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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2013)11 25_26

JEGYZŐKÖNYV
a 2013. november 25-én, 15.00–18.30,

és 2013. november 26-án, 9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2013. november 25-én, hétfőn, 15.05-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása PETI_OJ PE523.156v01-00

A napirendtervezet 16. napirendi pontjával kapcsolatban Tatjana Ždanoka és Angelika 
Werthmann kijelentik, hogy nem értenek egyet az elnöknek a munkadokumentumban 
található, a galíciai tényfeltáró látogatásra vonatkozó szövegével, és a 16. napirendi 
pontot le kellene venni a napirendről. Döntés születik a szavazás elhalasztásáról. Peter 
Jahr hangsúlyozza, hogy a csoportja ellenzi az elhalasztást.

A napirendet elfogadják.

2. A 2013. október 17-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Angelika Werthmann kéri, hogy töröljék Margaret Aukennek a dániai tényfeltáró 
látogatással kapcsolatos írásbeli nyilatkozatát, amelyet mellékeltek ehhez a 
jegyzőkönyvhöz. Az elnök tudomásul veszi a kérést, és döntés születik a nyilatkozatot 
tartalmazó melléklet jegyzőkönyvből való törléséről.

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleményei
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Az elnök bejelenti, hogy az új európai ombudsman, Emily O'Reilly kedden fog első 
alkalommal részt venni a Bizottság ülésén, amelyen be fogja mutatni az első 
különjelentését. A keddi ülésen az ír parlament petíciós bizottságának tagjaiból és 
személyzetéből álló küldöttség is részt vesz a Petíciós Bizottság működésének 
megtekintése céljából.

Az elnök bejelenti, hogy a következő petíciók benyújtói vagy azok képviselői lesznek 
jelen: november 25-én (hétfőn):

- 0689/1998. sz. petíció az idegen nyelvi lektorok olaszországi helyzetéről: David 
Petrie és James Innes;

- 1954/2012. sz. petíció a magyarországi szakmai képesítésekről; Bodrogi Bea Judit 
(a petíció benyújtójának képviselője);

- 1380/2011. sz. petíció a Bizottságnak Győr város rendezési tervével kapcsolatos 
véleményéről: Zsák Ferenc Tibor;

- 1342/2011. sz. petíció a vízügyi keretirányelv, a környezeti felelősségről szóló 
irányelv és az Aarhusi Egyezmény megsértésének eseteiről: Noeila Jurado Ortega 
(a petíció benyújtójának képviselője);

- a görögországi tényfeltáró látogatásról szóló munkadokumentum megvitatása: 
Gkikas és Papadopoulos úr;

- 0847/2011. sz. petíció az európai közszférát érintő megtakarításokról: Mohammad 
Reza Fardoom.

november 26-án (kedden):

- 1441/2012. sz. petíció a franciaországi Bois du Roi erdőterületen tervezett 
hulladéklerakóról: Jean-Claude Bocquillon (a petíció benyújtójának képviselője);

- 1194/2013. sz. petíció a római hulladékkezelő telep kijelöléséről (helyszín: 
Falcognana) Malagrotta helyett Andrea Panetto (a petíció benyújtójának 
képviselője);

- 1574/2013. sz., azonos tárgyú petíció: Pasquale Calzetta;
- 1713/2013. sz., azonos tárgyú petíció: Alfredo Pallone EP-képviselő;
- 1856/2013. sz., azonos tárgyú petíció: Laura Pasetti;
- 0051/2013. sz. petíció a spanyolországi Huelvai földgázprojektekről: Pedro 

Jimenez San Jose és Francisco Velasco Heredero (a Gas Natural nevében); 
- 0085/2013. sz. petíció az IIPC engedély nélküli gázkitermelésről: David 

Hammerstein (a petíció benyújtójának képviselője). 

Az elnök tájékoztatja a tagokat arról, hogy az elnök feljegyzéseihez csatolt 
mellékletet, valamint a vitatott beadványok listáját kiosztották, hogy nem érkeztek 
kifogások, és hogy ezeket a dokumentumokat csatolni fogják az ülés 
jegyzőkönyvéhez.

Az elnök arról is tájékoztatja a tagokat, hogy Rolandas Paksas, az európai uniós 
jogszabályok nyomon követéséről szóló éves jelentésről szóló vélemény előadója nem 
tud részt venni az ülésen, és Juozas Imbrasas helyettesíti. 

4. Egyéb kérdések
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Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) javasolta, hogy a Galícia 
munkadokumentummal kapcsolatos eljárással a koordinátorok délutáni ülésén 
foglalkozzanak.

*** Szavazás ***

5. Vélemény az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről 
szóló 29. éves jelentésről

Elfogadott módosítások: 1, 2, 3, szóbeli módosítás (§ 1a (új)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
megegyezéses módosítás 1, 17, 21, 26, 31, 32, szóbeli módosítás (§9 b (új)), 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 és 44.
Elutasított módosítások: 5, 9, 22 (1. rész), 30, 40, 45 és 46.
Tárgytalanná vált módosítások: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (2. rész), 28 és 29
Visszavont módosítások: -
Zárószavazás:  14 mellette, 1 ellene, 0 tartózkodás

*** Szavazás vége ***

Az Európai Bizottság jelenlétében

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

6. M.B. brit állampolgár által benyújtott 0749/2012. sz. petíció a manchesteri 
repülőtéren alkalmazott röntgensugaras testszkenner tesztelési idejének 
meghosszabbításáról
valamint 
M.B. brit állampolgár által benyújtott 1636/2012. számú petíció a brit 
repülőtereken alkalmazott testszkennerekről

Felszólalók: az elnök, Kai Tulllius (Európai Bizottság) és Victor Boştinaru 
Határozat: a petíció, amely szerint a manchesteri repülőtér a közelmúltban a régi 
röntgensugaras szkennereket új, milliméteres hullámokon alapuló technológiát 
alkalmazó szkennerekre cserélte, és amely szerint az Egyesült Királyság a 
közelmúltban eltörölte azt a szabályt, amely előírta, hogy az utasoknak szkenneres 
ellenőrzésen kell átesniük, a Bizottság közleménye alapján lezárul. Azoknak az 
utasoknak, akik nem hajlandók átmenni a szkenneren, más ellenőrzési lehetőségeket 
ajánlanak fel.

7. David Petrie brit állampolgár által az „Associazione Lettori di Lingua Straniera in 
Italia” szövetség nevében benyújtott 0689/1998. sz. petíció az idegen nyelvi 
lektorok olaszországi helyzetéről
valamint
Simon Lander és Cheryl Wolley brit állampolgárok által benyújtott, 0508 és 
0509/2007 sz. petíciók a cagliari egyetemen és más olaszországi egyetemeken az 
idegen nyelvi asszisztensekkel szemben alkalmazott megkülönböztető 
bánásmódról
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Felszólalók: az elnök, David Petrie (a petíció benyújtója), Francisco Perez Flores 
(Európai Bizottság), Margrete Auken, Victor Boştinaru és Jaroslav Paška
Határozat: a petíció megvitatását az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le.

8. Fazekas Pálma magyar állampolgár és 2 aláíró által a Születésház Egyesület 
nevében benyújtott 1954/2012 sz. petíció a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló irányelv magyar hatóságok általi állítólagos megsértéséről   

Felszólalók: az elnök, Bodrogi Bea Judit (a petíció benyújtójának képviselője), 
Konstantionos Tomaras (Európai Bizottság), Göncz Kinga, Margrete Auken és Victor 
Boştinaru 
Határozat: a petíció megvitatását az Európai Bizottságtól és a petíció benyújtójától 
kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

9. Zsák Ferenc Tibor magyar állampolgár által a Tiszántúli Környezetvédők 
Társulata nevében benyújtott 1380/2011. sz. petíció az Európai Bizottság C(2011) 
351. számú, a vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelv alapján 
Győr város rendezési tervének módosításáról szóló véleményéről

Felszólalók: az elnök, Zsák Ferenc Tibor (a petíció benyújtója), Przemyslaw Oginski 
(Európai Bizottság), Margrete Auken és Jaroslav Paška
Határozat: a petíció megvitatását az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le. Kikérik a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság véleményét.

10. Rosmarie Hennecke-Gramatzki német állampolgár által a fekete gólyákkal 
foglalkozó ornitológiai szövetség (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) nevében 
benyújtott 1342/2011. sz. petíció a vízügyi keretirányelv, a környezeti 
felelősségről szóló irányelv és az Aarhusi Egyezmény San Bernabé-i (Algeciras, 
Cádiz) megsértésének eseteiről

Felszólalók: az elnök, Noelia Jurado Ortega (a petíció benyújtójának képviselője), 
José Maria Ramos Florido (Európai Bizottság), Iñaki Irazabalbeitia Fernández és 
Victor Boştinaru
Határozat: a petíció megvitatását az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le. Levelet küldenek Spanyolország állandó képviselőjének.

Az ülés 16.53-kor Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnökletével folytatódik.

11. A görögországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. szeptember 17–20.)

Felszólalók: Carlos José Iturgaiz Angulo (a küldöttség vezetője), Marino Baldini, 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos (a 
petíció benyújtója) és Kyriakos Gkikas (a petíció benyújtója). A küldöttség tagjai az 
ajánlásokra vonatkozó javaslatok megvitatása és a dokumentum véglegesítése céljából 
ülést fognak tartani.
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12. Mohammad Reza Fardoom brit állampolgár által a „Solidarity, Independence and 
Democracy” (SID) nevében benyújtott 847/2011. sz. petíció az európai közszférát 
érintő megtakarításokról

Felszólalók: az elnök és Mohammad Reza Fardoom (a petíció benyújtója)
Határozat: a petíciót nem zárják le. Kikérik a Költségvetési Bizottság véleményét.

Az ülés 17.58-kor Ermina Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik. Az ülést 18.04-kor 
felfüggesztik. 

13. Koordinátorok ülése (zárt ülés)

* * * 

2013. november 26., hétfő, 9.00 óra

Az ülés 9.10-kor Ermina Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.

14. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

A PETI bizottság munkamódszereinek végrehajtása

A koordinátorok tudomásul veszik a Főtitkárság által készített, a munkamódszereknek a 
koordinátorok 2013. júniusi és októberi határozatai szerinti végrehajtásáról, a haladásról és a 
lemaradás terén tett előrelépésekről szóló időközi jelentést. Megegyeznek arról, hogy 
időszakos ellenőrzésekre van szükség annak érdekében, hogy meggyőződjenek a módszerek 
hatékonyságáról. 

A Petíciós Bizottság készülő weboldalának bemutatása

A koordinátorok tudomásul veszik a Petíciós Bizottság új weboldalának fejlesztéséről szóló 
összefoglaló dokumentumot. Tudomásul veszik és elfogadják az eddig alkalmazott 
megközelítést és az eddig elvégzett munkát. A kérdőívtervezetet is elfogadják, és 
megegyeznek arról, hogy 2014 januárjáig kísérleti szakaszt kell tartani, amely során a 
Képviselőknek és személyzetüknek alkalma lesz az új weboldal kipróbálására és 
megismetésére, valamint arra, hogy szükség esetén az esetleges fejlesztésekkel kapcsolatban 
javaslatot tegyenek. Margrete Auken hangsúlyozza, hogy a weboldal kifejlesztése során be 
kell tartani az eljárási szabályzatot, például a petíció benyújtója számára a 202. számú 
szabálynak köszönhetően elérhető azon opciót, amely lehetővé teszi, hogy a petíciót a petíció 
fő benyújtóján kívül másik személy is támogassa aláírásával.

Az európai ombudsman különjelentése a Frontexszel kapcsolatos panaszról 

A koordinátorok egyetértenek azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság számára engedélyt kell 
kérni az eljárási szabályzat 205. szabályának (2) bekezdésével összhangban egy, az európai 
ombudsman különjelentéséről szóló jelentéstervezet elkészítésére. Az S&D képviselőcsoport 
az első csoport, amely előadót jelölhet a jelentésre. A jelentés menetrendje szerint a 
Bizottságnak márciusban kellene elfogadnia azt, és áprilisban kellene a plenáris ülés elé 
kerülnie.
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Határozat a sürgősségi eljárásról

A koordinátorok az alábbiak szerint fejtik ki véleményüket – külön szavazás útján – a 
sürgősségi eljárásokra vonatkozó javaslatról:
- Az 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 2056/2013 és 
2091/2013 sz. petíciók a Földközi-tengeren át történő bevándorlásról és különösképp a 
közelmúltbeli lampedusai történésekről: egyöntetűen jóváhagyja;

- A 2259/2013. sz., több mint 55 000 aláírással ellátott petíció a jogosulatlanságról és a 
választáson való indulás bírósági ítélet miatti tilalmáról szóló, 190/2012. sz. olasz jogszabály 
visszamenőleges hatályú alkalmazásáról: elutasítva, a koordinátorok a fordítás elkészülte után 
alaposabban és mélyrehatóbban tanulmányozni fogják a kérdést;

- Az 1753/2013. sz. petíció spanyol–gibraltári határon történő vámvizsgálatokkal kapcsolatos 
visszatérő problémákról: visszautasítva, ugyanis a probléma nem sürgető jellegű;

- Az 1845/2013. sz., 14 658 darab aláírással ellátott petíció, amely a nukleáris reaktorok 
esetében az egész Unióra érvényes biztosítási kötelezettséget javasol: visszautasítva, ugyanis 
a probléma nem sürgető jellegű;

- Az 1784/213. sz. petíció M. Gilberti kiadatásáról: a többség elfogadja.

Napirendtervezetek

A koordinátorok a december 5-i ülésre vonatkozó napirendtervezetet már írásban elfogadták. 
Tájékoztatják őket, hogy körbe fogják küldeni a december 16-i ülésre vonatkozó 
napirendtervezetet, amellyel kapcsolatban változtatásokat lehet javasolni. 

Az ajánlások módosítására vonatkozó kérelmek

A koordinátorok a 0324/2013. sz. petícióra vonatkozó kérelem kivételével az ajánlások 
módosítására vonatkozó összes kérelmet elfogadják. Az említett petíciót Victor Boştinaru 
kérésére nem módosítják, tehát a Főtitkárság javaslatának megfelelően a petíció továbbra is 
elfogadhatatlan.

Tájékoztatásul szolgáló napirendi pontok

A koordinátorok tudomásul veszik a következőket:

- a 0358/2011. sz. petícióval kapcsolatban levéltervezet összeállítása a litván állandó 
képviseletnek;

- a Bizottsági Elnökök Értekezlete számára 2013. október 24-én küldött levél, amely a 
koordinátorok 2013. október 17-i határozatának megfelelően megismétli az európai polgári 
kezdeményezésre és a Bíróság előtti ügyekre vonatkozó két INI jelentésre irányuló 
kérelmeket;

- a koordinátorok 2013. október 17-i határozatával összhangban a vakok nyomtatott 
művekhez való hozzáférését elősegítő Marrakeshi Szerződés sürgős ratifikálására 
vonatkozó, a Tanács elnökségének és a Bizottságnak elküldendő levéltervezetet.

A koordinátorok tudomásul veszik a következő ütemterveket:
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Az uniós állampolgárságról szóló 2013. évi jelentés (a COM(2013) 269 alapján)
Előadó: Nikolaos Salavrakos (EFD)

A jelentéstervezet angol nyelvű bemutatása: november 26., kedd 
A módosítások előterjesztésének határideje: december 16.
A módosítások bemutatása: január 20–21.
Az árnyékelőadók ülése: január vége
Szavazás a PETI bizottságban: 2014. február 10–11.
A jelentések plenáris ülésen való bemutatásának várható dátuma: a februári második 

plenáris ülés 

A PETI bizottság 2013. évi éves jelentése
Előadó: Jarosław Leszek Wałęsa (EPP)

1. eszmecsere a munkadokumentumról: december 5., csütörtök
A jelentéstervezet bemutatása: 2014. január 20–21.
A módosítások előterjesztésének határideje: 2014. január 24.
A módosítások bemutatása és szavazás a PETI bizottságban: 2014. február 10–11.
A jelentések plenáris ülésen való bemutatásának várható dátuma: 2014. február 27.

Peter Jahr tájékoztatja a koordinátorokat arról, hogy Lena Kolarska-Bobińska, akit az éves 
PETI jelentés esetében az EPP előadójának jelöltek, lemondott európai parlamenti tisztségéről 
annak érdekében, hogy Lengyelországban elvállalhassa a tudományügyi és felsőoktatási 
miniszteri tisztséget. Az éves jelentéssel kapcsolatos előadói feladatkört így helyette Jarosław 
Leszek Wałęsa fogja ellátni.  

A koordinátorok szintén tudomásul veszik: 

- a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai 
Unióban történő végrehajtásáról szóló 2013. évi munkafórumra vonatkozó visszajelzési 
feljegyzést;

- az Európai Fogyatékosügyi Fórum által küldött levelet, amely egy, a Petíciós Bizottság 
által elismert munkacsoport létrehozására vonatkozó javaslatot tartalmaz, és Klaus Heiner 
Lehnének az összes bizottsági elnöknek címzett, részvételi szándék kifejezésére vonatkozó 
felhívást tartalmazó levelét, amelyre az elnök a megfelelő módon válaszolni fog. 

Egyéb kérdések

A koordinátorok tudomásul veszik a galíciai tényfeltáró látogatásra vonatkozó 
munkadokumentum megvitatásának elhalasztását, amelyet a Bizottság többsége 
megszavazott. Úgy döntenek, hogy a dokumentummal az Elnökség által koordinált ülésen 
fognak foglalkozni annak érdekében, hogy a küldöttség tagjai a leíró résszel kapcsolatban 
megállapodásra jussanak. A koordinátorok jóváhagyták a módosítások ütemtervét és 
határideit, valamint a munkadokumentum elfogadását.

A módosítások előterjesztésének határideje: 2013. november 27.
Módosítások megvitatása: 2013. december 5. (még nem áll rendelkezésre fordítás)  
Szavazás: 2013. december 16.
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15. 2013. évi jelentés az uniós polgárságról. Uniós polgárok: az Önök jogai, az Önök 
jövője (COM(2013) 269 végleges

Felszólalók: az elnök, Nikolaos Salavrakos (előadó), Tatjana Ždanoka, Heinz K. 
Becker, Nikolaos Chountis és Victor Boştinaru

A módosítások előterjesztésének határideje: 2013. december 16.
Módosítások megvitatása: 2014. január 20–21.
Elfogadás a bizottságban: 2014. február 10–11.

16. A galíciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés

A napirendi pontot elhalasztják.

17. Didier Malé francia állampolgár által benyújtott 1441/2012. sz. petíció a 
franciaországi Bois du Roi erdőterületen tervezett hulladéklerakóról

Felszólalók: the Chair, Jean-Claude Bocquillon (a petíció benyújtójának képviselője), 
Bartosz Zambrycki (Európai Bizottság), Carlos José Iturgaiz Angulo (Phillippe 
Boulland nevében) és Peter Jahr
Határozat: a petíció megvitatását az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le.

18. Lidia Panetto olasz állampolgár által benyújtott 1194/2013. sz. petíció a római 
hulladékkezelő telep kijelöléséről (helyszín: Falcognana) Malagrotta helyett
valamint
Pasquale Calzetta olasz állampolgár által benyújtott 1574/2013. sz. petíció a 
falcognanai hulladékkezelésről
valamint
Alfredo Pallone olasz EP-képviselő és 4 további képviselő által benyújtott 
1713/2013. sz. petíció ugyanebben a tárgyban
valamint
Laura Pasetti olasz állampolgár által benyújtott 1856/2013. sz. petíció 
ugyanebben a tárgyban
valamint
Luigino Bucchi olasz állampolgár által benyújtott 1968/2013. sz. petíció 
ugyanebben a tárgyban
valamint
Roberta Angelilli olasz EP-képviselő által benyújtott 2330/2013. sz. petíció 
ugyanebben a tárgyban  

Felszólalók: az elnök és Andrea Baffoni (a petíció benyújtójának képviseletében), az 
elnök (aki szót kér, hogy köszönthesse az ír parlament nyomozásokkal, felügyelettel és 
petíciókkal foglalkozó bizottságát), Pasquale Calzetta (a petíció benyújtója), Laura 
Pasetti (a petíció benyújtója), Luigino Bucchi (a petíció benyújtója), Ion Codescu 
(Európai Bizottság), Margrete Auken, Judith A. Merkies, Roberta Angelilli, Alfredo 
Antoniozzi, az elnök és Roberta Angelilli.
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Határozat: a petíció megvitatását az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos számára levelet fogalmaznak 
meg, amelyben meghívják a Bizottsághoz, hogy megvitassák a Lazio tartományban 
tapasztalható hulladékproblémát, és amelyben azt javasolják a biztosnak, hogy el 
kellene látogatnia a tartomány szóban forgó hulladéklerakóihoz.

19. Pedro Jimenez San José spanyol állampolgár által az Izquerda Unida nevében 
benyújtott 0051/2013 sz. petíció egy földgáz-kitermelési, -tárolási és -szállítási 
projekt jóváhagyásáról Doñanában (Huelva megye), a Natura2000 hálózat 
területén
valamint
Aurelio González Peris spanyol állampolgár által az Asocación Mesa de la Ría de 
Huelva nevében benyújtott 0085/2013. sz. petíció a Huelva megyei Doñanában 
2008 óta IPPC engedély nélkül történő földgáz-kitermelésről, földfelszín alatti 
tárolásról és hulladékkezelésről

Felszólalók: az elnök, Pedro Jimenez San José (a petíció benyújtója), David 
Hammerstein (a petíció második benyújtójának képviselője), Ion Codescu (Európai 
Bizottság), Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero (a 
doñanai földgázprojektért felelős Gas Natural képviselője (0051/13)), Luis Yáñez-
Barnuevo García és Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Határozat: a petíció megvitatását az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le.

20. Az ír parlament nyomozásokkal, felügyelettel és petíciókkal foglalkozó 
bizottságának elnökének közleménye 

Felszólalók: az elnök és Pádraig Mac Lochlainn ír parlamenti képviselő (az említett 
bizottság elnöke), aki megköszöni a Petíciós Bizottságnak a meghívást és a meleg 
fogadtatást. Hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága a 
követendő példa, amely megmutatja, hogy a petíciós bizottságoknak hogyan kell 
működniük, és kiemelte, hogy a látogatás legfőbb célja az, hogy megfigyeljék a PETI 
bizottság munkáját, és tanuljanak a Bizottság munkafolyamataiból. Mac Lochlainn 
különösképp a PETI Bizottság titkársága ügyvezetőjének, David Lowe-nak mond 
köszönetet, aki az ír parlament petíciós bizottsága működésének kezdeti szakaszában 
nagyon hasznos és értékes tanácsokkal látta el. Bemutatja a bizottság hatáskörét és 
eljárásait, és hangsúlyozza, hogy a jelenleg európai ombudsmanként tevékenykedő 
Emily O'Reilly is hozzájárult a bizottság létrehozásához.

21. Emily O'Reilly európai ombudsman ismertetője a Frontexhez kapcsolódó 
panaszról készült különjelentéséről

Felszólalók: az elnök, aki bemutatja és köszönti az új európai ombudsmant, Emily 
O'Reilly-t; az európai ombudsman bemutatja a bizottságnak az első különjelentését, 
Jim Higgins, Göncz Kinga, Peter Jahr, Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Emily O'Reilly 
(európai ombudsman), aki válaszol az előző felszólalók által feltett kérdésekre, és az 
elnök, aki tájékoztatja az ombudsmant a Petíciós Bizottság azon határozatáról, amely 
alapján sürgősen megvitatnak számos, a Földközi-tengeren át történő bevándorlással 
kapcsolatos kérdést.

 * * * 



PE524.676v01-00 10/15 PV\1011637HU.doc

HU

Az ülést 12.36-kor berekesztik.

* * *

B.  Az Európai Bizottság írásos válasza vagy más beérkezett dokumentumok 
alapján lezárt petíciók:

A következő petíciókat lezárták: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 1595/2009, 
1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 1485/2012, 
1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 1518/2012, 
1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 1658/2012, 
1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 és 1738/2012.

Az 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 és 1514/2012 sz. petíciókat törlik a „B” 
napirendi pontok közül, és egy későbbi ülésen az „A” napirendi pontok között fognak 
megvitatásra kerülni.

22. A következő ülés időpontja és helye

2013. december 5., csütörtök, 9.00–12.30  

Mellékletek: 

A legutóbbi, 2013. október 17-i ülés óta elfogadhatónak minősített petíciók jegyzéke
A visszavont, valamint a lezárandó vagy újra megnyitandó petíciók jegyzéke az elnöki 
feljegyzések mellékletében található
Megkérdőjelezhető beadványok listája
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 

NAZOČNIH/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI 
ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di 
presidenza/Prezidijs/ Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1-2), Chrysoula Paliadeli (2), Willy Meyer (2),Carlos José Iturgaiz Angulo (1-2),

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/D
eputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken (1-2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1-2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1-2), 
Nikolaos Chountis  (1-2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iñaki Irazabalbeitia Fernández  (1-2), Peter Jahr (1-
2), Judith A. Merkies (1-2), Roberta Metsola (1-2), Nikolaos Salavrakos (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Angelika 
Werthmann (1-2), Tatjana Ždanoka (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Su
ppléants/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros 
suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Charalampos Angourakis (1-2), Robert Atkins (2), Marino Baldini (1), Daniel Caspary (2), Ryszard Czarnecki (2), Kinga 
Göncz (1-2), Jim Higgins (2), Paul Murphy (2), Rolandas Paksas (1-2), David-Maria Sassoli (2), Keith Taylor (1), 
Ioannis A. Tsoukalas (1)

187 (2)

Juozas Imbrasas (1)

193 (3)

Roberta Angelilli (2), Alfredo Antoniozzi (2), Salvatore Caronna (2), Jean Louis Cottigny (2), Frédéric Daerden (2), 
Leonardo Domenici (2), Pat the Cope Gallagher (2), Guido Milana (2), Alfredo Pallone (2), Marc Tarabella (2), Patrizia 
Toia (2) Luis Yáñez-Barnuevo García (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på 
dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Točka dnevnog reda/Point 
OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt 
Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ Točka 
UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Obse
rvateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozor
ovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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