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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2013)1216

JEGYZŐKÖNYV
a 2013. december 16-án, 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2013. december 16-án, hétfőn, 15.40-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. Az elnök közleményei a koordinátorok üléséről

A koordinátoroknak a bizottság ülése előtt lezajlott ülésével kapcsolatban az elnök bejelenti a 
következőket: 

Angelika Werthmann képviselő kérésére a koordinátorok a sürgősségi eljárást alkalmazva
jóváhagyták a dán gyermekgondozás/rablás/felügyelet kérdéséről szóló 0939/2013, 
0944/2013, 0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 
1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 
sz. petíciók elfogadhatóságát.

Az alábbi, az új petíciókhoz tartozó ajánlások módosítására vonatkozó kérelmeket vizsgálták 
meg a koordinátorok: 

a) 655/2013. számú petíció: a vitát felfüggesztik a koordinátorok 2014. januári üléséig.
b) 708/2013. számú petíció: elutasítva; a petíciót elfogadhatónak minősítik, vizsgálata 

lezárul.

c) 709/2013. számú petíció: elfogadva, a petíciót elfogadhatónak minősítik, vizsgálata 
nem zárul le.

d) 691/2013. és 694/2013. számú petíció: egyhangú egyetértés arról, hogy e petíciók 
vizsgálata nem zárul le.

A 2014. januári ülés napirendjét a következő napon köröztetni kell, és írásos eljárással kell 
jóváhagyni. A koordinátorok december 18-án délig nyújthatják be megjegyzéseiket.
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Az európai polgári kezdeményezés szervezési eljárásával kapcsolatban a koordinátorok 
megjegyezték, hogy a köröztetett módosított szabályok szerint a felelős bizottság legfeljebb 
három fizetett szakértőt hallgathat meg. Ezenfelül a kezdeményezés legfeljebb három 
szervezőjét, köztük az EP és a polgárok közötti közvetítő szerepét betöltő meghívott 
kapcsolattartó személyt lehet fizetett szakértőként meghívni. Az európai polgári 
kezdeményezés meghallgatásaira adott esetben a szervező bizottság valamely bizottság 
számára fenntartott szokásos időpontban kerül sor vagy csütörtök délutánonként a bizottsági 
ülések hetén. E szabályok 4. cikkének megfelelően előzetes értesítést kell benyújtani az 
elnöknek. Az európai polgári kezdeményezés hivatalos benyújtásától függően, az első 
lehetséges dátum előzetesen 2014 februárjára lett kijelölve.

A PETI bizottság új honlapjával kapcsolatban a DG ITEC és a DG COMM 
főigazgatóságokkal történt egyeztetések után döntés született arról, hogy az új honlap 
tesztelését és ahhoz megjegyzések fűzését lehetővé tevő kísérleti időszakot elhalasztják, és 
december közepe helyett csak január közepén indul. A kísérleti időszak alatt a képviselők 
elküldhetik a honlap petíció benyújtójaként való kísérleti működése közben felmerült 
javaslataikat és ötleteiket. Fontos szakasz ez, mivel valamennyi lehetséges problémát 
orvosolni kell, hogy később a petíciók benyújtóinak ne kelljen velük szembesülniük. E 
halasztás eredményeképpen az első fázist is körülbelül egy hónappal elhalasztják. A 
bizottságnak jóvá kell majd hagynia a honlapot, lehetőleg a februári ülésén, de mindenképpen 
annak hivatalos elindítása előtt, a DG ITEC és a PETI bizottság titkársága pedig egy 
rendkívüli ülés keretében fogja ismertetni a honlap működését a képviselőknek.  

Az Elnökök Értekezletének a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 
(UNCRPD) keretéről szóló határozatával kapcsolatban 2013. december 12-én az Elnökök 
Értekezlete jóváhagyta a Bizottsági Elnökök Értekezlete által készített ajánlástervezetet, 
amelynek értelmében az EMPL bizottság, szorosan együttműködve a LIBE bizottsággal, 
biztosítja a Parlament képviseletét „a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó 
uniós keretben”. Az EMPL bizottság feladata emellett az ENSZ-egyezmény érvényesítése a 
Parlamenten belül, szoros együttműködésben a LIBE bizottsággal, és szükség szerint, a 
témától függően társulva más bizottságokkal. 

A koordinátorok sajnálatukat fejezték ki e határozat miatt, mivel a bizottság napirendjén 
prioritásként szerepeltek a fogyatékossággal kapcsolatos ügyek, és a bizottság a kereten belül 
dolgozott más partnerekkel az elmúlt év során, ahogy az elnök is tájékoztatta a Parlament 
elnökét tavaly februári levelében. Az elnök kifejti, hogy a határozatot az ezen a téren 
jogalkotási hatáskörrel rendelkező bizottság figyelembe vételével hozták meg. 

A Petíciós Bizottság munkamódszereivel kapcsolatban a koordinátorok megjegyezték, hogy 
2013 januárjától az ülés napjáig 2 724 petíciót vettek nyilvántartásba, a képviselőknek 
eljuttatott összefoglalók pedig a 825/2013. számot érték el.

Végezetül, a jövőbeli napirendek tervezése tekintetében a koordinátorok tudomásul vették a 
Bizottsági Elnökök Értekezletének azon határozatát, miszerint – a más bizottságoktól 
vélemények elkészítésére irányuló minden más kéréssel ellentétben – egy saját 
kezdeményezésű jelentésre (az európai ombudsman különjelentése a Frontex ügynökségről) 
irányuló kérelmet nem terjeszt az Elnökök Értekezlete elé, mivel közeledik a jogalkotási 
ciklus cége. A koordinátorok véleménye szerint a Frontex ügynökségről szóló különjelentést 
még ebben a ciklusban el kell készíteni és be kell nyújtani, mivel a szóban forgó ügy 
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szempontjából most van a megfelelő idő. Az elnök újra be fogja nyújtani a kérelmet 
jóváhagyásra a Bizottsági Elnökök Értekezletének, különösen az új ombudsman, O’Reilly 
asszony közelmúltbeli kinevezésének fényében. Jahr képviselő azt javasolta, hogy valamennyi 
politikai párt írja alá a Schulz és Lehne uraknak küldött levelet, melyben arra kérik őket, hogy 
tegyenek kivételt e jelentés miatt. 

A koordinátorok abban is megegyeztek, hogy a február 10–11-i ülésen a meglévő napirendi 
pontok mellett a dán gyermekgondozás/rablás/felügyelet kérdéséről szóló petíciókat és az 
„Európai polgári kezdeményezés – a végrehajtás első eredménye” című félidős tanulmányt is 
ismertetni fogják. A március 19–20-i ülésen a nagy-britanniai, németországi, ausztriai és 
hollandiai gyermekgondozás/rablás/felügyelet kérdéséről szóló petíciókat fogják megvitatni. 

Végezetül, a 2012. évi éves jelentés kiadvány-verziójának kiadás előtti változatát köröztették 
a koordinátorok. 

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

A napirendtervezet 14. pontjával (vita Regina Schlacht osztrák állampolgár által benyújtott 
1690/2012. számú petícióról a menedékkérők szakképzéséről) kapcsolatban Becker képviselő 
és a petíció első aláírója azt javasolják, hogy halasszák el ennek a petíciónak a vitáját, mivel a 
petíció első benyújtója nincs jelen.  Javaslatát elfogadják, a vitát pedig a 2014. januári ülésre 
halasztják. 

A napirendtervezet 16. pontjával kapcsolatban (a verespataki aranybányászati projekt által 
felvetett környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó romániai petíciók) Peter Jahr és Victor 
Boştinaru képviselők a vita elhalasztását javasolják, mivel a kérelem megalapozott, és 
egyetért a petíció benyújtójával. Az elnök úgy véli, hogy túl későn nyújtották be a kérelmet; 
mi több, a petíció benyújtója is jelen van. A bizottság jelen lévő tagjai közötti szavazást 
követően a javaslatot 6 igen és 6 nem szavazat mellett (az elnök szavazata: ellene) elutasítják. 

A bevándorlásról szóló petíciókkal kapcsolatban (6–14. napirendi pontok) bejelentik, hogy 
Ilkka Laitinen, a Frontex ügyvezető igazgatója is jelen van, és a szolgálata által kezelt 
általános bevándorlási kérdésekről fog előadást tartani. A 15. napirendi ponttal kapcsolatban a 
petíció benyújtója nem tudott megjelenni, és egy felolvasandó jegyzetet küldött. A galíciai 
tényfeltáró látogatásról szóló jelentésre (18. napirendi pont) 18.00 órakor kerül sor, Philippe 
Boulland képviselő kérésére. 

A napirendet ezután elfogadják.

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.



PE526.282v01-00 4/10 PV\1014945HU.doc

HU

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

5. Lucie Haardt német állampolgár által a „Jugendliche ohne Grenzen” nevében 
benyújtott, mintegy 25 szervezet és több száz aláíró által támogatott 1596/2012. 
számú petíció a menekültek emberi jogairól Európában

6. Elisabeth Schmock német állampolgár által benyújtott, 31 aláírást tartalmazó 
1714/2013. számú petíció az Olaszországon és Görögországon keresztül az 
Unióba érkező menekültek tekintetében történő egyenlő tehermegosztásról

7. Bernhard Sengen német állampolgár által benyújtott 1769/2013. számú petíció a 
menekültproblémáról és egy lehetséges megoldásról

8. Renato Lelli olasz állampolgár által az „Associazione Genitori Separati” nevében 
benyújtott 1909/2013. számú petíció az Európai Unióban a bevándorlás 
szabályozásáról

9. A „Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V.” nevű 
németországi szervezet által benyújtott, több száz aláírást tartalmazó 1946/2013. 
számú petíció a védelmet kereső személyek fogva tartásáról

10. Dorothee Matthias német állampolgár által benyújtott 1948/2013. számú petíció a 
menedékkérőkkel való bánásmódról

11. Cesare Rizzi olasz állampolgár által az „Associazione Amici della Domenica” 
nevében benyújtott 2056/2013. számú petíció az olaszországi Lampedusán a 
bevándorlással összefüggő tragikus helyzetről 

12. Emiliano Fatello olasz állampolgár által benyújtott 2091/2013. számú petíció a 
Földközi-tenger térségében egy közös európai bevándorlási stratégiáról

Felszólalók: Emiliano Fatello (a petíció benyújtója), Giulio di Blasi (Európai Bizottság), Ilkka 
Laitinen (a FRONTEX ügyvezető igazgatója), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, 
Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Di Blasi úr egy, a kérdésről szóló, 2013. december 4-i bizottsági közleményre utal, amelyet a 
Tanács 2013. december 5-én vitatott meg, és amelyet a Parlament is meg fog kapni a 
következő napokban. Tájékoztatja a petíció benyújtóját, hogy az ügyben épp nyilvános 
konzultáció folyik, és további időt kért, hogy bemutathassa a már előkészítés alatt álló konkrét 
stratégiát. 

Laitinen úr elmondja, hogy a lampedusai helyzet első számú prioritás a Frontex nemzetközi
ügyein belül. Megemlíti a földközi-tengeri munkacsoportot, amelynek jelenleg is zajló 
műveleteiben a Frontex is aktívan részt vesz. A földközi-tengeri térség középső részének 
helyzetét súlyosnak tartja, mivel erősödik a migrációs hullám. Egyre kevésbé biztonságosak a 
hajók, és a közlekedési feltételek is egyre kockázatosabbak. Nagy a geopolitikai 
bizonytalanság: a legfontosabb származási országok Szíria, Eritrea, Szomália, valamint 
Afganisztán. Olaszország pedig két migrációs hullám célpontja, Líbia és Egyiptom felől. A 
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bevándorlók száma a helyzettől függően változik, de egyértelműen nagyobb, mint 2011-ben. 
A szíriai menekültek a török-bolgár határon keresztül lépnek be, számuk exponenciálisan 
növekszik. A munkacsoport legfőbb kihívása, hogy észrevegye a bevándorlókat szállító 
kisebb hajókat, mivel jelenleg ez az egyik gyengesége a rendszernek. A Frontex a műveletek 
koordinátorának szerepét tölti be: a műveleteket azok a tagállamok hajtják végre, amelyek 
területét érinti a határsértés. E tagállamok egyre kevésbé hajlandók a segítségnyújtásra és az 
együttműködésre, a beavatkozási tér pedig viszonylag korlátozott. Ami a finanszírozást illeti, 
a Frontex 8 millió eurót kapott (a kért 14 millió helyett) a teljes földközi-tengeri térségben 
való beavatkozásra. A határellenőrzés és az emberi jogok tiszteletben tartása elsőbbséget 
képez a szolgálatnál, ezt a beavatkozások pontos tervezésével, a résztvevő tisztek megfelelő 
képzésével és horizontális fellépésekkel segítik elő. 

Határozat: a petíció nyitva marad; A bizottság megpróbálja megkeresni a módját, hogy a 
Parlament lépést tehessen és beavatkozhasson, például az emberi jogokról vagy a bevándorlók 
sorsáról szóló új jogalkotási kezdeményezésekkel, stb. A koordinátorok feladata, hogy 
foglalkozzanak az üggyel, egy konkrét cselekvési stratégia kidolgozása céljából.

13. Giuseppe Lamparelli olasz állampolgár által benyújtott 1375/2013. számú petíció 
az olasz tartományok megvédéséről

Felszólalók: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Európai Bizottság) Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

Az elnök felolvassa a petíció benyújtója által küldött, az ügyről alkotott véleményét kifejtő 
jegyzetet; ezután elmagyarázza, hogy megsértették az emberi jogok európai egyezményének 
1., 2., 6., 7., 8., 20., 21. és 41. cikkét, miközben az Európa Tanács fellebbezett az olasz 
bíróságok 2013. márciusi ítélete ellen, ami a helyi olasz hatóságok elhanyagolásához vezetett. 

Határozat: a petíció nyitva marad; további tájékoztatást kell kérni az Európai Bizottságtól, és 
tájékoztatást kell küldeni a Régiók Bizottságának.

14. A.I.C. román állampolgár által a román tudósok AD Astra Társasága nevében 
benyújtott 622/2010. számú petíció a verespataki aranybányászati projekt (Roșia 
Montană, Románia) által az európai jogszabályok állítólagos megsértéséről
továbbá
Sorin Jurca román állampolgár által a Roșia Montană (Verespatak) Kulturális 
Alapítvány nevében benyújtott 628/2011. számú petíció a Roșia Montană 
(Verespatak, Románia) aranybánya-projekt által okozott környezeti károkról
továbbá 
A. S. román állampolgár által benyújtott 891/2011. számú petíció a verespataki 
(Roșia Montană) ciánalapú bányakitermelésről

Felszólalók: Octavian Voiculescu (a petíciót benyújtó szervezet nevében), Marianne Müller 
(Európai Bizottság), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, Charalampos 
Angourakis 

Az Európai Bizottság álláspontja szerint az ügyben nem állapítható meg az uniós 
jogszabályok megsértése, mivel még nem adtak ki működési engedélyt, és környezetvédelmi 
hatástanulmány sem készült.
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Határozat: a petíció nyitva marad; a bizottság további álláspontot és tájékoztatást vár az 
Európai Bizottságtól. 

15. Az Arivem francia egyesület által benyújtott 0298/2012. számú petíció 
Romainville (Franciaország) területén egy gáztermelő üzem építéséről
továbbá
A.C. francia állampolgár által benyújtott 1005/2012. számú petíció egy, a 
franciaországi Romainville-ben létesítendő metanizáló üzemre vonatkozó 
projektről

Felszólalók: David Grimeaud (Európai Bizottság), Peter Jahr, Margrete Auken

Az Európai Bizottság képviselője szerint a jelenlegi projekt kisebb, és lényeges változásokon 
ment át, miután megvizsgálták az engedélyét. Emellett bíróság előtt is beperelték őket; az 
ügyben 2014 júniusában várható ítélet.

Határozat: a petíció nyitva marad; további tájékoztatást kell kérni az Európai Bizottságtól

16. A galíciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. február 
11–13.)

Ügyrendi javaslatként Werthmann képviselő nyilatkozatot tesz, melyben a Ždanoka képviselő 
által is aláírt, Schulz elnök részére küldött levelére hivatkozik, amelyben tiltakoznak az ellen, 
ahogy a jelentést végül beterjesztették. Megemlíti Schulz elnök válaszát. Ždanoka képviselő 
felszólal, és jelzi, hogy a körülmények miatt nem vesz részt a szavazásban. Auken képviselő 
támogatja a felszólalókat, és kérelmezi, hogy az ülés jegyzőkönyvéhez csatoljanak kisebbségi 
különvéleményt. 

Az elnök megköszöni a képviselők hozzászólásait, és tájékoztatja őket, hogy minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy konszenzus szülessen az ügyben, és hogy teljes mértékben betartsák a 
szabályokat, ahogy az Schulz elnök is kérte. 

*** Szavazás ***

Elfogadott módosítások: 2, 4 (1. rész), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (1. rész), 32, 35 (1. rész), 36, 
37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (1. és 2.), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 
77, 79, 80, 81, 83, 84
Elutasított módosítások: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 (2. 
rész), 31, 34, 35 (2. rész), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 74, 78, 82
Tárgytalanná vált módosítások: 4 (2. rész), 33
Visszavont módosítások: 75
Elfogadhatatlan módosítások: 1, 5, 10, 59
Zárószavazás:  20 mellette, 7 ellene, tartózkodás nélkül

*** Szavazás vége ***
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Az ülést 18.44-kor berekesztik.

17. B pont alatti petíciók

A következő petíciókat lezárják: 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 0938/2011, 1385/2011, 
0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 1566/2012, 
1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 1737/2012, 
1874/2012, 1880/2012 

Az 1367/2012, az 1929/2012 és az 1334/2010 sz. petíciókat törlik a B. napirendi pontok 
közül, és nyitva hagyják őket.

18. A következő ülés időpontja és helye:

2014. január 20., hétfő, 15.00–18.30 és 2014. január 21. , kedd, 9.00–12.30, Brüsszel.

Mellékletek: 

A legutóbbi, 2013. december 5-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
A galíciai jelentéshez csatolt különvélemény
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