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1. Koordinátorok ülése (9.30–10.00)

10.00-kor

Az ülést 2007. május 2-án, szerdán 10.05 órakor Marcin Libicki (elnök) elnökletével 
megnyitják.

2. A napirendtervezet elfogadása (PE 388.482)

A napirendtervezetet az alábbi módosításokkal elfogadják: a 22. (0391/2005. számú petíció)
és a 25. (0176/2006. számú petíció) pontot a petíció benyújtóinak kérésére egy későbbi ülésre 
halasztják. Továbbá határozat születik a 17. pontnak (1149/2003. számú petíció) a 24. pont
(1259/2003. számú petíció) után történő megvitatásáról. Az elnök tájékoztatja a bizottság 
tagjait, hogy a 9. (0045/2006. számú petíció), 10. (0851/2005. számú petíció), 17. (1149/2003. 
számú petíció), 23. (0142/2006. számú petíció) és a 24. pont (1259/2003. számú petíció)
megvitatása a petíció benyújtóinak jelenlétében történik majd.

3. A 2007. február 27-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása (386.543)

A 2007. február 27-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

4. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti az alábbi petíciók lezárását: a csehországi európai uniós választások 
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médiában történő szerepeltetéséről szóló 0737/2004. számú petíciót lezárják, mivel nem 
találtak a petíció benyújtójának feltételezéseit igazoló bizonyítékokat az Európai Parlament 
prágai irodájával együttműködésben lefolytatott vizsgálat során. A 0358/2006. számú petíciót 
a Bizottságtól a 2004/38/EK irányelv alkalmazására vonatkozóan kapott írásbeli megerősítés 
alapján lezárják. Végezetül pedig lezárják a 1112/2001. számú petíciót a 2007. április 11-i 
ülésen megvitatott témával megegyező tárgyú, 1113/2002. számú petícióra a Bizottságtól 
érkezett szóbeli válasz alapján.

5. Egyéb kérdések

Nincsenek. 

6. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival kapcsolatban

Az elnök az alábbi bejelentéseket teszi: 

A koordinátorok megvitatták és elfogadták a 2007. július 11–14-i lengyelországi tényfeltáró 
látogatás programtervezetét. A látogatás mindenekelőtt a Via Balticával kapcsolatos
petíciókban felvetett kérdések vizsgálatára irányul. Az elnök bejelenti, hogy egy szabad hely 
még fennáll az ALDE vagy az EPP képviselőcsoportok számára, amelyek még nem jelölték ki 
küldöttségi tagjukat. A koordinátorok továbbá előzetesen megállapodtak abban, hogy a 
tervezett írországi tényfeltáró látogatásra 2007. június 26–29. között kerüljön sor, azaz az ír 
általános választásokat követően. A koordinátorok azon lehetséges témaköröket is 
megvitatták, amelyekre a tervezett látogatás kiterjedhet, valamint megállapodtak abban, hogy 
törekedni kell a mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztériumokkal, valamint a 
Környezetvédelmi Ügynökség tisztviselőivel történő találkozók megszervezésére. Az elnök 
felkéri azon képviselőcsoportokat, amelyek még nem jelölték ki küldöttségi tagjaikat, hogy 
ezt a megfelelő időben tegyék meg. Harmadsorban az elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, 
hogy a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a bizottságnak engedélyt kell kérnie egy 
Loiret–Orléans-i tényfeltáró látogatásra, amelyre a későbbiekben, lehetőség szerint 
októberben kerülne sor.

Az elnök közli, hogy a koordinátorok megvitattak és elfogadtak egy, a Bizottsághoz és a 
Tanácshoz a szklerózis multiplex tárgyában benyújtott szóbeli választ igénylő 
kérdéstervezetet. A kérdést a bizottság korábban már megvitatta, és a bizottsági küldöttség 
2007. március 22-i berlini látogatása során a német elnökség elé tárta. A koordinátorok 
megállapodtak, hogy a szóbeli választ igénylő kérdést a májusi plenáris ülésre előterjesztik. 
Az elnök továbbá közli, hogy a koordinátorok megállapodtak abban, hogy szóbeli választ 
igénylő kérdést készítenek a Bizottságnak a bizottság legutóbbi, spanyolországi tényfeltáró 
látogatásáról szóló jelentésére adott válaszával kapcsolatban azzal a céllal, hogy azt a júniusi 
plenáris ülésen előterjesszék. Végezetül az elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy a 
koordinátorok általános vitát tartottak a szóbeli választ igénylő kérdések eljárásának a Petíciós 
Bizottság részéről történő esetlegesen kiterjedtebb használatával kapcsolatban.

A koordinátorok úgy határoztak, hogy a petíciókban felmerülő, a lettországi orosz nyelvű 
kisebbség helyzetére vonatkozó egyéni eseteket a lett hatóságokhoz kell továbbítani azzal a 
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kéréssel, hogy minden ügyet egyénileg vizsgáljanak meg. Továbbá konzultációra kerül sor a 
LIBE bizottsággal egy, „a nem uniós polgárság” kérdésében tartott közös meghallgatás 
megszervezésének céljából.

7. Az Andres Martinez Espinosa, spanyol állampolgár által a „Junta Central de
Usuarios del Vinalopó, L'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja” 
fogyasztói szövetség nevében benyújtott, 0858/2006. számú petíció a valenciai 
„Júcar-Vinalopó” vízelterelési projektről

A Gema Amor Perez, spanyol állampolgár által a Generalitat Valenciana nevében 
benyújtott, 859/2006. számú petíció a „Júcar-Vinalopó” vízátvezetéshez szükséges 
csővezetéknek a kiinduló projekt szerinti megépítéséről
– szavazás az ajánlásokról

Ezen petíciók kezelését a koordinátorok 2007. április 11-i ülésén már megvitatták. Tekintettel 
arra, hogy a 2006. november 20–21-i ülésen több megegyező témájú petíciót is lezártak a 
Bizottság válasza alapján, a Titkárság azt javasolta, hogy az új petíciókat nyilvánítsák 
elfogadhatónak, valamint hogy a Bizottságtól a korábbi petíciókkal kapcsolatban érkezett 
választ továbbítsák a petíció benyújtójának, majd pedig zárják le a petíciókat. 

A legutóbbi ülésen hozott határozattal összhangban az elnök bejelenti, hogy nem kerül sor 
nyilvános vitára. Mindössze két bizottsági tag kap szót (a petíció benyújtóinak, azaz Andreas 
Martinez Espinosának és José Ramón García Antónnak, a valenciai kormány képviselőjének 
jelenlétében). Először Carlos Iturgaiz kifejti, hogy az új információk fényében megfontolandó 
a petíciók további megvitatása. Ezzel szemben Joan Calabuig támogatja a Titkárság fent 
említett javaslatait.

Határozat: 13 igen szavazat, 8 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül úgy határoznak, 
hogy a továbbiakban a Titkárság javaslatai szerint járnak el, és következésképpen a petíciót 
lezárják.

8. Vélemény a közösségi jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséről

Diana Wallis (a vélemény előadója) ismerteti a kérdésben alkotott véleményét, majd pedig 
néhány pontot, amelyre véleményében kitér. Ezt követően a bizottság megtartja az első 
eszmecserét, amely során felszólalnak: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman és Margrete 
Auken.

Határozat: A bizottság a vélemény elfogadását júniusra vagy júliusra tervezi, a Jogi 
Bizottság további ütemtervétől függően.

9. A Chris Slade, brit állampolgár által a House of Smocking nevében, valamint 
Stuart Johnston, brit állampolgár által benyújtott, több mint 435 aláírást 
tartalmazó, 0045/2006. számú petíció a spanyol European City Guide S.L. (ECG) 



PE 388.662v02-00 4/11 PV\671550HU.doc

Külső fordítás

HU

vállalat félrevezető gyakorlatairól 

Felszólalnak: Jules Woodell (a petíció benyújtója), Marc Goodacre (Bizottság), Richard 
Corbett, Michael Cashman, Manolis Mavrommatis, Simon Busuttil, Diana Wallis, Inés Ayala 
Sender és az elnök.

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig. A bizottság 
engedélyt fog kérni egy, a 192. cikk értelmében elkészített saját kezdeményezésű jelentéshez, 
és – az engedély megadása esetén – mind a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságtól, 
mind pedig a Jogi Bizottságtól véleményt kér.

10. A Baroness Sarah Ludford (brit állampolgár, EP-képviselő) által benyújtott, 237 
aláírást tartalmazó 0851/2005. számú petíció a Temze vizének minőségéről

Felszólalnak: Baroness Sarah Ludford (a petíció benyújtója), Sibylle Grohs (Bizottság), 
Manolis Mavrommatis és Michael Cashman.

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig. Rendkívüli 
levelet intéznek a brit hatóságokhoz.

11. A Julia Kelly, brit állampolgár által benyújtott 0082/2006. számú petíció a brit 
helyi hatóságok részéről a nem helyiekkel szemben alkalmazott 
megkülönböztetésről (az EK-Szerződés 12. cikkének megsértése)

Felszólalnak: Julia Kelly (a petíció benyújtója), Ana Herrera de la Casa (Bizottság), Gay 
Mitchell és Sarah Ludford.

Határozat: A petíciót nem zárják le, és levelet intéznek a brit hatóságokhoz.

12. A Tim Todd, brit állampolgár által az Exmouth Állampolgári Fórum nevében 
benyújtott, 3 aláírást tartalmazó, 0691/2005. számú petíció a Kelet-Devoni 
Körzetben (Egyesült Királyság) egy vadrezervátumot érintő tervezett 
fejlesztésekről

Felszólalnak: Sibylle Grohs (Bizottság).

Határozat: A petíció lezárása a Bizottságtól kapott válasz alapján.

13. A Michael Keating, ír állampolgár által a „Crumlin az azbeszt ellen” csoport 
nevében benyújtott 0137/2005. számú petíció a Crumlin városa közelében 
létesítendő azbeszttároló telepről

Az ülésdokumentumokhoz csatolták a brit hatóságoktól a Bizottság tájékoztatásra irányuló 



PV\671550HU.doc 5/11 PE 388.662v02-00

Külső fordítás

HU

kérésére érkezett választ. Felszólalnak: Sibylle Grohs (Bizottság).

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig.

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

Felszólalnak: Helmut Maurer (Bizottság).

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig.

15. Az Andrew McGrath, ír állampolgár által a Tara alapítvány nevében benyújtott
0838/2004. számú petíció az ír tenger atomhulladékokkal történő szennyezéséről

Felszólalnak: Stefanos Karadaras (Bizottság) és Gay Mitchell.

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig. Felkérik a 
Bizottságot, hogy jószolgálati tevékenységének keretében szorgalmazza az egyesült 
királyságbeli és az ír hatóságok közös megfigyelő misszióját.

16. A Denis Leonard, ír állampolgár által a „Killucan Kinnegad Environment Group” 
nevében benyújtott 0994/2005. számú petíció az Európai Unió több 
környezetvédelmi irányelvének az Ír Környezetvédelmi Hatóság által történő 
megsértéséről

Felszólalnak: Helmut Maurer (Bizottság).

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig.

17. A Geoffrey Kealty, brit állampolgár által benyújtott 0274/2006. számú petíció a 
91/271/EGK irányelvnek a Corbera de Llobregat-i (Katalónia, Spanyolország) 
helyi hatóságok általi állítólagos megsértéséről

Felszólalnak: Sophie Breul-Busson (Bizottság).

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig.

18. A Marta Gumà Bondia, spanyol állampolgár által benyújtott 0261/2006. számú
petíció a barcelonai Río Llobregat területén folytatott építkezésekről

Felszólalnak: Ignacio Ramallo (Bizottság).
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Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig.

19. A Stéphan Bellegy, francia állampolgár által benyújtott 1121/2003. számú petíció
az internet-hozzáférésre kivetett adókról

Felszólalnak: Arnaud Bouin (Bizottság)

Határozat: A petíció lezárása a Bizottságtól kapott válasz alapján.

Az ülést 12.18 órakor felfüggesztik.

***

Az ülés 15.04 órakor Marcin Libicki (elnök) elnökletével folytatódik.

Az elnök az ülés elején bejelenti, hogy az ülésen jelen lévő Helga Pietzsch, aki hosszú évekig 
dolgozott a Titkárságnál, nyugdíjba vonul. Az elnök hálásan megköszöni a bizottság 
munkájához történő jelentős hozzájárulását, és a legjobbakat kívánja a távozónak.

20. Az európai ombudsman 2006. évi éves jelentése

Az elnök üdvözli Nikiforos Diamandourost, az európai ombudsmant, aki ezt követően 
ismerteti a bizottsággal 2006. évi éves jelentését. A soron következő vitában felszólalnak: 
Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, Luciana 
Sbarbati (az ombudsman éves jelentéséről szóló jelentés előadója) és William Floyd 
(Bizottság).

Határozat: A bizottságban megállapodás születik az ombudsman éves jelentéséről szóló 
bizottsági jelentésre vonatkozó ütemtervről, amelynek a bizottságban történő elfogadására 
előreláthatóan 2007. július 17-én kerül sor.

21. Az európai ombudsmannak az Európai Ombudsman Alapokmányának 
módosítására irányuló javaslatai

Az európai ombudsman ismerteti a szóban forgó alapokmány módosítására irányuló 
javaslatokat, amelyek véleménye szerint erősítenék vizsgálati hatáskörét. Az azt követő 
vitában felszólalnak: Maria Matsouka (a Petíciós Bizottságnak az Alkotmányügyi Bizottság 



PV\671550HU.doc 7/11 PE 388.662v02-00

Külső fordítás

HU

jelentéséről szóló véleményének előadója), Michael Cashman, Simon Busuttil és Luciana 
Sbarbati.

22. A Wasilios Katsoulis, német állampolgár által benyújtott, 0142/2006. számú petíció 
a német biztosítótársaságok által a fogyatékkal élőkkel szemben tanúsított 
megkülönböztető bánásmódról

Felszólalnak: Wasilios Katsoulis (a petíció benyújtója), Petra Schott (Bizottság), Luciana 
Sbarbati, Maria Matsouka, Kathy Sinnot és az elnök.

Határozat: A petíció nyomon követéséről a koordinátorok következő ülésén határoznak.

23. A Rocco Margapoti, olasz állampolgár által a „Case rosse e Settecmini” polgári 
csoport nevében benyújtott, 3 508 aláírást tartalmazó, 1259/2003. számú petíció egy 
veszélyes hulladékégető elleni fellépésről

Felszólalnak: Rocco Margapoti (a petíció benyújtója), Lorenzo Pazzagli (Bizottság) és
Luciana Sbarbati.

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig.

24. A Robert William Henry, brit állampolgár által az AMP (A villanyoszlopok 
számának növekedése ellen/Az energiaellátás alternatív eszközei) csoport nevében 
benyújtott, 5 aláírást tartalmazó 1149/2003. számú petícióegy villamos távvezeték 
tervezett engedélyezéséről

Felszólalnak: Martina Roddy (a petíció benyújtója) McGrath úr (a petíció benyújtója), Liam 
Cashman (Bizottság), Kathy Sinnot, Michael Cashman és Marian Harkin.

Határozat: A petíció lezárása, valamint tájékoztatás céljából a Környezetvédelmi 
Bizottsághoz történő továbbítása.

25. A James Croke, ír állampolgár által az Ír Újrahasznosítható Hulladékok 
Visszaváltását Támogató Egyesület nevében benyújtott 0340/2006. számú petíció a 
göngyöleg-visszaváltó automaták Írországban való bevezetéséről

Felszólalnak: James Croke (a petíció benyújtója), Karolina Fras (Bizottság), Kathy Sinnot és 
Michael Cashman.

Határozat: A petíció lezárása és levél intézése az ír hatóságokhoz.

26. A Petros Tselepidis, görög állampolgár által az észak-görögországi elektronikus és 
mechanikus játék importőrök, gyártók, kiskereskedők és kereskedők szövetségének 
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(SIPBE) nevében benyújtott, 1374/2002. számú petíció a számítógépes játékok
tilalmáról

Felszólalnak: Yiannos Tolias (Bizottság).

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott újabb tájékoztatásig.

27. A Sinéad Quinn, ír állampolgár által benyújtott 0016/2006. számú petíció a 
lakóhellyel és állampolgársággal kapcsolatos jogok spanyol és ír szabályozásáról, 
amely a személyek EU-tagállamokon belüli szabad mozgásának korlátozását 
eredményezi

Felszólalnak: Michal Meduna (Bizottság), Michael Cashman és Kathy Sinnot.

Határozat: A petíció lezárása és továbbítása az Állampolgári Jogi Bizottsághoz.

28. Gerda Margarethe Fikke, holland állampolgár által benyújtott, 0228/2006. számú 
petició a holland hatóságok által a Spanyolországban történt letelepedése és ottani 
biztosítási fedezete ellenére eszközölt betegbiztosítási levonásokról 

Felszólalnak: William Floyd (Bizottság), aki arról tájékoztat, hogy a petíció benyújtója által 
ismertetett problémák megoldódtak, valamint Michael Cashman.

Határozat: A petíció lezárása.

29. A B pont keretében tárgyalt petíciók

A 192/2004., 770/2004., 792/2004., 45/2005., 496/2005., 769/2005., 906/2005., 928/2005., 
932/2005., 35/2006., 141/2006., 183/2006., 217/2006., 232/2006., 284/2006., 338/2006., 
347/2006., 389/2006., 459/2006., 493/2006., 507/2006., 510/2006. és 546/2006. számú 
petíciókat lezárták a Bizottságtól kapott írásbeli válasz alapján. A 0992/2005. és 0406/2006. 
számú petíciók megvitatására az A. pont keretében egy következő ülésen kerül sor.

30. A következő ülés időpontja és helye

A következő ülést 2007. június 7-ére, csütörtökre tűzik ki 15.00 órai kezdettel, Brüsszelben.
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