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Ülés

2019. december 2., hétfő, 15.00–18.30
2019. december 3., kedd, 9.00–12.30 és 14.30–18.30

Brüsszel

JAN 4Q1 terem

15.00-kor

1. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 643.016
FdR 1191533

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:
   Nincsenek

3. Az elnök közleményei

_________________________
( ) A bizottság 2016-os iránymutatásaival összhangban a napirendtervezet B. részében szereplő témák 
megvitatására nem kerül sor ezen az ülésen. Ugyanakkor a PETI bizottság bármelyik tagja kérheti az ülés vége 
előtt, hogy a B. részben szereplő valamely napirendi pontot ne zárják le; ekkor az automatikusan bekerül a 
koordinátorok által tárgyalandó napirendi pontok közé, hogy a koordinátorok határozzanak az érintett pontra 
vonatkozó további intézkedésekről valamelyik következő ülésükön.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Foglalkoztatás

4. Jose Ramón Gil Bento spanyol állampolgár által a CCOO nevében 
benyújtott 0759/2015. számú petíció a kereskedelemben 
alkalmazott nyitvatartásról

   sir +  EUROFOUND
   vélemény (1.06.2016)
             +(15.07.2016)

5. A. M. F. olasz állampolgár által benyújtott 0364/2018. számú 
petíció a szicíliai szakképzési programban részt vevő 
alkalmazottak álláshelyeinek elvesztéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 638,529
   FdR 1182925
   (15.04.2019)

Belső piac

6. M. L. német állampolgár által benyújtott 0547/2018. számú petíció 
a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv végrehajtásának 
problémáiról

   CM– PE 638,530/REV
   FdR 1187856
   (30.08.2019)

Környezetvédelem

7. Matias Eduardo Diaz Crescitelli olasz állampolgár által benyújtott 
0661/2018. számú petíció az uniós környezetvédelmi jognak egy, 
az olaszországi Borgo Val di Taróban (PR) működő egészségtelen 
ipari üzem általi állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 638,536
   FdR 1182934
   (15.04.2019)

8. Dimitar Vasziljev bolgár állampolgár által benyújtott 0527/2018. 
számú petíció Bulgáriában a Struma autópálya által a Kresznai-
szurdokra és a régióra gyakorolt hatásról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 636,165
   FdR 1177925
   (22.02.2019)

9. J. L. P. dán állampolgár által benyújtott 0238/2019. számú petíció 
az uniós élőhelyvédelmi irányelv állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 641,059
   FdR 1187908
   (30.08.2019)

10. I. R. S. spanyol állampolgár által az Egyesült Cantabriai Baloldal 
nevében benyújtott 0255/2019. számú petíció Cantabriában 
(Spanyolország) egy bányászati kutatási engedély megadásával 
kapcsolatos lehetséges szabálytalanságokról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 642,900
   FdR 1190783
   (15.10.2019)
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11. Timothée Galvaire francia állampolgár által a Fairosene nevében 
benyújtott 0560/2019. számú petíció az Unión belüli 
repülőjáratokat terhelő repülőgépüzemanyag-adó (kerozinadó) 
bevezetéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 641,353
   FdR 1189741
   (30.09.2019)

Halászat

12. Jose Ortega Ortega spanyol állampolgár által a valenciai 
közösségbeli Halászegyesületek Szövetsége (Comisión inter 
federativa de la Cofradía de pescadores) nevében benyújtott 
0915/2015. számú petíció a visszadobásokra vonatkozó új politika 
ellen, amely arra kötelezi a halászokat, hogy fogásaik egészét 
rakodják ki

   CM– PE 587,586
   FdR 1102203
   (3.08.2016)
   PECH vélemény
   (24.06.2016)

Alapvető jogok

13. A ciprusi famagustai tényfeltáró látogatásról (2018. május 7–8.)
(Loizos Afxentiou ciprusi állampolgár által a Famagusta Refugee 
Movement nevében előterjesztett, 0733/2004. számú petíció a 
megszállt Famagusta város lezárt területének az eredeti lakosok 
számára történő visszaadásáról)
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   Tényfeltáró 
látogatásról szóló 
jelentés
   CR–PE 622.200
   FdR 1169798

   CM–PE 360,136
   FdR 1056111
   (30.03.2015)

* * *

December 3., kedd

9.00-től 10.00-ig (zárt ülés)

14. Koordinátorok ülése  

* * *



PE000.000v01-00 4/7 OJ\1191533HU.docx

HU

10.00-kor        (VALAMENNYI EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ SZÁMÁRA 
NYITOTT ÜLÉS)

15. AZ EURÓPAI OMBUDSMAN TISZTSÉGÉRE 
PÁLYÁZÓ JELÖLTEK MEGHALLGATÁSA 

 (lásd a külön napirendet)

   OJ– PE 643.017
   FdR 1191534

* * *

14.30–17.55

16. AZ EURÓPAI OMBUDSMAN TISZTSÉGÉRE 
PÁLYÁZÓ JELÖLTEK MEGHALLGATÁSA

(lásd a külön napirendet)

* * *

17.55-kor

17. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

 

Regionális politika

18. E. C. R. spanyol állampolgár által benyújtott 0506/2018. számú 
petíció az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA) az új 
cáceresi kórház építésével összefüggő felhasználásának 
ellenőrzéséről

   CM– PE 636,215/REV
   FdR 1187855
   (30.08.2019)
   LT ES     (28.06.2019)

19. Egyéb kérdések

20. A következő ülés időpontja és helye
    2020. január 20., 15.00–18.30
    2020. január 21., 9.00–12.30 és 14.30–18.30

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

21. Robert Houliston brit állampolgár által a Partido para Orihuela Costa 
nevében benyújtott 0429/2010. számú, 7000 aláírást tartalmazó petíció a 
Cala Mosca (Orihuela, Valencia) öbölben tervezett városfejlesztésről

CM-PE 
456,745/REV.IV 
FdR 1189674

22. Giambattista Scivoletto olasz állampolgár által benyújtott 1125/2016. 
számú petíció a lakásétteremről mint a közösségi gazdaság új, 
olaszországi formájáról

CM-PE 
608,116/REV 
FdR 1186719

23. Pierpaolo Volpe olasz állampolgár által benyújtott 0128/2018. számú 
petíció a munkahelyi balesetek jegyzékének eltörléséről
és

CM-PE 
629,716/REV 
FdR 1190775

Pasqualino Ludovico olasz állampolgár által benyújtott 0129/2018. 
számú petíció a munkahelyi balesetek jegyzékének eltörléséről
és
Michele Chimienti olasz állampolgár által benyújtott 0130/2018. számú 
petíció a munkahelyi balesetek jegyzékének eltörléséről

24. K. K. észt állampolgár által benyújtott 0389/2018. számú petíció a „nem 
meghatározott állampolgársággal rendelkező” személyek jogairól 
Észtországban

CM-PE 638,602 
FdR 1183594

25. A Litvániai Orosz Unió nevében S. D. (litván) állampolgár által 
benyújtott 0481/2018. számú petíció Litvániában az orosz csatornák 
betiltásáról

CM-PE 634,676 
FdR 1175887

26. Francesco Orbitello olasz állampolgár által benyújtott 0492/2018. számú 
petíció Olaszország nyugdíjreformjainak az uniós jogszabályokkal való 
összeegyeztethetetlenségéről

CM-PE 634,677 
FdR 1175888

27. F. K. német állampolgár által benyújtott 0572/2018. számú petíció a 
német állami televíziós és rádiós műsorszolgáltatással kapcsolatos 
díjakról

CM-PE 638,806 
FdR 1185172

28. Lugiman Susanto indonéz állampolgár által benyújtott 0582/2018. számú 
petíció egy holland polgár és indonéz házastársának franciaországi 
tartózkodási engedélyéről

CM-PE 640,659 
FdR 1187857

29. Hartmut Backhaus német állampolgár által benyújtott 0594/2018. számú 
petíció az egészségbiztosításról különböző tagállamokból történő 
nyugdíjkifizetések esetén

CM-PE 636,358 
FdR 1179280

30. Wolfgang Gerber német állampolgár által benyújtott 0615/2018. számú 
petíció az A1. számú igazolás kiállításáról és ellenőrzéséről

CM-PE 638,533 
FdR 1182931
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31. Kai Herlemann német állampolgár által benyújtott 0666/2018. számú 
petíció a hordozható számítógépekre vonatkozó szabványosított 
csatlakozók bevezetéséről

CM-PE 634,688 
FdR 1175899

32. J. B. holland állampolgár által benyújtott 0688/2018. számú petíció egy 
Belgiumban élő holland állampolgár nyugdíjából levont, feltételezetten 
túlzott mértékű egészségbiztosítási hozzájárulásról

CM-PE 638,606 
FdR 1183607

33. N. S. brit állampolgár által benyújtott 0797/2018. számú petíció a 
határon átnyúló egészségügyi ellátás minőségéről

CM-PE 637,226 
FdR 1182102

34. Max Huhn német állampolgár által benyújtott 0867/2018. számú petíció 
a tisztességes termelési előírások ellenőrzéséről a nem uniós országok 
textiliparára vonatkozóan

CM-PE 637,453 
FdR 1181346

35. Andrea Hegenbart német állampolgár által benyújtott 0830/2018. számú 
petíció az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó szigorúbb uniós 
jogszabályok elfogadásáról és azok fokozott érvényesítéséről a 
kötelezettségeiket nem teljesítő tagállamokkal szemben

CM-PE 636,368 
FdR 1179309

36. E. F. portugál állampolgár által benyújtott 0948/2018. számú petíció az 
Európai horizont program finanszírozásáról

CM-PE 638,817 
FdR 1185183

37. Samuel Martin Sosa spanyol állampolgár által az „Ecologistas en 
Acción” nevében benyújtott 1146/2018. számú petíció egy ipari parkról 
Benaocaz, Grazalema településeken

CM-PE 641,342 
FdR 1189729

38. Marco Bava olasz állampolgár által benyújtott 0020/2019. számú petíció 
a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának betiltásáról Európában

CM-PE 641,344 
FdR 1189731

39. I. W. német állampolgár által benyújtott 0057/2019. számú petíció a 
légitársaságok Montreali Egyezmény értelmében fennálló felelősségének 
érvényesítéséről

CM-PE 641,345 
FdR 1189733

40. Vasilis Hadjievangelou ciprusi állampolgár által a Nefyana Estates 
Limited vállalat nevében benyújtott 0065/2019. számú petíció a ciprusi 
Limassol város közelében lévő szennyvízkezelő létesítmény 
létrehozására irányuló eljárással kapcsolatos szabálytalanságokról

CM-PE 640,636 
FdR 1187640

41. V. B. szlovén állampolgár által az „Alpe Adria Green” nevében 
benyújtott 0077/2019. számú petíció egy acélműből származó 
szennyezés okozta problémákról Trieszt tartomány (Olaszország) 
területén

CM-PE 641,347 
FdR 1189735

42. Panagiotis Karapanagiotis görög állampolgár által benyújtott 0104/2019. 
számú petíció a Dotarem nevű keresztpolarizálós anyag által, egy 
görögországi orvosi vizsgálatot követően kiváltott mérgezésről

CM-PE 639,901 
FdR 1186760
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43. W. D. német állampolgár által benyújtott 0202/2019. számú petíció a 
szabad mozgásról szóló 2004/38/EK irányelvvel kapcsolatban a német 
állampolgárokkal szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetésről

CM-PE 641,349 
FdR 1189737

44. F. C. R. spanyol állampolgár által benyújtott 0216/2019. számú petíció a 
rossz vasúti összeköttetésről Almería tartományban

CM-PE 641,203 
FdR 1188854

45. S. D. brit állampolgár által benyújtott 0258/2019. számú petíció az EU-
ban egy új bevándorlási bizottság létrehozásáról

CM-PE 643,047 
FdR 1191704

46. Belén Moreno Solano spanyol állampolgár által benyújtott 0310/2019. 
számú petíció az aragóniai egészségügyi szolgálat munkavállalóinak egy 
részével szembeni egyenlőtlen bánásmódról

CM-PE 643,048 
FdR 1191705

o O o


