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távoli kapcsolat (JAN 4Q1 terem)

9.00-kor

1. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 654.079
FdR 1209482

2. Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
   2020. június 16.

PV– PE 653.828
FdR 1207742
+ mellékletek

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 a rá vonatkozó 
további intézkedésekről valamelyik következő ülésükön.
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*** Szavazás *** (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
         (szavazólappal (szavazási lista) történő szavazás e-mailben)

4. A 2021. évi költségvetési tervezet módosításai
– módosítások elfogadása

    AM– 

*** Szavazás vége *** 10.00-kor

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Környezetvédelem

5. Jiří Vozák cseh állampolgár által benyújtott 1236/2019. számú 
petíció a lengyelországi Turowban található barnaszénbánya 
terjeszkedése miatt az ivóvíz elvesztésének veszélyéről Liberec 
régióban (Cseh Köztársaság)
(a petíció benyújtóinak távoli részvételével)

   CM–PE 650,612
   FdR 1203991
   (2020.04.28.)

Fogyatékosság

6. Mark Wheatley brit állampolgár által a Siketek Európai Uniója 
nevében benyújtott 1056/2016. számú petíció az Európai 
Parlamenthez intézett, a petíciók Unióban használt nemzeti 
jelnyelveken való benyújtásának lehetővé tételére irányuló kérésről
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)

   sir1056-16
   Tolmácsolási 
Főigazgatóság, LT
   (2017.11.9.)
   LT DG ITEC
   (2020.05.19.)
   LT  EP Pres
   (2020.05.27.)

Fogyasztói jogok

7. Lara Mendez spanyol állampolgár által benyújtott 0486/2019. 
számú petíció a Netflix megkülönböztető gyakorlatairól

   CM– PE 647,025
   FdR 1198105
   (2020.02.3.)
   IMCO vélemény
   (2020.03.4.)

8. Egyéb kérdések
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9. A következő ülés időpontja és helye
    2020.09.03., 13.45 – 15.45   és   16.45 – 18.45 (megerősítendő)

* * *

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

10. Harry Durimel francia állampolgár által benyújtott 1418/2014. számú 
petíció Guadeloupe és Martinique szigetén a vízminőségről és a francia 
hatóságok tétlenségéről

CM-PE 
582,348/REV 
FdR 1208193

11. Jan Schneider és Tom de Booij holland állampolgárok által benyújtott, 
553 aláírást tartalmazó 0689/2015. számú petíció a holland hatóságok 
által a vándorló életmódot folytatókkal kapcsolatban követett politikáról

CM-PE 
584,055/REV.III 
FdR 1206945

12. E. G. V spanyol állampolgár által benyújtott 1233/2015. számú petíció az 
erőszak áldozatává vált nőkről és gyermekekről

CM-PE 
593,916/REV 
FdR 1206946
LT ES

13. Ioachim-Savian Popovici román állampolgár által benyújtott 1295/2015. 
számú petíció egy, a romániai élelmiszer-kereskedelemről szóló 
jogalkotási javaslatról

CM-PE 
587,565/REV.III 
FdR 1167890

14. Johannes Schmuckenschläger osztrák állampolgár által az Alsó-Ausztriai 
Mezőgazdasági Kamara nevében benyújtott 1055/2019. számú, további 
58 473 személy által aláírt petíció a 92/43 irányelv 16. cikkének a 
farkaspopulációk tekintetében történő felülvizsgálatáról

CM-PE 653,732 
FdR 1206956

15. Eve Fink észt állampolgár által a mittetulundusühing Eesti Roheline 
Liikumine nevében benyújtott 1069/2019. számú petíció az észtországi 
Ülemiste-tó kezelése során a vízügyi irányelv állítólagos megsértéséről

CM-PE 653,733 
FdR 1206957

16. M.C. olasz állampolgár által benyújtott 1197/2019. számú petíció a 
versenyjognak az apuliai regionális hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről

CM-PE 653,738 
FdR 1206962
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