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NAPIRENDTERVEZET
Ülés

2020. október 28., szerda, 9.00–11.00 és 11.30–12.30
és 16.45 - 18.45

2020. október 29., csütörtök, 9.00–11.00

Brüsszel

távoli kapcsolat (JAN 6Q1 és ASP 5G3 terem)

9.00-kor

1. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 659.034
FdR 1216220

2. Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
   2020. szeptember 3.
   2020. szeptember 7.
   2020. szeptember 22.

PV– PE 657.250
FdR 1212598
PV– PE 657.486
FdR 1214008
PV– PE 657.468
FdR 1213928

3. Az elnök közleményei

_________________________
(1) 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 valamelyik következő ülésükön 
határozzanak az érintett pontra vonatkozó további intézkedésekről.
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*** Első távszavazás ***      (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
     (az iVote rendszer és szavazólapok révén)

4. Vélemény a Törökország által elért eredményekről szóló 2019. évi 
éves jelentésről
(2019/2176(INI))
Előadó:   FRAGKOS (ECR)
- módosítások elfogadása

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

5. Rövid állásfoglalási indítvány a schengeni rendszerről és a 
Covid19-válság során hozott intézkedésekről 
(2020/2801 (RSP))
- állásfoglalás-tervezet elfogadása

    RE– PE 657.398
    FdR 1213549

6.  Rövid állásfoglalási indítvány a hajléktalanság arányának 
csökkentéséről az Európai Unióban
(2020/2802(RSP))
- állásfoglalás-tervezet elfogadása

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** Szavazás vége *** 10.30-kor

Vélemények

7. Vélemény a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 
2000/78/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról az UNCRPD-
egyezmény fényében
(2020/2086(INI))           (for EMPL)
Előadó:   PAPADAKIS (S&D)
- véleménytervezet megvitatása

a     PA– PE 652.561
       FdR 1206409

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

Közlekedés

8. Steve Bentley bolgár állampolgár által benyújtott 0740/2019. 
számú petíció az angol légiközlekedési nyelv használatáról az 
uniós légiközlekedés-karbantartási környezetben

   CM–PE 655,602
   FdR 1209754
   (9.07.2020)
  LT EASA (23.07.2020)
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Környezetvédelem

9. Carlos Alonso Cidad spanyol állampolgár által a „Plataforma 
Ecologista EZPITSUA” nevében benyújtott 0971/2013. számú 
petíció a baszkföldi Oiola tározó ivóvizének minőségéről
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)
és
Adolfo Barrena Salces spanyol állampolgár által az „Izquierda 
Unida de Aragón” nevében benyújtott 2184/2014. számú petíció az 
aragóniai (Spanyolország) Gallego folyó lindánnal való súlyos 
szennyezésével kapcsolatos uniós beavatkozás szükségességéről
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)
és
Samuel Martin Sosa spanyol állampolgár által az „Ecologistas en 
Acción” nevében benyújtott 0694/2017. számú petíció a lindánról
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)
és
Pedro Alfonso Ocampo Cardala spanyol állampolgár által az 
Esquerda Unida de O Porriño (EU-SON) nevében benyújtott, 
0222/2018. számú petíció a spanyolországi O Porriñóban történő 
lindánszennyezésről
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)
és
P. O. S. spanyol állampolgár által benyújtott 0582/2020. számú 
petíció a lindánszennyezés Spanyolországban és az EU egészében 
való megszüntetésére irányuló tervről

   CM– 
   PE 535,934/REV.II
   FdR 1088811
   (30.03.2016)
   CM– 
   PE 575,166/REV.II
   FdR 1175863
   (31.01.2019)

   CM– PE 620,752/REV
   FdR 1195842
   (19.12.2019)

   sir0222-18

   Tanulmány – C. 
tematikus osztály

   sir0582-20

* * *
11.00-től 11.30-ig

SZÜNET

* * *
11.30-től 12.30-ig

10. Koordinátorok ülése

* * *

12.30-től 16.45-ig

SZÜNET
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* * *
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16.45-től 18.45-ig ASP 5G3 terem

11. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 
kapcsolatban

 

*** Második távszavazás ***     (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
     (az iVote rendszer és szavazólapok révén)

12. Vélemény a Törökország által elért eredményekről szóló 2019. évi 
éves jelentésről
(2019/2176(INI))
Előadó:   FRAGKOS (ECR)
– véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

*** Szavazás vége *** 17.45-kor

Fogyatékosság

13. MŰHELYÉRTEKEZLET
a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméről

„Az új fogyatékosságügyi stratégia”

az Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi C. Tematikus Főosztály 
szervezésében a Petíciós Bizottság számára

(lásd a külön programot)

    A vita programja

* * *

2020. október 29., csütörtök

9.00-től 11.00-ig JAN 6Q1 terem

Vélemény

14. Jelentés az európai ombudsman 2019. évi tevékenységéről szóló 
éves jelentésről
(2020/2125(INI))
Előadó: GUILLAUME  (S&D)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2020.11.5. / szavazás: 
2020.12.2. / plenáris vita (megerősítendő): 2021. január)
- jelentéstervezet megvitatása

    PR– PE 657.311 v02
    FdR 1215484
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Oktatás

15. Ana Losada spanyol állampolgár által az Egyesület a Kétnyelvű 
Oktatásért (Assembly for Bilingual Education) szervezet nevében 
benyújtott 0858/2017. számú petíció az iskolákban a katalán nyelv 
kizárólagos használata által a régióba költöző családokra gyakorolt 
hatásról
(a petíció benyújtójának távoli részvételével)

   CM–PE 626,725
   FdR 1160375
   (30.07.2018)
   LT Catalunya
   (11.07.2018)

Környezetvédelem

16. Chiara Marini olasz állampolgár által a „Comitati autocostituiti 
contro il Passante di Bologna” nevében benyújtott 1432/2016. 
számú petíció a „Passante di Bologna” projektről

   CM–PE 610,621
   FdR 1134097
   (30.08.2017)

17. Egyéb kérdések

18. A következő ülés időpontja és helye
    2020. november 10., 9.00–11.00 és 11.30–12.30
    2020. november 11., 13.45–15.45 és 16.45–18.45

* * *

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

19. T. P. magyar állampolgár által benyújtott 1254/2017. számú petíció a 
Natura 2000 irányelv állítólagos megsértéséről egy Magyarországon, 
Sajóhídvégen található erdőben

CM-PE 
625,290/REV.II 
FdR 1212168

20. Rute Sobral portugál állampolgár által benyújtott 0235/2019. számú 
petíció a tanárok állítólagos hátrányos megkülönböztetéséről 
Portugáliában

CM-PE 
641,058/REV.II 
FdR 1212172

21. J. D. francia állampolgár által a JJDH nevében benyújtott 0320/2019. 
számú petíció az EBB által a kis- és középvállalkozásoknak az Európai 
Beruházási Alapon keresztül történő finanszírozására vonatkozó 
rendelkezésekről

CM-PE 657,330 
FdR 1213227
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22. Hermann Winkler osztrák állampolgár által a Quizomat s. r. o. nevében 
benyújtott 0323/2019. számú petíció játékautomaták lefoglalásáról és a 
szolgáltatások nyújtásának az EUMSZ 56. cikke szerinti szabadságáról

CM-PE 
650,593/REV 
FdR 1213228

23. Vincenzo Rizzo olasz állampolgár által benyújtott 0326/2019. számú 
petíció a szennyező gépjárművekre vonatkozó olasz környezetvédelmi 
adó állítólagos megkülönböztető jellegéről

CM-PE 
648,533/REV 
FdR 1212175

24. Giovanni Bonvento olasz állampolgár által benyújtott 0363/2019. számú 
petíció a szicíliai lakosokra (vagy ott születettekre) légi közlekedés 
tekintetében kirótt „területi folytonossági” díjakról
és

CM-PE 657,331 
FdR 1213229

Remo Pulcini olasz állampolgár által benyújtott 0875/2019. számú 
petíció a szicíliai polgárok és lakosok számára nyújtott légi és tengeri 
közlekedéssel kapcsolatos területi folytonossági kötelezettségekről

25. Daniel Staribacher osztrák állampolgár által benyújtott 0603/2019. 
számú petíció a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelv végrehajtásáról

CM-PE 648,653 
FdR 1202127

26. Maurizio Gerbino olasz állampolgár által benyújtott, 2 aláírást tartalmazó 
0662/2019. számú petíció az olasz közszolgálatban a tanuláshoz való jog 
tekintetében alkalmazott egyenlőtlen bánásmódról

CM-PE 657,143 
FdR 1212176

27. Rui Martins portugál állampolgár által benyújtott 0706/2019. számú 
petíció a földrajzi helymeghatározási adatok Unión belüli értékesítésének 
tilalmáról

CM-PE 657,332 
FdR 1213230

28. D. R. román állampolgár által az A.I.F. nevében benyújtott, 11 aláírást 
tartalmazó 0709/2019. számú petíció egy romániai tulajdon-
visszaszolgáltatásról

CM-PE 657,333 
FdR 1213231

29. G. F. V. spanyol állampolgár által benyújtott 0737/2019. számú petíció a 
külföldre kiküldött, spanyol közigazgatásban dolgozó ideiglenesen 
foglalkoztatott tanárokkal szembeni megkülönböztető bánásmódról

CM-PE 657,334 
FdR 1213232

30. P. O. S. spanyol állampolgár által a „Vida Silvestre” vadon élő állatok 
egyesülete nevében benyújtott 0844/2019. számú petíció az uniós 
tűzmegelőzésről

CM-PE 657,135 
FdR 1212158

31. Anabel Rufer német állampolgár által benyújtott 0999/2019. számú 
petíció az uniós diákok és a holland diákok közötti állítólagos 
megkülönböztetésről Hollandiában az utazás ingyenes megkönnyítése 
tekintetében

CM-PE 657,133 
FdR 1212156

32. Isabel Giralt spanyol állampolgár által a spanyol egyesület az egészségért 
és az integratív gyógyászatért, valamint a nemzetgyűlés a homeopátiáért 
nevű szervezetek nevében benyújtott 1034/2019. számú petíció az 

CM-PE 657,132 
FdR 1212155
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integratív gyógyászatról

33. Knut Kühn német állampolgár által benyújtott 1092/2019. számú petíció 
az életkoron alapuló állítólagos megkülönböztetésről és az egyenlő 
bánásmódról szóló irányelv Németország általi megsértéséről

CM-PE 655,613 
FdR 1209765

34. K.-U. O. német állampolgár által benyújtott 1104/2019. számú petíció a 
motorkerékpárok és egyéb motoros berendezések által okozott 
zajszennyezésről

CM-PE 655,796 
FdR 1210818

35. H. J. F. német állampolgár által benyújtott 1123/2019. számú petíció a 
Thomas Cook csődjéről és a fogyasztóknak okozott veszteségekről

CM-PE 655,797 
FdR 1210819

36. Daniel Hirschbach német állampolgár által benyújtott 1135/2019. számú, 
két aláírást tartalmazó petíció az EU-ban az UV fénycsöves elektromos 
rovarcsapdák kültéri területeken való használatának betiltására irányuló 
kérelemről

CM-PE 657,130 
FdR 1212153

37. B. C. francia állampolgár által a Bancs Publics nevében benyújtott 
1251/2019. számú petíció a Valence-Drôme-ban (Franciaország) 
található Epervière élményfürdő jóváhagyásáról és finanszírozásáról

CM-PE 653,938 
FdR 1208410

38. U. G. német állampolgár által benyújtott 1254/2019. számú petíció a 
Földközi-tengeren a menekültek megmentését célzó műveletek uniós 
támogatásáról és finanszírozásáról

CM-PE 655,804 
FdR 1210826

39. Gheorghe Condurat román állampolgár által benyújtott 1284/2019. 
számú petíció egy bukaresti (Románia) zöld övezet létrehozásának 
vitatásáról

CM-PE 657,276 
FdR 1212735

40. Antonio Gagliardi olasz állampolgár által az „ElettrosmogVolturino” 
egyesület nevében benyújtott 1286/2019. számú petíció a rádió- és 
televízióantennák által okozott elektromágneses szennyezésről

CM-PE 657,127 
FdR 1212149

41. Rainer Schneck német állampolgár által a Német Lőszerkutató Egyesület 
nevében benyújtott 1320/2019. számú petíció a tűzfegyverekről szóló 
uniós irányelv 11. cikkének végrehajtásáról

CM-PE 655,809 
FdR 1210831

42. Milan Noro (olasz állampolgár) által benyújtott 0008/2020. számú 
petíció a Máltán családegyesítést kérelmező harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozó nemzeti átlagbér-követelmény előírásáról

CM-PE 655,813 
FdR 1210835

43. Iljan Askov (bolgár állampolgár) által benyújtott 0025/2020. számú 
petíció a bulgáriai állami földterületek és erdők azoknak a személyeknek 
történő visszaszolgáltatásáról, akik 2007 után nyújtottak be kérelmet 
birtokaikra

CM-PE 657,123 
FdR 1212145

44. Stefano Salvatore Casabianca olasz állampolgár által az Associazione CM-PE 657,122 
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Autisti Soccorritori Italiani társaság nevében benyújtott 0028/2020. 
számú petíció a biztonsági berendezéseknek az állami mentőjárművek és 
személyzet számára történő kötelező biztosításáról

FdR 1212144

45. H. T. német állampolgár által benyújtott 0059/2020. számú petíció a 
lófélék határ menti régiókban történő, nem kereskedelmi célú, határokon 
átnyúló szállításáról

CM-PE 657,339 
FdR 1213237

46. K. W. német állampolgár által benyújtott 0060/2020. számú petíció a 
megkínzott állatok húsának behozataláról

CM-PE 657,340 
FdR 1213238

47. Maria Wargin német állampolgár által benyújtott 0076/2020. számú 
petíció a kötelező címkézési követelmények változásairól

CM-PE 655,816 
FdR 1210839

48. Y. J. finn állampolgár által benyújtott 0110/2020. számú petíció az uniós 
vízügyi keretirányelvnek a finnországi Ähtärinjärvi tavat érintő 
megsértéséről

CM-PE 657,120 
FdR 1212141

49. M. T. izraeli állampolgár által benyújtott 0137/2020. számú petíció a 
Máltán huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek 
állítólagos hátrányos megkülönböztetéséről

CM-PE 655,825 
FdR 1210849

LIBE-vélemény

50. Manuel Ricca portugál állampolgár által benyújtott 0220/2020. számú 
petíció az éttermek, kávézók és élelmiszer-ellátók azon kötelezettségéről, 
hogy egyértelmű tájékoztatást nyújtsanak a tápértékről

CM-PE 657,110 
FdR 1212131

51. P.T. német állampolgár által benyújtott 0264/2020. számú petíció az 
olyan álgyógyszerekről, mint az MMS, amelyeket az autizmus 
kezelésére használnak

CM-PE 657,108 
FdR 1212129

52. Galina Petrova bolgár állampolgár által benyújtott 0266/2020. számú 
petíció a bulgáriai közúti közlekedésbiztonságról

CM-PE 657,107 
FdR 1212128

53. P. S: német állampolgár által benyújtott 0270/2020. számú petíció a 
letiltható sütikről

CM-PE 657,344 
FdR 1213242

54. S. C. brit állampolgár által benyújtott 0274/2020. számú petíció az üres 
repülőjáratok beszüntetéséről

CM-PE 657,106 
FdR 1212127

55. Antonio Visicchio olasz állampolgár által benyújtott 0308/2020. számú 
petíció az európai egyetemi hallgatókkal szembeni állítólagos 
megkülönböztető bánásmódról Spanyolországban

CM-PE 657,346 
FdR 1213244

56. Esteban Ortiz De Urbina Díaz spanyol állampolgár által benyújtott 
0465/2020. számú petíció a 2002/20/EK irányelvnek a spanyol jogba 
való helytelen átültetéséről

CM-PE 655,989 
FdR 1212120
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57. C. G. német állampolgár által benyújtott, 0568/2020. számú petíció az 
egyirányú e-mailek tilalmáról a vállalatok és az ügyfelek közötti 
kommunikációban

CM-PE 657,357 
FdR 1213255

58. M. F. olasz állampolgár által benyújtott, 106 aláírást tartalmazó 
0623/2020. számú petíció a Covid19 miatt Olaszországban elhunyt 
orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók érdemeinek elismeréséről és a 
közegészségügy helyzetének javításáról

CM-PE 657,359 
FdR 1213257

o O o


