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Výbor pre petície
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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 16. apríla 2015 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť ASP A1G-3

od 9.00 do 10.00 h (za zatvorenými dverami)

1. Schôdza koordinátorov

* * *

o 10.00 h

2. Prijatie programu schôdze (1) PE 554,756
FdR 1057036

3. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:
 26. februára 2015

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ prílohy

_________________________

(� ) 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 
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potom automaticky zahrnutý do časti A a bude sa o ňom rokovať na nasledujúcej schôdzi.

4. Oznámenia predsedajúceho

5. Rôzne otázky

6. Oznámenia predsedajúceho o rozhodnutiach, ktoré prijali 
koordinátori

Stanoviská

*** Hlasovanie ***

7. Stanovisko k odporúčaniam pre EK o rokovaniach 
o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)              
(2014/2228 (INI))                                                    (pre výbor 
INTA)
Spravodajkyňa:    WALESA (PPE)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. 3. 2015
- prijatie návrhu stanoviska

    PA– PE 549,172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Stanovisko k výročnej správe o situácii v oblasti základných práv 
v EÚ (2013 – 2014)                                  (pre výbor LIBE)
(2014/2254(INI))
Spravodajkyňa:    CABEZON RUIZ  (S-D)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. 3. 2015

- prijatie návrhu stanoviska

    PA– PE 549. 253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

*** Koniec hlasovania ***

Za prítomnosti Európskej komisie

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

Životné prostredie

9. Petícia č. 1004/2014, ktorú predkladá Paul Stefan, rakúsky štátny 
príslušník, v mene združenia Verein Lebensraum Mattigtal, o 
údajnom obchádzaní smernice o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie (B 147) v Rakúsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir

10. Petícia č. 1833/2013, ktorú predkladajú Gisela Urban a Gabriele 
Menzel, nemeckí štátni príslušníci, v mene viacerých združení na 
ochranu zvierat, so 7724 podpismi, o testovaní na zvieratách a 
nariadení REACH

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446
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(za prítomnosti predkladateľky petície)

Podvod – korupcia

11. Petícia č. 0570/2013, ktorú predkladá Ernesto Sojo, španielsky 
štátny príslušník, o korupcii v Rumunsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   sir
   LT RO

Stanoviská

12. Stanovisko k pokračovaniu európskej iniciatívy občanov 
„Right2Water“
(2014/2239(INI))
Spravodajkyňa:   AUKEN (Verts)
(termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, najlepšie v 
anglickom jazyku: 17. 4. 2015  /  hlasovanie: 5. 5. 2015)
- preskúmanie návrhu stanoviska

    PA– PE 549.864
    FdR 1053143

13. Stanovisko k európskej iniciatíve občanov         (pre výbor 
AFCO)
[2014/2257(INI)].
Spravodajkyňa:    BECERRA BASTERRECHEA  (ALDE)
(termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov:  23. 4. 2015  /  
hlasovanie: 23. 6. 2015)
- preskúmanie návrhu stanoviska

    PA– PE 549.864
    FdR 1054485

* * *

o 15.00 h

14. Petícia č. 0725/2011, ktorú predkladá Bernhard Kempen, 
nemecký štátny príslušník, v mene šiestich podnikov, o povinnom 
členstve v nemeckej obchodnej a priemyselnej komore a rakúskej 
obchodnej a priemyselnej komore

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

   stanovisko výboru 
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(pravdepodobne za prítomnosti predkladateľa petície) JURI
   LT Právnická fakulta, 
Universität zu Köln

Finančné služby – Práva spotrebiteľov

15. Petícia č. 626/2011, ktorú predkladá Daniel Marian Iorgu, 
rumunský štátny príslušník, v mene platformy Platforma de 
Afectados por la Hipoteca, o údajnom porušení španielskej ústavy 
v súvislosti s hypotékami na kúpu nehnuteľnosti
(pravdepodobne za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia č. 179/2012, ktorú predkladá José Manuel Álvarez Martín, 
španielsky štátny príslušník, o zavedení a prijímaní plnenia datio 
in solutum v Španielsku v prípadoch vysťahovania z domu
a
Petícia č. 644/2012, ktorú predkladá José Manuel Martin Alvarez, 
španielsky štátny príslušník, o hypotekárnych praktikách 
a zavedení plnenia datio in solutum v Španielsku
(pravdepodobne za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia č. 783/2012,  ktorú predkladá B.B.C., španielsky štátny 
príslušník, o údajnom porušení španielskej ústavy v súvislosti 
s postupmi v hypotekárnom bankovníctve
a
Petícia č.1669/2012, ktorú predkladá Pedro Mollar Roda, 
španielsky štátny príslušník, v prospech zavedenia plnenia datio 
in solutum do španielskych právnych predpisov v oblasti 
hypotekárnych úverov
a
Petícia č. 0996/2013, ktorú predkladá Pablo Monedero Valero a 
Ana Valera Vera, španielski štátni príslušníci, o zavedení plnenia 
datio in solutum do španielskych právnych predpisov v oblasti 
hypotekárnych úverov
a
Petícia č. 1345/2013, ktorú predkladá Eduardo Lledias Eduardo, 
španielsky štátny príslušník, o nútenom predaji nehnuteľnosti pre 
neplatenie bankám v Španielsku
a
Petícia č. 1249/2013, ktorú predkladá Manuel Garcia Barba, 
španielsky štátny príslušník, o používaní referenčného indexu pre 
hypotekárne úvery na stanovovanie hypotekárnych úrokových 
sadzieb
(za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia č. 1436/2013, ktorú predkladá A.T., španielska štátna 

   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

   sir
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príslušníčka, o jednostranných zmenách hypotekárnych 
podmienok v Španielsku
a
Petícia č. 1705/2013, ktorú predkladá Antonio Jurado Checa, 
španielsky štátny príslušník, v mene kampane „March for 
dignity“, o zákone o hypotékach v Španielsku
a
Petícia č. 1736/2013, ktorú predkladá Jose Javier Martinez 
Chantada, španielsky štátny príslušník, o zákone o hypotékach 
v Španielsku
a
Petícia č. 2120/2013, ktorú predkladá L.M.V.M., španielsky 
štátny príslušník, o hypotekárnom úvere v Španielsku
a
Petícia č. 2159/2013, ktorú predkladá Dolores Morales Berenguel, 
španielska štátna príslušníčka, o zákone o hypotékach v 
Španielsku
a
Petícia č. 2440/2013, ktorú predkladá Lauzinete Manzioli, 
španielska štátna príslušníčka, o zákone o hypotékach 
v Španielsku
a
Petícia č. 2563/2013, ktorú predkladá Jose Lacalle Marqez, 
španielsky štátny príslušník, v mene nadácie Fundacion 
YouBank, spolu s 2 000 podpismi, o údajne sporných 
hypotekárnych ustanoveniach (clausula suelo de hipoteca) v 
Španielsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)
ako aj
Petícia č. 2610/2013, ktorú predkladá Amparo Yoldi, španielska 
štátna príslušníčka, o zrušení španielskej hypotéky

   CM– PE 546.930
   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   sir

   sir

16. Petícia č. 513/2012, ktorú predkladá Nayden Boyadzhiev, 
bulharský štátny príslušník, o podvodných praktikách španielskej 
banky La Caixa
a
Petícia č. 548/2012, ktorú predkladá F.L.E, španielsky štátny 
príslušník, v mene platformy Plataforma de Afectados Caixanova, 
s 1 579 podpismi, o údajnom podvode v rámci predaja finančných 
nástrojov klientom sporiteľne
(pravdepodobne za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia č. 676/2012, ktorú predkladá Francisco Ramón Valiente 
Martínez, španielsky štátny príslušník, o údajnom zneužívaní v 
rámci predaja finančných nástrojov klientom bánk a sporiteľní v 
Španielsku
a

   CM–
   PE 480.721/REV.
   FdR 1003948

   LT ES
   LT ES
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Petícia č. 677/2012, ktorú predkladá María Alejandra Pizzorno 
García, talianska štátna príslušníčka, o údajnom zneužívaní v 
rámci predaja finančných nástrojov klientom španielskych bánk a 
sporiteľní
a
Petícia č. 785/2012, ktorú predkladá Eva Urbano Romero, 
španielska štátna príslušníčka, o údajnom zneužívaní v rámci 
predaja finančných nástrojov klientom bánk v Španielsku
a
Petícia č. 788/2012, ktorú predkladá Y.A.S.S., španielska štátna 
príslušníčka, o údajnom podvode a zneužití v rámci predaja 
finančných nástrojov klientovi sporiteľne
a
Petícia č. 949/2012, ktorú predkladá Juan Campuzano Casas, 
španielsky štátny príslušník, o zneužívaní v rámci predaja 
finančných nástrojov klientom sporiteľne
a
Petícia č. 1044/2012, ktorú predkladá Mercedes Roman 
Rodriguez, španielska štátna príslušníčka, s 5 podpismi, o 
údajnom zneužívaní v rámci predaja finančných nástrojov 
klientom bánk v Španielsku
a
Petícia č. 1247/2012, ktorú predkladá Epifanio Vázquez Buendia, 
španielska štátna príslušníčka, so 4 podpismi, o údajnom 
zneužívaní v rámci predaja finančných nástrojov klientom 
španielskych sporiteľní
a
Petícia č. 1343/2012, ktorú predkladá José Manuel Estévez 
Rodríguez, španielsky štátny príslušník, v mene platformy  
Plataforma de afectados VigoVal-Miñor o údajnom zneužívaní v 
rámci predaja finančných nástrojov klientom sporiteľní v 
Španielsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia č. 1498/2012, ktorú predkladá Xesus Dominguez 
Dominguez, španielsky štátny príslušník, v mene platformy 
Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e 
Obrigaçoes Subordinadas, so 43 000 podpismi, o podvodnom 
predaji rizikových finančných nástrojov bankami v Španielsku
(za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia č. 1662/2012, ktorú predkladá Amparo García Ovejero, 
španielska štátna príslušníčka, o údajnom podvode a zneužití v 
rámci predaja finančných nástrojov klientovi sporiteľne
a
Petícia č. 1761/2012, ktorú predkladá N.G.C., španielsky štátny 
príslušník, o podvodnom predaji rizikových finančných nástrojov 
(tzv. participaciones preferentes) klientom sporiteľní v Španielsku

   CM– PE 523.149
   FdR 1010219
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a
Petícia č. 1851/2012, ktorú predkladá Rufino Manzaneque 
Ramos, španielsky štátny príslušník, o podvodnom predaji 
rizikových finančných nástrojov (tzv. participaciones preferentes) 
klientom sporiteľní v Španielsku
a
Petícia č. 1864/2012, ktorú predkladá R.T.M., španielsky štátny 
príslušník, o podvodnom predaji rizikových finančných nástrojov 
(tzv. participaciones preferentes) klientom sporiteľní v Španielsku
a
Petícia č. 0169/2013, ktorú predkladá Agustín Valero Gómez, 
španielsky štátny príslušník, spolu so 43 podpismi, o podvodnom 
predaji rizikového finančného nástroja (tzv. participaciones 
preferentes) klientom bánk v Španielsku
(pravdepodobne za prítomnosti predkladateľa petície)
a
Petícia č. 0171/2013, ktorú predkladá Ana María Cedeira Zas, 
španielska štátna príslušníčka, v mene platformy Platforma de 
Afectados por Participaciones Preferetes y Subordinadas de A 
Coruña, o podvodnom predaji rizikových finančných nástrojov 
klientom bánk v Španielsku
(za prítomnosti predkladateľky petície)
a
Petícia č. 2206/2013, ktorú predkladá Montserrat Domeque 
Serrano, španielsky štátny príslušník, o predaji prioritných akcií
a
Petícia č. 2215/2013, ktorú predkladá A.P.R., španielsky štátny 
príslušník, o osobnom finančnom probléme
a
Petícia č. 2228/2013, ktorú predkladá Santiago del Olmo del 
Olmo, španielsky štátny príslušník, o strate úspor investovaných 
do akcií a náhrade za ne
a
Petícia č. 2243/2013, ktorú predkladá Miriam Pardo Navarro, 
španielska štátna príslušníčka, o vplyve vydania prednostných 
akcií na drobných sporiteľov,
ako aj
Petícia č. 2274/2013, ktorú predkladá Lopez Ramirez, španielsky 
štátny príslušník, o nekalých praktikách bánk v Španielsku

   CM– PE 532.482
   FdR 1028551

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

   CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   CM– PE 546.943
   FdR 1048509

Životné prostredie

Nadväzujúce opatrenia na odporúčania zo správy o inšpekčnej návšteve Grécka  
(18 – 20. 9. 2013) týkajúce sa nakladania s odpadmi v Atike, na Peloponéze, v Thesprotii a na 
Korfu:
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17. Petícia č. 0078/2007, ktorú predložil Mavroudis Voridis, grécky 
štátny príslušník, o výstavbe skládky odpadu v oblasti východnej 
Atiky,
ako aj
Petícia č. 0573/2011, ktorú predkladá Konstantinos 
Papadigenopoulos, grécky štátny príslušník, s 2220 podpismi, 
o závažných chybách a opomenutiach pri posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v prípade projektu výstavby skládky odpadu v 
Mavro Vouno Grammatikou, a s tým spojenom porušení 
environmentálnej legislatívy EÚ
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM–
   PE 396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/REV. II
   FdR 943023

18. Petícia č. 1710/2013, ktorú predkladá Kyriakos Gkikas, grécky 
štátny príslušník, o skládke odpadu vo Fyli a jej vplyve na životné 
prostredie a zdravie miestnych obyvateľov
(za prítomnosti predkladateľa petície)
ako aj
Petícia č. 2887/2013, ktorú predkladá Harilaos Marmaros, grécky 
štátny príslušník, v mene výboru Epitropi Agona Fylis, spolu s 
1520 podpismi, o vplyve riadenej skládky na okolie a miestnych 
obyvateľov, ako aj o jej definitívnom uzatvorení

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645

   sir

19. Petícia č. 0978/2008, ktorú predkladá Dionysios Papadopoulos , 
grécky štátny príslušník, v mene miestnej správy mesta 
Megalopoli, o neuplatňovaní kritérií a postupov EÚ týkajúcich sa 
zneškodňovania odpadu v rámci projektu skládky plánovanej 
v blízkosti mesta Megalopoli na Peloponéze v Grécku zo strany 
gréckych orgánov
(za účasti predkladateľa petície)
(za prítomnosti predstaviteľa gréckeho Ministerstva pre obnovu 
výroby, životného prostredia a energií)

   CM–
   PE 421.179/REV. V
   FdR 1039542

20. Petícia č. 1152/2010, ktorú predkladá Georgios Toussas, grécky 
štátny príslušník, v mene Gréckej komunistickej strany (KKE), o 
činnosti poškodzujúcej životné prostredie v obci Ermioni na 
severovýchode Peloponézu

   CM–
   PE 462.679/REV. VI
   FdR 1026025

21. Petícia č. 0212/2008, ktorú predkladá Ioannis Papadopoulos, 
belgický štátny príslušník, o zriaďovaní skládok odpadu
(za prítomnosti predkladateľa petície)

   CM–
   PE 416.475/REV. VII
   FdR 1029810

* * *

B. Petície, pri ktorých sa na základe písomnej odpovede Komisie alebo iných prijatých 
dokumentov navrhuje, aby sa ich posudzovanie ukončilo
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22. Petícia č. 0295/2005, ktorú predkladá James Lunney, 
pravdepodobne írsky štátny príslušník, v mene skupiny Nevitt 
Lusk Action Group against a Superdump, o navrhovanej skládke

   CM–
   PE 369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. Petícia č. 0338/2010, ktorú predkladá T. F. T, španielsky štátny 
príslušník, v mene platformy Plataforma por la defensa de los 
valles verdes, o zariadeniach na zachytávanie vody a hĺbení studní 
v prírodnom parku Sierra de Cazorla v oblasti Segura y las Villas 
v provincii Jaén

   CM–
   PE 456.744/REV. VII
   FdR 1052667

24. Petícia č. 1032/2010, ktorú predkladá Manuel Altemir Mergelina, 
španielsky štátny príslušník, o diskriminácii žiakov z Európskych 
škôl, pokiaľ ide o prijatie na španielske univerzity

   CM–
   PE 464.854/REV. II
   FdR 1052668

25. Petícia č. 1598/2010, ktorú predkladá Angel Aleksandrov 
Vasilev,  bulharský štátny príslušník, o tom, že bulharské orgány 
údajne nedodržiavajú práve predpisy EÚ o opatreniach na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri 
práci

   CM– PE 469.917/REV
   FdR 1052670

26. Petícia č. 0045/2011, ktorú predkladá Christian Frener, rakúsky 
štátny príslušník, o nedodržaní postupov obstarávania EÚ v 
oblasti verejnej dopravy vo Vorarlbersku, Rakúsko

   CM–
   PE 487.822/REV. IV
   FdR 1052675

27. Petícia č. 0817/2011, ktorú predkladá Jean-Antoine Enrile, 
francúzsky štátny príslušník, o diskriminácii nerezidentov v 
Španielsku pri platbe dane z dedičstva

   CM–
   PE 480.732/REV. II
   FdR 1052676

28. Petícia č. 0222/2012, ktorú predkladajú zamestnanci inštitútu 
IRC-Pescara, talianski štátni príslušníci, o vplyve globalizácie na 
zamestnanosť

   CM– PE 551.799
   FdR 1052962

29. Petícia č. 0444/2012, ktorú predkladá Združenie pre občianske 
práva, o ťažobnom projekte v Rumunsku 
a
Petícia č. 0504/2012, ktorú predkladá Danièle Favari, francúzska 
štátna príslušníčka, s 15 860 podpismi, o nesúhlase s ťažbou 
bridlicového plynu
a
Petícia č. 0596/2012, ktorú predkladá Vasile Stan, rumunský 
štátny príslušník, o nesúhlase s plánovanou ťažbou bridlicového 
plynu v Rumunsku
a
Petícia č. 0761/2012, ktorú predkladá Edward Zytka, poľský 
štátny príslušník, o ťažbe bridlicového plynu v Poľsku
a
Petícia č. 0895/2012, ktorú predkladá Rosemary Rechter, britská 
štátna príslušníčka, o fosílnych palivách

   CM– PE 502.148/REV
   FdR 1052680
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a
Petícia č. 2376/2013, ktorú predkladá Oana Chirila, rumunská 
štátna príslušníčka, o prieskumoch bridlicového plynu 
v Rumunsku

30. Petícia č. 0540/2012, ktorú predkladajú Mandfred Johann a 
Hannelore Danzer, rakúski štátni príslušníci, o ťažobných a 
priemyselných aktivitách vo Felanitxe (Baleárske ostrovy, 
Španielsko) bez primeraného posúdenia vplyvu na životné 
prostredie

   CM– PE 506.263/REV
   FdR 1052681

31. Petícia  č. 1716/2012, ktorú predkladá Maria Iancu, rumunská 
štátna príslušníčka, o pracovnej zmluve v Taliansku a údajnej 
diskriminácii rumunských štátnych príslušníkov

   CM– PE 551.800
   FdR 1052965

32. Petícia č. 1774/2012, ktorú predkladá Marco Bava, taliansky 
štátny príslušník, o trestnej a občianskej zodpovednosti miestnych 
orgánov za plány rozvoja, ktoré spôsobili škody na životnom 
prostredí

   CM– PE 551.801
   FdR 1052966

33. Petícia č. 0236/2013, ktorú predkladá Patrick Vanhoudt, belgický 
štátny príslušník, s 35 podpismi, o schválení projektu elektrárne v 
Gonderange, Luxembursko

   CM– PE 529.961/REV
   FdR 1052685

34. Petícia č. 0328/2013, ktorú predkladá David Reiling, britský 
štátny príslušník, o dostupnosti štátnych škôl na Malte 

   CM– PE 535.904/REV
   FdR 1052687

35. Petícia č. 1212/2013, ktorú predkladá Oisin Jones-Dillon, írsky 
štátny príslušník, o diskriminácii občanov EÚ na Malte

   CM– PE 537.230/REV
   FdR 1052688

36. Petícia č. 1527/2013, ktorú predkladá Luis Maria Taboada 
Gonzalez, španielsky štátny príslušník, o nezrovnalostiach v 
územnom plánovaní v meste Ferrol

   CM– PE 551.803
   FdR 1052968

37. Petícia č. 1764/2013, ktorú predkladá Nikolaj Antonov, bulharský 
štátny príslušník, o diskriminácii dvoch bulharských študentov, 
ktorí sa chceli nalodiť vo Švédsku, spoločnosťou prevádzkujúcou 
výletné plavby

   CM– PE 551.804
   FdR 1052969

38. Petícia č. 1825/2013, ktorú predkladá Lorenzo Croce, taliansky 
štátny príslušník, o rozšírení ochrany zvierat v Európskej únii

   CM– PE 551.805
   FdR 1052970

39. Petícia č. 1919/2013, ktorú predkladá Mark Tedman, írsky štátny 
príslušník, o tom, že systém zdravotnej starostlivosti by sa mal 
zharmonizovať v celej EÚ

   CM– PE 551.808
   FdR 1052975
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40. Petícia č. 1974/2013, ktorú predkladá Aleksander Sandelin, 
švédsky štátny príslušník, o upadajúcom regióne Fínska

   CM– PE 551.809
   FdR 1052976

41. Petícia č. 1992/2013, ktorú predkladá Dorian Zor, rumunský 
štátny príslušník, o dĺžke pracovného časuzamestnancov 
bezpečnostných služieb v Rumunsku

   sir
   LT RO

42. Petícia č. 2035/2013, ktorú predkladá Graziano Benedetto, 
taliansky štátny príslušník, o využití dvojitej odbornej kvalifikácie 
získanej vo viacerých členských štátoch v zmysle smernice 
98/5/ES

   CM– PE 551.810
   FdR 1052977

43. Petícia č. 2063/2013, ktorú predkladá Giuseppe Ursini, taliansky 
štátny príslušník, v mene CODACONS, o štátnej pomoci pre  
taliansku spoločnosť Alitalia

   CM– PE 551.811
   FdR 1052978

44. Petícia č. 2066/2013, ktorú predkladá Gredo Förster, nemecký
štátny príslušník, o potvrdzovaní mena a čísla pri bankových 
prevodoch s kódmi IBAN/BIC

   CM– PE 551.812
   FdR 1052979

45. Petícia č. 2107/2013, ktorú predkladá A.M.P., španirlsky štátny 
príslušník, o znečistení ovzdušia

   CM– PE 551.813
   FdR 1052980

46. Petícia č. 2198/2013, ktorú predkladá S. E., nemecký štátny 
príslušník, o dočasnom zadržiavaní dokladov totožnosti

   CM– PE 551.818
   FdR 1052985

47. Petícia č. 2221/2013, ktorú predkladá Uwe Rutter, nemecký 
štátny príslušník, o povolení na pobyt pre jeho thajskú manželku

   CM– PE 551.819
   FdR 1052986

48. Petícia č. 2224/2013, ktorú predkladá Detlef Zöllner, nemecký 
štátny príslušník, o reforme nariadenia Dublin II

   CM– PE 551.820
   FdR 1052987

49. Petícia č. 2259/2013, ktorú predkladá Antonio Galantino, 
taliansky štátny príslušník, s viac ako 55 000 podpismi, o 
uplatňovaní talianskeho zákona č. 190/2012 o nespôsobilosti a 
zákaze kandidovať vo voľbách na základe odsúdenia

   CM– PE 551.821
   FdR 1052988

50. Petícia č. 2261/2013, ktorú predkladá Daniel Ungurian, rumunský 
štátny príslušník, o návrhu zakázať používanie konských povozov 
na verejných komunikáciách vo všetkých členských štátoch

   sir
   LT RO
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51. Petícia č. 2380/2013, ktorú predkladá Francesco Era, taliansky 
štátny príslušník, o porušení práv spotrebiteľov a podnikov zo 
strany talianskych bánk a úradu pre výber daní Equitalia

   CM– PE 551.822
   FdR 1052989

52. Petícia č. 2438/201, ktorú predkladá Doros Polykarpou, cyperský 
štátny príslušník, v mene Muhammada Altafa, o vydaní povolenia 
na pobyt Muhammadovi Altafovi na Cypre

   CM– PE 551.825
   FdR 1052992

53. Petícia č. 2442/2013, ktorú predkladá Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes, portugalský štátny príslušník, o mučení vo väzniciach 
v Galícii

   CM– PE 551.827
   FdR 1052994

54. Petícia č. 2443/2013, ktorú predkladá Philippe Martinot, 
francúzsky štátny príslušník, o nedostatku pevných telefonických 
liniek a širokopásmového pripojenia v Saint-Laurent-du-Maroni 
(Francúzska Guyana)

   CM– PE 551.828 
   FdR 1052995

55. Petícia č. 2457/2013, ktorú predkladá Ugo Papa, taliansky štátny 
príslušník, o dodržiavaní nariadenia č. 1008/2008, ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných 
služieb v Spoločenstve

   CM– PE 551.829
   FdR 1052996

56. Petícia č. 2474/2013, ktorú predkladá Alina Frimu, talianska 
štátna príslušníčka, o vyčiarknutí právnikov, ktorí sú 
zaregistrovaní v združení Bota Bar Association (Rumunsko), zo 
zoznamu právnikov usadených v Taliansku
a
Petícia č. 2476/2013, ktorú predkladá G. C., taliansky štátny 
príslušník, o odmietnutí zaregistrovať v Taliansku právnikov 
z rumunského združenia právnikov Bota UNBR,
ako aj 
Petícia č. 2484/2013, ktorú predkladá Alessandro Pietri, taliansky 
štátny príslušník, o právnikoch z rumunského združenia 
právnikov Bota Bar Association, ktorí sa usadili v Taliansku

   CM– PE 551.830
   FdR 1052997

57. Petícia č. 2485/2013, ktorú predkladá AM GC, španielsky štátny 
príslušník, o naplánovanej právnej reforme španielskeho 
kráľovského dekrétu č. 1/2007 o ochrane spotrebiteľov

   CM– PE 551.831
  FdR 1052998

58. Petícia č. 2502/2013, ktorú predkladá Lorraine Cleaver, britská 
štátna príslušníčka, o ťažkostiach so získavaním liekov v Škótsku

   sir
   LT EMA

59. Petícia č. 2525/2013, ktorú predkladá J. R., španielsky štátny 
príslušník, o vykonávaní španielskych právnych predpisov o 
deregulácii povolaní

   CM– PE 551.832
   FdR 1052999
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60. Petícia č. 2548/2013, ktorú predkladá H.K., nemecký štátny 
príslušník, o zákaze nízkoenergetických žiaroviek obsahujúcich 
ortuť

   CM– PE 551.833
   FdR 1053000

61. Petícia č. 2549/2013, ktorú predkladá Gerd Litzenburger, 
nemecký štátny príslušník, o monopole na výkon kominárskej 
činnosti v Nemecku

   CM– PE 551.834
   FdR 1053001

62. Petícia č. 2582/2013, ktorú predkladá Albano De Alonso Paz, 
španielsky štátny príslušník, o údajnej diskriminácii detí so 
zdravotným postihnutím zo strany španielskych orgánov

   CM– PE 551.835
   FdR 1053002

63. Petícia č. 2598/2013, ktorú predkladá A.P., taliansky štátny 
príslušník, o priemyselných inžinieroch v Taliansku, 
ako aj
Petícia č. 0167/2014, ktorú predkladá G. E., taliansky štátny 
príslušník, o priemyselných technikoch v Taliansku

   CM– PE 551.837
   FdR 1053024

64. Petícia č. 2623/2013, ktorú predkladá M. M., nemecký štátny 
príslušník, o nespravodlivom zaobchádzaní s občanmi EÚ, ktorí 
vlastnia nehnuteľnosť v Španielsku

   CM– PE 551.839
   FdR 1053026

65. Petícia č. 2653/2013, ktorú predkladá E.Z., poľský štátny 
príslušník, o ďalšom predaji počítačového programu

   CM– PE 551.841
   FdR 1053028

66. Petícia č. 2663/2013, ktorú predkladá H. K., nemecký štátny 
príslušník, o údajne nezmyselnom a nehospodárnom projekte 
diaľnice B50 v Porýní-Falcku (Nemecko)

   CM– PE 551.842
   FdR 1055231

67. Petícia č. 2666/2013, ktorú predkladá Alessandro Lepidini, 
taliansky štátny príslušník, v mene združenia Nodiscarica divino 
amore, o skládke odpadu vo štvrti Falcognana

   CM– PE 551.843
   FdR 1053031

68. Petícia č. 2677/2013, ktorú predkladá A. D. B., nemecká štátna 
príslušníčka, v mene spolku Verein Grundrecht auf Gesundheit 
e.V., s 263 148 podpismi, o nariadení (ES) č. 1924/2006 a o práve 
na zdravie

   CM– PE 551.844
   FdR 1053032

69. Petícia č. 2696/2013, ktorú predkladá Olga Sayago Solano, 
španielska štátna príslušníčka, o štipendiách Erasmus v 
Španielsku

   CM– PE 551.845
   FdR 1053033

70. Petícia č. 2771/2013, ktorú predkladá Steve Rawlings, britský 
štátny príslušník, v mene združenia Chepstow Friends of the 
Earth, o vykonaní posudzovania vplyvov na životné prostredie 
týkajúce sa projektu budovy školy

   CM– PE 551.848
   FdR 1053036
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71. ktorú predkladá Grzegorz Łomanko, poľský štátny príslušník, o 
zákaze letov nad oblasťami Natura 2000

   CM– PE 551.853
   FdR 1053042

o O o

72. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
   4. 5. 2015, 15.00 – 18.30 h
   5. 5. 2015, od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h


