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BRÜSSZEL

Az ülés 2009. február 10-én, kedden, 15.02-kor nyílik meg Marcin Libicki (elnök) 
elnökletével.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 420.044)

A napirendtervezetet az alábbi módosításokkal fogadják el:

 Az 5. napirendi pont vitáját (A 185/2005/ELB panasz kapcsán az Európai Bizottság 
számára tett ajánlástervezetet követően az európai ombudsman által az Európai 
Parlamentnek készített különjelentésről szóló jelentés, előadó: Martínez Martínez úr) 
törlik;

 a 18., 35. és 37. napirendi pontokat szintén törlik.

 „B” napirendi pontok:
- 57. napirendi pont: a 0452/2007. számú petíciót nem zárják le, mivel a petíció 

benyújtója kifejezte szándékát további információk benyújtására.
- 59. és 69. napirendi pont: a 0704/2007. és az 1300/2007. számú petíciókat az 

„A” napirendi pontok közé sorolják át, és egy következő ülésen vitatják meg;

Felszólal: Robert Atkins, Miguel Angel Martínez Martínez és az elnök

2. Az elnök a következő bejelentéseket teszi:

 Az alábbi napirendi pontok esetében a petíciók benyújtói jelen lesznek: 
- 6. napirendi pont: 0620/2008. számú petíció a cseh Zaolzie régióbeli lengyel 

nyelvű kisebbségről;
- 7. napirendi pont: 0188/2006. és 1198/2008. számú petíció a mozgó 

munkavállalókra vonatkozó szociális biztonsági rendszerekről;
- 9. napirendi pont: 0790/2007. számú petíció a sclerosis multiplexben 
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szenvedőkkel szemben Lengyelországban tanúsított megkülönböztetésről;
- 10. napirendi pont: 0998/2006. számú petíció a sclerosis multiplexben 

szenvedő betegek számára nyújtandó spanyolországi támogatásról;
- 12. napirendi pont: 1016/2007. számú petíció a mukopoliszacharidózisról és a 

gyógyszerkészítményekhez való hozzáférésről;
- 13. napirendi pont: 1234/2007. számú petíció a Banco Santanderről és a 

nyugdíjjogosultságról;
- 15. napirendi pont: 1354/2007. számú petíció a polgári és kereskedelmi 

ügyekkel kapcsolatos görögországi iratokról;
- 29. napirendi pont: 1232/2007. számú petíció az extremadurai Balboa 

olajfinomítóról. A regionális miniszter is jelen lesz.

 A 21. és a 22. napirendi pontról elektronikus szavazást tartanak, ezért minden 
képviselőnek ellenőriznie kell, hogy elhozta-e elektronikus szavazókártyáját.

 Az alábbi petíciókat lezárják: 
- 1173/2003. számú petíció a náci rendszer alatt végzett kényszermunka után 

járó nyugdíjjogosultságról;
- 0617/2005. számú petíció a müncheni repülőtéren történt esetről, a német 

hatóságoktól érkezett válasz alapján;
- 0936/2006. számú petíció a luxemburgi nyugdíjjogosultságokról; az elnök 

hozzáfűzte, hogy a petíció benyújtói nagyon elégedettek az eredménnyel.
- 0224/2007. számú petíció a demokrácia helyzetéről Guineában, Glenys 

Kinnock, az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlés társelnökének levelét 
követően.

- 0604/2007. számú petíció egy román egyetemen elvégzett fogszabályozási 
szakképzés Görögországban történő el nem ismeréséről 

 A 0080/2006. és az 1265/2007. számú petíciót a petíció benyújtóitól kapott új 
információkra tekintettel újra megnyitják.

3. Egyéb kérdések 

 Az elnök Gateshead-ben és Newcastle-ben (Egyesült Királyság), a Path Head-i 
hulladéklerakó ügyében benyújtott, 0727/2005. számú petícióval kapcsolatban tett 
2009. január 28-i látogatásának bemutatása: 

Az elnök megjegyezte, hogy a látogatásra a petíció benyújtóinak tavaly nyáron tett, 
majd ősszel megismételt meghívása nyomán került sor. A látogatás alkalmat adott az 
érdekelt felekkel (a petíció benyújtóival, a gatesheadi helyi hatóságokkal és a 
hulladéklerakó kezelőjével, a SITA-val) való találkozásra. A látogatásról előzetesen 
értesítették a három helyi európai parlamenti képviselőt, és Fiona Hall, valamint 
Martin Callanan asszisztense részt vett a különböző találkozókon. A petíció 
benyújtóinak módjuk nyílt megmutatni a hulladéklerakó fejlesztése által érintett, 
otthonuk közvetlen közelében található területet, és hangot adni a 
szennyezésveszéllyel kapcsolatos aggodalmaiknak. A hatóságok igen részletes 
tájékoztatást adtak, kitérve a hulladéklerakók és a területen folytatott bányászati 
tevékenység történetére is, a hulladéklerakó kezelője pedig helyszíni látogatást 
szervezett, és válaszolt a kérdésekre. Az elnök elfogadta a Newcastle-i tanács 
vezetőjének udvariassági látogatásra szóló meghívását. A találkozó során tájékoztatást 
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adott az Európai Parlamentben zajló petíciós eljárásról, és informális megbeszélés 
zajlott az EU hulladékkezelési politikájáról, illetve a Newcastle által követett 
politikákról. A látogatásról írásos jelentés készül, amelyet hamarosan eljuttatnak a 
képviselőkhöz.

Felszólal: Robert Atkins és az elnök.

4. Nikiforos Diamandouros európai ombudsman bemutatja a 185/2005/ELB panasz 
kapcsán az Európai Bizottság számára tett ajánlástervezetet követően az Európai 
Parlamentnek készített különjelentését (életkoron alapuló megkülönböztetés a 
szabadúszó tolmácsokkal szemben)

Felszólal: Nikiforos Diamandouros (európai ombudsman), Jordi Curell (az Európai 
Bizottság képviselője), Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, 
Robert Atkins és az elnök. 

Határozat: a bizottság ismételten kifejezi támogatását az európai ombudsman 
különjelentéséhez kapcsolódó saját kezdeményezésű jelentés elkészítésére 
vonatkozóan, amelyet a parlamenti ciklus vége előtt szavazásra kell bocsátani. 
Megdöbbenésének adott hangot a Bizottsági Elnökök Értekezletének azon 
határozatával kapcsolatban, amely nem javasolja a jelentés elkészítésének 
jóváhagyását. A koordinátoroknak meg kell vitatniuk, hogy esetlegesen Hans-Gert 
Pöttering elnökhöz forduljanak a jelentés engedélyezését kérve.    

5. A Józef Staniek, lengyel állampolgár által a „The Polish Word to Zaolzie” alapítvány 
nevében benyújtott, 16 aláírást tartalmazó, 0620/2008. számú petíció a cseh Zaolzie 
régióban élő lengyel nyelvű kisebbségről

Felszólal: Józef Staniek és Stanislaw Gawlik (a petíció benyújtói), Aristide Lavrentzos 
(az Európai Bizottság képviselője), Tatjana Ždanoka, Duka-Zólyomi Árpád, Grażyna 
Staniszewska és az elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, az elnök írásban fordul a Cseh Köztársaság Európai 
Unió melletti Állandó Képviseletéhez, kérve az üggyel kapcsolatos észrevételeit; a 
petíciót véleményezésre megküldik az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság, valamint az Európai Parlament nemzeti kisebbségekkel és regionális 
nyelvekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoportja részére;
.

6. Az Anna Krazucka, lengyel állampolgár által az „Izba Pracodawców Polskich” 
(Lengyel Munkaadók Szövetsége) nevében benyújtott, 0188/2006. sz. petíció a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra vonatkozó szociális 
biztonsági rendszereket szabályozó EU-rendelkezések lengyel és német hatóságok 
általi megsértéséről

A Tomasz Major, lengyel állampolgár által a Lengyel Munkaadók Szövetsége (IPP) 
nevében benyújtott, 1198/2008. sz. petíció a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet 40. cikkének (1) bekezdése szerinti 
munkavállalók számára kiállított E-101 igazolásról

Felszólal: Radek Casta (az Európai Bizottság képviselője), Hubert Czerniuk 
(Lengyelország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének képviselője) és az 
elnök.
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Határozat: a petíció nyitva marad annak érdekében, hogy a petíció benyújtója új 
információkat mutathasson be; új információk bemutatásának hiányában a petíciót egy 
későbbi ülésen lezárják.   

7. A Marek Michalowski, lengyel állampolgár által benyújtott 1007/2006. sz. petíció a 
lengyelországi munkaviszonyban eltöltött időszakai elismerésének a német DRB 
nyugdíjalap általi elutasításáról

Felszólal: Radek Casta (az Európai Bizottság képviselője), Manolis Mavrommatis és 
az elnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

8. Az Izabela Odrobinska, lengyel állampolgár által a „Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego” (a szklerózisban szenvedők lengyel szövetsége) nevében 
benyújtott, 0790/2007. sz. petíció a szklerózisban szenvedőkkel szemben 
Lengyelországban tanúsított megkülönböztetésről

A Carles Riquelme Felip, spanyol állampolgár által benyújtott, 0998/2006. számú 
petíció a sclerosis multiplexben szenvedő betegek számára nyújtandó regionális 
támogatásról

Felszólal: Monica Filipowicz (a petíció benyújtója, Izabela Odrobinska nevében), 
Carles Riquelme Felip (a petíció benyújtója), Pedro Carrascal Rueda (a Spanyol 
Sclerosis Multiplex Egyesület részéről), Nick Fahy (az Európai Bizottság képviselője), 
Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Grażyna Staniszewska, Antolín Sánchez 
Presedo, Christoph Talheim (az Európai Sclerosis Multiplex Egyesület részéről) és az 
elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, az elnököt utasítják, hogy forduljon külön levélben 
Lengyelország, illetve Katalónia egészségügyi miniszteréhez (a levél másolatát 
tájékoztatásul az európai egészségügyi biztos, Markos Kyprianou részére is 
megküldik). 

9. Az Alessandro Rasman, olasz állampolgár által benyújtott 1242/2007. számú petíció 
a sclerosis multiplex olaszországi kezeléséről

Felszólal: Christophe Roeland (az Európai Bizottság képviselője) és az elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, az elnök külön levélben fordul az olasz 
egészségügyi miniszterhez.

10. A Teresa Matulka, lengyel állampolgár által a Mukopoliszacharidózisban és Hasonló 
Betegségekben Szenvedő Gyermekek Társasága nevében, két társaláíróval együtt 
benyújtott, 1016/2007. számú petíció a ritka betegségek gyógyszereiről szóló 
141/2000/EK rendelet rendelkezéseinek való megfelelés lengyel hatóságok részéről 
történő elmulasztásáról
A Tomasz Bratasz, francia állampolgár által benyújtott, 0239/2008. számú petíció a 
mukopoliszacharidózis nevű ritka genetikai rendellenesség kezeléséhez szükséges 
gyógyszernek a lengyel kormány általi elégtelen támogatásáról

   
Felszólal: Christophe Roeland (az Európai Bizottság képviselője) és az elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól.
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11. A Miguel Gersol Fernandez, spanyol állampolgár által a Banca Santander 
szakszervezeti mozgalma nevében benyújtott, 1012/2007. számú petíció 
Spanyolországban a Szerződés (39. cikk) és a másodlagos jogszabályok egy kiegészítő 
nyugdíjról szóló törvény által történő állítólagos megsértéséről
A Juan Maria Martínez Fernández, spanyol állampolgár által az „Asociación para la 
defensa de los derechos civiles” (Szövetség a polgári jogok védelmére) nevében 
benyújtott, 1234/2007. számú petíció a munkavállalók szabad mozgásának a spanyol 
nyugdíjszabályozás általi állítólagos megsértéséről

Felszólal: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández (a petíció benyújtói), 
Georg Fischer és Francisco Perez Flores (az Európai Bizottság képviselői), Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo és az elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól.

12. A Petíciós Bizottság 2008-as tevékenységéről szóló éves jelentésről szóló 
jelentéstervezet (2008/2301 (INI)) megvitatása, előadó: Mairead McGuinness (PPE-
DE)

Felszólal: Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Robert Atkins, 
William Floyd (az Európai Bizottság képviselője) és az elnök.
Határozat: a módosítások benyújtásának határideje 2009. március 10., 17.00.

13. Az Anastasia Gaki, görög állampolgár által benyújtott, 1354/2008. számú petíció a 
tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli 
iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK tanácsi rendeletnek a görög hatóságok 
általi megsértéséről  

Felszólal: Anastasia Gaki és Andreas Heinen (a petíció benyújtói), Thomas Ljungquist 
(az Európai Bizottság képviselője), Georgios Georgiou, Angeliki Kampanari 
(Görögország Európai Unió melletti Állandó Képviselete) és az elnök.

Határozat: a petíció nyitva marad, az elnök külön levélben fordul Görögország 
Európai Unió melletti Állandó Képviseletéhez.

14. A Vincent Farrugia, máltai állampolgár által a Kis- és Középvállalkozások Máltai 
Kamarája nevében benyújtott, 0440/2006. számú petíció a villamos energiáról szóló 
irányelv (2003/54/EK) máltai kormány általi megsértéséről

Felszólal: Elisabetta Garofalo (az Európai Bizottság képviselője) és az elnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják (a Bizottság 
képviselője írásbeli megerősítést ígér szóbeli hozzászólásával kapcsolatban). 

15. A Jan Dolezal, lengyel állampolgár által a „Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług 
w Poznaniu” nevében benyújtott, 0951/2004. számú petíció a közösségi jognak az új 
lengyel adójogi rendelkezések általi megsértéséről

Felszólal: Monika Waloszczyk (az Európai Bizottság képviselője) és az elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól. 
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Az ülést 18.20-kor felfüggesztik.

2009. február 11., szerda

16. Koordinátorok ülése (zárt ülés, 09.00–09.30)

Az ülést 10.05-kor nyitják meg újra Marcin Libicki (elnök) elnökletével. 

17. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az elnök az alábbi bejelentéseket teszi:

 A bizottság jövőbeni munkájára vonatkozó helyes gyakorlat kódexére irányuló 
javaslat: A koordinátorok megállapodnak abban, hogy az EPP-ED és a PSE képviselői 
által kidolgozott „helyes gyakorlat kódexét” a bizottság munkadokumentumaként 
veszik nyilvántartásba.
A dokumentumot lefordítják és a következő bizottsági ülésen való elfogadásra 

továbbítják. 

 A politikai főosztály tanulmányainak jelenlegi állása: a koordinátorok 
háttérfeljegyzést kapnak, amely kiemeli a bizottság kérésére végzett vagy indított 
tanulmányokat.   

 Egyéb: A bizottságnak az ombudsman különjelentéséről szóló saját 
kezdeményezésű jelentése: A koordinátorok támogatják a bizottságban általános 
álláspontot, és javasolják, hogy a bizottság forduljon Hans-Gert Pöttering elnökhöz, a 
jelentés bizottság általi elkészítésének és a parlamenti ciklus vége előtti elfogadásának 
engedélyezését kérve.

18. A polgárokkal Európáról folytatott aktív párbeszédről szóló véleménytervezet 
elfogadása (2008/2224 (INI)), előadó: Kathy Sinnott (IND/DEM)

Felszólal: Az előadó, Kathy Sinnott, aki rövid bevezetőt mond, Michael Cashman és 
az elnök.
Határozat: a módosított véleménytervezetet egyhangúlag elfogadják (37 szavazatot 
adnak le).

19. A beérkezett petíciók alapján (609/2003. számú és egyéb petíciók) a 
Spanyolországban zajló kiterjedt urbanizáció által az európai polgárok egyéni 
jogaira, a környezetre és az EU jogának alkalmazására gyakorolt hatásról szóló 
jelentéstervezet elfogadása (2008/2248(INI)), előadó: Margrete Auken (Verts/ALE)

Felszólal: Az előadó, Margrete Auken, aki rövid bevezetőt mond, Michael Cashman, 
Gay Mitchell (ügyrendi javaslat), Robert Atkins (ügyrendi javaslat), Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Cristina Gutiérrez-Cortines (ügyrendi javaslat), Nicolae Vlad Popa és 
az elnök.
Határozat: a módosított jelentést 24 szavazattal, 11 ellenében, 1 tartózkodás mellett 
elfogadják (36 szavazatot adnak le).
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20. Jelentés a bulgáriai tényfeltáró látogatásról (2008. október 27-30.)

Felszólal: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins (ügyrendi 
javaslat), Andras Demeter (az Európai Bizottság képviselője), Dushana Zdravkova és 
az elnök. 
Határozat: a jelentést Dushana Zdravkova megjegyzéseivel elfogadják.

21. A Niall Gilligan, ír állampolgár által benyújtott, 0828/2006 sz. petíció a 96/82/EK és a 
89/391/EGK irányelv Írország általi állítólagos megsértéséről (a Shannon repülőtér 
vonatkozásában)

Felszólal: Tobias Biermann (az Európai Bizottság képviselője), Sean Liddy (a petíció 
benyújtója nevében), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott és az elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, az elnök külön levélben fordul az ír 
környezetvédelmi miniszterhez.

22. A Michael Zammit, máltai állampolgár által benyújtott, 0959/2006 sz. petíció a Lija 
(Málta) lakosai számára egészségi és környezeti problémákat okozó Blokrete Ltd. 
gyárának működéséről

Felszólal: Andrej Kobe (az Európai Bizottság képviselője), Simon Busuttil 
(elégedetlenségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság nem válaszolt 
korábbi kérelmeire, amelyekben kérte, hogy szerezzék be a máltai hatóságoktól a lijai 
légszennyezéssel kapcsolatos problémák kezelésére irányuló konkrét intézkedések 
jegyzékét) és az elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, amíg további információ nem érkezik az Európai 
Bizottságtól.

23. A Manuel Garcia Gonzáles, spanyol állampolgár által a Plataforma Ciudadana 
Refineria NO nevében benyújtott, 1232/2007. számú petíció a 2003/4/EK és a 
85/337/EK irányelveknek a Balboa olajfinomító Extremadura (Spanyolország) 
területén történő felépítésének terve kapcsán történő állítólagos megsértéséről

Felszólal: Pedro Sanchez (a Plataforma Ciudadana Refineria NO részéről), Yolanda 
Villar Ruberte (az Európai Bizottság képviselője), José Luis Navarro Ribera 
(Extremadura regionális kormányának regionális ipari, energiaügyi és 
környezetvédelmi minisztere), Alejandro Cercas, Willy Meyer Pleite, David 
Hammerstein és az elnök.
Határozat: a petíció nyitva marad, amíg további információ nem érkezik az Európai 
Bizottságtól.

24. A közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2007. évi 25. éves jelentésről 
(COM(2008)0777) szóló véleménytervezet megvitatása (2008/2337 (INI)), előadó: 
Diana Wallis (ALDE)

Felszólal: az előadó, Diana Wallis, aki kiemeli a dokumentum főbb pontjait, Jonathon 
Stoodley (az Európai Bizottság képviselője), David Hammerstein és az elnök.
Határozat: a módosítások benyújtásának határideje 2009. március 10., 17.00.
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25. A 26. napirendi pont (0434/2006. sz. petíció), továbbá a 27. (0125/2008. sz. petíció), a 
31. (0265/2007. sz. petíció), a 32. (0643/2007. sz. petíció), a 33. (0760/2007. sz. petíció), 
a 34. (0784/2007. sz. petíció) és a 36. napirendi pont (0350/2007. sz. petíció) vitáját 
elhalasztják. A Bizottság írásban aktualizálja a 0265/2007., a 0643/2007, a 0760/2007 
és a 0350/2007. számú petícióról szóló korábbi közleményeit.

26. A „B” napirendi pontok alá tartozó petíciók

 Az 0594/2002., 0597/2002., 0083/2003., 1233/2003., 1257/2003., 0054/2004., 
0049/2005., 0057/2005., 0060/2005., 0061/2005., 0064/2005., 0071/2005., 
0094/2005., 0171/2005., 0242/2005., 0397/2005., 0547/2005., 0629/2005., 
0661/2005., 0816/2005., 0817/2005., 0060/2006., 0596/2006., 0650/2006., 
0722/2006., 0383/2007., 0521/2007., 0931/2008., 1040/2002., 0783/2003., 
0340/2004., 0344/2005., 0113/2005., 0143/2005., 0264/2005., 0653/2005., 
0997/2005., 0126/2006., 0187/2006., 0413/2006., 0518/2006., 0634/2006., 
0660/2006., 0689/2006., 0760/2006., 0902/2006., 1004/2006., 0467/2007., 
0799/2007., 0866/2007., 0875/2007., 1119/2007., 1120/2007., 1161/2007., 
1166/2007., 1236/2007., 1286/2007., 1311/2007., 1427/2007., 0059/2008., 
0080/2008., 0081/2008., 0095/2008., 0127/2008., 0232/2008., 0272/2008., 
0338/2008., 0342/2008., 0442/2008., 0469/2008., 0628/2008. és a 0709/2008. számú 
petíciót a Bizottság válasza alapján lezárják.  

27. A következő ülés időpontja és helye 

 2009. március 31., kedd, 09.00–18.30, Brüsszel.

Az ülést 12.35-kor rekesztik be.
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