie pracovného dokumentu:

Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 27. novembra 2013
Posúdenie pozmeňujúcich návrhov: 5. decembra 2013 (dovtedy nebudú k dispozícii preklady)  
Hlasovanie: 16. decembra 2013

15. Správa o občianstve EÚ za rok 2013. Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť 
COM(2013) 269 final

Rečníci: predsedajúca, Nikolaos Salavrakos (spravodajca), Tatjana Ždanoka, Heinz K. 
Becker, Nikolaos Chountis a Victor Boştinaru

Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. decembra 2013
Posúdenie pozmeňujúcich návrhov: 20 – 21. januára 2014
Prijatie vo výbore: 10. – 11. februára 2014

16. Správa o zisťovacej návšteve v španielskej Galícii

Tento bod bol odložený.

17. Petícia 1441/2012, ktorú predkladá Didier Malé (francúzsky štátny občan) o 
skládke v Bois du Roi (Francúzsko)

Rečníci: predsedajúca, Jean-Claude Bocquillon (v zastúpení predkladateľa petície), 
Bartosz Zambrycki (Európska komisia), Carlos José Iturgaiz Angulo (v mene 
Phillippa Boullanda) a Peter Jahr
Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie.
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18. Petícia 1194/2013, ktorú predkladá Lidia Panetta (talianska štátna občianka) o 
určení miesta spracovania odpadu pre Rím (loc. Falcognana) namiesto 
Malagrotty 
a
petícia 1574/2013, ktorú predkladá Pasquale Calzetta (taliansky štátny občan) o 
nakladaní s odpadom vo Falcognane
a
petícia 1713/2013, ktorú predkladá poslanec EP Alfredo Pallone (taliansky štátny 
občan) a 4 ďalší poslanci EP na rovnakú tému
a
petícia 1856/2013, ktorú predkladá Laura Pasetti (talianska štátna občianka) na 
rovnakú tému
a
petícia 1968/2013, ktorú predkladá Luigino Bucchi (taliansky štátny občan) na 
rovnakú tému
a
petícia 2330/2013, ktorú predkladá poslankyňa EP Roberta Angelilli (talianska 
štátna občianka) na rovnakú tému  

Rečníci: predsedajúca a Andrea Baffoni (v zastúpení predkladateľa petície), 
predsedajúca, ktorá vystúpila a privítala delegáciu výboru pre vyšetrovanie, dohľad a 
petície írskeho parlamentu, Pasquale Calzetta (predkladateľ petície), Laura Pasetti 
(predkladateľka petície), Luigino Bucchi (predkladateľ petície), Ion Codescu 
(Európska komisia), Margrete Auken, Judith A. Merkies, Roberta Angelilli, Alfredo 
Antoniozzi, predsedajúca a Roberta Angelilli.
Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie. Bude zaslaný list komisárovi pre životné prostredie Janezovi 
Potočnikovi s výzvou, aby prišiel do výboru a rokoval s ním o situácii s odpadom v 
Laziu a s návrhom, aby konkrétne miesta v regióne Lazio priamo navštívil.

19. Petícia 0051/2013, ktorú predkladá Pedro Jimenez San José (španielsky štátny 
občan) v mene Izquerda Unida, o schválení projektov ťažby, skladovania 
a prevozu zemného plynu v národnom parku Doñana (Huelva), ktorý je súčasťou 
sústavy chránených území Natura 2000
a
petícia 0085/2013 Aurelia Gonzáleza Perisa (španielskeho štátneho občana), v 
mene Asocación Mesa de la Ría de Huelva, o ťažbe zemného plynu, podzemnom 
skladovaní a nakladaní s odpadom v národnom parku Doñana (Huelva) bez 
licencie IPPC od roku 2008

Rečníci: predsedajúca, Pedro Jimenez San José (predkladateľ petície), David 
Hammerstein (v zastúpení druhého predkladateľa petície), Ion Codescu (Európsdka 
komisia), Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero (v 
zastúpení Gas Natural, prevádzkovateľa projektu ťažby zemného plynu v Doñana 
(0051/13)), Luis Yáñez-Barnuevo García a Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie.
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20. Vyhlásenie predsedu výboru pre vyšetrovanie, dohľad a petície írskeho 
parlamentu 

Rečníci: predsedajúca a Pádraig Mac Lochlainn TD (predseda uvedeného írskeho 
parlamentného výboru, ktorý sa Výboru pre petície poďakoval za pozvanie a srdečné 
prijatie jeho výboru. Zdôraznil, že Výbor pre petície EP je vzorom toho, ako by mali 
petičné výbory pracovať a že hlavným účelom návštevy bolo pozorovať postupy PETI 
a poučiť sa z nich. Mac Lochlainn sa poďakoval najmä Davidovi Lowemu (vedúcemu 
sekretariátu výboru PETI), ktorý írskemu parlamentnému výboru poskytoval 
mimoriadne užitočné a cenné rady počas úvodnej fázy.  Načrtol právomoci a postupy  
v írskom výbore a poukázal na nanajvýš podpornú rolu novej európskej 
ombudsmanky Emily O'Reillyovej pri zriaďovaní jeho výboru. 

21. Prezentácia európskej ombudsmanky Emily O'Reillyovej v súvislosti s jej 
osobitnou správou o sťažnosti týkajúcej sa agentúry Frontex

Rečníci: predsedajúca, ktorá predstavila a privítala  Emily O'Reillyovú (európsku 
ombudsmanku), ktorá výboru predložila svoju prvú osobitnú správu, Jim Higgins, 
Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Emily O'Reilly (európska 
ombudsmanka), ktorá zodpovedala na otázky predložené predchádzajúcimi rečníkmi, 
a predsedajúca, ktorá ombudsmanku informovala, že Výbor pre petície rozhodol 
naliehavo posúdiť viacero petícií o otázkach prisťahovalectva v Stredozemí.

 * * * 

Schôdza sa skončila o 12.36 h.

* * *

B.  Petície, ktoré sa uzavrú na základe písomnej odpovede Európskej komisie 
alebo iných doručených dokumentov

Uzavreté boli tieto petície: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 1595/2009, 1384/2010, 
1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 1485/2012, 1489/2012, 
1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 1518/2012, 1528/2012, 
1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 1658/2012, 1676/2012, 
1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 a 1738/2012.

Petície1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 a 1514/2012 budú odstránené z časti B 
programu schôdze a prediskutované v časti A na budúcej schôdzi.

22. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze

štvrtok 5. decembra 2013 od 9.00 do 12.30 h  

Prílohy: 

Zoznam petícií, ktoré boli uznané ako prípustné od predchádzajúcej schôdze, ktorá sa 
uskutočnila 17. októbra 2013.
Zoznam petícií, ktoré sa stiahnu, uzavrú alebo znovu otvoria na základe prílohy k poznámkam 
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predsedníčky.
Zoznam predložených petícií, ktoré sú sporné.
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