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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2014)01_20+21

JEGYZŐKÖNYV
a 2014. január 20-án, hétfőn, 15.00–18.30,

és 2014. január 21-én, kedden, 9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2014. január 20-án, hétfőn, 15.15-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirendtervezet elfogadása  PETI_OJ\1015250

A napirendtervezetet a jelen jegyzőkönyv szerinti sorrendben jóváhagyják.

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:

- 2013. november 25−26.
- 2013. december 5.
A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnöknek nincsenek közleményei.

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

5. Harry Shindler brit állampolgár által benyújtott, 0446/2007. számú petíció a 
külföldön élő brit állampolgárok nemzeti parlamenti választásokon való szavazati 
jogáról

Charlotte Oliver képviseli a petíció benyújtóját. Közread egy levelet az Európai Emberi Jogi 
Bíróság (Shindler kontra Egyesült Királyság, kérelem száma: 19840/09) Shindler úr számára 
kedvezőtlen határozatával kapcsolatos panaszról. Oliver asszony kifejti, hogy a Vivian 
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Reding biztos asszonnyal tartott múlt szeptemberi találkozó során a Bizottság hajlandónak 
mutatkozott arra, hogy megvizsgálja a külföldön élő brit állampolgárok nemzeti parlamenti 
választásokon való szavazati jogának ügyét.

Vaszi Tibor (Bizottság, Jogérvényesülési Főigazgatóság) kijelenti, hogy a Bizottságnak 
tudomása van az ügyről. A nemzeti választások szervezése nem tartozik az uniós jog hatálya 
alá. Az ülés résztvevőit arról tájékoztatja, hogy a Bizottság 2010 óta folytat tárgyalásokat a 
tagállamokkal ebben az ügyben, és 2013-ban az uniós polgárságról szóló jelentés kapcsán a 
Bizottság bejelentette, hogy konstruktív javaslatot tesz annak érdekében, hogy a más 
országokban élő uniós polgároknak joga legyen szavazni származási országuk nemzeti 
választásain. Vaszi úr zárásképpen elmondta, hogy a Bizottság hamarosan, 2014 elején előáll 
majd a javaslataival.

Felszólalók: az elnök

Határozat: a petíció nyitva marad a Bizottsághoz beérkező értesülésekről szóló további 
tájékoztatásig, a bizottság pedig levelet ír Reding biztos asszonynak, kifejezve a külföldön élő 
uniós állampolgárok származási országuk nemzeti választásain való szavazati joga iránti 
támogatását és arra ösztönözve a Bizottságot, hogy vállaljon kezdeményezést ebben az 
ügyben.

6. Vaszíliu Andonópulu görög állampolgár által a közép- és észak-görögországi 
autóbusz-társaságok nevében benyújtott 1138/2012. sz. petíció a közúti 
személyszállítás deregularizációjáról

Orestis Nikou (Versenypolitikai Főigazgatóság) a Bizottság képviseletében kifejti, hogy a 
görög kormány lépéseket tett a közúti személyszállítás görögországi liberalizációját illetően, 
és az állami támogatásról szóló jogszabályoknak és személyszállításra irányuló közbeszerzési 
szerződésekre vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően stratégiát kezdeményezett az 
ágazat megnyitása és a szükséges jogszabályok elfogadása érdekében. Ami a KTEL SA 
cégeinek állítólagosan juttatott szelektív előnyöket illeti, a Bizottság arról tájékoztathatja a 
petíció benyújtóját, hogy a versenytársak társulásának panasza nyomán már megkezdte az 
állami támogatással kapcsolatos ügyek vizsgálatát. A Bizottság még nem fejezte be az 
értékelést, és szükség esetén megteszi majd a megfelelő lépéseket.

Felszólalók: Mr Salavrakos, elnök.

Határozat: a petíció lezárásáról határoznak.  Válasz küldése a petíció benyújtója számára.

7. Mariysz Miasko lengyel állampolgár által a Kancelaria Prawne Viggen ügyvédi 
iroda nevében benyújtott 0711/2012. számú petíció a közúti fuvarozói szakma 
gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 
96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek értelmezéséről

Ewa Ptaszynska (Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság) a Bizottság képviseletében 
elmondja, hogy a petíció benyújtója nem ért egyet a 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletének 
szövegével. Kifejti, hogy a IV. melléklet tartalmazza a legsúlyosabb kötelezettségszegések 
listáját, és ezeket a kötelezettségszegéseket a különböző uniós közlekedési jogszabályok 
rendelkezéseire hivatkozva határozzák meg, és ezeknek a jogszabályoknak megfelelően kell 
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értelmezni őket. Ez különösen igaz az említett melléklet 1. pontjában szereplő, a vezetési 
időre és a vezetők pihenőidejére vonatkozó jogszabályok megsértésére, melyek egyértelműen 
az 561/2006/EK rendelet vonatkozó meghatározásaira hivatkoznak.

Felszólalók: az elnök

Határozat: a petíció lezárásáról határoznak. Válasz küldése a petíció benyújtója számára. 

8. John Savage brit állampolgár által benyújtott 0021/2013. sz. petíció az Allerton 
Waste Recovery Park túlzott költségeiről

Jose J. Diaz Del Castillo (Környezetvédelmi Főigazgatóság) a Bizottság képviseletében arról 
tájékoztat, hogy a petíció környezetvédelmi, versenyügyi, állami támogatási és közbeszerzési 
kérdésekkel foglalkozik, a kérdéses projekt pedig a tervezési szakaszban tart, és még nem 
adták ki az építési engedélyt. Elmondja, hogy az Egyesült Királyság a települési szilárd 
hulladék 35%-át hasznosítja újra és 12%-át égeti el. A Bizottság tudomása szerint az Egyesült 
Királyságban más tagállamoktól eltérően nincs törvényileg előírt hulladékégetési kapacitás. A 
Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a projekt előrehaladtával a projektet környezeti 
hatásvizsgálatnak és az ipari kibocsátásokról szóló irányelveknek vetik majd alá.

Paulo Silva (Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság), a Bizottság másik felszólalója 
kijelenti, hogy a projektre vonatkozó szerződés nem sérti meg az uniós közbeszerzési 
törvényeket, például a különböző hulladékok, a szerződés időtartama és a technikai 
megoldások tekintetében.

Felszólalók: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández és az elnök. Edward McMillan-Scott 
elnézést kért az elnöktől, amiért nem tud jelen lenni e napirendi pont megvitatásakor.

Határozat: A petíció lezárásáról határoznak. Válasz küldése a petíció benyújtója számára a 
Bizottság közleményeivel.

9. Ana Martina Varela Velo spanyol állampolgár által benyújtott 0768/2011. számú 
petíció a Cabana körzetben (La Coruña, Galicia) tervezett külszíni aranybányászati 
tevékenységekről

A petíció benyújtója, Ana Martina Varela Velo a galiciai Cabana (La Coruña megye, Galicia) 
körzetben található corcoestói aranybánya építésével kapcsolatban nyújtott be petíciót. A 
petíció benyújtóját aggasztják a projekt pusztító környezeti hatásai, különösen azért, mert a 
bánya mindössze 140 méterre helyezkedne el a folyótól és a madárviláguk miatt 
különlegesnek számító hegyektől, valamint a közelben találhatóak a Natura2000-hez tartozó 
területek is. A bánya ezenkívül túl közel lenne a mezőgazdasági területekhez, az állat- és 
növényvilághoz. A petíció benyújtója végül azt javasolja, hogy a projektet ne hagyják jóvá.

Ana Miranda Paz – Francisco Garcia Trigo képviseletében – arra hivatkozik, hogy az 
aranybányának számos környezeti hatása lenne, hiszen több hektárnyi földterületet és 
halászati létesítményt tenne tönkre, illetve súlyos egészségügyi problémákat okozna, mivel a 
műszaki folyamatok során ciánt használnának. Egyre nő a projektre irányuló figyelem, 
megkezdődött a kampány, és nagyszabású, 15–20 000 fős tüntetésekre került sor. Arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a tudományos közösség is ellenzi a projektet. Zárásképpen arra 
hívja fel a Bizottság figyelmét, hogy a projekt nem csak Galicia, hanem az egész Európai 
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Unió ügye.

Noelia Vallejo Pedregal az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságától elmondja, 
hogy a Bizottság tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól, és meg is kapta a válaszokat, 
amelyek tartalmazták a galiciai környezetvédelmi és infrastrukturális hivatalok jelentéseit, 
melyekből az derül ki, hogy a bányával kapcsolatos terveket nem engedélyezték. A spanyol 
hatóságok által küldött hivatalos tájékoztatás szerint a projekt visszautasítására irányuló 
eljárás megkezdődött, és amennyiben új projekt merülne fel, annak is keresztül kellene 
mennie minden vonatkozó eljáráson.

Felszólalók: Antolín Sánchez Presedo elmondja, hogy elvben nem ellenzi az aranybánya 
építését, de alapvető fontosságú a közösségi jog szem előtt tartása, illetve annak ellenőrzése, 
hogy hogyan alkalmazzák azt. Elmondja, hogy a projektet a Bizottságnak nyújtott tájékoztatás 
szerint elutasítják. A petíciónak azonban nyitva kell maradnia, amíg megérkezik a végleges 
tájékoztatás.

Willy Meyer alelnök elmondja, hogy a projektet törölni fogják, ez pedig számos negatív 
környezeti hatástól és egészségügyi − mint például a cián használata által okozott − 
problémától kíméli meg a területet. Noha elmondták, hogy a projekt nem folytatódik, 
javasolja, hogy a petíciók maradjanak nyitva arra az esetre, ha a galiciai kormány határozata 
átmeneti lenne.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández egyetértett a korábbi felszólalókkal, és azt az érvet hozta fel, 
hogy a bánya életciklusa rendkívül korlátozott lenne, ami azt jelentené, hogy a bánya 
megnyitásának valamennyi hátránya hosszú ideig lenne tapasztalható. A képviselő azt 
javasolja, hogy a bizottság tartsa nyitva a napirendi pontot, amíg meg nem érkezik Galicia 
határozott és végleges határozata.

Francisco Jose Millán Mon kijelenti, hogy a spanyol hatóságok, különösen a galiciai 
hatóságok tisztában vannak a projekt káros hatásaival, és kijelentették, hogy a projekt nem fog 
folytatódni. Mivel nem teljesítették a környezetvédelmi, technikai és gazdasági 
követelményeket, a projektet elutasították. Ez az információ a galiciai médiában is megjelent. 
Ha a bizottság megkapta a végleges határozatot, a petíciót le lehet zárni.

Carlos José Iturgaiz Angulo alelnök elmondja, hogy mivel a projekt nem kapott engedélyt, 
ügy sincs. A Bizottság nyilatkozata egyértelmű.  A petíció addig maradhat nyitva, amíg a 
hivatalos elutasítás meg nem érkezik.

Miranda Paz megjegyzi, hogy a petíciónak nyitva kell maradnia. Elmondja, hogy a projekt 
azért nem kapta meg az engedélyt, mert nem volt elég pénz.

Határozat: a petíció nyitva marad a Bizottsághoz beérkező értesülésekről szóló további 
tájékoztatásig.

Az ülés 16.12-kor Willy Meyer (alelnök) elnökletével folytatódik.

10. Julio Martín De Eugenio Manglano spanyol állampolgár által az „Asociación 
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro” nevében benyújtott 
0095/2012. számú petíció egy Valdemoro és Cimpozuelos (Madrid) területén 
tervezett, a Natura 2000 hálózatra kiható, valamint az élőhelyvédelmi és 
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madárvédelmi irányelveket sértő szennyvíztisztító állomásról
valamint

Javier Carrillo Castaño spanyol állampolgár által az EQUO nevében benyújtott 
0282/2012. számú petíció a Valdemoróban és Cimpozuelosban (Madrid) található, a 
Natura 2000 hálózatra kiható, valamint a környezeti hatásvizsgálatról szóló és az 
élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelveket sértő szennyvízkezelési 
infrastruktúráról

Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, a petíció egyik benyújtójának elmondása szerint 
nem végezték el a megfelelő környezeti hatásvizsgálatot, ezért a két projektet el kell utasítani. 
Ezeket a területeket több uniós irányelv is védi, és a Natura2000 hálózathoz tartoznak. 
Elmondja, hogy lennének alternatív helyszínek a projektek megvalósítására, a kormány pedig 
tudatában van ennek. A petíció benyújtója szerint még van idő a projekt megváltoztatására.

Jose M. Ramos Florido a Bizottság nevében arról tájékoztat, hogy vizsgálatot 
kezdeményeztek a projektekkel kapcsolatban. Mivel a szennyvízkezelő üzem a Natura2000 
hálózat közelében helyezkedne el, el kellett végezni a környezeti hatásvizsgálatot. Az 
irányelveket is szem előtt kell tartani. A felszólaló felhívja a figyelmet arra, hogy a 
valdemorói projekttel kapcsolatban kötelező hatásvizsgálatot rendeltek el, mely szerint 
lehetséges, hogy a projekt hatással lesz a környezetre a területen. A másik projekt kapcsán a 
spanyol hatóságok kijelentették, hogy nincs szükség hatásvizsgálatra. A projekttel 
kapcsolatban még nem történt előrelépés, nem kezdődött meg az építkezés, és nem áll 
rendelkezésre uniós finanszírozás sem.

Felszólalók: Iñaki Irazabalbeitia Fernández további tájékoztatást kér az alternatív 
helyszínekről és az azokkal járó költségekről.

Javier Carrillo Castaño, a petíció egyik benyújtója elmondja, hogy a csővezetékek kárt 
tennének az élőhelyekben, és indokolt lenne egy új hatásvizsgálat elvégzése.

Willy Meyer pártja nevében elmondja, hogy senki sem kérdőjelezi meg a szennyvízkezelő 
üzem szükségességét, de meg kell találni a környezettel való egyensúlyt, és nem lehet 
mindenáron megépíteni az üzemet. Ezért elmondása szerint az alternatív lehetőségekre kell 
összpontosítani.

Határozat: A petíciók nyitva maradnak, amíg további információ nem érkezik a Bizottságtól. 
A bizottság információkat szerez majd az alternatív helyszínekről.

11. Vaszíli Hadzievangélu ciprusi állampolgár által benyújtott 0838/2012. számú petíció 
az emberi jogok Cipruson történő állítólagos megsértéséről

Vincent Depaigne (Európai Bizottság, Jogérvényesülési Főigazgatóság) hangsúlyozza, hogy a 
Bizottság akkor léphet fel, ha arra a Szerződések biztosítanak hatáskört. A Bizottság 
megvizsgálta a petíciót, de nem talál összefüggést a petíció és az uniós jog között. A 
tulajdonjog ugyanis a nemzeti jog hatálya alá tartozik, ezért nem létezik az említett 
összefüggés. Következtetésként kijelenti, hogy az eljárás nem mehet ennél tovább.

Felszólaló: Az alelnök kijelenti, hogy meg kell vizsgálni az ilyen érzékeny kérdéseket, és a 
napirendi pontnak nyitva kell maradnia.
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Határozat: A petíció nyitva marad, amíg további információ nem érkezik a Bizottságtól. 

12. Markélasz Iszaía-Ciáka ciprusi állampolgár által a menekültek és otthonukat 
elhagyni kényszerült anyák ciprusi mozgalmának (Cyprus’ Movement of Refugees 
& Displaced Mothers) nevében benyújtott 1653/2010 számú petíció a női 
menekültek gyermekeivel szemben alkalmazott megkülönböztetésről

Nikolaos-I. Iliopoulos az Bizottság (Jogérvényesülési Főigazgatóság) nevében kijelenti, hogy 
az Alapjogi Charta csak az uniós jog végrehajtására alkalmazható. Elmondja, hogy a 
Bizottság hosszú ideig levelezett a petíció benyújtójával, aki a Bizottsághoz is eljuttatta 
panaszát, melyet a Bizottság később lezárt. Ennek oka az volt, hogy a szociális juttatások nem 
tartoznak az uniós jog hatálya alá. A Bizottság a panaszost az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához irányította.

Felszólalók: Jarosław Leszek Wałęsa felteszi a kérdést, hogy nyitva maradhat-e a petíció, 
amíg rendelkezésre nem áll az EEJB válasza. Az alelnök elmondja, hogy az előző ügyhöz 
hasonlóan ez a petíció is érzékeny kérdésekről szól.

Határozat: A petíció nyitva marad, amíg az Európai Bizottság nem küld további tájékoztatást 
az EEJB válaszáról, a bizottság pedig a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságtól kér majd 
véleményt az üggyel kapcsolatban.

17.30−18.30 (zárt ülés)

13. Koordinátorok ülése

* * *

2014. január 21., kedd

Az ülést 9.10-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják meg.

14. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

1) A bevándorlással kapcsolatos petíciók nyomon követése

A koordinátorok úgy vélik, hogy a bevándorlással − különösen a Lampedusával − 
kapcsolatos petíciók rendkívüli jelentőséggel bírnak, és úgy határoznak, hogy levelet 
küldenek a görög kormánynak tájékoztatást kérve arról, hogy mik a görög elnökség 
tervei az üggyel kapcsolatban.

2) Sürgősségi eljárásra irányuló kérelmek 

A koordinátorok határoznak az azokra a petíciókra vonatkozó sürgősségi eljárásokra 
irányuló kérelmek elfogadásáról, amelyekhez elkészültek az összefoglalók és az 
ajánlások (1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). 
Minden más petícióval kapcsolatban az írásbeli eljárás alkalmazása mellett döntenek 



PV\1020678HU.doc 7/19 PE527.915v02-00

HU

0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 1655/2013, 
1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 2383/2013, 
2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 2716/2013, 2813/2013). A koordinátorok így 
csütörtök reggelig (2014. január 23.) megkapják a fennmaradó kérvényezett petíciók 
listáját az elfogadhatóságra vonatkozó ideiglenes ajánlásokkal. A koordinátoroktól azt 
várják, hogy a lehető leghamarabb adjanak választ. 

3) Az új petíciókra vonatkozó ajánlások módosítására irányuló kérelem

i) A 0655/2013 sz. petíció státuszának elfogadhatóra való változtatására irányuló 
kérelmet elutasítják. 

(ii) A 725-825/2013.sz. petíciók, több kérelem, a 0884/2013 sz. és a 0829/2013 sz. 
petíció státuszának elfogadhatóvá való változtatására irányuló kérelmet elutasítják. 

4) Sürgős misszió Tarantóba az ILVA acélmű kapcsán 

A koordinátorok megerősítik korábbi döntésüket arra vonatkozóan, hogy a választások 
előtt nem indítanak új missziót. Jahr úr javaslata alapján azonban megállapodnak arról, 
hogy a Petíciós Bizottság bármely képviselője ellátogathat Tarantóba és jelentést tehet a 
bizottságnak. 

5) Fogyatékosság

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság a vezető bizottság ebben az ügyben. A Petíciós 
Bizottság szorosan figyelemmel kíséri majd az eseményeket, és szükség esetén 
előkészíti az intézkedéseket. 

6) Az első európai polgári kezdeményezés nyilvános meghallgatása 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság az első 
európai polgári kezdeményezés keretében meghallgatást szervez a „Right2 Water”
kapcsán. A Petíciós Bizottság, illetve két másik bizottság jut szerephez a 
meghallgatáson. A koordinátorok megvitatják a Petíciós Bizottság szerepét, és arra 
ösztönzik a képviselőket, hogy vegyenek részt aktívan az eseményen. Mazzoni asszony 
a nyitóülésen szólal majd fel a meghallgatáson. A meghallgatásra 2014. február 17-én 
kerül majd sor 15.00-kor, a JAN épület 4Q2 teremben.

7) Jövőbeli munkaprogram

Belier asszony azt kéri, hogy a Notre Dame des Landes-dal kapcsolatos petíciók 
(1342/2013. sz. és 1645/2013. sz. petíció) kerüljenek egy későbbi napirendre. A 
kérelmet elutasítják. 

8) Napirendtervezetek

A februári napirendtervezetet elfogadják, és a titkárság adja majd közre.

9) Honlap − tájékoztató a jelenlegi helyzetről
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A képviselők üdvözlik a bizottság új honlapjának fejlesztésével kapcsolatban elért 
előrelépéseket és a tesztidőszakot, amely ezen a héten fog elkezdődni. Az elnök a 
következő februári ülésen számol majd be a tesztidőszak értékeléséről, és javaslatot tesz 
a honlap elindításnak időpontjára. A tagokat meghívják az Innovációs és Technológiai 
Támogatási Főigazgatóság és a Kommunikációs Főigazgatóság által e hét szerdára és 
csütörtökre szervezett képzésekre. A titkárság további tájékoztatást küld majd. 

10) Egyéb kérdések

a) Tájékoztatás a bizottság munkafolyamatairól (nyilvántartásba vett petíciók, 
fordításra küldött összegzések, képviselők számára kiküldött összegzések) 

A koordinátorok tudomásul veszik a 2013-ban nyilvántartásba vett petíciók 
számának a 2012-höz és 2011-hez viszonyított növekedését. Tavaly 2862 petíciót 
vettek nyilvántartásba, ami 2012-höz képest 45%-os, 2011-hez képest pedig 102%-os 
növekedést jelent. 

Azt is megjegyzik, hogy a 925/2013 sz. petícióig bezárólag elküldték a petíciók 
összegzéseit a képviselőknek, az elfogadás határideje pedig 2014. január 20. 
Megközelítőleg 10000 petícióval foglalkoztak a 2009 és 2014 közötti ciklusban. 

A bizottsági ülésekre meghívott, petíciókat benyújtó személyek költségeinek 
összegzését előkészítik. 

b) Az európai ombudsman különjelentése a Frontexről

A koordinátorok megjegyzik, hogy a 2013. december 16-i határozatot követően egy új, 
az európai ombudsman Frontexről szóló különjelentésének elkészítésére irányuló 
kérelmet küldtek az Elnökök Értekezletének. 

15. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Jarosław Leszek Wałęsa előadó kifejti, hogy a jelentés nemcsak az elmúlt évek 
tevékenységeiről szóló összefoglaló, hanem az egész parlamenti ciklus áttekintése.  A jelentés 
három részből áll: a) összefoglaló, b) új kilátások és c) munkamódszerek. Elmondja, hogy 
nagyon fontos az, hogy a bizottság új belső szabályzatot fog elfogadni, és a Parlament ennek 
megfelelően felülvizsgálja majd az eljárási szabályzatot. Az előadó zárásképpen tájékoztatja 
az ülést arról, hogy az árnyékelőadók megállapodtak abban, hogy az időtakarékosság 
érdekében csak a jelentés angol változatával dolgoznak majd. A módosítások 
előterjesztésének határideje 2014. január 27., a módosítások ülésen történő elfogadásának 
határideje pedig 2014. február 11.

Felszólalók: Heinz K. Becker elégedett a jelentéssel. Elmondja, hogy a bizottságnak munkája 
során javítania kellene az együttműködést más bizottságokkal. Jelzi, hogy előterjeszt majd 
néhány módosítást.    

Iñaki Irazabalbeitia Fernández elmondja, hogy nem kellene szokássá válnia az egy nyelven 
folytatott munkának, ezt az esetet pedig kivételnek kell tekinteni. Javasolta, hogy a jelentés 
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tartalmazzon politikai következtetéseket is, mint például a petíciók számának erőteljes 
növekedése az elmúlt években és a bizottság számára valamennyi petíció feldolgozásához 
rendelkezésre álló rendkívül korlátozott források. Elmondja, hogy a honlap nem sokkal a 
hivatali idő vége előtt megkezdi működését, és remélhetőleg elősegíti majd a munkát. 
Szükség van a bizottsági küldöttségek nagyobb rugalmasságára is.

Charalampos Angourakist sajnálattal tölti el, hogy a jelentés csak egy nyelven érhető el. 
Elmondja, hogy alapvető fontosságú azzal foglalkozni, hogy a bizottság milyen ügyekkel 
foglalkozik, és listát kellene készíteni ezekről a fő kérdésekről annak felmérése érdekében, 
hogy hol tart az EU velük kapcsolatban. Ez lehetőséget teremtene arra, hogy 
következtetéseket vonjunk le a különböző uniós politikákra vonatkozóan. A bizottság számára 
a legtesthezállóbb feladat, hogy észrevételeket és javaslatokat tegyen az irányelvek és azok 
végrehajtása tekintetében. Végül elmondja, hogy nem ért egyet a jelentés 21. pontjával 
(európai polgárság).

Jarosław Leszek Wałęsa megjegyzéseket fűz a vita során a jelentéstervezet javítására irányuló 
javaslatokhoz, és üdvözli a módosításokat. 

Az elnök emlékeztet arra, hogy 2013-ban 45%-kal nőtt a petíciók száma az elmúlt évhez 
képest, és 2009 óta körülbelül 10 000  petíciót nyújtottak be ebben a parlamenti ciklusban. 

Határozat: A módosítások előterjesztésének határideje: 2014. február 27. A jelentésről szóló 
szavazásra a 2014. február 10−11-i ülésen kerül sor. 

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

Carlos José Iturgaiz Angulo, a küldöttség vezetője elmondja, hogy a küldöttség elégedett volt 
a különböző területekre tett látogatásokkal, a számos hatósággal és a helyi lakossággal 
folytatott találkozókkal. A jelentés 11 ajánlást tartalmaz a belföldi hulladékgyűjtésről és a 
hulladéklerakók helyéről. Az uniós környezetvédelmi irányelveket be kell tartani, a tervekről 
szóló nyilvános tájékoztatásnak pedig részletesnek kell lennie, és elérhetővé kell tenni azt a 
polgárok számára, akik ezután elkészíthetik a saját értékeléseiket. Azt is elmondja, hogy a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia a közfinanszírozással kapcsolatos politikáját, és szorosan 
figyelemmel kell kísérnie, hogyan használták fel a finanszírozást. A módosításokról szóló 
szavazásra a következő ülésen kerülhet sor. 

Ioannis Couniniotis a Bizottságtól (Környezetvédelmi Főigazgatóság) tudomásul veszi az 
ajánlásokat. Hangsúlyozza, hogy a Grammatikóról szóló három petíciót már többször 
megvitatták a görög soros elnökség előtt, a határozatok pedig a projekt folytatásának 
kedveztek. A Bizottság figyelemmel kíséri a projektet, de ebben a fázisban nem látja, hogy 
bármilyen módon megszegnék az uniós jogszabályokat. A karvounari hulladéklerakókkal 
kapcsolatban elmondja, hogy felmerült néhány probléma, de nyilvánvaló volt a fejlődés is, a 
Bizottságnak pedig további tájékoztatásra van szüksége a mélyrehatóbb elemzéshez. A többi 
petíciót illetően a Bizottság elmondja, hogy alapos vizsgálatok vannak folyamatban.

Az elnök azt kéri, a Bizottság ne csak a saját intézkedéseihez, hanem a jelentéshez is fűzzön 
észrevételeket.

Felszólalók: Nikolaos Chountis elmondja, hogy szisztematikusabb munkára van szükség, azaz 
megfelelő intézkedéseket kell hozni, hogy lezáruljanak bizonyos projektek, különösen olyan 
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esetekben, ahol pénz vész kárba vagy nem végezték el a szükséges tanulmányokat. 
Hozzáteszi, hogy a jelentés következtetései helyesek, de a bizottságnak konkrétabb válaszokat 
kell adnia, hiszen sok esetben tapasztalható volt, hogy a polgárok konkrétabb erőfeszítéseket 
várnak a változás érdekében. 

Charalampos Angourakis elmondja, hogy a fatüzelésből származó szmog is problémát jelent, 
mivel súlyos egészségügyi problémákat okoz. Hozzáteszi, hogy a misszió nagyon hasznos 
volt, de minden erőfeszítés ellenére a küldöttség csak a jéghegy csúcsát látta. A környezeti 
problémák olyan súlyosak, hogy bizonyos hatóságok, testületek, szervezetek büntetéséről kell 
beszélnünk, amennyiben nem hajtották végre, amit a kötelességük lett volna végrehajtani. Azt 
is elmondja, hogy a bizottságnak konkrétabban kellene fogalmaznia a jelentésben.

Nikolaos Salavrakos elmondja, kétségtelen, hogy számos szennyezéssel és hulladékkal 
kapcsolatos probléma létezik Görögországban. Ugyanakkor azt, hogy jogi értelemben 
mennyire messzire mehet el a bizottság, a szubszidiaritás elve szabja meg. Javasolja, hogy a 
jelentés 6,. 7. és 8. pontja legyen egyértelműbb és konkrétabb, hogy nagyobb hangsúlyt 
lehessen helyezni a hulladékkezelésre. 

Zbigniew Zaleski elmondja, hogy ezeknek a vitáknak a tervezési időszakban kellene zajlania, 
hogy mindkét fél tisztában legyen a projektek előnyeivel és következményeivel.   

Marino Baldini hangsúlyozni kívánja annak fontosságát, hogy a tényfeltáró küldöttség élén 
hozzáértő vezető álljon, illetve hogy ebben az esetben a görög képviselők aktív szerepet 
vállaljanak. Hozzáteszi, hogy ez a látogatás annak példája lehet, hogyan kell az ilyen 
tevékenységeket kivitelezni.

A petíció benyújtója, Kyriakos Gkikas valamennyi Görögországban elkövetett 
környezetvédelmi bűntény megszüntetésére szólít fel. Valamennyi projektet alaposan meg 
kell vizsgálni a környezetvédelmi jogszabályok alapján, szem előtt tartva a megfelelő 
újrahasznosítási eljárásokat is. 

Carlos José Iturgaiz Angulo azzal zárja a vitát, hogy a megjegyzések szerepelni fognak a 
végleges jelentésben, és a vita jelzi, mennyire fontos volt a küldöttségi látogatás. Elmondja, 
hogy nem alkalmazhatunk szankciókat, mivel nincs hatáskörünk erre, a polgárok pedig 
szívesebben fogadnák, ha megoldásokat kínálnánk ahelyett, hogy büntetéseket szabunk ki.  
Arra kéri a képviselőket, hogy javasoljanak módosításokat a 6., 7., és 8. pontokhoz. 

Határozat: A jelentés elfogadására a februári ülésen kerül sor. 

Az ülés 10.30-kor Willy Meyer (alelnök) elnökletével folytatódik. 

17. 2013. évi jelentés az uniós polgárságról. Uniós polgárok: a ti jogaitok, a ti jövőtök

Nikolaos Salavrakos előadó elmondja, hogy várja a jelentéssel kapcsolatos észrevételeket és 
hozzájárulásokat. 

Nathalie Stockwell a Bizottságtól (Jogérvényesülési Főigazgatóság) hangsúlyozza, hogy sok 
mindent elértek 2010 óta. Az eredmények listája az interneten megtekinthető.

Felszólalók: Heinz K. Becker javasolja, hogy Bizottság által említett 25 végrehajtott 
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intézkedés szerepeljen a jelentésben. Az európai polgárságot jelentős eredményként kell 
kezelni; ugyanakkor a nyugdíjakkal kapcsolatos jogok vagy a harmadik országbeli 
állampolgárok ügye nem tartozik a jelentéshez.   

Nikolaos Chountis elmondja, hogy egyetért a 3., 4., 5., 6., 7. és 8. megegyezéses módosítással. 
Két másik módosítással nem ért egyet. 

Tatjana Ždanoka elmondja, hogy jobban kellene értékelni az európai polgárságot, és olyan 
személyek számára kellene megadni azt, akik például lett vagy észt útlevéllel rendelkeznek, 
de más tagállamokban nem számítanak állampolgárnak, és nem gyakorolhatják valamennyi 
jogot, például a szavazati jogot.

Victor Boştinaru elmondja, hogy meg kell vizsgálni a polgárok szavazati jogát és a 
választásokon való részvételhez való jogát, mivel ezek a legalapvetőbb problémák közé 
tartoznak. Ezt a kérdést az előadóval kell megvitatni, a vita eredményeként pedig egyértelmű 
nyilatkozatot kell tenni, amelyre a Bizottság reagál majd. 

Nikolaos Salavrakos kijelenti, hogy megvizsgálhatjuk a jelentés általános alapelveit, anélkül, 
hogy túlzottan elmerülnénk a szubszidiaritás kérdésében.  

Határozat: A jelentésről szóló szavazásra a februári ülésen kerül sor. 

18. Tania Jackson brit állampolgár által benyújtott 1175/2012. számú petíció két 
atomerőmű-reaktor építéséről a Hinkley Pointon, az Egyesült Királyságban

Santiago Martinez Iglesias a Bizottságtól (Energiaügyi Főigazgatóság) elmondja, hogy a 
Bizottság véleménye szerint a jelenlegi sugárzásvédelmi rendszer figyelembe veszi a sugárzás 
kockázatának korral és nemmel kapcsolatos tényezőit, valamint megfelelő védelmet nyújt 
mind a férfiak, mind a nők, mind a gyermekek és kisgyermekek számára az ionizáló 
sugárzásnak való kitettség veszélyeivel szemben. Az Euratom Szerződés 41. cikkének 
értelmében 2012 júliusában elfogadott véleményében a Bizottság álláspontja az volt, hogy a 
Hinkley Point-i két atomerőmű-reaktor építésébe tervezett beruházás megfelelt az Euratom 
Szerződés célkitűzéseinek. Hangsúlyozza, hogy nemzeti hatáskörbe tartozik annak biztosítása 
és ellenőrzése, hogy az erőművekben megfelelő mértékűek-e a biztonsági intézkedések, 
illetve a fukusimai baleset után bevezetett kockázatmérő tesztek figyelembe vétele. 

Felszólalók: Keith Taylor elmondja, hogy a Bizottság nem tett meg mindent a vizsgálatok és 
ellenőrzések során, különösen mivel a nők nagyobb kockázatnak vannak kitéve a sugárzási 
határértékek megszegése esetén. Ennek a kérdésnek az alaposabb kidolgozását kéri.

Határozat: A petíció nyitva marad, amíg további információt nem érkezik a Bizottságtól.

19. Petar Troyanski bolgár állampolgár által az „Anna Politkovszkaja Egyesület a 
Szólásszabadságért” nevében benyújtott 413/2012. számú petíció a bulgáriai 
atomerőművekhez kapcsolódó állítólagos rendellenességekről

Santiago Martinez Iglesias a Bizottságtól (Energiaügyi Főigazgatóság) kijelenti, hogy 
Bulgáriának kell döntenie arról, hogy épít vagy nem épít új atomerőművet a területén. Az 
uniós jogszabályokat és az Euratom rendelkezéseit azonban minden esetben be kell tartani. 
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Minden befektetési projektet a 41. cikknek megfelelően kell bejelenteni. Ebben az ügyben a 
Bizottság 2008-ban azon az állásponton volt, hogy a befektetés minden tekintetben megfelelt 
az Euratom Szerződés célkitűzéseinek. A már meglévő kolozduji és a tervezett belenei 
atomerőművek állítólagos áramtúltermelésének kivizsgálásához a Bizottság nem fűzhet 
észrevételeket, mivel ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Azt is kiemeli, hogy a 
Bizottság nem adhat választ a petíció azon kérésére, hogy szabjanak ki büntetőítéleteket, 
mivel a büntetőjog kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Felszólalók: Iñaki Irazabalbeitia Fernández elmondja, a Bizottság helyesen ítéli meg azt, 
hogy mi tartozik a hatáskörébe ebben a kérdésben, a bolgár hatóságok által benyújtott 
dokumentumok pedig a jelek szerint megfelelnek az uniós előírásoknak. Még egyszer 
szeretné kifejezni, hogy ellenzi az atomenergia használatát.   

Határozat: A petíció nyitva marad, amíg további információ nem érkezik a Bizottságtól.

20. P.T. román állampolgár által a „Mentsük meg a Damaroaia és Bucurestii Noi 
városrészeket” egyesület nevében benyújtott 1666/2013. sz. petíció az európai 
jogszabályoknak a „Parcelarea Bazilescu” (Bukarest, Románia) történelmi 
negyedben épülő épületekkel összefüggésben történő állítólagos megsértéséről

P.T,. a petíció benyújtója, illetve a petíciót benyújtó egyesület elnöke elmondja, hogy 
Bukarest két − történelmi emlékműveknek is otthont adó − területén nagyszabású, 200 
épületet magába foglaló építkezési projektet terveznek. Bizonyos érdekcsoportok befolyása 
miatt a bukaresti hatóságok megsértik a tervezésre vonatkozó jogszabályokat. Az építkezések 
során nem hagynak zöld területeket a környező területeken, illetve nem gondolnak a 
parkolóhelyek építésére. Európa segítségét kéri Románia védelme érdekében. 

Daniela-Valeria Andrei a Bizottságtól (Környezetvédelmi Főigazgatóság) arról tájékoztat, 
hogy a petíciót nemrég nyújtották be, a Bizottság jelenleg vizsgálja, és a szabályoknak 
megfelelően írásbeli választ fog adni.   

Felszólalók: Victor Boştinaru azt mondja, az ilyen projektek jellemzőek Bukarestben. 
Bukarest említett területe mindig zöldövezet volt, még a kommunista időszakban is, és a 
város legnagyobb zöldterületéről van szó. Ahogy a projekt kivitelezése folytatódik, fokozódik 
a szennyezettség. Arra is rámutat, hogy a terület különleges védelmet élvez a magas épületek 
építésével szemben, illetve történelmi jelentőséggel bír. Még a földrengés-biztonsági 
követelményeknek sem feleltek meg. Bukarest városa nagyon szabadon közelíti meg ezt a 
projektet, ami pedig az építkezéseket illet, Bukarest Románia legveszélyeztetettebb területe. A 
felszólaló úgy véli, hogy az ügyben pénzmosásról is szó van. Egyértelmű üzenetet kell 
küldeni a román parlamentnek, a szenátusnak, a bukaresti városi hatóságoknak és a román 
ombudsmannak.   

Határozat: A petíció nyitva marad. Arról határoznak, hogy felkérik az Európai Bizottságot 
a minél előbbi válaszadásra, elküldik a petíciót a román parlament petíciós bizottságnak, a 
szenátusnak és a román ombudsmannak.

21. Maria Elena Solís Yánez spanyol állampolgár által benyújtott 0359/2012. számú 
petíció Fuerteventurán és Lanzarotén (Kanári-szigetek) a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv állítólagos 
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megsértésével járó kőolajkutatás engedélyezéséről
valamint

Pedro Hernández Camacho spanyol állampolgár által benyújtott 0559/2012. számú, 
164 aláírást tartalmazó petíció a kanári-szigeteki Fuerteventurán és Lanzarotén 
történő olajkutatásnak a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvet és az 
élőhelyvédelmi irányelvet állítólagosan sértő engedélyezéséről

valamint
Maria del Carmen Cabrera González spanyol állampolgár által benyújtott 
683/2012. számú petíció a kanári-szigeteki Fuerteventurán és Lanzarotén történő 
olajkutatásnak víz-keretirányelvet állítólagosan sértő engedélyezéséről

valamint
Daniel Pérez Creus spanyol állampolgár által benyújtott 1826/2012. számú petíció a 
kanári-szigeteki Fuerteventurán és Lanzarotén történő olajkutatások 
engedélyezéséről

valamint
María Mercedes Gómez Sande spanyol állampolgár által benyújtott 801/2013. 
számú petíció a kanári-szigeteki Fuerteventurán és Lanzarotén történő 
olajkutatások engedélyezéséről

Pedro Hernandez Camacho, a petíció benyújtója elmondja, hogy az öt petíció a kanári-
szigeteki fuenteventurai és lanzarotei olajkutatásokkal kapcsolatos környezetvédelmi és 
energiaügyi kérdésekről szól. Tájékoztat arról, hogy a spanyol kormány engedélyezte a 
mélytengeri fúrásokat a több mint 6000 négyzetkilométer kiterjedésű területen. Évente több 
mint 12 millió turista látogat el a Kanári-szigetekre. Ezekkel a projektekkel a Kanári-
szigeteken található nemzeti értékeket veszélyeztetik egy magán-olajtársaság érdekében. A 
mélytengeri fúrásokról szóló irányelvet nem tartják be, és nem vizsgálták meg az alternatív 
lehetőségeket. A fúrás földrengésveszéllyel is járhat. A Bizottság azonban tisztában van 
mindezzel, de szemet hunyt az ügy felett, és nem reagált a projektekre. 

Egy videót játszanak le. Felszólalók: Richard Steiner, Marisa Tejedor és Horst Likens. Wilson 
úr beszédét írásban ismertetik. 

Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez, az egyik petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a 
tengervíz az egyetlen ivóvíz-forrás a Kanári-szigeteken, mivel nincsenek folyók, tavak, és 
nem esik elég eső. A víz köztulajdon, és nem arra való, hogy üzleti hasznot nyerjenek belőle. 
Elmondja, hogy a petíciók benyújtói a jövő generációiért is küzdenek, és felfoghatatlan, hogy 
a 21. században ilyesmi történhet.  

Domingo Montanez Montanez, az egyik petíció benyújtója a mélytengeri fúrás miatt fennálló 
szivárgásveszélyre hívja fel a figyelmet. Egy olajszivárgás esetén a szigetek különösen 
kiszolgáltatottá válnának a friss víz előállításához létrehozott sótalanító üzemektől való 
függésük miatt. A károk nyilvánvalóan nagyon súlyosak lennének, és nincs meggyőző 
biztosíték arra, hogy ez ne fordulhatna elő. 

Maria Mercedes Gomes Sande, az egyik petíció benyújtója felteszi a kérdést, milyen célt 
szolgálnak az uniós szabályok, mint például a Tájvédelmi Egyezmény, ha nemzeti szinten 
nem tartják be ezeket a követelményeket. A polgárok nem vállalnak részt ebben a projektben. 
Megsértik a tájtervezési szabályokat, a sziget és az idegenforgalom fenntarthatósági 
követelményeit pedig nem veszik figyelembe. 
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Daniel Fernandez Gomez a Bizottságtól (Környezetvédelmi Főigazgatóság) elmondja, hogy 
az uniós jogszabályok végrehajtása és betartása a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, és 
ez segít az ilyen fajta tevékenységgel járó kockázatok kiküszöbölésében. A Bizottság 
tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól, akik azt a választ adták, hogy az olajkutatási 
projekttel kapcsolatban elvégezték a projekt környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett 
hatásaira is kiterjedő környezeti hatásvizsgálatot. A Bizottság nem ítélheti meg, hogy a 
környezeti hatásvizsgálatot megsértették-e, azelőtt, hogy az illetékes hatóságok megadták a 
végleges engedélyt a projekthez. Amint a projektet engedélyezik, a Bizottság alaposan 
megvizsgálja, hogy betartották-e az uniós jogszabályokat.

Felszólalók: Juan Fernando López Aguilar elmondja, hogy a spanyol szocialista delegáció 
teljes mértékben támogatja a petíciók benyújtóit. Számos kétség merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy az uniós környezetvédelmi jogszabályokat betartották-e. A sziget mindenekelőtt a 
fenntartható idegenforgalomra támaszkodik, a projekt azonban szemben áll ezzel. A magán-
és állami beruházásokra, az állat- és növényvilágra vonatkozó irányelvek, valamint a Natura 
2000 hálózathoz tartozó területek miatt is kétségek merülnek fel. Ezenkívül versenyről sincs 
szó, mivel minden projektet egyetlen vállalatnak ítéltek meg. Azt kéri, tartsák vissza a 
projektet. 

Victor Boştinaru a mexikói-öbölbeli olajkatasztrófára, illetve annak súlyos következményeire 
emlékeztet, és elmondja, hogy a Bizottságnak figyelembe kellene venni az említett 
tragédiából levonható tanulságokat. Hozzáteszi, hogy a környezeti hatásvizsgálatot kizárólag 
erre a projektre vonatkozóan végezték el. Jelenleg zajlanak a tárgyalások az irányelv 
módosításáról, melynek célja az átláthatóság, az objektivitás és az érdekütközések elkerülése 
az ilyen projektekhez hasonló esetekben. Emlékeztet arra, hogy a helyi hatóságok és a 
lakosság ellenzik a projektet, nem konzultáltak az érdekelt felekkel és nem kerestek alternatív 
lehetőségeket. 

Gabriel Mato Adrover elmondja, hogy a Bizottság nem talált semmilyen a jogszabályok 
megsértésére utaló jelet. Hozzáteszi, hogy számos nyilvános konzultáció zajlott a projekttel 
kapcsolatban különféle intézményekkel, helyi hatóságokkal, civil szervezetekkel, még egy 
környezetbarát kerékpáros-klubbal is, azaz több ezer személlyel konzultáltak. 

Raül Romeva i Rueda kijelenti, hogy nem volt megfelelő konzultáció, ez emberek véleményét 
pedig figyelmen kívül hagyták. A projekt ellentétes a megújuló, tiszta energia modelljével. 
Azt is hangsúlyozza, hogy a környezeti hatások súlyosak és visszafordíthatatlanok.

Vicente Miguel Garcés Ramón elmondja, hogy az Unió kötelessége a területén fennálló 
helyzetek felügyelete, a helyi hatóságok pedig ellenzik a projektet, és ezt figyelembe kell 
venni. Azt kéri, a Bizottság lépjen fel agresszívabban, és ragaszkodjon ahhoz, hogy 
biztosítsanak számára minden olyan információt, amit eddig nem kapott meg. Ahhoz is 
ragaszkodni kell, hogy a spanyol kormány biztosítsa, hogy a helyi lakosság ne szenvedjen 
semmilyen kárt megélhetése és az idegenforgalom tekintetében. A bizottságnak kérnie kell, 
hogy az Európai Bizottság végezzen alaposabb vizsgálatot.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández úgy véli, ez a projekt nemcsak az irányelvekkel kapcsolatos 
kérdésekről, hanem az emberek alapvető jogairól is szól. Ebben az esetben az ivóvízről van 
szó, mivel az veszélybe kerülhet, és meg kell védeni a szigeteken élő polgárok ivóvízhez való 
jogát. Az olajfúrás a szigetek partjainál szemben áll ezzel az elvvel.   
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Willy Meyer alelnök elmondja, megdöbbenti, hogy a civil társadalomnak ide kell jönnie, hogy 
az elővigyázatossági elvek védelmét kérje, és nem a Bizottsághoz megy, melynek a hozzá 
eljuttatott panaszokra adott válaszai ellentmondásosak. Aggodalmát fejezi ki azzal 
kapcsolatban, hogy a Repsol által bemutatott KHV-t felülvizsgáló szakértő, Richard Steiner  
által bemutatott bizonyítékok szerint néhány kanári-szigeteki kút mélyebb azoknál a kutaknál, 
amelyek a mexikói-öbölbeli olajkiömlést okozták, egy ilyen projektet pedig nem hagynának 
jóvá az USA hatóságai a megtapasztalt katasztrófa után. Azt is kiemelte, hogy Steiner 
nyilatkozata szerint egy baleset esetén kiszivárgó olaj mennyisége sokkal nagyobb annál, mint 
ami a KHV-ben szerepel. 

Az tolmácsolás 12.46-kor véget ér. Az ülés spanyolul folytatódik. 

Határozat: A petíció nyitva marad, amíg további információ nem érkezik a Bizottságtól.

* * *

22. B pont alatti petíciók

Az alábbi petíciókat lezárják: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 0244/2012, 0637/2012, 
1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 1041/2012, 1450/2012, 
1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 1799/2012, 1802/2012, 
1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 0042/2013.

Az alábbi petíciókat kiemelik a „B” napirendi pontok közül, és nem zárják le: 0181/2011., 
0134/2012., 1321/2012. és 1555/2012. sz. petíciók.

o O o

23. A következő ülés időpontja és helye
 2014.02.11,   15.00–18.30
 2014.02.11.,    9.00–12.30   

Az elnök az ülést 12.57-kor berekeszti.

Mellékletek:

A legutóbbi, 2013. július 19-i ülés óta elfogadhatónak minősített petíciók jegyzéke.
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