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Tárgy: Alessandro Michelucci olasz állampolgár által benyújtott 0843/2011. számú 
petíció az elektronikus nyomkövető rendszerekről

Alessandro Michelucci olasz állampolgár által a „Gothic-Party” nevében 
benyújtott 0943/2011. számú petíció az informatikában dolgozók 
hivatáscsoportként való elismeréséről

1. A 0843/2011 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy tiltsák be az elektromágneses nyomkövető és ellenőrző 
rendszereket, amelyek veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre.

A 0943/2011 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója valószínűleg egy olyan irányelv megalkotását kéri, amely az informatika 
területén dolgozók hivatáscsoportját határozná meg és ismerné el.

2. Elfogadhatóság

A 0843/2011 számú petíciót 2011. november 28-án és a 0943/2011 számú petíciót 2011. 
december 12-én fogadták el. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. 
cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Az első petíció egy helyi olasz rendőrség elleni feljelentés másolata, amelyben bizonyos meg 
nem nevezett szervezeteket azzal gyanúsítanak, hogy rendkívül alacsony frekvenciájú 
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sugárzásnak teszik a polgárokat, amelyek befolyásolják az emberi „agyhullámokat", oly 
módon, hogy végül ezzel a sugárzással irányíthassák ezeket az embereket.

A második, ugyanehhez a személyhez köthető petíció egy „Gotik Pakt” létrehozására irányuló 
javaslat, amely számos más szervezettel (az Iszlám Konferencia Szervezete, az Afrikai Unió, 
a Mercosur, és a NATO) ötvözné az Európai Unióról szóló szerződésé. A petíció benyújtója 
felismeri, hogy egy ilyen kezdeményezés előnyös volna a tolmácsoknak és fordítóknak, és 
néhány további különleges célt is megjelöl, mint például a HIV-vírus kiirtása, egy Európai 
Műsorszolgáltató Szervezet és az Európai Tőzsde létrehozása.

A „Gothic Party” weboldalának tartalmából egyértelműen kiderül, hogy a szervezet egyik 
legjelentősebb tevékenysége, hogy petíciókat nyújt be az Európai Parlamenthez. A Bizottság 
ugyanakkor kiemeli, hogy a petíciók tartalmából egyáltalán nem derül ki, hogy – az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 227. cikkének megfelelően – a petíció benyújtója miként 
érintett az általa képviselt ügyekben.

A petíciók tartalmával kapcsolatosan a Bizottság először is kéri a bizottságot, hogy a sugárzás 
lehetséges közegészségügyi kockázatai tekintetében a valós és általánosan elismert 
tudományos információforrásnak tekintett új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatokkal foglalkozó tudományos bizottsághoz (SCENHIR) forduljon1.

A petíciók fennmaradó részeinek kapcsán a Bizottság javasolja a petíció benyújtójának, hogy 
először megfelelő, irányadó kiadványokból tájékozódjon a regionális integrációs szervezetek 
és az általánosabb globális kormányzási rendszerek működéséről (mint például az Andoki 
Paktum, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége, az EU stb.). 
Az ENSZ Egyetemen elérhető egy ennek a célnak megfelelő bibliográfia2..

Végezetül pedig a HIV-vírus kiirtásával kapcsolatban javasolják a petíció benyújtójának, 
hogy tanulmányozza az 5. számú millenniumi fejlesztési célt és a kapcsolódó parlamenti 
vitákat3, az Európai Műsorszolgáltató Szervezet létrehozása tekintetében ismerkedjen meg a 
már most is létező uniós hírcsatornával, valamint a Løkkegaard- és Lamassoure-jelentésekről 
szóló parlamenti vitákkal, az országos és regionális tőzsdék közötti verseny előnyeinek 
tekintetében pedig tanulmányozza a 2001-ben a Lamfalussy„bölcsek bizottsága” által írt 
jelentésről szóló parlamenti vitákat.

A Bizottság rendkívül megalapozatlannak tartja e két petíció alapállításait, ami általában nem 
jellemző az elé terjesztett petíciókra.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 A következő címen található meg az ENSZ Egyetem vonatkozó bibliográfiája:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


