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JEGYZŐKÖNYV
a 2009. október 1-jén 10.15 és 12.35, továbbá 15.10 és 17.15 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2009. október 1-jén, csütörtökön 10.15-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
megnyitják.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 428.285)

2. A 2009. szeptember 1–2-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása (PE 428.150): A 
jegyzőkönyvet a következő javítással fogadják el: a hetedik oldalon az első bekezdés 
hatodik sorából a „Madrid és” szavakat Pascale Gruny, európai parlamenti képviselő 
kérésére törlik.

Felszólalnak: Pascale Gruny, európai parlamenti képviselő és az elnök.

3. Az Európai Ombudsman 2008. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről szóló 
jelentéstervezetre vonatkozó módosítások megvitatása és szavazás (2009/2088 (INI)); 
Előadó: Chrysoula Paliadeli (S&D)

Az előadó ismerteti a jelentéstervezetet, hangsúlyozva az Európai Ombudsman 
fontosságát az uniós intézmények általános működése szempontjából. Ösztönzi 
valamennyi európai intézményt, különösen az Európai Bizottságot, hogy működjenek 
együtt az Ombudsmannal, és tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az Ombudsman által lefolytatott vizsgálatok nyomán hozott következtetések 
teljesüljenek. Az előadó megköszöni a képviselőknek a módosításokat, és köszönetet 
mond Karen Chiotinak, a titkárság tagjának a jelentés elkészítésében nyújtott 
segítségért. 
Felszólalnak: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny és az elnök. 
Határozat: A módosított jelentést 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadják.
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4. Az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetéről szóló, a Költségvetési Bizottság részére készült véleménytervezet 
elfogadása – VIII. szakasz – Európai Ombudsman – Előadó: AUKEN (Verts/ALE) 

Felszólal: az elnök. 
Határozat: A véleményt 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadják. 

5. Az elnök a következő bejelentéseket teszi:

 A Paliadeli-jelentésre és az Auken-véleményre vonatkozó szavazást követően a 
bizottság az élőhelyvédelmi irányelv alkalmazására fog összpontosítani a külső 
tanulmány alapján, amelyet nagyvonalakban a szerzők képviselője, Nicolas de 
Sadeleer ismertet. A tanulmányt a közzétételért felelős tematikus osztály valamennyi 
képviselőnek elküldte. Felkérik a Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy vegyenek 
részt a vitában.

 A bizottság számos olyan konkrét petíció felülvizsgálatát fogja elvégezni, amelyek az 
élőhelyvédelmi irányelv egyes uniós országokban való alkalmazásához kapcsolódnak.

 A petíció benyújtói az alábbi petíciók tekintetében jelezték részvételüket: 
- 12. pont: Jean-Marie Salomon a 0037/2005. és 0613/2009. számú petíciók 

benyújtóinak képviseletében;
- 13. pont: David Cholon (a „Syndicat des Paludiers” elnöke) és Jean-Paul 

Declerq (az „Association Vert Pays Blanc et Noir” elnöke) a 0551/2008. 
petíció megvitatásakor;

- 19. pont: Billy Leonard, észak-ír állampolgár a Derry megyében található 
hulladéklerakókról szóló, 0650/2008. számú petíció esetében;

- 21. pont: Vinczay Tibor, Szentgotthárd polgármestere (Magyarország) egy 
szemétégető telepről szóló, 1885/2008. számú petíció megvitatásakor, 
amelyen Pető Tibor, a Magyar Külügyminisztérium képviselője is jelen lesz. 

 15. pont: a 0169/2007. számú petíció benyújtója, Marc de Schower jelezte, hogy nem 
tud megjelenni a vitán, ám fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben észrevételt fűzzön 
a vizsgálathoz: az eljárást internetes közvetítésen keresztül fogja nyomon követni.

 A délutáni ülésen Hankiss Ágnes, alelnök elnököl.

 A délutáni  napirend a stockholmi programról szóló munkadokumentum 
megvitatásával kezdődik, amelyet Diana Wallis ismertet. A Petíciós Bizottság 
együttműködést folytatott az illetékes bizottságokkal (JURI, LIBE és AFCO) ebben a 
témában. A munkadokumentum áttekintést nyújt a stockholmi programmal 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó petíciókkal összefüggésben folytatott bizottsági 
munkáról. A bizottságot felkérhetik, hogy nyújtson be konkrét módosításokat az 
állásfoglalás-tervezetre vonatkozóan, amelyeket az illetékes bizottságok fognak 
elkészíteni.

 Az elnök rámutat arra, hogy az adott indokok alapján ismételt vizsgálat alá vagy 
lezárásra kerülő petíciók listáját egy héttel korábban valamennyi képviselőcsoport 
részére megküldték. Amennyiben az ülés végéig nem érkeznek észrevételek a 
képviselők részéről a listával kapcsolatban, azt elfogadottnak tekintik. Az elnök közli, 
hogy a 0734/2008. számú petíciót nem zárják le.
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6. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól:

 A petíciós folyamat kezelése: nem érkeztek észrevételek ebben a szakaszban, a 
későbbiekben – amennyiben szükséges – további eszmecserére kerül sor a jelenlegi 
iránymutatások alapján; 

 Előadók és vélemények előadóinak kijelölése a d’Hondt rendszer vagy 
pontrendszer alapján, illetve pontrendszer nélkül: jóllehet a d’Hondt rendszer értékes 
eszköznek tekinthető az Európai Parlament általános tevékenységében, nem felel meg 
teljes mértékben a Petíciós Bizottság sajátos igényeinek; ezért azt rugalmasabb 
formában kellene alkalmazni, amellyel biztosítható a jelentések és a vélemények 
képviselőcsoportok közötti méltányos elosztása. 

 A Petíciós Bizottság véleményt készít a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-
ig történő megállításáról szóló saját kezdeményezésű jelentésről, amelynek 
elkészítésére a Környezetvédelmi Bizottság kért engedélyt – Az S&D
képviselőcsoport jelöli ki a vélemény elkészítéséért felelős európai parlamenti 
képviselőt;  

 A Petíciós Bizottság véleményt készít továbbá a Jogi Bizottságnak a közösségi jog 
alkalmazásáról szóló 26. éves jelentéséről – az EPP képviselőcsoport jelöli ki a 
vélemény elkészítéséért felelős európai parlamenti képviselőt;

 A 0486/2008. számú petíció továbbítása a plenáris ülésről: A 2009. szeptemberi 
plenáris ülésen Arlene McCarthy, európai parlamenti képviselő felszólalt a petíció 
benyújtója, Michael Schields nevében, aki egyben az egyik választópolgára is; 
McCarthy asszony felkérte a Petíciós Bizottságot, hogy járjon közben a bolgár 
hatóságoknál a bizonyítékok azonnali felülvizsgálata érdekében, mivel a brit 
igazságügyi miniszter felmentette a petíció benyújtóját. A Petíciós Bizottság 
kapcsolatba fog lépni a bolgár hatóságokkal;

 A 2009 márciusában elfogadott Auken-jelentés nyomon követése: a vitát Margrete 
Auken távolléte miatt elhalasztják;

 A biztosjelöltek meghallgatása: levelet intéznek a Bizottsági Elnökök 
Értekezletéhez, amelyben közlik, hogy tekintettel az Európai Bizottság elnöke, Jose 
Manuel Barroso abbéli szándékára, hogy kijelöli az alapvető jogokért és 
igazságügyekért, valamint a polgárokért felelős biztosokat, a Petíciós Bizottság részt 
kíván venni a jövőbeli biztosok meghallgatásain; 

 Az Európai Ombudsman megválasztására vonatkozó eljárás: ahogy korábban is, 
egy külön honlapot hoznak létre annak érdekében, hogy a választási eljárást a lehető 
legátláthatóbbá tegyék a képviselők és a nyilvánosság számára; a bizottság 2009. 
október 19-én, hétfőn rendkívüli ülést tart Strasbourgban, ahol döntenek a jelöltek 
elfogadhatóságáról. Az ülésre zárt ülés keretében kerül sor;

 Egyéb kérdések: Az elnök ragaszkodik ahhoz, hogy a román kormány ismertesse 
észrevételeit a bukaresti Szent József katedrális közelében folytatott útépítési 
projekttel kapcsolatban (0067/2007. és 0149/2007. számú petíciók); az Európai 
Parlament korábbi elnöke, Hans-Gert Pöttering által a román miniszterelnökhöz 
intézett levélre még nem érkezett válasz.

7. A Marin Galea, máltai állampolgár által a Din L-Art Helwa nevében benyújtott, 
0251/2007. számú, több mint 10 000 aláírást tartalmazó petíció a Ta' Cenc terület
(Gozo, Málta) védelméről

Az M.T. Turvey, vélhetően brit állampolgár által benyújtott 0496/2006. számú 
petíció a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 
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2003/54/EK irányelvvel kapcsolatban a Sevillana-Endesa villamosenergia-
társaságnál tett panaszáról

Felszólalnak: Isabel Lourenco de Faria (a Bizottság képviselője), Simon Busuttil, John 
Attard-Montalto és az elnök. 
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, és azt 
közvetlenül az Európai Bizottság és a máltai hatóságok között 2009. október közepére 
tervezett találkozót követően ismét megvitatják a bizottság egyik következő ülésén.

8. „A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv és különösen a 6. cikk végrehajtására 
vonatkozó nemzeti jogszabályok és gyakorlatok” című tanulmány ismertetése

A szakértő, Nicolas de Sadeleer kiemeli a tanulmány főbb megállapításait, hangsúlyozva, 
hogy

 valamennyi tagállamnak mielőbb be kell fejeznie a területkijelölés folyamatát, és 
kötelező irányítási intézkedéseket kell hozniuk az egyes területekre vonatkozóan;

 a tagállamoknak jogszabályt kell elfogadniuk, amely konkrét biztosítékokat nyújt a 
megfelelő hatásvizsgálatok függetlenségére vonatkozóan a szubjektív vizsgálatok 
elkerülése érdekében (hangsúlyozza a megfelelő hatásvizsgálatok tudományos 
színvonalának szükségességét, valamint annak fontosságát, hogy valamennyi 
közvetlen és közvetett hatást figyelembe vegyék, beleértve a rövid és hosszú távú 
hatásokat, valamint a halmozott és szinergiahatásokat is, továbbá elemezzék a 
lehetséges alternatívákat, és – adott esetben – a kompenzációs és enyhítő 
intézkedéseket, amelyek célja, hogy csökkentsék egy adott projekt által a terület 
épségére kifejtett káros hatásokat);

 a Bizottságnak új iránymutatásokat kell kidolgoznia a tagállamok számára a megfelelő 
hatásvizsgálatok tényleges tartalmára vonatkozóan;

 a döntéshozatali folyamatnak a lehető legátláthatóbbnak kell lennie, ahol a korai 
szakaszban, lehetőleg az átvilágítással egy időben megrendezett nyilvános 
konzultációnak is helyet kell kapnia (az illetékes hatóságoknak meg kell indokolniuk, 
amennyiben egy alternatív lehetőséget megvalósíthatatlannak nyilvánítanak, kifejtve, 
hogy milyen tényezők állnak döntésük hátterében);

 a nemzeti hatóságoknak minden olyan esetben ki kell kérniük a Bizottság véleményét, 
amikor egy Natura 2000 területen kiemelt élőhelyek vagy fajok találhatók.

 Az Európai Bizottságnak sokkal tevékenyebben kell fellépnie, amikor jogsértés miatt 
intézkedéseket tesz az élőhelyvédelmi irányelvet be nem tartó tagállamokkal szemben.

A képviselők, valamint az Európai Bizottság képviselője üdvözli a tanulmányt és annak 
ajánlásait; hangsúlyozzák, hogy a jövőbeli munkának olyan intézkedésekre kell 
összpontosítania, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv felülvizsgálata helyett annak 
jobb végrehajtását célozzák. 

Felszólalnak: Nicolas de Sadeleer (szakértő), Carlos José Iturgaiz Angulo (aki az 
elnököt helyettesítve 11.05 és 11.25 között elnököl), François Kremer (a Bizottság 
képviselője), Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (aki az elnököt 
helyettesítve 11.25 és 11.30 között elnököl), Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor 
Boştinaru és az elnök. 
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9. A Carlos Rios Torres, spanyol állampolgár által a „Fauna de Cubelles” 
természetvédelmi egyesület nevében benyújtott, 0543/2008. számú, 2720 aláírást 
tartalmazó petíció a Foix folyó Natura 2000 terület részét képező torkolata feletti híd 
építése elleni tiltakozásról

Felszólalnak: Isabel Lourenco de Faria (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják.

10. A Laurence de la Martinière, francia állampolgár által az A.D.I.P.H.C.M. szervezet 
nevében benyújtott, 0037/2005. számú petíció az Orléans városa körül létesülő 
autópálya-körgyűrűről

A Jean-Marie Salomon, francia állampolgár által a „MARDIËVAL” nevében 
benyújtott, 0613/2009. számú petíció a Mardië-híd (Loiret) építésével kapcsolatos, 
köz- és magánszféra közötti partnerségi megállapodások elfogadhatatlanságáról  

Felszólalnak: Jean-Marie Salomon (a petíció benyújtója), David Grimeaud és 
Christian Servenay (a Bizottság képviselői) és az elnök. 
Határozat: a bizottság álláspontjának megerősítése a Mardië városában tervezett híddal 
kapcsolatban; a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, és 
levelet intéznek a francia Környezetvédelmi Minisztériumhoz. 

11. Az Olivier Pereon, francia állampolgár által a sós mocsarak munkavállalói 
szövetsége nevében benyújtott, 0551/2008. számú petíció egy guerande-i tervezett 
NATURA 2000 terület közelében végzendő fejlesztési munkálatokra vonatkozó 
területrendezési engedély kiadását követően a 92/43/EGK irányelv állítólagos 
megsértéséről

Felszólalnak: Jean- Paul Declercq (a petíció benyújtója nevében), David Grimeaud és 
Joseph van der Stegen (a Bizottság képviselői), Sandrine Bélier, Pascale Gruny és az 
elnök. 
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, 
valamint levelet intéznek Guérande új polgármesteréhez és a francia 
Környezetvédelmi Minisztériumhoz, amelyben hangsúlyozzák a képviselők aggályait 
a Guérande-projekt környezeti és gazdasági következményeinek elégtelen 
értékelésével, valamint a nagy fejlesztési projekteknek (mint amilyenek a 0037/2005. 
és a 0613/2009. számú petícióban említettek) a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
jogszabályok megkerülése érdekében történő feldarabolásával kapcsolatban.

Az ülést 12.35-kor felfüggesztik, majd 15.10-kor Hankiss Ágnes (alelnök) elnökletével 
újból megnyitják. 

12. A „Stockholmi Program” néven ismert, „A szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térség a polgárok szolgálatában” című, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményről szóló 
munkadokumentum megvitatása – a vélemény előadója: Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis üdvözli a svéd elnökség Stockholmi Programját, és hangsúlyozza, hogy 
a munkadokumentum célja az volt, hogy rávilágítson azokra a kérdésekre, amelyek a 
polgárok által – megoldások és jogorvoslat keresése céljából – az Európai Parlament 
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Petíciós Bizottságához továbbított aggályokban öltenek testet. Rámutat arra, hogy a 
Stockholmi Programban szereplő számos kérdéssel kapcsolatban érkeztek petíciók, 
hangsúlyozva, hogy ezekben megmutatkozott a polgárok elvárásai és az uniós 
jogszabályok közötti jelentős szakadék, valamint a meglévő jogszabályok tagállami 
végrehajtásával kapcsolatos problémák. Különböző kérdéseket említ, a szabad 
mozgáshoz való jog teljes körű gyakorlásától és a vízumpolitikától a kölcsönös
elismerésig és az Unió demokratikus életében való részvételig. 

Felszólalnak: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (a Bizottság képviselője), Pascale Gruny, 
David Lowe (egységvezető) és az elnök. 
Határozat: A Stockholmi Programról szóló munkadokumentumot észrevételek nélkül 
elfogadják. Wallis asszonyt megbízzák, hogy dolgozza ki a 2009. október 8-án az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Jogi Bizottság és az 
Alkotmányügyi Bizottság által közösen előterjesztendő módosításokat az 
állásfoglalás-tervezetre vonatkozóan. A módosítástervezeteket a Petíciós Bizottság 
2009. október 22-én írásbeli eljárás keretében fogadja el.

13. A Billy Leonard, ír állampolgár által benyújtott 0650/2008. számú petíció a Ringsend 
térségében (Derry megye, Észak-Írország) elhelyezkedő négy hulladéklerakó 
kedvezőtlen halmozott hatása miatt a nyilvánosság körében kialakult aggodalomról

Felszólalnak: Billy Leonard (a petíció benyújtója), Stephanos Ampatzis és Jose Diaz 
Del Castillo (a Bizottság képviselői), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, David 
Lowe (egységvezető) és az elnök. 
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le; az 
elnök levelet intéz az észak-írországi hatósághoz, amelyben felkéri, hogy ismertesse 
észrevételeit a petícióban említett kérdésekkel kapcsolatban. 

14. A David Rogers, ír állampolgár által benyújtott 0206/2007. számú petíció a colloni 
Whiteriver hulladéklerakó telep (Írország) közelében tapasztalható kellemetlen 
szagokról és környezetkárosításról

Felszólalnak: Liam Cashman (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják.

15. A Viniczay Tibor, magyar állampolgár által Szentgotthárd város önkormányzata 
nevében benyújtott, 1885/2008. számú petíció Lafnitztalban (Ausztria) egy 
szemétégető létesítéséről

Felszólalnak: Viniczay Tibor (a petíció benyújtója), Stephanos Ampatzis (a Bizottság 
képviselője), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún és az 
elnök. 
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le; az 
elnök levelet intéz az osztrák hatóságokhoz, amelyben kifejezi a képviselők aggályait 
a projekt környezeti hatásával kapcsolatban; a petíciót továbbítják a Környezetvédelmi 
Bizottsághoz, és felkérik, hogy nyilvánítson véleményt bizonyos projektek határokon 
átnyúló környezeti hatásait illetően. 
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16. A Veronica Dini, olasz állampolgár által a „L’Altrainformazione”, a „Comitato No 
al Civis Mazzini - Savena” és a „Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice -
Marconi” nevében benyújtott, 1129/2008. számú petíció egy bolognai és San Lazzaro 
di Savena-i (Olaszország) tömegközlekedési projektről

Felszólalnak: Stephanos Ampatzis (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják.

17. A Sylvie Lindeperg, francia állampolgár által benyújtott 0614/2002. számú petíció az 
Egyesült Királyságban szerzett szakmai gyakorlatának Franciaországban történt el 
nem ismeréséről

Felszólalnak: Ursula Scheuer (a Bizottság képviselője), David Lowe (egységvezető), 
Pascale Gruny és az elnök. 
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  

18. A Marc Stahl, német állampolgár által benyújtott 0930/2005. számú petíció a 
Hollandiában szerzett fizikoterápiai képesítésének Németországban történő 
elismeréséről

Felszólalnak: Andras Mogyoro (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le, amíg további tájékoztatás nem érkezik a 
Bizottságtól, miután megszületik a német bíróság ítélete a petíció benyújtójának 
ügyében;  

19. A Kenneth Abela, máltai állampolgár által benyújtott 0357/2006. számú petíció a 
képesítések egyenértékűségéről szóló EK-jogszabálynak a máltai hatóságok által 
történt állítólagos megsértéséről

Felszólalnak: Angelika Koman (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót Simon Busuttil kérésére nem zárják le (az európai parlamenti 
képviselőt felkérik, hogy írásban erősítse meg szóban tett felszólalását).

20. Az F.J.C., máltai állampolgár által benyújtott 1297/2007. számú petíció a 
2002/85/EK irányelv máltai hatóságok általi végrehajtásának elmulasztásáról

Felszólalnak: Jean-Paul Repussard (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót Simon Busuttil kérésére nem zárják le (az európai parlamenti 
képviselőt felkérik, hogy írásban erősítse meg szóban tett felszólalását).

21. A Stylianos Zambetakis, görög állampolgár által a személyszállítóhajó-tulajdonosok 
görög egyesülete nevében benyújtott, 0995/2002. számú petíció a tengeri kabotázsról 
szóló 3577/92/EGK tanácsi rendelet Görögországban történő végrehajtásáról

Felszólalnak: Joanna Warnel (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le; a 
petíciót tájékoztatás céljából továbbítják a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottsághoz;  
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22. Az Oisin Jones-Dillon, ír állampolgár által benyújtott 0299/2005. számú petíció a 
Máltán alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor fizetendő adóról

Az Anna Ignacak Mifsud, máltai állampolgár által benyújtott 0415/2005. számú 
petíció a Máltán alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor fizetendő adóról 

A Robert G. Coenen, holland állampolgár által benyújtott 0419/2005. számú petíció a 
Máltán alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor fizetendő adóról 

A Matthew Buttigieg, máltai állampolgár által benyújtott 0533/2005. számú petíció a 
személyek szabad mozgásának a magas máltai repülőtéri adók által előidézett 
korlátozásáról 

A Michael Tanti-Dougall, máltai állampolgár által az utazási és idegenforgalmi 
ügynökségek egyesült szövetsége (FATTA) nevében benyújtott, 0490/2006. számú 
petíció a máltai reptéri illeték ellen benyújtott panasz Bizottság általi késedelmes 
kezeléséről 

Felszólalnak: Joanna Warnel (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: A repülőgépen történő távozáskor fizetendő adóról szóló 0299/2005., 
0533/2005. és 0490/2006. számú petíciót a Bizottság szóbeli válasza alapján lezárják
(írásbeli megerősítését kérik annak a felszólalásnak, amelyben kijelentették, hogy 
Málta eltörli a szóban forgó adót); a szintén a repülőgépeken történő távozáskor 
fizetendő adóról szóló 0415/2005. és 0419/2005. számú petíciót nem zárják le (a 
Bizottság további tájékoztatást fog nyújtani)

23. A Doris Mueller, német állampolgár által benyújtott 0363/363. számú petíció az 
Európai Unió alapjogi chartájának a görög hatóságok általi állítólagos megsértéséről

Felszólalnak: Martin Gajda (a Bizottság képviselője), Peter Jahr és az elnök. 
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le (a 
Bizottság által Görögország ellen indított jogsértési eljárás eljutott az Európai Bíróság 
szintjére – C-155/09. sz. ügy – kérik a Bizottság szóbeli válaszának írásbeli 
megerősítését). 

24. A B. rész petíciói

 Az 0566/2005., 0895/2005., 0084/2006., 0501/2006., 0181/2007., 0220/2007., 
0578/2007., 0919/2007., 1219/2007., 1248/2007., 1265/2007., 1303/2007., 
0040/2008., 0060/2008., 0091/2008., 0115/2008., 0121/2008., 0626/2008., 
0764/2008., 0890/2008., 1009/2008., 1170/2008., 1354/2008. 1361/2008., 1389/2008., 
1400/2008., 1422/2008., 1429/2008., 1481/2008., 1528/2008., 1565/2008., 
1579/2008., 1631/2008., 1638/2008., 1800/2008., 1817/2008., 1826/2008., 
1859/2008., 1860/2008., 1869/2008., 1872/2008., 1876/2008., 0004/2009., 
0031/2009., 0034/2009., 0047/2009., 0186/2009., 0267/2009, 0269/2009, 0292/2009, 
0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009., 0379/2009., 0408/2009., 0489/2009. 
számú petíciót a Bizottság válasza alapján lezárják. 

 Az 1403/2007., 1221/2008., 1325/2008., 0307/2009., 0295/2009., 0353/2009. számú 
petíciót az A. rész keretében vitatják meg az egyik soron következő ülésen.
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25. A következő ülés időpontja és helye 

 2009. november 3., kedd, 15.00–18.30 és 2009. november 4., szerda, 9.00–12.30, 
Brüsszel

Az ülést 17.15-kor berekesztik.
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