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JEGYZŐKÖNYV
a 2013. december 5-én, 09.00–12.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2013. december 5-én, csütörtökön, 09.40-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. Az elnök közleményei a koordinátorok üléséről

A koordinátorok ülésével kapcsolatban, amelyre közvetlenül a bizottsági ülés előtt, 
ugyanazon a napon, délelőtt 09.05 és 09.35 között került sor, az elnök a következő 
bejelentéseket teszi: 

A koordinátorok egyhangúlag jóváhagyták az 1375/2013 és 1666/2013 sz. petíciók 
sürgősségi eljárásra történő előterjesztésére vonatkozó kérelmet.

Peter Jahr vonatkozó javaslatával kapcsolatban a koordinátorok egyetértettek abban, 
hogy a sürgősségi eljárásra való előterjesztéssel kapcsolatos kérelmet a koordinátorok 
januári üléséig kell fogadni és határozni róla, hogy elegendő idő maradjon a 
választásokat megelőző időszak kezdetéig. 
A december 16-i ülés napirendtervezetét írásbeli eljárással küldték ki jóváhagyásra, a 
napirendtervezetet elfogadták, míg a januári ülés (2014. január 20−21.) 
jelentéstervezetét a következő napokban küldik szét írásbeli eljárással.

A Tematikus Főosztály megbízásából az „Európai polgári kezdeményezés − a 
végrehajtás első tanulságai” című tájékoztató dokumentumról készült tanulmánnyal 
kapcsolatban javasolták, hogy a tanulmányt a bizottság februári ülésén (2014. február 
10−11.) mutassák be. A koordinátorok ugyanezen havi ülésén a koordinátoroknak 
alkalma lesz megvitatni az ilyen polgári kezdeményezések meghallgatásaira 
vonatkozó pontos eljárásokat.

A képviselők tudomásul veszik és jóváhagyják az elnök javaslatait a fogyatékossággal 
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élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében létrehozott uniós keretről, 
a fogyatékos személyek ügyeivel foglalkozó bizottságközi munkacsoport felállításáról 
és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény keretével 
foglalkozó következő ülésének programtervezetéről (2013. december 18-ra kitűzve) 
szóló, Klaus Lehne (Bizottsági Elnökök Értekezlete) számára küldendő válaszlevélre 
vonatkozóan.  

Az európai ombudsman Frontexről szóló különjelentésével kapcsolatban engedélyt 
kértek a Petíciós Bizottság Számára, hogy elkészítse a saját kezdeményezésű 
jelentését. Az engedély megadását követően ideiglenes ütemtervet fogadtak el a 2014 
áprilisáig megvalósuló előkészítésről és elfogadásáról.

A koordinátorok ezen felül tudomásul vették az AFCO bizottság tényfeltáró 
látogatásokról szóló jelentések előkészítésére vonatkozó, az eljárási szabályzat 202. 
cikke (5) bekezdésének értelmezésével kapcsolatos véleményét. 

Végül a PETI bizottság új honlapjával kapcsolatban megállapodtak arról, hogy a 
kísérleti időszak 2014. január végén fog elkezdődni, lehetővé téve az európai 
parlamenti képviselők számára, hogy az új honlap nyilvános elindítása előtt 
megismerjék és teszteljék annak tulajdonságait.

2. A napirend elfogadása PETI_OJ (2013)228_1v01-00

A napirendtervezet 6. pontját illetően (a Galiciába tett tényfeltáró látogatásról szóló 
jelentés megvitatása) Tatjana Ždanoka azt javasolja, hogy ezzel a napirendi ponttal ne 
foglalkozzanak a javasolt módosítások fordításának hiánya miatt, és mert az AFCO 
bizottság által a tényfeltáró látogatások jelentéseinek elkészítésével kapcsolatban 
javasolt eljárást állítólag nem vették figyelembe. Az elnök emlékezteti Tatjana 
Ždanokát a koordinátorok által az elfogadás határidejéről hozott határozatra és arra, 
hogy több vita és szavazás is zajlott az üggyel kapcsolatban. A galiciai jelentés 
megvitatásának elhalasztására vonatkozó kérelmet a bizottsági tagok szavazása során 
elutasítják (4 szavazat mellette, 10 szavazat ellene, tartózkodás nélkül.) Tatjana 
Ždanoka és Angelika Werthmann bejelentik, hogy eltérő véleményt fognak benyújtani 
a jelentéssel kapcsolatban.

3. Az elnök közleményei

Az elnök tájékoztatja a képviselőket 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.

4. Egyéb kérdések

Nem merül fel kérdés.

A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 
alapján a bizottságban megtárgyalandó petíciók
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1. Georgios Floras görög állampolgár által benyújtott 0338/2012. számú petíció az uniós 
versenyjog a görög versenyjogi bizottság általi állítólagos megsértéséről

Felszólalók: Georgios Floras (a petíció benyújtója), Dorothe Dalheimer (Európai 
Bizottság), Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Határozat: a petíció nyitva marad. az Európai Bizottság írásos állásfoglalást készül kiadni 
az üggyel kapcsolatban, a bizottság pedig annak megfelelően fog eljárni.

2. A galiciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. február 11–13.) 

Felszólalók: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel 
Servert Martin (Európai Bizottság), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez Presedo, 
Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe Boulland, 
Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Tatjana Ždanoka soron kívül ad hangot véleményének, kijelentve, hogy nem vesz részt a 
jelentés módosításáról szóló vitában, mivel úgy véli, hogy a jelentés elkészítése során nem 
vették figyelembe azon képviselők többségének véleményét, akik részt vettek a 
látogatáson.  Az elnök válaszként kifejtette, hogy minden erőfeszítést megtettek annak 
érdekében, hogy a küldöttség tagjai közös nevezőre jussanak. Figyelembe véve azt a 
rengeteg időt, amit a jelentés elkészítésére szántak, szükség van arra, hogy végre sor 
kerüljön az elfogadására. A vita eljárásbeli kérdések megvitatásával folytatódik Boulland, 
Werthmann és Millán Mon urak hozzászólásával. Sánchez Presedo felhívja a figyelmet a 
szöveg néhány lényeges részére és javasolja az ajánlások néhány módosítását az 
átláthatóság érdekében. Meyer és Iturgaiz urak további eljárási szempontokhoz szólnak 
hozzá. Servert Martin úr az Európai Bizottságtól kijelenti, hogy a Bizottság további 
észrevételeket tesz majd a jelentés végleges elfogadásáig. Több új felszólalás után (Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández, Philippe Boulland, Angelika Werthmann) Mazzoni 
elnökasszony bejelenti, hogy a galiciai jelentésről szóló szavazásra december 16-án kerül 
sor.

Az ülés 10.50-kor Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnökletével folytatódik. Mazzoni 
asszony 10.55-kor veszi át újra a helyét.

3. Rolf Weber német állampolgár által benyújtott 1873/2012. számú petíció franciaországi 
földterületek német mezőgazdasági termelő általi bérléséről és az életkoron alapuló 
hátrányos megkülönböztetésről 

Felszólalók: Petra Schott (Európai Bizottság), Peter Jahr, Victor Bostinaru

Az Európai Bizottság képviselője kijelenti, hogy Franciaország megfelelően ültette át a 
vonatkozó irányelvet és további észrevételeket tesz az ügyet illetően. Jahr úr és Boştinaru 
asszony kritikusak a Bizottság álláspontjával kapcsolatban és arra szólítják fel, hogy az 
Európai Unióról szóló szerződés végrehajtását vegye komolyabban. Arra is emlékeztetik a 
Bizottságot, hogy egy olyan esetről van szó, amelyben magánfelek viszonyába avatkozott 
bele.

Határozat: a petíció nyitva marad. további tájékoztatást kérnek majd a francia 
kormánytól, csakúgy mint az Európai Bizottságtól, utóbbit arra kérve, hogy gondolja újra 
álláspontját. 
Az ülés 11.05-kor Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnökletével folytatódik. 
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4. Annemarie Grosshans német állampolgár által biokémia professzorok, köztük Nobel-
díjas tudósok nevében benyújtott 1358/2011. számú, 140 aláírást tartalmazó petíció az 
ecetmuslicának (Drosophila melanogaster) az Unió külső határainál történő, a 
91/496/EGK irányelv és a 2007/275/EK bizottsági határozat szerinti állat-egészségügyi 
ellenőrzések alóli mentességéről

Felszólalók: Annemarie Grosshans (a petíció benyújtója), Patricia Langhammer (Európai 
Bizottság), Rainer Wieland, Victor Boştinaru

A bizottság tagjai, akik átveszik a szót, megköszönik az AGRI bizottság levélben közölt 
véleményét, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy sürgősen lépéseket kell tenni.

Határozat: a petíció nyitva marad. a levelet a SANCO biztoshoz kell intézni, mellékelve 
az AGRI levelét, és kérve, hogy sürgősen tegyenek lépéseket és ne várjanak az irányelvre, 
amelyet a közeljövőben fogadnak majd el.
Az ülés 11.25-kor Chryssoula Paliadeli (alelnök) elnökletével folytatódik. 

5. Cristóbal Aguado Laza spanyol állampolgár által a Mezőgazdasági Termelők Valenciai 
Szövetsége (ASAJA) nevében benyújtott 1268/2010. számú petíció a növényi 
termékekben fellelhető növényvédő szerekről, kártevőkről és kórokozókról

Felszólalók: Cristóbal Aguado Laza (a petíció benyújtója), Francesca Arena (Európai 
Bizottság), Harry Arijs (Európai Bizottság), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, 
Carlos José Iturgaiz Angulo

Határozat: a petíció nyitva marad. az Európai Bizottság írásbeli állásfoglalást intéz majd a 
bizottsághoz, amelyet továbbítanak a petíció benyújtójának is. 

6. A Michael Rolfe brit állampolgár által benyújtott 1236/2011. számú, 4 aláírást 
tartalmazó petíció a ciprusi építési törvényről és annak az Európai Unió 
fogyasztóvédelmi szabályaival való állítólagos összeegyeztethetetlenségéről

Felszólalók: Michael Rolfe (petíció benyújtója), Sophie Ridoux (Európai Bizottság), 
Graham Watson 
Határozat: a petíció nyitva marad. levelet küldenek Borg biztosnak, hogy az üggyel 
forduljanak a ciprusi hatóságokhoz; levelet kell küldeni az illetékes ciprusi hatóságoknak 
(Belügyminisztérium), amelyben választ kérnek az alábbiakra: a) a belügyminisztérium 
miért nem követte nyomon 2005-ben a petíció benyújtójának ügyét, b) a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó rendeletet meg kell vizsgálni, c) az a tény, hogy 
meggyőző bizonyíték van az építkezési vállalat és az érintett politikai pártok közötti 
együttműködésre, melynek célja az volt, hogy a petíció benyújtóját megfosszák jogaitól 
nemzetisége miatt. 

7. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Felszólalók: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru, Chrysoula Paliadeli

Az előadó, Jarosław Leszek Wałęsa felhívja a figyelmet arra, hogy mivel ebben a 
parlamenti ciklusban ez az utolsó jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről, 
véleménye szerint annak a következőkről kellene szólnia: a) a bizottság tevékenységének 
áttekintése az egész parlamenti ciklus alatt, és nem csak az elmúlt évben, b) annak jelzése, 
mennyire elégítette ki a bizottság a polgárok igényeit, különösen új hatásköre (európai 
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polgári kezdeményezés és a levont tanulságok) tekintetében, 3) az európai ombudsmannal 
és a nemzeti hatóságokkal való együttműködés jellegének leírása. Ezért a következő 
fejezetekből áll majd: a) 2013-as tevékenységek, b) a bizottság hatékonyságának elemzése 
és értékelése, különös tekintettel a munkamódszerekre és a bizottság belső szabályzatára, 
c) együttműködés az európai ombudsmannal és egy új intézményközi megállapodás 
megkötésének lehetősége. Paliadeli asszony javasolja, hogy a jelentés térjen ki a 
különböző tagállamokban petíciós bizottságként működő intézményekre is. 

Az ülést 12.30-kor berekesztik.

B.  A petíciókat lezárják az Európai Bizottságtól kapott írott válasz vagy más 
beérkezett dokumentumok szerint.

A következő petíciókat lezárják: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 
1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

A 1207/2012 és a 1210/2012 sz. petíciókat törlik a B. napirendi pontok közül, nyitva 
hagyják őket.

13. A következő ülés időpontja és helye:
2013. december 16., hétfő, 15.00−18.30.
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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, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

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

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos

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

Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

187 (2)

193 (3)

 Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain, Santiago Fisas Ayxela,Antolín Sánchez Presedo,Josefa 
Andrés Barea,Graham Watson

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/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
l'invitation du président/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq 
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stedina taċ-'Chairman'/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Annemarie Grosshans, Cristobal Aguado Laz, Juan Salvador Torres Domingo, Jenaro Avino Martinez, Pedro Narro, Michael Rolfe, 
Michael Radford, Georgios Floras ,Ana Miranda

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Vijeće/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Teresa Collantes 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

 Dorothe Dalheimer, Jose M. Servert Martin, Petra Schott, Patricia Langhammer, Francesca Arena, Sophie Ridoux, Gabriela Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Drugi sudionici/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Tajništva 
klubova zastupnika/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų 
sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
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