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Petíciós Bizottság

PETI_OJ(2015)241_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2015. április 16., csütörtök, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: ASP A1G-3

9.00-től 10.00-ig (zárt ülés)

1. Koordinátorok ülése

* * *

10.00-kor

2. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 554.756
FdR 1057036

3. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
 2015. február 26.

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ mellékletek

_________________________

(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 egy későbbi ülésen.
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4. Az elnök közleményei

5. Egyéb kérdések

6. Elnökségi közlemények a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

Vélemények

*** Szavazás ***

7. Vélemény a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi 
megállapodásra irányuló tárgyalásokkal (TTIP) kapcsolatban az 
Európai Bizottsághoz intézett ajánlásokról (2014/2228 (INI))                                                    
(az INTA bizottságnak)
Előadó:    WALESA (PPE)
(módosítások határideje: 2015.3.23.)
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 549.172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Vélemény az alapvető jogok európai uniós helyzetéről szóló 
2013–2014. évi éves jelentésről                                  (a LIBE 
bizottságnak)
(2014/2254 (INI))
Előadó:    CABEZON RUIZ  (S-D)
(módosítások határideje: 2015.3.16.)

– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 549.253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

***Szavazás vége***

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Környezetvédelem

9. Paul Stefan osztrák állampolgár által a Verein Lebensraum 
Mattigtal elnevezésű egyesület nevében benyújtott 1004/2014. sz. 
petíció a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatáról szóló 
irányelv állítólagos kijátszásáról egy ausztriai gyorsforgalmi út (B 
147) építése kapcsán
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   további információ 
szükséges

10. Gisela Urban és Gabriele Menzel német állampolgárok által 
számos állatvédelmi szervezet nevében benyújtott, 7724 aláírást 
tartalmazó 1833/2013. számú petíció az állatkísérletek és a 

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446
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REACH-rendelet ellen
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Csalás – korrupció

11. Ernesto Sojo spanyol állampolgár által benyújtott 0570/2013. 
számú petíció a romániai korrupcióról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   további információ 
szükséges
   LT RO

Vélemények

12. Vélemény a „Right2Water” európai polgári kezdeményezés 
nyomon követéséről                                                           
(az ENVI bizottságnak)
(2014/2239 (INI))
Előadó:   AUKEN (VERTS)
(a lehetőleg angol nyelvű módosítások határideje: 2015.4.17.  /  
szavazás: 2015.5.5.)
– véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 551.864
    FdR 1053143

13. Vélemény az „európai polgári kezdeményezésről”         
(az AFCO bizottságnak)
(2014/2257 (INI))
Előadó:    BECERRA BASTERRECHEA  (ALDE)
(módosítások határideje:  2015.4.23.  /  szavazás: 2015.6.23.)

– véleménytervezet megvitatása

    PA– PE 551.974
    FdR 1054485

* * *

15.00-kor

14. Bernhard Kempen német állampolgár által hat vállalkozás 
nevében benyújtott 0725/2011. számú petíció a német és osztrák 
ipari és kereskedelmi kamarákban való kötelező tagságról
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

   JURI-vélemény
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   A kölni jogi fakultás 
levele

Pénzügyi szolgáltatások – Fogyasztói jogok

15. Daniel Marian Iorga román állampolgár által a „Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca” szervezet nevében benyújtott 
626/2011. számú petíció az ingatlan megvásárlása érdekében 
felvett jelzáloghitel kapcsán a spanyol alkotmány állítólagos 
megsértéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
José Manuel Martín Álvarez, spanyol állampolgár által benyújtott 
179/2012. számú petíció kilakoltatás esetén a datio in solutum 
jogintézményének spanyolországi bevezetéséről és elfogadásáról
valamint
José Manuel Martin Alvarez spanyol állampolgár által benyújtott 
644/2012. számú petíció a jelzálog-hitelezési gyakorlatokról és a 
datio in solutum jogintézményének spanyolországi bevezetéséről
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
B. B. C., spanyol állampolgár által benyújtott 783/2012. számú 
petíció a spanyol alkotmány állítólagos megsértéséről a 
jelzáloghitel-ügyletek tekintetében
valamint
Pedro Mollar Roda spanyol állampolgár által benyújtott 
1669/2012. számú petíció a datio in solutum jogintézményének a 
jelzálogra vonatkozó spanyol jogszabályokba történő 
bevezetéséről
valamint
Pablo Monedero Valero és Ana Valera Vera spanyol 
állampolgárok által benyújtott 0996/2013. számú petíció a datio 
in solutum elvének a jelzálogra vonatkozó spanyol 
jogszabályokba való bevezetéséről
valamint
Eduardo Lledias Eduardo spanyol állampolgár által benyújtott 
1345/2013. számú petíció Spanyolországban a bankoknak való 
tartozás esetén az ingatlanok kényszerértékesítéséről
valamint
Manuel Garcia Barba spanyol állampolgár által benyújtott 
1249/2013. számú petíció a jelzáloghitel-referenciaindexnek a 
jelzálogkamatok megállapításához való alkalmazásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
A.T. spanyol állampolgár által benyújtott 1436/2013. számú 

   CM–
   PE 480.721/REV. II
   FdR 891586

   LT ES

   CM– PE 537.233
   FdR 1032511

   CM– PE 537.456
   FdR 1034241

  CM– PE 544.428
   FdR 1044197

   további információ 
szükséges
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petíció a jelzálogszerződések feltételeinek egyoldalú 
megváltoztatásáról Spanyolországban
valamint
Antonio Jurado Checa spanyol állampolgár által a „Méltóság 
menete” („March for dignity”) kampány nevében benyújtott 
1705/2013. számú petíció a spanyol jelzálogtörvényről
valamint
Jose Javier Martinez Chantada spanyol állampolgár által 
benyújtott 1736/2013. sz. petíció a spanyolországi jelzáloghitel-
törvényről
valamint
L.M.V.M. spanyol állampolgár által benyújtott 2120/2013. számú 
petíció a jelzáloghitelről Spanyolországban
valamint
Dolores Morales Berenguel spanyol állampolgár által benyújtott  
2159/2013. számú petíció a spanyol jelzálogjogról
valamint
Lauzinete Manzioli spanyol állampolgár által benyújtott 
2440/2013. számú petíció a spanyolországi jelzáloghitel-
törvényről
valamint
Jose Lacalle Marqez spanyol állampolgár által a „Fundacion 
YouBank” nevében benyújtott, 2000 aláírást tartalmazó 
2563/2013. számú petíció az állítólagosan rosszhiszemű 
jelzálogzáradékokról (clausula suelo de hipoteca) 
Spanyolországban
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Amparo Yoldi spanyol állampolgár által benyújtott 2610/2013. 
számú petíció egy spanyol jelzálog törléséről

   CM– PE 546.930
   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   további információ 
szükséges

   további információ 
szükséges

16. Najden Bojadzsev bolgár állampolgár által benyújtott 513/2012. 
számú petíció a spanyol La Caixa Bank csalárd gyakorlatairól
valamint
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
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
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
valamint
María Alejandra Pizzorno García olasz állampolgár által 

   CM–
   PE 502.154/REV.
   FdR 1003948

   LT ES1
   LT ES2
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benyújtott 677/2012. számú petíció pénzügyi eszközöknek 
spanyol bankok és takarékpénztárak ügyfelei számára történő 
értékesítése során elkövetett állítólagos visszaélésekről
valamint
Eva Urbano Romero spanyol állampolgár által benyújtott 
785/2012. számú petíció pénzügyi eszközök egy spanyol bank 
ügyfeleinek történő állítólagos eladásáról
valamint
Y.A.S.S. spanyol állampolgár által benyújtott 0788/2012. számú 
petíció pénzügyi eszközök egy takarékpénztár egyik ügyfelének 
történő eladása során állítólagosan elkövetett csalásról
valamint
Juan Campuzano Casas, spanyol állampolgár által benyújtott, 6 
aláírást tartalmazó 949/2012. számú petíció pénzügyi eszközök 
egy takarékpénztár ügyfeleinek történő értékesítése során tett 
visszaélésekről
valamint
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
valamint
Epifanio Vázquez Buendia spanyol állampolgár által benyújtott 
1247/2012. számú, 4 aláírást tartalmazó petíció Spanyolországban 
a pénzügyi eszközök takarékpénztári ügyfeleknek történő 
értékesítésekor tapasztalt állítólagos visszaélésekről
valamint
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)
valamint
Xesus Dominguez Dominguez spanyol állampolgár által a 
„Coordenadora de Plataformas de Afectados pelas Participaçoes 
Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas” nevében benyújtott 
1498/2012. számú, 43 000 aláírást tartalmazó petíció kockázatos 
pénzügyi eszközök spanyolországi bankok általi csalárd 
értékesítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Amparo García Ovejero spanyol állampolgár által benyújtott 
1662/2012. számú petíció egy takarékpénztár ügyfele számára 
pénzügyi eszközök értékesítése során történt állítólagos csalásról 
és visszaélésről
valamint
N.G.C. spanyol állampolgár által benyújtott 1761/2012. számú 

   CM– PE 523.149
   FdR 1010219
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petíció kockázatos értékpapírok („participaciones preferentes”) 
takarékpénztárak ügyfeleinek történő csalárd eladásáról 
Spanyolországban
valamint
Rufino Manzaneque Ramos spanyol állampolgár által benyújtott 
1851/2012. számú petíció kockázatos értékpapírok 
(„participaciones preferentes”) takarékpénztárak ügyfeleinek 
történő csalárd eladásáról Spanyolországban
valamint
R.T.M. spanyol állampolgár által benyújtott 1864/2012. számú 
petíció kockázatos értékpapírok („participaciones preferentes”) 
takarékpénztárak ügyfeleinek történő csalárd eladásáról 
Spanyolországban
valamint
Agustín Valero Gómez spanyol állampolgár által benyújtott 
0169/2013. számú, 43 aláírást tartalmazó petíció a spanyol 
bankok ügyfelei számára megtévesztő módon értékesített 
kockázatos pénzügyi eszközökről (participaciones preferentes)
(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Ana María Cedeira Zas spanyol állampolgár által a Plataforma de 
Afectados por Participaciones Preferentes y Subordinadas de A 
Coruña nevében benyújtott, 0171/2013. számú petíció a spanyol 
bankok ügyfelei számára megtévesztő módon értékesített 
kockázatos pénzügyi eszközökről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Montserrat Domeque Serrano spanyol állampolgár által benyújtott 
2206/2013. számú petíció az elsőbbségi részvények 
értékesítéséről
valamint
A.P.R. spanyol állampolgár által benyújtott 2215/2013. számú 
petíció személyes pénzügyi problémájáról
valamint
Santiago del Olmo del Olmo spanyol állampolgár által benyújtott 
2228/2013. számú petíció a részvényekbe fektetett megtakarítások 
elvesztéséről és az azokért járó kártérítésről
valamint
Miriam Pardo Navarro spanyol állampolgár által benyújtott 
2243/2013. számú petíció az elsőbbségi részvények ügyének 
kismegtakarítókra gyakorolt hatásáról
valamint
Lopez Ramirez spanyol állampolgár által benyújtott 2274/2013. 
számú petíció a tisztességtelen banki gyakorlatokról 
Spanyolországban

   CM– PE 532.482
   FdR 1028551

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

   CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   CM– PE 546.943
   FdR 1048509

Környezetvédelem
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Az attikai, peloponnészoszi, theszprotíai és korfui hulladékgazdálkodással kapcsolatban 2013. 
szeptember 18. és 20. között Görögországban tett tényfeltáró látogatásról szóló jelentésben 
foglalt ajánlásokat követő intézkedések – az alább petíciók vonatkozásában:

17. Mavroudis Voridis görög állampolgár által benyújtott 0078/2007. 
sz. petíció Kelet-Attika egy részén egy szemétlerakóhely 
megépítéséről
valamint
Konstantinos Papadigenopoulos görög állampolgár által 
benyújtott 0573/2011. 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 396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/REV. II
   FdR 943023

18. Kiriákosz Gíkasz görög állampolgár által benyújtott 1710/2013. 
sz. petíció a filíi hulladéklerakóról és annak a környezetre és a 
helyi lakosok egészségére gyakorolt hatásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Harilaos Marmarou görög állampolgár által a Fyliért Küzdő 
Bizottság (Epitropi Agona Fylis) elnevezésű szervezet nevében 
benyújtott, 2887 1 aláírást tartalmazó 520/2013. sz. petíció a 
hulladéklerakónak a környező térségre és az ott élőkre gyakorolt 
hatásairól, valamint végleges bezárásáról

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645

   sir

19. Dionysios Papadopoulos görög állampolgár által a Megalopoli 
városi tanács nevében benyújtott 0978/2008. számú petíció a 
hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének uniós 
kritériumai és eljárásai alkalmazásának egy, a görögországi 
Peloponnészoszon található Megalopoli közelébe tervezett 
hulladéklerakó kialakításával kapcsolatosan a görög hatóságok 
által történő elmulasztásáról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)
(a termelés rekonstrukciójárét, a környezetért és az energiaügyért 
felelős görög minisztérium képviselőjének jelenlétében)

   CM–
   PE 421.179/REV. V
   FdR 1039542

20. 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

   CM–
   PE 462.679/REV. VI
   FdR 1026025

21. Ioannis Papadopoulos, belga állampolgár által benyújtott 
0212/2008. számú petíció hulladéklerakók létesítéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM–
   PE 416.475/REV. VII
   FdR 1029810
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* * *

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

22. James Lunney, feltehetően ír állampolgár által előterjesztett 
0295/2005. számú petíció a Superdumppal szemben fellépő 
Nevitt Lusk akciócsoport részéről egy tervezett hulladéklerakó 
létesítményről

   CM–
   PE 369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. T.F.T spanyol állampolgár által a „Plataforma por la defensa de 
los valles verdes” szervezet nevében benyújtott 0338/2010. sz. 
petíció a Sierra de Cazorla nemzeti parkban (Jaén tartomány) 
folytatott vízkivételről és kútfúrásokról

   CM–
   PE 456,744/REV. VII
   FdR 1052667

24. Manuel Altemir Mergelina spanyol állampolgár által benyújtott 
1032/2010. számú petíció a spanyol felsőoktatási intézményekbe 
való felvételkor az Európai Iskolák diákjai által elszenvedett 
hátrányos megkülönböztetésről

   CM–
   PE 464,854/REV. II
   FdR 1052668

25. Angel Alekszandrov Vasziljev bolgár állampolgár által benyújtott 
1598/2010. számú petíció a munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző 
intézkedésekről szóló európai uniós jogi aktusoknak a bolgár 
hatóságok általi állítólagos megsértéséről

   CM– PE 469,917/REV
   FdR 1052670

26. Christian Frener osztrák állampolgár által benyújtott 0045/2011. 
számú petíció Ausztriában, Vorarlberg tartományban a 
tömegközlekedés terén az Európai Unió közbeszerzési eljárásának 
be nem tartásáról

   CM–
   PE 487,822/REV. IV
   FdR 1052675

27. Jean-Antoine Enrile francia állampolgár által benyújtott 
0817/2011. számú petíció a nem spanyolországi illetőségű 
személyek esetében az öröklési illeték megfizetésével kapcsolatos 
hátrányos megkülönböztetésről

   CM–
   PE 480,732/REV. II
   FdR 1052676

28. Az IRC-Pescara olasz állampolgárságú munkavállalói által 
benyújtott 0222/2012. számú petíció a globalizáció 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól

   CM– PE 551,799
   FdR 1052962

29. Az „Asociația Drepturilor Civile” (polgári jogok egyesülete) által 
benyújtott 0444/2012. számú petíció egy palagáz kitermelését 
célzó romániai projektről 
valamint
Danièle Favari francia állampolgár által benyújtott, 0504 15860 
aláírással ellátott 0504/2012. számú petíció a palagáz kitermelése 

   CM– PE 502,148/REV
   FdR 1052680
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elleni tiltakozásukról
valamint
Vasile Stan román állampolgár által benyújtott 0596/2012. számú 
petíció a palagáz tervezett romániai kitermelése elleni 
tiltakozásról
valamint
Edward Zytka lengyel állampolgár által benyújtott 0761/2012. 
számú petíció a palagáz Lengyelországban történő kitermeléséről
valamint
Rosemary Rechter brit állampolgár által benyújtott 0895/2012. 
számú petíció a fosszilis tüzelőanyagokról
valamint
Oana Chirila román állampolgár által benyújtott 2376/2013. 
számú petíció a palagáz romániai kutatásáról

30. Mandfred Johann és Hannelore Danzer osztrák állampolgár által 
benyújtott 0540/2012. számú petíció a Felanitx-ban 
(Spanyolország, Baleár-szigetek) megfelelő hatásvizsgálat 
készítése nélkül folytatott kitermelői és ipari tevékenységről

   CM– PE 506,263/REV
   FdR 1052681

31. Maria Iancu román állampolgár által benyújtott 1716/2012. sz. 
petíció az olaszországi munkaszerződéséről és a román 
nemzetiségű személyekkel szembeni állítólagos
megkülönböztetésről

   CM– PE 551,800
   FdR 1052965

32. Marco Bava olasz állampolgár) által benyújtott 1774/2012. sz. 
petíció a helyi hatóságok büntetőjogi és polgári jogi felelősségéről 
a környezeti károkat okozott fejlesztési tervek tekintetében

   CM– PE 551,801
   FdR 1052966

33. Patrick Vanhoudt belga állampolgár által benyújtott 0236/2013. 
számú, 35 aláírást tartalmazó petíció Gonderange-ban 
(Luxemburg) egy erőműprojekt jóváhagyásáról

   CM– PE 529,961/REV
   FdR 1052685

34. David Reiling brit állampolgár által benyújtott 0328/2013. sz. 
petíció a máltai állami iskolákhoz való hozzáférésről

   CM– PE 535,904/REV
   FdR 1052687

35. Oisin Jones-Dillon ír állampolgár által benyújtott 1212/2013 sz. 
petíció Máltán az uniós polgárok hátrányos megkülönböztetéséről

   CM– PE 537,230/REV
   FdR 1052688

36. Luis Maria Taboada Gonzalez spanyol állampolgár által 
benyújtott 1527/2013. sz. petíció várostervezési 
szabálytalanságokról Ferrol városában

   CM– PE 551,803
   FdR 1052968

37. Nyikolaj Antonov bolgár állampolgár által benyújtott 1764/2013. 
sz. petíció egy körutazásokat szervező társaság részéről két, 
Svédországban hajóra szállni kívánó bolgár diákkal szemben 

   CM– PE 551,804
   FdR 1052969
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tanúsított megkülönböztetésről

38. Lorenzo Croce olasz állampolgár által benyújtott 1825/2013. sz. 
petíció az állatok védelmének Európai Unión belüli 
kiterjesztéséről

   CM– PE 551,805
   FdR 1052970

39. Mark Tedman ír állampolgár 1919/2013. sz. petíciója az 
egészségügyi rendszer harmonizálásának szükségességéről az 
Európai Unióban

   CM– PE 551,808
   FdR 1052975

40. Aleksander Sandelin svéd állampolgár által benyújtott 1974/2013. 
sz. petíció egy finnországi térség hanyatlásáról

   CM– PE 551,809
   FdR 1052976

41. Dorian Zor román állampolgár által benyújtott 1992/2013. számú 
petíció a biztonsági személyzet számára Romániában előírt 
munkaórák számáról

   sir
   LT RO

42. Graziano Benedetto olasz állampolgár által benyújtott 2035/2013. 
sz. petíció a 98/5/EK irányelv értelmében a több mint egy 
tagállamban szerzett kettős szakképesítések használatáról

   CM– PE 551,810
   FdR 1052977

43. Giuseppe Ursini olasz állampolgár által, a CODACONS nevében 
benyújtott 2063/2013. sz. petíció az olaszországi Alitaliának 
nyújtott állami támogatásról

   CM– PE 551,811
   FdR 1052978

44. Gredo Förster német állampolgár által benyújtott 2066/2013. sz. 
petíció az IBAN/BIC-kód névvel és számmal való egyezésének 
banki tranzakciók során történő ellenőrzéséről 

   CM– PE 551,812
   FdR 1052979

45. A.M.P. spanyol állampolgár által benyújtott 2107/2013. sz. 
petíció a légszennyezésről 

   CM– PE 551,813
   FdR 1052980

46. S. E. német állampolgár által benyújtott 2198/2013 sz. petíció a 
személyazonosító okmányok ideiglenes visszatartásáról

   CM– PE 551,818
   FdR 1052985

47. Uwe Rutter német állampolgár által benyújtott 2221/2013. sz. 
petíció thai állampolgárságú feleségének tartózkodási 
engedélyéről

   CM– PE 551,819
   FdR 1052986

48. Detlef Zöllner német állampolgár által benyújtott 2224/2013. sz. 
petíció a Dublin II. rendelet átdolgozásáról

   CM– PE 551,820
   FdR 1052987
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49. Antonio Galantino olasz állampolgár által benyújtott, több mint 
55 000 aláírást tartalmazó 2259/2013. sz. petíció a passzív 
választójog hiányáról és büntetőjogi felelősséget megállapító 
ítéletet követő választhatóságról szóló 190/2012. sz. olasz törvény 
visszaható hatályú alkalmazásáról

   CM– PE 551,821
   FdR 1052988

50. Daniel Ungurian román állampolgár által benyújtott 2261/2013. 
sz. petíció a lovas kocsik közúti használatának valamennyi 
tagállamban való betiltására irányuló javaslatról

   sir
   LT RO

51. Francesco Era olasz állampolgár által benyújtott 2380/2013. sz. 
petíció a fogyasztók és vállalkozások jogainak az olasz bankok és 
az Equitalia adóbehajtó szervezet általi megsértéséről

   CM– PE 551,822
   FdR 1052989

52. Doros Polykarpou ciprusi állampolgár által Muhammad Altaf 
nevében benyújtott 2438/2013. számú petíció Muhammad Altaf 
tartózkodási engedélyének kiállításáról Ciprusban

   CM– PE 551,825
   FdR 1052992

53. Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes portugál állampolgár által 
benyújtott 2442/2013. számú petíció a galiciai börtönökben 
elkövetett kínzásokról

   CM– PE 551,827
   FdR 1052994

54. Philippe Martinot francia állampolgár által benyújtott 2443/2013. 
számú petíció a vezetékes telefon szolgáltatás és széles sávú 
összeköttetés hiányáról Saint-Laurent-du-Maroniban (Francia-
Guyana)

   CM– PE 551,828
   FdR 1052995

55. Ugo Papa olasz állampolgár által benyújtott 2457/2013. sz. 
petíció a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó 
közös szabályokról szóló 1008/2008/EU rendeletnek való 
megfelelésről

   CM– PE 551,829
   FdR 1052996

56. Alina Frimu olasz állampolgár által benyújtott 2474/2013. sz. 
petíció a romániai Bota ügyvédi kamarában tagsággal rendelkező, 
Olaszországban letelepedett ügyvédek nyilvántartásból való 
törléséről
valamint
G. C. olasz állampolgár által benyújtott 2476/2013. sz. petíció a 
román UNBR Bota ügyvédi kamara tagjainak Olaszországban 
történő nyilvántartásba vételének elutasításáról
valamint
Alessandro Pietri olasz állampolgár által benyújtott 2484/2013. 
sz. petíció a romániai Bota Bar ügyvédi kamarához tartozó, 
Olaszországban letelepedett ügyvédekről

   CM– PE 551,830
   FdR 1052997
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57. AM GC spanyol állampolgár által benyújtott 2485/2013. sz. 
petíció a fogyasztóvédelemről szóló 1/2007. sz. spanyol királyi 
rendelet tervezett jogi reformjáról

   CM– PE 551,831
   FdR 1052998

58. Lorraine Cleaver brit állampolgár által benyújtott 2502/2013. sz. 
petíció az orvosi ellátáshoz való hozzáférés nehézségeiről 
Skóciában 

   sir
   LT EMA

59. J. R. spanyol állampolgár által benyújtott 2525/2013. sz. petíció a 
szakmák deregulációjáról szóló spanyol jogszabály 
végrehajtásáról

   CM– PE 551,832
   FdR 1052999

60. H. K. német állampolgár által benyújtott Petition 2548/2013. sz. 
petíció a higanyt tartalmazó, alacsony energiafogyasztású 
izzólámpák betiltásáról

   CM– PE 551,833
   FdR 1053000

61. Gerd Litzenburger német állampolgár által benyújtott 2549/2013. 
sz. petíció a németországi kéményseprési monopóliumokról

   CM– PE 551,834
   FdR 1053001

62. Albano De Alonso Paz spanyol állampolgár által benyújtott 
2582/2013. sz. petíció a fogyatékossággal élő gyermekek spanyol 
hatóságok általi állítólagos megkülönböztetéséről

   CM– PE 551,835
   FdR 1053002

63. A. P. olasz állampolgár által benyújtott 2598/2013. sz. petíció az 
olasz ipari mérnökökről 
valamint
G.E. olasz állampolgár által benyújtott 0167/2014. sz. petíció az 
olaszországi ipari technikusokról

   CM– PE 551,837
   FdR 1053024

64. M.M. német állampolgár által benyújtott 2623/2013. számú 
petíció a Spanyolországban ingatlannal rendelkező uniós 
polgárokkal szembeni tisztességtelen bánásmódról

   CM– PE 551,839
   FdR 1053026

65. E. Z. lengyel állampolgár által benyújtott 2653/2013. sz. petíció 
számítógépes program viszonteladásáról

   CM– PE 551,841
   FdR 1053028

66. H. K. német állampolgár által benyújtott 2663/2013. sz. petíció az 
általa értelmetlennek és pazarlónak tartott németországi Rajna-
vidék–Pfalz tartományi B50-es autópálya-projektről

   CM– PE 551,842
   FdR 1055231

67. Alessandro Lepidini olasz állampolgár által a „Nodiscarcia divino 
amore” szervezet nevében benyújtott 2666/2013. sz. petíció a 
falcognanai hulladéklerakóról

   CM– PE 551,843
   FdR 1053031
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68. A. D. B. német állampolgár által a Verein Grundrecht auf 
Gesundheit nevű egyesület nevében benyújtott 2677/2013. sz., 
263 148 aláírást tartalmazó petíció az 1924/2006/EK rendeletről 
és az egészséghez való jogról szóló 

   CM– PE 551,844
   FdR 1053032

69. Olga Sayago Solano spanyol állampolgár által benyújtott 
2696/2013. sz. petíció a spanyolországi Erasmus-ösztöndíjakról

   CM– PE 551,845
   FdR 1053033

70. Steve Rawlings brit állampolgár által a „Chepstow Friends of the 
Earth” (a Föld chepstow-i barátai) társaság nevében benyújtott 
2771/2013. számú petíció egy iskolaépítési projekttel kapcsolatos 
környezeti hatásvizsgálat elvégzéséről

   CM– PE 551,848
   FdR 1053036

71. Grzegorz Łomanko lengyel állampolgár által benyújtott 
2845/2013. sz. petíció a Natura 2000 területek fölötti repülési 
tilalomról

   CM– PE 551,853
   FdR 1053042

o O o

72. A következő ülés időpontja és helye
   2015. május 4., 15.00 – 18.30
   2015. május 5. ,  9.00 – 12.30 és 15.00 – 18.30


