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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2009)11_03_04

JEGYZŐKÖNYV
a 2009. november 3-án 15.00 és 18.30. között,

valamint a 2009. november 4-én 9.00 és 12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2009. november 3-án, kedden 15.08-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
megnyitják.

1. A napirend elfogadása (PE 430.439v01-00) PETI_OJ (2009)178_11-00

A napirendet elfogadják.

2 A 2009. szeptember 14-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása (PE 428.262)

A jegyzőkönyvet elfogadják.

3 Az elnök közleményei

Az elnök hivatkozik az elnöki feljegyzések mellékletére, és arról tájékoztatja a 
bizottság tagjait, hogy a Georg Zenker által benyújtott 0512/2006. számú petíciót 
lezárják, mivel a petíció benyújtójától nem érkezett válasz a kiegészítő tájékoztatásra 
irányuló felkérésre. 

November 3-án a petíció benyújtói részt vesznek az alábbi pontok megvitatásán: 

  6. – 0550/2008. számú petíció a sheffieldi városi repülőtérről 
  9. – 0169/2007. számú petíció a madridi Barajas repülőtérről 
13. – 0212/2008. számú petíció a görögországi hulladéklerakókról
16. – 1477/2008. számú és további petíciók az írországi tulajdonjogról 



PE430.575v01-00 2/12 PV\795142HU.doc

HU

november 4-én pedig az alábbi pontok megvitatásán:

22. – a Sean Farren által benyújtott 0088/2009. számú petíció 
23. – és a Kay Keane által benyújtott 1676/2008. számú petíció Írországban a közúti 

biztonságról 
28. – a Lucy Jane Stewart által benyújtott 0876/2008. számú petíció egyesült 
királyságbeli rokkantnyugdíjáról

Az elnök továbbá közli, hogy a strasbourgi ülésen hozott határozatot követően elküldte 
a megfelelő leveleket az Európai Ombudsman hivatalára pályázó jelöltek részére. 
Emellett írásbeli megerősítést is kapott a Jogi Szolgálattól annak az említett ülés során 
nyújtott tanácsait illetően.  

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

5. A „Stockholmi Program” néven ismert, „A szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térség a polgárok szolgálatában” című, az Európai 
Parlament és a Tanács számára készült bizottsági közleményről szóló 
munkadokumentum, COM(2009) 262 végleges

A munkadokumentumot elfogadják. 

A bizottság tagjai tudomásul veszik Diana Wallis módosítás-tervezeteit, amelyekről 
2009. november 12-én szavaznak majd a LIBE, JURI és AFCO bizottságok együttes 
ülésén. 

6. A Stewart Dalton, brit állampolgár által benyújtott 0550/2008. számú petíció a 
sheffieldi városi repülőtér bezárására irányuló tervek elleni tiltakozásról

Felszólalnak: az elnök, Stewart Dalton (a petíció benyújtója), Giuseppe Rizzo 
(Bizottság), Timothy Kirkhope és Michael Cashman

Határozat: A petíciót a Bizottságtól (kiváltképpen a Regionális Politikai 
Főigazgatóságtól) kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Az uniós források 
kérdését a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elé tárják.  

7. A Marco Neves da Silva, portugál állampolgár által benyújtott 0434/2006. számú 
petíció a portói repülőtéren az állítólagosan nem megfelelő biztonsági 
követelményekről

Felszólalnak: az elnök, Arnando Teles Grilo (Bizottság) és Carlos José Iturgaiz 
Angulo

Határozat: A petíciót lezárják.
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8. Az Axel Bandow, német állampolgár által benyújtott 1085/2007. számú petíció a 
Schönefeld repülőtér által okozott környezeti zaj értékelése és kezelése 
tekintetében a 2002/49/EK irányelv állítólagos megsértéséről 

Felszólalnak: az elnök, Balazs Gergely (Bizottság), Margrete Auken, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 
Levelet intéznek Németország állandó képviselőjéhez.

9. A Marc de Schower, belga állampolgár és nyolc további aláíró által benyújtott 
0169/2007. számú petíció a madridi Barajas repülőtértől északra fekvő (40 000 
lakosú) lakóterület feletti átrepülés elleni tiltakozásról

Felszólalnak: az elnök, Marc de Schower (a petíció benyújtója), Agata Zdanowicz 
(Bizottság) és Pablo Arias Echeverría

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig és világosabb 
válaszig nem zárják le. Levelet intéznek a spanyol repülőtéri hatósághoz, az AENA-
hoz. 

10. A Konrad Wasniewski, lengyel állampolgár által benyújtott 0714/2007. számú 
petíció a Varsótól északnyugatra fekvő védett területen áthaladó autópályára 
irányuló tervekről  

Felszólalnak: az elnök és Agata Zdanowicz (Bizottság)

Határozat: A petíciót lezárják. 

11. A Carlo Oldani és öt társaláíró (olasz állampolgárok) által a Ticino park és a dél-
milánói mezőgazdasági park melletti elkerülő út megépítését ellenző koordinációs 
bizottság nevében benyújtott, 1079/2003. számú petíció egy, a környezeti hatásról 
és az építési beruházásra irányuló közbeszerzések átláthatóságáról szóló európai 
jogszabályokat sértő, tervezett autópálya-infrastruktúra elleni tiltakozásról

Felszólalnak: az elnök, Laura Tabellini (Bizottság) 

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 

Chrysoula Paliadeli, első alelnök veszi át az elnöklést.

12. A Cosimo Fracasso, olasz állampolgár által benyújtott 760/2007. számú petíció a 
tarantói, dioxinnal kapcsolatos figyelmeztetésről

Felszólalnak: az elnök, Laura Tabellini (Bizottság) és Pascale Gruny

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

13. Az Ioannis Papadopoulos, belga állampolgár által benyújtott 0212/2008. számú 
petíció a hulladéklerakók létesítéséről
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Felszólalnak: az elnök, Ioannis Papadopoulos (a petíció benyújtója), Lubomila Popova 
(Bizottság), Pascale Gruny, Peter Jahr és Sylvana Rapti

Határozat: A petíciót nem zárják le. Levelet intéznek a görög környezetvédelmi 
miniszterhez. A koordinátorok következő ülésük alkalmával megfontolják egy 
görögországi tényfeltáró látogatás lehetőségét.  

14. A Des May, ír állampolgár által a „Western Eel Fishermen Association” nevében 
benyújtott, 0295/2009. számú petíció a halászoknak az írországi 
angolnagazdálkodási terv kidolgozási folyamatából való állítólagos kizárásáról

Felszólalnak: az elnök, Brendan O'Shea (Bizottság) és Marian Harkin

Határozat: A petíciót nem zárják le. A kérdést véleményezés céljából továbbítják a 
Halászati Bizottsághoz. 

Erminia Mazzoni, elnök veszi át az elnöklést.

15. A Martin Kerin, ír állampolgár által benyújtott 1392/2008. számú petíció a közös 
halászati politikáról és az eresztőhálós halászatról

Felszólalnak: az elnök, Armando Astudillo Gonzalez (Bizottság) és Marian Harkin

Határozat: A petíciót lezárják.

16. Az Erik Beving, holland állampolgár által benyújtott 0951/2008. számú petíció a 
területrendezésre vonatkozó írországi jogszabályok megkülönböztető jellegéről

valamint

a Thomas Doorny, ír állampolgár által benyújtott 1477/2008. számú petíció 
Galwayben (Írország) a lakóépületek építési engedélyének odaítélését a bennlakás 
minimális idejére vonatkozó feltételekhez kötő záradék tisztességtelen voltáról 

valamint

a Tomás Sharkey, ír állampolgár által benyújtott 458/2009. számú petíció a 
bentlakási záradék alkalmazásáról és az írországi tulajdonjog korlátozásáról

Felszólalnak: az elnök, Thomas Doorhy (a petíció benyújtója), Tomas Sharkey (a 
petíció benyújtója), Caroline Loup (Bizottság), Marian Harkin, Bairbre de Brún, Jim 
Higgins, Victor Boştinaru, Joe Higgins és Akos Benedek Nagy (Bizottság) 

Határozat: A petíciókat a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 
Levelet intéznek az ír hatóságokhoz, amelyben felkérik őket véleményük ismertetésére 
többek között az alábbi kérdéseket illetően: az állampolgárság alapján történő 
esetleges megkülönböztetés, továbbá az ingatlanok értéke tekintetében fennálló 
különbségek, valamint azok tulajdonosi értékesítésének feltételei, szemben a bankok 
vagy pénzügyi intézmények által történő értékesítéssel.



PV\795142HU.doc 5/12 PE430.575v01-00

HU

17. Az E. J. Ramsbottom, brit állampolgár által benyújtott 1480/2008. számú petíció 
a különféle jelzálogtársaságok és bankok által alkalmazott kor alapján történő 
megkülönböztetésről

Felszólalnak: az elnök és Christine Hauner (Bizottság)

Határozat: A petíciót lezárják.

18. 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: az elnök, Angelika Koman (Bizottság) és Simon Busuttil

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

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

Felszólalnak: az elnök, Gilles Bergot (Bizottság) és Simon Busuttil

Határozat: A petíciót nem zárják le. Simon Busuttil a későbbiekben beszámol arról, 
hogy a petíció benyújtója mennyire elégedett a Bizottság válaszával.

* * * 
Az ülést 18.13-kor berekesztik.

* * * 

2009. november 4., szerda 

9.00–10.00 (zárt ülés)

Mielőtt az ülést megnyitják, Mazzoni asszonyhoz új petíció érkezik egy Natura 2000 terület 
kibővítésével kapcsolatban a franciaországi Côte d'Albâtre-ben. A petíciót a petíció benyújtói 
ismertetik számára.

20. A koordinátorok ülése

Az ülést 9.09-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével megnyitják.

21. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a koordinátorok megvitatták az alábbi 
kérdéseket: 

1. Ciprus: Ciprust illetően a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a kérdés 
felkerül a következő ülés napirendjére, és tekintettel annak tényére, hogy a ciprusi 
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tárgyalások érzékeny szakaszhoz érkeztek, a téma megvitatására zárt ülés keretében 
kerül sor. Meghívást kapnak a petíció benyújtói és Alexis Galanos. 

2. Iránymutatások: Felkérik a bizottság tagjait, hogy mérlegeljék az 
iránymutatásokat, és terjesszenek elő javaslatokat az iránymutatási dokumentum 
alapján.   

3. Kérdőív az ombudsman-jelöltek számára: A koordinátorok megállapodtak az 
ombudsman-jelöltekhez intézendő alábbi kérdésekben:

- Mely prioritásokat határozza meg az Európai Ombudsman hivatala a soron 
következő megbízatási időszakra?
- Történtek-e jelentős fejlemények, amelyek beépülhetnek az Európai Ombudsman 
hivatalának működésébe, és ez szükségessé tenné-e az Ombudsman alapokmányának 
bármiféle módosítását?   
- Mit tegyenek az európai intézmények annak érdekében, hogy eredményesebben 
szolgálják az uniós polgárokat, szem előtt tartva a Szerződésben rögzített, 
meghatározott szerepüket és feladatkörüket? 

A jelölteket felkérik, hogy írásban, egy rövid, legfeljebb egy oldal terjedelmű 
dokumentumban ismertessék válaszukat. A meghallgatások során esetleg felkérhetik a 
jelölteket válaszuk bővebb kifejtésére. 

4. A biztosjelöltek meghallgatása: A koordinátorok továbbá megállapodtak a 
biztosjelöltekhez intézendő alábbi három kérdésről:  

- Milyen javaslatokat tenne a biztosjelölt az EU jogalkotási aktusaival nem 
összhangban eljáró tagállamokra alkalmazandó jogsértési eljárás javítására 
vonatkozóan?  
- Miként tudná egy ilyen eljárás megfelelőbb módon kezelni az európai polgárokat 
érintő kérdéseket?
- Miben látja a biztosjelölt a Petíciós Bizottság részvételét a polgári 
kezdeményezéshez fűződő eljárásban, és miként tesz különbséget a petíciós jog és a 
polgári kezdeményezés között?   

5. Huelva: A koordinátorok tudomásul vették az Elnökök Értekezletének határozatát, 
miszerint a látogatást engedélyezik. Az időpontok és a résztvevők a későbbiekben 
megerősítendők. 

A 6., 7., 8. és 9. pont megvitatására idő hiányában nem kerül sor, és azokat a 
következő ülésig elnapolják. 

Felszólalnak: Miguel Angel Martínez Martínez és Carlos José Iturgaiz Angulo egy 
fordítási hibát illetően, amely félreértéshez vezetett egy petíció elfogadhatóságára 
vonatkozó ajánlással összefüggésben.

A 22–26. pontokat együttesen vitatják meg.

22. A Sean Farren, ír állampolgár által benyújtott 0088/2009. számú petíció az ír 
hatóságok részéről a közúti biztonság szavatolásának elmulasztásáról
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23. A Kay Keane, ír állampolgár által benyújtott 1676/2008. számú petíció 
Írországban a közúti biztonságról

24. A Pat Dineen, ír állampolgár által benyújtott 1305/2007. számú petíció az 
ingatlanjuk nem biztonságos ki- és bejárata miatti kockázat veszélyéről

25. A James McErlain, ír állampolgár által benyújtott 0665/2009. számú petíció a 
közúti közlekedési biztonság javítására szolgáló intézkedések meghozatalának 
Kerry megyei tanács általi elmulasztásáról

26. A Frank Doyle, ír állampolgár által benyújtott 1181/2007. számú, 12 aláírást 
tartalmazó petíció a legnagyobb megengedett sebesség jelzéséről

Felszólalnak: az elnök, Sean Farren (a petíció benyújtója), Tommy Gallagher (a 
petíció benyújtója), Kay Keane (a petíció benyújtója), Gilles Bergot (Bizottság), Jim 
Higgins, Marian Harkin, Pascale Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins és Angelika 
Werthmann 

Határozat: A petíciót nem zárják le és továbbítják a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottsághoz, javasolva egy TRAN bizottság által készítendő saját kezdeményezésű 
jelentést, amelyhez a Petíciós Bizottság véleményt terjesztene elő.  Levelet intéznek az 
ír parlament közlekedési bizottságához. Utalást tesznek a negyedik 
közlekedésbiztonsági cselekvési programra, amely jelenleg konzultációs szakaszban 
van, és amelyben egyik prioritásként szerepel a veszélyeztetett úthasználók (fiatal 
sofőrök) védelme. 

Chrysoula Paliadeli, első alelnök veszi át az elnöklést.

27. A Theodoros Dalmaris, görög állampolgár által benyújtott 0986/2006. számú 
petíció az állati eredetű termékek nagykereskedelmével és forgalmazásával 
foglalkozó létesítmények engedélyezésének különleges feltételei kapcsán az EU-
rendelkezések görögországi megsértéséről

Felszólalnak: az elnök, Gudrun Gallhof (Bizottság), Dimitris Melas (Görögország 
állandó képviselete)

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további − többek között az esetleges 
jogsértési eljárásokkal kapcsolatos − tájékoztatásig nem zárják le. 

28. A Lucy Jane Marie Stewart, brit állampolgár által benyújtott, 0876/2008. számú 
petíció az állampolgárságától eltérő tagállamban való lakóhely esetén a 
rokkantnyugdíjhoz való jogáról

Felszólalnak: az elnök, Lucy Stewart (a petíció benyújtója), Pauline Margaret Stewart 
(a petíció benyújtója), Els Vertongen (Bizottság) és Graham Watson

Határozat: A petíciót nem zárják le. Levelet intéznek az Egyesült Királyság szociális 
ügyekért felelős miniszterének, amelyben teljes körű magyarázatot kérnek a pénzügyi 
támogatás elutasítását illetően.  
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29. Az Angel Lashev, bolgár állampolgár által a Novi Iszkar városának 
környezetvédelmi irányítóbizottsága nevében benyújtott, 1300/2008. számú, 
további 1920 aláírást tartalmazó petíció Szófia Novi Iszkar nevű elővárosának 
veszélyes hulladékkal történő katasztrofális szennyezéséről

Felszólalnak: az elnök és Lubomila Popova (Bizottság) 

Határozat: A petíciót lezárják.

30. Az Ewa Sienkiewicz Hippler, lengyel állampolgár által a „Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej” elnevezésű környezetvédelmi társulás nevében benyújtott, 
1304/2008. számú petíció az elhullott állatok feldolgozásából származó hulladék 
okozta szennyezésről

Felszólalnak: az elnök és Laszlo Kuster (Bizottság)

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

31. Az Anastassios Ghiatis, görög állampolgár és egy társaláíró által az Alpha Bank 
munkavállalói szervezete névében benyújtott, 0601/2007. számú petíció az Alpha 
Bank munkavállalóinak biztosításáról, valamint az Európai  Közösség 
munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános 
keretének létrehozásáról szóló,  2002. március 11-i 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv megsértéséről

Felszólalnak: az elnök, Dimitrios Dimitrou (Bizottság), Zetta Dellidou (Bizottság)

Határozat: A petíciót lezárják.

32. A Nikos Frangakis, görög állampolgár által a Souriadakis, Frangakis, Skaltsas és 
Pantelakis ügyvédi iroda nevében benyújtott, 0678/2008. számú petíció a Görög 
Nemzeti Bank Vállalati Nyugdíjalapjának reformjáról 

Felszólalnak: az elnök és Ewa Klima (Bizottság) 

Határozat: A petíciót lezárják.

A 33–35. pontok megvitatását elnapolják.

B. A Bizottság írásbeli válasza alapján lezárandó petíciók (36–99. pont)

A 0930/2002., 0233/2003., 0455/2005., 0336/2003., 0296/2004., 0356/2004., 0460/2005., 
0665/2005., 0300/2007., 1045/2007., 1046/2007., 1376/2007., 1468/2007., 0141/2009., 
0586/2005., 0764/2005., 0375/2006., 0276/2007., 0299/2007., 0394/2007., 0703/2007., 
0819/2007., 0116/2008., 0151/2008., 0616/2008., 0637/2008., 0640/2008., 0654/2008., 
0954/2008., 1114/2008., 1115/2008., 1332/2008., 1514/2008., 1578/2008., 1602/2008., 
1659/2008., 1668/2008., 1739/2008., 1748/2008., 1770/2008., 1784/2008., 1862/2008., 
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1879/2008., 0013/2009., 0023/2009., 0026/2009., 0082/2009., 0110/2009., 0114/2009., 
0118/2009., 0137/2009., 0161/2009., 0170/2009., 0216/2009., 0253/2009., 0261/2009., 
0281/2009., 0289/2009., 0304/2009., 0308/2009., 0309/2009., 0363/2009., 0686/2009. és 
0591/2009. számú petíciókat a Bizottság válasza alapján lezárják.

A 0669/2003., 0074/2005., 0267/2007., 0087/2008., 0416/2008. és 1746/2008. számú petíciók 
megvitatására egy későbbi ülésen kerül sor. 

o 0 o

100. A következő ülés időpontja és helye 

2009. december 1., kedd 15.00–18.30
2009. december 2., szerda 9.00–12.30

Melléklet: A legutóbbi ülés (2009. október 1–2.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók 
jegyzéke.  
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