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JEGYZŐKÖNYV
a 2009. szeptember 14-én, hétfőn, 19.00–20.30 között tartott ülésről

STRASBOURG

Az ülést 2009. szeptember 14-én, hétfőn, 19.04-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása PETI_OJ (2009)175_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök köszönti Nikiforos Diamandouros európai ombudsmant, aki részt vesz az 
ülésen, hogy bemutassa a bizottságnak éves jelentését. Az elnök kifejti, hogy az éves 
jelentést az EP elnökének és a bizottság korábbi elnökének hivatalosan bemutatták, a 
Petíciós Bizottságnak azonban nem.  

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy Paliadeli első alelnök, az ombudsman éves 
jelentéséről szóló bizottsági jelentés előadója nem tud jelen lenni ezen az ülésen, őt 
Sylvana Rapti helyettesíti. 

A képviselők tájékoztatást kapnak továbbá arról, hogy a bizottság ülését követően az 
Elnökség és a koordinátorok rövid ülésére kerül sor.

Az elnök megadja a szót Diamandouros úrnak.

3. Az európai ombudsman előadása

Nikiforos Diamandouros köszönetet mond az elnöknek, és gratulál elnökké 
választásához. 

Az ombudsman bemutatja 2008-as éves jelentését, kiemelve a Parlamenttel és a 
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Petíciós Bizottsággal fenntartott „megkülönböztetett kapcsolatot”, amelyet 
kulcsfontosságúnak tart a polgárok által elvárt eredmények eléréséhez, valamint az 
Ombudsmanok Európai Hálózatának szerepét, amelynek a Petíciós Bizottság is tagja. 
Rámutat arra, hogy az általa vizsgált bejelentések közül a legtöbb az uniós igazgatás 
átláthatóságának hiányára vonatkozott. Ez a gyanú az összes vizsgálat 36%-ában 
merült fel, többek között tájékoztatás vagy dokumentumok kiadásának 
megtagadásával kapcsolatban. Az átláthatóság tekintetében 2008-ban különösen 
fontos volt a dokumentumokhoz való hozzáféréséről szóló uniós rendelet reformjára 
irányuló bizottsági javaslat. 

Ezt követően az ombudsman rövid áttekintést ad a 2008-ban általa kezelt panaszokról, 
megemlítve, hogy 2008-ban csupán egyetlen különjelentés készült (a Bizottságnál 
tapasztalt, életkor alapján történő megkülönböztetésről), és rekordszámú (355) 
vizsgálatot zártak le. Felhívja a képviselők figyelmét új weboldalára és az éves 
jelentés tekintetében végrehajtott javításokra, amelyek célja a jelentés érthetőbbé és 
felhasználóbarátabbá tétele volt. 

Végezetül az ombudsman utal statútumának változására, amelynek eredményeképpen 
vizsgálati hatásköre megerősödött.

Nikiforos Diamandouros előadását követően az elnök felkéri a képviselőket, hogy 
tegyék fel kérdéseiket az ombudsmannak.

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken, Roger Helmer, Peter Jahr, Marian Harkin, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Gerald Häfner, Tabajdi Csaba Sándor, 
Simon Busuttil és Victor Boştinaru.

Mielőtt az ombudsman válaszolna a képviselők kérdéseire, Sylvana Rapti szót kér, 
hogy röviden nyilatkozzon Chrysoula Paliadeli, az ombudsman 2008-as éves 
jelentéséről szóló bizottsági jelentés előadója nevében. Az elnök megadja a szót. 

Felszólalók: Sylvana Rapti, aki szól a „hivatali visszásság” fogalmának (6. bekezdés) 
tág értelmezéséről, és az ombudsman, aki válaszol Sylvana Rapti 
észrevételeire. 

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy az ombudsman éves jelentéséről szóló 
jelentésre vonatkozó módosítások előterjesztésének határideje szeptember 22., kedd, 
12.00. A szavazást október 1-jén 10.00 óra körül tartják.

4. Az európai ombudsman 2008. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről szóló 
jelentést ezzel lezárják.

Az ombudsman válaszol a képviselők által feltett kérdésekre.

5. Az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetéről szóló vélemény a Költségvetési Bizottság részére – VIII. szakasz –
Európai ombudsman

Felszólalók: Margrete Auken, az ombudsman 2010. pénzügyi évre vonatkozó 
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becsléseiről szóló vélemény előadója, aki bemutatja véleménytervezetét, 
és az ombudsman, aki válaszol az előadó észrevételeire. 

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a Költségvetési Bizottság részére készített 
véleményre vonatkozó módosítások előterjesztésének határideje szeptember 22., 
kedd, 12.00. A szavazást október 1-jén 10.00 óra körül tartják.

6. A következő ülés időpontja és helye

2009. október 1., 9.00–12.30 és 15.00–18.30

o o o

Az ülést 20.25-kor rekesztik be.

o o o
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (P), Carlos José Iturgaiz Angulo (VP),

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

Margrete Auken, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Pascale Gruny,  Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, 
Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, Ernst Strasser, Csaba Sándor Tabajdi,  Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Tatjana Ždanoka,

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

Herbert Dorfmann, Santiago Fisas Ayxela, Gerald Häfner, Marian Harkin, Sylvana Rapti, Ioannis Tsoukalas, 

187 (2)

193 (3)

Elena Băsescu

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/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/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/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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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
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Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Godts
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Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
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politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Léo Cox,

Marijke Sickesz

Airis Meier

David Batt

Kjell Sevon

Glykeria Bimspa
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DG PRES
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DG EXPO
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DG PERS
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David Lowe, Jos Heezen, Carolyn Leffler-Roth
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* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
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