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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2010)04_26_27

JEGYZŐKÖNYV
a 2010. április 26-án 15.00 és 18.30 között, 

valamint a 2010. április 27-én 9.00 és 12.30 között tartott ülésről 
BRÜSSZEL

Az ülést 2010. április 26-án, hétfőn 15.05-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadása PETI_OJ (2010)184_1

Az elnök arról tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az ülés két fő témára összpontosít. Az első 
témát az alapvető jogokhoz kapcsolódó kérdések alkotják a fogyatékkal élők vonatkozásában, 
és azt a bizottság egykori alelnöke, az írországi Kathy Sinnot, valamint az Európai 
Fogyatékossági Fórum (EDF) képviseletében Alain Faure vezeti fel. A kapcsolódó petíciót 
csaknem 1 500 000 aláírással vették nyilvántartásba. Ebben a szekcióban a bizottság a 
gyermekek jogait is megvizsgálja, a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések és a 
gyermekvédelem vonatkozásában egyaránt.

Az ülés második felében az élelmiszerekhez és egészséghez kapcsolódó kérdések 
megvitatására kerül sor, ideértve a géntechnológiával módosított szervezetekre és az étrend-
kiegészítőkre vonatkozó napirendi pontokat is. A petíciók benyújtói közül az alábbi 
személyek lesznek jelen:

- az 5. pont tekintetében:  Kathy Sinnott és Alain Faure;
- a 7. és 8. pont tekintetében: Vasilios Katsioulis; 
- a 15. pont tekintetében:  Jacqueline de Croÿ;
- a 17. pont tekintetében:  Brian John;
- a 19. pont tekintetében:  Jill Bell és Robert Verkerk.

Az elnök továbbá arra emlékezteti a bizottság tagjait, hogy kedd délelőtt – a koordinátorok 
ülését követően – a bizottság megvitatja a 2009. évi éves jelentését, amelyet Iturgaiz úr 
ismertet, valamint a biológiai sokféleségről szóló, Bostinaru úr által kidolgozott 
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véleménytervezetet, amellyel kapcsolatban a korábbiakban munkadokumentumot ismertettek.

A napirendet elfogadják.

2. Az alábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása:
  
- 2010. február 23. 
- 2010. március 22–23.

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy az elnöki feljegyzések mellékletét – amely az újonnan megnyitandó, 
lezárandó vagy visszavonásra váró petíciókra vonatkozó ajánlásokat tartalmazza – egy héttel 
korábban kiosztották a bizottság valamennyi tagjának. Mivel nem érkeztek megjegyzések, az 
ajánlásokat elfogadottnak tekintik. 

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

5. A Kathy Sinnott, ír állampolgár által a European Disability Federation nevében 
benyújtott, 0360/2009. számú, 1 364 984 aláírást tartalmazó petíció a fogyatékkal 
élők jogairól („1 million 4 disability” – Egymillióan a fogyatékosokért)

Felszólalnak: az elnök, Kathy Sinnott (a petíció benyújtója), Alain Faure (a petíció 
benyújtója), Maria Zuber (Bizottság), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana 
Ždanoka, Iliana Malinova Iotova, Maria Zuber (Bizottság), Kathy Sinnot (a petíció 
benyújtója), Alain Faure (a petíció benyújtója) és Michael Cashman

Határozatok: A petíciót nem zárják le, és azt az egyenlőségről szóló irányelv LIBE 
előadójához továbbítják azzal a kéréssel, hogy vegye figyelembe jelentésében. Levelet 
intéznek a Tanácshoz, amelyben felkérik az egyenlőségről szóló irányelv gyorsabb 
megvitatására.

6. Az Anna Schnackers, holland állampolgár által benyújtott 0385/2008. számú petíció 
a fogyatékosok személyazonosító igazolványának európai elismeréséről

Felszólalnak: az elnök, Maria Zuber (Bizottság), Kinga Göncz, Michael Cashman és 
Sylvana Rapti

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott – mindenekelőtt a harmonizációs folyamatra 
vonatkozó – tájékoztatásig nem zárják le.

7. A Vasilios Katsoulis, német állampolgár által benyújtott 0142/2006. számú petíció a 
német biztosítótársaságok által a fogyatékkal élőkkel szemben tanúsított 
megkülönböztető bánásmódról
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A Vasilios Katsoulis, görög állampolgár által benyújtott 0609/2008. számú petíció a 
német biztosítási ágazatban a fogyatékkal élő személyek hátrányos 
megkülönböztetéséről és a Bíróságnak a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést 
jelentő rendelkezéseket tartalmazó szerződések érvénytelenségéről hozott legutóbbi 
ítéletéről

Felszólalnak: az elnök, Vasilios Katsioulis (a petíció benyújtója), Stefan Olsson 
(Bizottság), Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos és Vasilios Katsioulis (a petíció 
benyújtója) 

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Levelet 
intéznek a Tanácshoz, valamint fontolóra veszik egy Tanácshoz előterjesztett szóbeli 
választ igénylő kérdés lehetőségét. 

Az ülés 16.25-kor Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével folytatódik.   

8. A Vasilios Katsioulis, görög állampolgár által benyújtott 1402/2009. számú petíció 
az Európai Iskolákban a testi vagy szellemi fogyatékossággal élő tanulók hiányzó 
támogatásáról

Felszólalnak: az elnök, Vasilios Katsioulis (a petíció benyújtója), Nikolaos Salavrakos, 
Christiane Bardoux (Bizottság), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika Werthmann, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios Katsioulis (a 
petíció benyújtója)
és az elnök

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

Az ülés 17.30-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.    

9. A Teresa Hayes, ír állampolgár és 12 további személy által benyújtott 0840/2007. 
számú petíció az ír kormány által az autista kiskorúak oktatási rendszerben történő 
mellőzéséről és elhanyagolásáról

Felszólalnak: az elnök, Silvio Grieco (Bizottság), Proinsias De Rossa és Joe Higgins

Határozat: A petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  A 
petíciót bele kell foglalni a Tanácshoz intézett, 5. pontban említett levélbe. 

10. Jacqueline de Croÿ, belga állampolgár által a Princess Decroÿ Alapítvány nevében 
benyújtott, 1696/2008. számú petíció a gyermekek szexuális kizsákmányolásának 
megakadályozására és az ilyen cselekmények áldozatainak támogatására irányuló 
uniós intézkedések szükségességéről

Felszólalnak: az elnök, Jacqueline de Croÿ (a petíció benyújtója) és Cesar Alonso Iriarte 
(Bizottság) 

Határozat: A petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott, a 2004/68/IB tanácsi 
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kerethatározatot hatályon kívül helyező tanácsi kerethatározattal kapcsolatos további 
tájékoztatásig.

11. A John Brian, brit állampolgár által benyújtott 0813/2008. számú petíció a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásával 
összefüggésben az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) tevékenységére 
irányadó általános szabályok megsértéséről

Felszólalnak: az elnök, Brian John (a petíció benyújtója), Sébastien Goux (Bizottság), 
Sandrine Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru és Margrete Auken

Határozat: a petíciót nem zárják le. Véleményt kérnek a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságtól. Fontolóra veszik az ENVI 
bizottsággal közösen rendezett meghallgatás lehetőségét.

12. A Jill Bell, ír állampolgár által az Ír Bioboltok Szövetsége (Irish Association of 
Health Stores) nevében benyújtott, 1037/2007. számú petíció az étrend-kiegészítőkre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről
és
A Grace Kinirons, ír állampolgár által a Nutritional Therapists of Ireland (Írországi 
Dietetikusok Szövetsége) nevében benyújtott, 1184/2007. számú petíció az étrend-
kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK 
irányelvről
és
Robert Verkerk, brit állampolgár által az „Alliance for Natural Health” („Szövetség 
a természetes egészségért”) elnevezésű szervezet nevében benyújtott, 1419/2008. 
számú petíció a fogyasztók vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz való 
hozzáférésének tervezett korlátozásával kapcsolatos kockázatértékelés és 
kockázatkezelési lehetőségek sürgős felülvizsgálatáról
és
Alan G. Ruth, ír állampolgár által az „Irish Health Trade Association” nevében 
benyújtott, 1849/2008. számú petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről
és
PA, svéd állampolgár által benyújtott 0415/2009. számú petíció az étrend-
kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK 
irányelvről 

Felszólalnak: az elnök, Robert Verkerk (a petíció benyújtója), Basil Mathioudakis 
(Bizottság), Robert Verkerk (a petíció benyújtója), Jill Bell (a petíció benyújtója) és 
Victor Boştinaru

Határozat: a petíciót nem zárják le. Véleményt kérnek a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságtól.

Az ülést 18.49-kor berekesztik.

* * *
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2010. április 27., kedd 9.00–12.30

13. Koordinátorok ülése: 9.00–10.00 (zárt ülés)

***

Az ülést 2010. április 27-én, kedden 10.07-kor Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével 
újból megnyitják.

14. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

1. A polgári kezdeményezésről szóló rendelettervezet. A legutóbbi ülésen hozott 
határozat eredményeként levelet intéztek a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez, 
amelyben hozzájárulását kérték az Alkotmányügyi Bizottsággal folytatandó közös 
munkához az eljárási szabályzat 50. cikkében foglalt feltételek alapján. Mivel azonban az 
Alkotmányügyi Bizottság még nem jelölte ki az előadót, a koordinátorok megállapodtak 
abban, hogy a Petíciós Bizottság előadója kijelölésének megvitatását a koordinátorok 
következő, 2010. május 4-i ülésére halasztják.

A „Ley de Costas” kérdésben a petíciók benyújtóival és a spanyol hatóságokkal 
folytatott megbeszélés nyomon követése. A koordinátorok nyugtázták José Luis 
Rodriguez Zapatero spanyol kormányfő Jerzy Buzek elnökhöz intézett levelét. 
Egyetértettek abban, hogy a szóban forgó levelet figyelembe veszik majd, amikor felkérik 
Buzek elnököt, hogy intézzen levelet a spanyol kormányfőhöz, amelyben mindenekelőtt 
felveti a part menti övezetekről szóló törvény kérdését, és megkéri célzott válaszának 
mihamarabbi ismertetésére. Arról is megállapodás született, hogy amint a bizottság –
Burzek elnök révén – kézhez kapja az említett választ, határozatot hoz a part menti 
övezetekről szóló törvénnyel kapcsolatos minden további intézkedésről.

2. Az európai parlamenti képviselők ÖTA dokumentumokkal kapcsolatos 
ellenvetéseiről szóló határozatok

A koordinátorok megállapították, hogy az elfogadhatóságra vonatkozó ajánlásokat 
illetően egyetlen meghozandó határozatra sem hívták fel a figyelmüket.

3. A következő bizottsági ülés napirendtervezetének megvitatása 

A koordinátorok elfogadták a bizottság május 31-i és június 1-jei ülésének 
napirendtervezetét. Tudomásul vették, hogy a titkárság a „B” részen dolgozik, valamint 
hogy a napirend kiosztására mihamarabb sor kerül majd. 

4. Az előadók, jelentések, vélemények és állásfoglalás-tervezetek kijelölése  

- Polgári kezdeményezés. A polgári kezdeményezés előadójának kijelölésére 
vonatkozó határozatot elnapolták.

- Az ombudsman 2009. évi éves jelentése.  Az európai ombudsman hivatalosan a 
2010. május 4-i ülésen ismerteti éves jelentését a bizottsággal. A koordinátorok 
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megállapodtak abban, hogy a szóban forgó jelentés bizottsági előadóját az EPP 
képviselőcsoport jelöli ki.

- Az ombudsman különjelentése az Európai Bizottság együttműködésének 
hiányáról a 676/2008/RT panasszal összefüggésben. Az említett különjelentés 
tárgya a Bizottság arra irányuló csekély hajlandósága, hogy tájékoztatást nyújtson a 
Bizottság és a Porsche AG között folytatott kommunikációról. A koordinátorok 
Chrysoula Paliadelit (alelnök, S&D) jelölték ki a jelentés előadójaként.

- Vélemény a Költségvetési Bizottság számára az ombudsman 2011-re szóló 
költségvetéséről. A koordinátorok megállapodtak abban, hogy a szóban forgó 
vélemény bizottsági előadóját az ALDE képviselőcsoport jelöli ki.

5. Küldöttségek

- Campaniai tényfeltáró látogatás. A koordinátorokat arról tájékoztatták, hogy a 
szóban forgó küldöttség tagjai az ülést követően indulnak Campaniába. Tudomásul 
vették, hogy a látogatás programját a hatóságok és a küldöttség hivatalos tagjai is 
jóváhagyták.

- Ausztriai tényfeltáró látogatás. A koordinátorok tudomásul vették, hogy a 2010. 
június 2–4-ére tervezett látogatás előkészületei folyamatban vannak. A bizottsági 
küldöttség vezetője Rainer Wieland (EPP, Németország), Iliana Malinova Iotova 
(S&D, Bulgária) pedig a küldöttség második tagja. A többi képviselőcsoportot 
felkérték arra, hogy maguk közül közösen válasszanak harmadik tagot.

6. Egyéb kérdések
  
- Webes és internetes portál. A koordinátorok aggodalommal vették tudomásul, hogy 

a parlamenti hatóságok elutasították az internetes oldalának fejlesztésére irányuló 
javaslatokat. Ezek a bizottság által benyújtott fejlesztési javaslatok az európai polgárok 
jobb hozzáférését tették volna lehetővé a petíciós folyamathoz. A koordinátorok úgy 
határoztak, hogy a szóban forgó kérdésben levelet intéznek a parlamenti 
hatóságokhoz. A bizottság a továbbiakban is arra törekszik majd, hogy megvalósítsa a 
Parlament webportáljának fejlesztésére irányuló célkitűzést, mivel a plenáris ülésen 
ezt több alkalommal is megszavazták a bizottság éves jelentéseivel összefüggésben.   

- Az Andrea D’Ambra által benyújtott (0417/2009. számú) petíció. Az említett 
petíció – amely iránt elektronikus levélben mintegy 500 személy fejezte ki támogatását 
– az olaszországi választások szervezésével foglalkozik, és abban a petíció benyújtója 
tiltakozását fejezi ki azzal a gyakorlattal szemben, miszerint a bűnügyi 
nyilvántartásban szereplő személyek is indulhatnak jelöltként a választásokon, az 
európai parlamenti választásokat is ideértve. A korábbiakban már felkérték az 
Alkotmányügyi Bizottságot véleményének ismertetésére, és az Alkotmányügyi 
Bizottság úgy vélekedett, hogy az említett kérdésben a tagállamoknak kell eljárniuk. E 
választ követően a petíció benyújtója levelezést folytatott az elnökkel, néhány 
képviselővel és az európai ombudsmannal. A koordinátorok megállapodtak abban, 
hogy levelet intéznek a petíció benyújtójához, amelyben tájékoztatják az
Alkotmányügyi Bizottságon belüli fejleményekről, különösen az Andrew Duff által 
készített, az Európai Parlament képviselőinek megválasztásáról szóló okmány 
módosításáról szóló jelentéstervezethez kapcsolódó megbeszélésekről. A bizottságban 
nem kerül sor a téma további megvitatására. 

- A Marinella Colombo által benyújtott (1614/2009. számú) petíció. A szóban forgó 
petíció tárgya a gyermekgondozásért és gyermektámogatásért felelős németországi 
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hivatal (Jugendamt), amellyel kapcsolatban számos petíció érkezett az előző 
jogalkotási időszakban, és azok mindegyike súlyos vádakat fogalmazott meg arra 
vonatkozóan, hogy a német hatóságok miként kezelik az ilyen eseteket. E petíciók 
lezárására egy munkadokumentum alapján került sor. A petíció benyújtója most –
másokkal egyetemben – támogatást próbál szerezni annak érdekében, hogy elérje az 
ügy újrafelvételét. A koordinátorok megállapodtak abban, hogy újabb levelet intéznek 
a német családügyi miniszterhez, erről azonban a következő ülésig nem hoznak 
végleges határozatot, annak érdekében, hogy a képviselőcsoportoknak lehetőségük 
nyíljon arra, hogy a kérdést előbb német képviselőikkel megvitassák.

15. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2009. évi tanácskozásairól (2009/2139(INI))
Előadó:  Carlos José Iturgaiz Angulo (EPP)

Az előadó ismerteti jelentéstervezetét. 

Felszólalnak: az elnök, Carlos José Iturgaiz Angulo (előadó), William Floyd (Bizottság), 
Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr és Liam Cashman

Menetrend: 
A módosítások előterjesztésének határideje: 2010. május 6., 18.00
Szavazás a bizottságban: 2010. június 1.
Plenáris szavazás: 2010. július

11.00-kor Willy Meyer (alelnök) veszi át az elnöklést.

16. Vélemény a biológiai sokféleségről (2009/2108(INI))
Előadó: Victor Boştinaru (S&D)

Az előadó ismerteti véleménytervezetét. 

Felszólalnak: az elnök, Victor Boştinaru (előadó), François Kremer (Bizottság), 
Margrete Auken és Peter Jahr

Az ülés 11.10-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.     

17. A Juan Antonio Carrasco Ragel, spanyol állampolgár által a „Plataforma Por El 
Estudio Epidemologico” nevében benyújtott, 1098/2007. számú petíció a Gibraltár 
megye (Andalúzia, Spanyolország) és Gibraltár (Egyesült Királyság) lakosait 
egyaránt érintő integrált járványtani vizsgálat elvégzéséről
és
A Justine Olivero, brit állampolgár által benyújtott 0615/2009. számú, 237 aláírást 
tartalmazó petíció a rákos megbetegedések számának Gibraltáron tapasztalható 
emelkedéséről

Felszólalnak: az elnök, Peter Vajda (Bizottság) és Willy Meyer

Határozat: a petíciót nem zárják le. Levelet intéznek az illetékes spanyolországi és 
egyesült királyságbeli hatóságokhoz, amelyben javasolják egy járványtani vizsgálat 
elvégzését. 
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18. Az Elsa Aimone, olasz állampolgár által benyújtott 0439/2009 számú, 86 aláírást 
tartalmazó petíció a Tarlov-cisztában szenvedő betegekről

Felszólalnak: az elnök és Antoni Montserrat (Bizottság)

Határozat: a petíciót lezárják.

19. A Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Greenaction Transnational” 
nevében benyújtott, 0276/2008. számú petíció a trieszti üdülőhelyen, Barcolán 
(Olaszország) egy mérgezőhulladék-lerakóból származó szennyezésről

Felszólalnak: az elnök, José Diaz del Castillo (Bizottság) és Margrete Auken

Határozat: a petíciót lezárják. 

Iliana Malinova Iotova ügyrendi felszólalást tesz a bulgáriai gyermekekről szóló petíciókat 
illetően. Az elnök kifejti, hogy az említett petíciókat a soron következő ülések valamelyikének 
napirendjére tűzik majd. 

20. A Karl Wezel, német állampolgár által benyújtott 0181/2009. számú petíció a 
pálmaolajjal történő villamosáram-termelésről és az ebből következő szennyezésről

Felszólalnak: az elnök, Günter Raad (Bizottság), Peter Jahr és Margrete Auken

Határozat: a petíciót nem zárják le. További tájékoztatást kérnek a Bizottságtól, a petíció 
benyújtójától és a német hatóságoktól.

21. A Nayden Chakarov, bolgár állampolgár által benyújtott 1337/2008. számú, 12 
aláírást tartalmazó petíció a Maritza-Iztok erőműről és a bolgár Stara Zagora város 
környékén tapasztalható szennyezésről
és
Az I.P., bolgár állampolgár által benyújtott 1865/2009. számú petíció a Közép-
Bulgáriában található Stara Zagora városában tapasztalható légszennyezésről

Felszólalnak: az elnök, Peter Vajda (Bizottság) és Margrete Auken

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

22. A Dionisia Avgerinopoulou, görög állampolgár által benyújtott 1501/2008. számú, 
további 3 aláírást tartalmazó petíció az európai uniós jogszabályoknak a görög 
Milosz szigetén folytatott bányászattal kapcsolatos végre nem hajtásáról

Felszólalnak: az elnök, William Floyd (Bizottság) és Margrete Auken

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

23. A Joanna Smolinska, lengyel állampolgár által a „Stowarzyszenie Milosnikow 
Krowiarek” elnevezésű környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott, 1318/2008. 
számú petíció egy dél-lengyelországi Natura 2000 terület közelében folytatott 



PV\815347HU.doc 9/12 PE441.180v01-00

HU

építőanyag-kitermelés kapcsán az EU környezetvédelmi jogszabályainak be nem 
tartásáról

Felszólalnak: az elnök, François Kremer (Bizottság) és Margrete Auken

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

24. A D.D., brit állampolgár által St Kingsmark Chepstow lakói nevében benyújtott, 
0884/2009. számú petíció a St Kingsmark-i szennyvízproblémák és az abból 
származó kellemetlen szagok tekintetében a Welsh Water nyílt részvénytársaság 
feltételezett gondatlanságáról

Felszólalnak: az elnök és Helmut Bloech (Bizottság)

Határozat: A petíciót lezárják.

A 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18. és 20. napirendi pontok megvitatását elnapolják.

25. A B. csoportba sorolt petíciók

A 0771/2004., 0458/2007., 1029/2007., 0467/2008., 0603/2009., 0912/2009., 0958/2009., 
0959/2009., 1098/2009., 1110/2009., 1139/2009., 1149/2009., 1150/2009., 1152/2009., 
1177/2009., 1327/2009., 1354/2009., 1429/2009. és 1476/2009. számú petíciókat a 
Bizottság írásbeli válasza alapján lezárják. 

o O o

26. A következő ülés időpontja és helye

2010. május 4., kedd 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Az ülést 12.20-kor berekesztik.

Melléklet:  A legutóbbi (2010. március 22–23-i) ülés óta elfogadottnak nyilvánított petíciók 
jegyzéke.  
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