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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2013)1017_01

JEGYZŐKÖNYV
a 2013. október 17-én, 9.00–12.30 és 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2013. október 17-én, csütörtökön, 9.10-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. Napirend elfogadása PETI_OJ (2013)226_1

A napirendet elfogadják.

Felszólalók: az elnök, Nikolaos Salavrakos és Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

A napirendtervezetet a jelen jegyzőkönyv szerinti sorrendben jóváhagyják.

2. Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

2013. szeptember 16–17.

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Egyéb kérdések

Felszólalók: az elnök, Philippe Boulland és Göncz Kinga.

A felszólalások a 0979/2012, 1298/2012 és 1571/2012 sz. petíciókkal kapcsolatosak, 
melyekkel kapcsolatban az a kérés fogalmazódik meg, hogy azokat ne zárják le; e kérést 
tudomásul veszik.
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4. Vélemény az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről 
szóló 29. éves jelentésről (2011)
a JURI részére (2013/2119(INI))
Előadó:    PAKSAS   (EFD)
- véleménytervezet megvitatása

Felszólaló: Mara Bizzotto az előadó nevében, Iñaki Irazabalbeitia Fernández és 
Barsi Tamás (Bizottság).

Határozat: a módosítások előterjesztésének határideje: 2013. október 30., 17.00; a 
módosítások megvitatása és szavazás: 2013. november 25.

5. Mara Bizzotto, Gino Agerde és Rosario Boschieri által, a Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva nevében benyújtott, 11 432 aláírást tartalmazó 
1633/2012. számú petíció arról, hogy az olasz RAI TV (Olaszország) licencdíja 
nincs összhangban az uniós joggal

Felszólalók: az elnök, Rosario Boschieri (a petíció benyújtója), Dr. Rigo (a petíció 
benyújtója), Simona Martorelli (a RAI képviselője), Wouter Pieke (Bizottság), Mara Bizzotto 
(a petíció benyújtója, európai parlamenti képviselő), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Mario Borghezio és Matteo Salvini.

Határozat: a petíciót vizsgálata folytatódik, és a 2014. márciusi ülésen újból megvitatják azt. 
Erre az ülésre meg kell hívni annak az olasz parlamenti bizottságnak a képviselőjét, amely a 
RAI-t felügyeli, valamint egy a tömegtájékoztatási ügyekért felelős személyt a Bizottság 
részéről.  A Bizottságtól további tájékoztatást kérnek majd.

6. Sean Lawless ír állampolgár által benyújtott 1022/2012. számú petíció a 
mezőgazdasági üzemek egységes támogatási rendszere, valamint a hátrányos 
helyzetű térségek támogatási rendszere feltételeinek és követelményeinek az 
írországi Galway megyei hatóságok általi téves alkalmazásáról

Felszólalók: az elnök, Teresa Murphy (a petíció benyújtója), Valerie Adam (Bizottság), Jim 
Higgins, Pat the Cope Gallagher és Mairead McGuinness.

Határozat: a petíció vizsgálata folytatódik. További, az ügy részleteinek ellenőrzését is 
magában foglaló tájékoztatás iránti kérelmet küldenek a Bizottságnak.  Levélben fognak 
felvilágosítást kérni az ír mezőgazdasági minisztériumtól az alkalmazott módszerekről és a 
nyilvánvaló következetlenségek okairól. Az ügyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottsághoz utalják. 

7. Cosimo Fracasso, olasz állampolgár által benyújtott 760/2007. számú petíció a 
tarantói, dioxinnal kapcsolatos riasztásról
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Felszólalók: az elnök, Antonia Battaglia (a petíció benyújtójának nevében), Ion Codescu 
(Bizottság), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández és Ivo Vajgl. 

Határozat: a petíció vizsgálata folytatódik. További tájékoztatást kérnek a Bizottságtól és 
felkérik, hogy gyorsítsa fel az Olaszország ellen zajló kötelezettségszegési eljárást, tekintettel 
arra, hogy ez a petíció hat évvel ezelőtt került benyújtásra. 

*** Szavazás ***

8. Jelentés a lengyelországi tényfeltáró látogatásról (2013. május 29–31.)
- módosítások megvitatása (módosítások határideje: 2013. szeptember 25.)
- a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés elfogadása

Határozat: A jelentést 19 szavazattal, 2 ellenében és 0 tartózkodás mellett elfogadják.
Elfogadott módosítások: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 és 21.
A 7. és 19. módosítás tárgytalanná válik, a 16. és 22. módosítást visszavonják.

9. Jelentés a dániai tényfeltáró látogatásról (2013. június 20–21.)
- módosítások megvitatása (módosítások határideje: 2013. október 3., 12:00)
- a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés elfogadása

Felszólaló: Angelika Werthmann.

Határozat: A jelentést 20 szavazattal, 1 ellenében és 0 tartózkodás mellett elfogadják.
Elfogadott módosítások:  2, 3, 6, 9, 11, 14 és 17, szóbeli módosítás a hatodik ajánlásról és 
megegyezéses módosítás a 11 a ajánlásról (új).
Elutasított módosítások: 1, 5, 7 és 18.

A 4., 8., 10., 12., 15. és 16. módosítás tárgytalanná válik és a 13. módosítást visszavonják.

10. A görögországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. szeptember 17-20.)
- előzetes szóbeli jelentés
   

Felszólalók: Carlos José Iturgaiz Angulo és Marino Baldini.

A képviselők elégedettségüknek adnak hangot a látogatás eredményeivel és szervezésével 
kapcsolatban. Az egyik soron következő ülésen részletes írásos jelentésben számolnak be a 
látogatásról. 

12.30–12.30 - Koordinátorok ülése (zárt ülés)

Az ülést 12.45-kor berekesztik.
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Az ülés 15.00-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik

11. Az elnök közleményei a koordinátorok 2013. szeptember 16-i határozatairól

a. Tájékoztatás a legújabb fejleményekről a tényfeltáró látogatásokkal kapcsolatban 

 Notre Dame des Landes (Franciaország): az Elnökök Értekezlete nem adott engedélyt 
a küldetésre.

 Ebro River (Spanyolország) - a lehetséges tényfeltáró látogatásról szóló döntést a 
következő jogalkotási ciklusra halasztják.

 Petíció a hulladéklerakókról szóló európai uniós irányelv végrehajtásának az Egyesült 
Királyság általi állítólagos elmulasztásáról Houghton-le-Spring hulladéklerakó telep 
esetében; ezt az ügyet is a következő jogalkotási ciklusra halasztják. 

b. A jelenlegi jelentések és vélemények áttekintése:

A koordinátorok úgy határoznak, hogy nem terjesztenek elő állásfoglalást a méhek 
biztonságáról és a fenntartható méztermelésről a 0812/2011. számú petícióval 
kapcsolatban.

c. Az eljárási szabályzat VII. melléklete módosításának megvitatása

A Titkárság az alábbi módosításokat javasolja:

„A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
1 A petíciós folyamattal kapcsolatos fogadási, értékelési és nyomon követési 

tevékenység;
2 Kapcsolattartás az európai ombudsmannal
3  Nyilvános meghallgatások szervezése a sikeres európai polgári kezdeményezésekről 
az illetékes bizottsággal együttműködésben.   
4. A fogyatékossággal élők jogainak védelme az ENSZ fogyatékossággal élők 

jogainak védelmét célzó egyezményei keretében 

Az SD és az EPP által ellenzett 4. pont kivételével valamennyi pontot elfogadják.
 A PETI bizottság azonban továbbra is fellép a fogyatékossággal élők érdekében.

d. Szóbeli választ igénylő kérdések 

A koordinátorok úgy határoznak, hogy szóbeli választ igénylő kérdéseket terjesztenek elő 
a plenáris ülésen az alábbiak vonatkozásában:

 Petíciók a spanyolországi jelzáloghitel-ügyletekről; 
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 Petíciók a pénzügyi eszközök takarékpénztári ügyfeleknek történő értékesítése 
során előforduló csalárd gyakorlatokról és állítólagos visszaélésekről 
Spanyolországban; 

 Petíciók a campaniai hulladékkezelésről;
 Petíciók az állatjólétről.

Jóváhagyás céljából mindenki meg fogja kapni a szóbeli választ igénylő kérdések tervezetét.

e. A Jogi Szolgálat véleménye a tényfeltáró látogatásokról szóló jelentésekről

 A koordinátorok tájékoztatást kapnak a Jogi Szolgálatnak a tényfeltáró látogatásokról 
szóló jelentésekről kialakított véleményéről. „Az eljárási szabályzat 202. cikke (5) 
bekezdésének értelmezése – Jelentés elfogadásával kapcsolatban követendő eljárás, 
amennyiben egy tényfeltáró küldöttség tagjai között nézetkülönbség áll fenn.”   A Jogi 
Szolgálat támogatja az azt biztosító rendelkezéseket, hogy a küldöttségi jelentés tartalmát 
a küldöttség valamennyi tagjának egyetértésével alakítsák ki. Véleménykülönbség esetén 
valamennyi véleményt meg kell jeleníteni; továbbá az ajánlásokban található politikai 
tartalom módosítható legyen és arról az egész bizottságnak szavaznia kell. 

12. Az elnök közleményei a koordinátorok 2013. október 17-i határozatairól

a. Tájékoztatás a legújabb fejleményekről a tényfeltáró látogatásokkal kapcsolatban 

 Írország: a kiküldetés résztvevők hiányában, illetve az ír parlamenthez köthető 
szervezési okok miatt törölve.

b. A jelenlegi jelentések és vélemények áttekintése:

A d'Hondt-rendszer alapján a jelentések elkészítésére az alábbi képviselőcsoportok 
kapnak megbízást:

 az európai polgárságról szóló jelentést az EFD képviselőcsoport készíti 
 A bizottság 2013. évi éves jelentését az PPE készíti

A képviselőcsoportoknak 2013. október 21-ig ki kell jelölniük előadóikat.

A koordiátorok megállapodnak egy a LIBE bizottságnak elküldendő, az alapjogok 
európai uniós helyzetével kapcsolatban készült jelentésre vonatkozó levél tervezetében.

Ami az ECON bizottság által javasolt, a válság hatásáról szóló, jelenleg jóváhagyásra 
váró jelentést illeti, a koordinátorok megállapodnak abban, hogy a PETI bizottság 
részletes levél formájában véleményt adhatna ki, amelyben körvonalazza a PETI 
bizottság által szeptember 24-én szervezett meghallgatás  – „A válság hatása Európa 
polgáraira és az Unió kormányzásában való demokratikus részvétel megerősítése” –
alapján levont következtetéseit,  valamint véleményt fogalmazhatna meg a kapott 
petíciókkal kapcsolatos vizsgálatokról.

c. A bizottság novemberi ülésének napirendtervezete
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A napirendtervezetet a 0847/2011. számú petíció hozzáadásával jóváhagyják 

d. Eljárási kérdések

A koordinátorok többsége jóváhagy egy sor intézkedést, amelyeket közülük négyen 
terjesztettek elő a petíciók kezelésére vonatkozóan (lásd a kiegészítő mellékletet), 
ugyanakkor jelzik, hogy teljes mértékben támogatják a titkárságot, amely az új petíciók 
összefoglalásával kapcsolatos lemaradás felszámolására törekszik. 

A titkárság részletesen tájékoztatja a képviselőket a 2013. évi többletmunkáról és a 
túlságosan hosszú ideig betöltetlenül maradó álláshelyek következményeiről.

A képviselők tájékoztatást kapnak a 2013-ban sorra került számos tényfeltáró látogatás és 
az ombudsman-választás megszervezésének, illetve egyéb, olyan tényezőknek a 
hatásáról, amelyek késleltették az összefoglalók elkészítését.  

e. Sürgősségi eljárás

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy az alábbi petíciók esetében a sürgősségi 
eljárást alkalmazzák:

 0051/2013. számú petíció;
 A 1194-13. és 1574-13. számú petíciók és egyéb lehetséges petíciók a 

Malagrottában működő hulladéklerakó ügyének utóéletéről.

A koordinátorok úgy határoznak, hogy a 0570/2013. számú petíció esetében nem 
alkalmazzák a sürgősségi eljárást, hanem levélben kérnek további tájékoztatást az 
ügyről az illetékes nemzeti hatóságoktól.

f. Szóbeli választ igénylő kérdések 

 A koordinátorok megerősítik, hogy szóbeli választ igénylő kérdéseket terjesztenek 
elő a plenáris ülésen az állatjóléttel kapcsolatos petíciók vonatkozásában; Petíciók 
a spanyolországi jelzáloghitel-ügyletekről; Petíciók a pénzügyi eszközök 
takarékpénztári ügyfeleknek történő értékesítése során előforduló csalárd 
gyakorlatokról és állítólagos visszaélésekről Spanyolországban; Petíciók a 
campaniai hulladékkezelésről;

g. Egyéb

 A koordinátorok úgy határoznak, hogy ismét a polgári kezdeményezésről és a 
Bíróság előtt lévő petíciókról szóló saját kezdeményezésű jelentésre irányuló 
kérelmeket terjesztenek a Bizottsági Elnökök Értekezlete elé.

 A koordinátorok többségi szavazással megállapodnak, hogy lezárják az 
1298/2012. számú petíciót (SD, ALDE, EFD +, EPP -; GUE 0).

 A PETI bizottság 2014. évi ülésnaptárát elfogadják.
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 Tudomásul veszik a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló 2013. évi 
munkafórum programtervezetét.

    Az elnök kéri egy, a vakok nyomtatott művekhez való hozzáférését elősegítő 
Marrakeshi Szerződés sürgős ratifikálására vonatkozó, a Tanács elnökségének és a 
Bizottságnak elküldendő levél támogatását.

Felszólalók: az elnök, Bagó Zoltán, Bauer Edit és Mészáros Alajos. 

13. Anna Spyra lengyel állampolgár által benyújtott 660/2011. számú petíció a terhesség 
és a szülés tekintetében a megelőzésre és kezelésre irányuló kezdeményezésekre 
vonatkozó közös európai szabványokról

Felszólalók: az elnök, Anna Spyra (a petíció benyújtója), Isabel de la Mata (Bizottság), 
Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru és Lena Kolarska-Bobińska.

Határozat: a petíció vizsgálata folytatódik. Tájékoztatásra irányuló kérelem benyújtása az 
Európai Bizottsághoz az Európai Unióban született csecsemők halálozására és 
fogyatékosságára vonatkozó adatokkal, illetve az EUMSZ 168. cikkének (5) és (6) bekezdése 
alkalmazásának lehetőségével kapcsolatban. Vélemény kérése Lengyelország Európai Unió 
melletti Állandó Képviseletétől és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságtól. 

14. William Sanders brit állampolgár által benyújtott 1454/2012. számú petíció az angol 
hallgatók által Skóciában fizetendő tandíjakban alkalmazott állítólagos 
megkülönböztetésről

Felszólalók: az elnök, Antoniu Marc (Bizottság), Peter Jahr és Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández.

Határozat: a petíció vizsgálata folytatódik. További tájékoztatás kérése a Bizottságtól. Levél 
küldése a skót petíciós bizottságnak.

16.15-kor Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnököl.

15. Michael Cain brit állampolgár által benyújtott 1186/2007. számú petíció a 
Franciaországban élő brit állampolgárok egészségbiztosítási fedezetéről
továbbá
Peter Djordjevic brit állampolgár által benyújtott 1218/2007. számú petíció a 
Franciaországban élő brit állampolgárok egészségbiztosítási fedezetéről

Felszólalók: az elnök, Els Vertongen (Bizottság).

Határozat: a petíció vizsgálata folytatódik. További tájékoztatás kérése a Bizottságtól. 
A Bizottságnak késedelem nélkül folytatnia kell a kötelezettségszegési eljárást, tekintettel 
arra, hogy a petíciók 2007-ben kerültek benyújtásra. 
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16. A. K. lengyel állampolgár által benyújtott 0277/2010. számú petíció 
Lengyelországban a bírósági és bíróságon kívüli iratok postán vagy elektronikus 
úton történő kézbesítésének hiányzó lehetőségéről
továbbá
Henryka Glenc, lengyel állampolgár által benyújtott 1399/2010. számú petíció 
Lengyelországban a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése lehetőségének 
hiányáról

Felszólalók: Patrizia de Luca (Bizottság) és Peter Jahr. A teremben kiosztják az A.K. (a 
petíció benyújtója) által rendelkezésre bocsátott dokumentum másolatát.

Határozat: a petíció megvitatását lezárják a Bizottság által nyújtott tájékoztatás alapján, 
amellyel a bizottság széleskörűen egyetért.  

17.  Erwin Michaeler német állampolgár által benyújtott 1691/2012. számú petíció az 
olasz nyugdíjáról és az olasz INPS nyugdíjpénztárról

Felszólalók: az elnök, Els Vertongen (Bizottság) és Peter Jahr. 

Határozat: a petíció vizsgálata folytatódik. Tájékoztatást kérése levélben az INPS-től. 

18. B pont alatti petíciók

Az alábbi petíciókat lezárják: 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 1020/2006, 
0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 1068/2008, 
0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 0486/2012, 
0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 1265/2012, 
1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 1416/2012, 
1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 1458/2012, 
1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 1584/2012, 
1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 1659/2012, 161/2012, 
1684/2012.

Az alábbi petíciókat kiemelik a „B” napirendi pontok közül és függőben hagyják: 0840/2004, 
0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 1444/2012, 
1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 1571/2012,

19. A következő ülés időpontja és helye
  2013. november 25., 15.00 – 18.30
  2013. november 26.,  9.00 – 12.30   

Az ülést 17.40-kor berekesztik.

Mellékletek:

A legutóbbi ülés (2013. szeptember 16-17.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke
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A visszavont, valamint a lezárandó vagy újra megnyitandó petíciók jegyzéke az elnöki 
feljegyzések mellékletében található.
Megkérdőjelezhető beadványok listája.

Margaret Auken európai parlamenti képviselő nyilatkozata a dániai tényfeltáró látogatásról.

Kiegészítő melléklet: 

Munkamódszerek – A koordinátorok októberi határozatai

A koordinátorok 2013. október 17-i ülésén hozott határozatok.

1. A petíciók feldolgozására vonatkozó, a 2013. június 19-i ülésen MEGÁLLAPÍTOTT 
határidőket kivétel és késlekedés nélkül be kell tartani.

2. A képviselőknek SÜRGŐSEN figyelembe kell venniük a 2013-ban regisztrált petíciókkal 
kapcsolatos lemaradást. A mai napon 1673 petíciót regisztráltak; ezek közül csupán 50-et 
továbbítottak a képviselőknek az elfogadhatóság megállapítására.  Az alábbi sürgős 
intézkedésekre van szükség:

 addig nem fogadhatók jelentésekre, véleményre, állásfoglalásra és küldöttségi 
látogatásokra vonatkozó új kérelmek, míg a 2013-ban regisztrált petíciók 
jelentős részének feldolgozására sor nem kerül

 az összefoglalókat és ajánlástervezeteket közvetlenül angol nyelvre való 
lefordításukat követően továbbítani kell a képviselőknek a képviselőknek 
minden esetben jogában felülvizsgálni a már meghozott döntéseket

 a PETI bizottság titkársága és a képviselőcsoport ügyintézőinek javaslatai 
alapján egyéb intézkedések meghozatalára is sor kerülhet

3. Hosszabb távon, de még e jogalkotási ciklus vége előtt, a főtitkárt felkérik a PETI 201., 
202., 203. és 203a. cikk szerinti eljárásainak felülvizsgálatára.  

4. Különleges figyelmet kell fordítani a PETI döntésének megfelelően beépített két szűrőre: 
az Elnökségi Főigazgatóságon működő, a kétséges előterjesztésekkel kapcsolatos 
adminisztratív eljárásokat szolgáló szűrőre, valamint az IPOL Főigazgatóság által a PETI 
titkárságán létesített második szűrőre, amely a petíciók elfogadhatóságának további 
kiegészítő jogi vizsgálatát célozza.

5. A fenti intézkedések nem érinthetik a sürgősségi eljárás alá tartozó ügyeket.  
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