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JEGYZŐKÖNYV
a 2010. május 31-én, hétfőn 15.00 és 18.30 között és a 2010. június 1-jén, kedden 9.00 és 

12.30 között tartott ülésről 
BRÜSSZEL

Az ülést 2010. május 31-én, hétfőn 15.15-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 442.831)

 Az alelnök, Chrysoula Paliadeli nem tud részt venni az ülésen és emiatt a bizottság 
elnézését kéri.

 A petíciók benyújtói jelen lesznek a 7. pont (982/2009. számú petíció) (a kérdéses 
vállalat elnöke egy nyilatkozat megtételére kért lehetőséget), továbbá a 11. 
(1274/2009. számú petíció), a 12. (1518/2008. számú petíció), a 13. (777/2009. számú 
petíció), a 14. (632/2008. számú petíció) pont vizsgálata során.

 Holnap jelen lesznek az ülésen a 19. pont (1682/2008. számú petíció) alatt 
tárgyalandó petíció benyújtói, valamint a huelvai helyi hatóságok a Huelvába küldött 
tényfeltáró küldöttségre vonatkozó munkadokumentum bemutatása során, és részt 
fognak venni a vitában. A jelentés másolatát kiosztják a képviselőknek. Pascale 
Gruny azt kéri, hogy a 19. pont megvitatását halasszák a 20–26. pontokat követően 
11.15-re, mivel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsághoz kötődő elfoglaltságai 
miatt nem lehet jelen az ülésen.

 A bizottság holnap 10.00 körül szavaz Carlos José Iturgaiz Angulónak a Petíciós 
Bizottság 2009-es évre vonatkozó éves tevékenységéről szóló jelentéséről, amelyre 
vonatkozóan szóbeli módosítást nyújtottak be, ezt követően pedig Victor 
Boştinarunak a biológiai sokféleség védelmére vonatkozó európai jogszabályok 
végrehajtásáról szóló véleményéről, amelyre vonatkozóan szintén benyújtottak egy 
szóbeli módosítást.

 Senki nem emelt kifogást a lezárni, illetve ismételten megnyitni kívánt petíciók 
jegyzékére vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket az ülés előtt egy héttel 
osztottak ki a képviselőknek tanulmányozásra. Ezért a 897/2007. és a 705/2009. 
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számú petíciókat ismét megnyitják; a 173/2010., az 1790/2008., az 1220/2009. és a 
71/2010. számú petíciókat lezárják.

A napirendtervezetet módosítás nélkül elfogadják.

2. A 2010. április 26-i és 27-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A jegyzőkönyvet módosítás nélkül elfogadják.

3. Az elnök közleményei: Erminia Mazzoni megosztja az üléssel a következő 
információkat:

A Strasbourgban tartott Elnökök Értekezlete felhatalmazta a Petíciós Bizottságot arra, 
hogy az eljárási szabályzat 50. cikke értelmében az Alkotmányügyi Bizottsággal 
közösen jelentést készítsen az európai polgári kezdeményezésről. A bizottság 
felhatalmazást kapott társelőadók kinevezésére. Mindezt holnap a koordinátorok 
ülésén fogják megvitatni.

4. Egyéb kérdések: nincsenek.

5. A Theodoros Dalmaris görög állampolgár által benyújtott 986/2006. számú 
petíció az állati eredetű termékek nagykereskedelmével és forgalmazásával 
foglalkozó létesítmények engedélyezésének különleges feltételei kapcsán az 
EU-rendelkezések görögországi megsértéséről 

Felszólalnak: Magali Lenoel (az Európai Bizottság képviselője), Sylvana Rapti, 
Nikolaos Salavrakos.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság írásbeli megerősítéséig nem zárják le.

6. Klaus Landahl német állampolgár által benyújtott 33/2009. számú petíció az 
élelmiszerek eredetének és származási helyének megjelöléséről

Felszólal: Alexandra Nikolakopoulou (az Európai Bizottság képviselője).
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják és azt tájékoztatás 
céljából továbbítják a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak és a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak.

7. Birgit Meyer német állampolgár által benyújtott 982/2009. számú petíció egy 
fényvédő krémnek állítólag egy európai uniós rendelet miatt a forgalomból 
történő kivonásáról, valamint

Sylvia Rögele német állampolgár által benyújtott 1055/2009. számú petíció kedvenc 
fényvédő krémének a forgalomból történő kivonásáról, valamint 
Waltraud Kurz német állampolgár által benyújtott 1194/2009. számú petíció egy 
fényvédő krémnek állítólag egy európai uniós rendelet miatt a forgalomból történő 
kivonásáról

Felszólalnak: Agnes Wulff (a petíció benyújtójának képviselője), Roman Mokry (az 
Európai Bizottság képviselője), Angelika Werthmann, Peter Jahr, Margrete Auken.
Határozat: a petíciókat az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.
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8. J. B. Koster holland állampolgár által benyújtott 1428/2009. számú petíció az 
állatkísérletek nélkül tesztelt kozmetikumokról

Felszólalnak: Susanne Höke (az Európai Bizottság képviselője), Peter Jahr, Margrete 
Auken, Roger Helmer, Victor Boştinaru.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.  

9. Dorothea Erndt német állampolgár által benyújtott, 915/2008. számú petíció 
az állatkísérleteket végző német Covance laboratóriumban uralkodó 
helyzetről és az emberszabású majmokon végzett állatkísérletek tilalmáról, 
valamint 

Emily McIvor brit állampolgár által benyújtott, 150 000 további aláírást tartalmazó 
1063/2008. számú petíció az állatkísérletek betiltásáról, valamint 
E. C. Chadwick brit állampolgár által benyújtott 1248/2009. számú petíció az 
állatkísérletekről, valamint 
Bettee Hemingway brit állampolgár által benyújtott, 5 aláírást tartalmazó 
1502/2009. számú petíció az állatkísérletek betiltásáról

Felszólal: Susanna Louhimies (az Európai Bizottság képviselője).
Határozat: a petíciókat az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

10. Suzanne Thorpe brit állampolgár által benyújtott 252/2008. számú petíció a 
beagle fajtájú kutyák és kutyakölykök állatkísérletekben történő 
alkalmazásának tilalmáról, valamint Andreas Otto német állampolgár által 
benyújtott 805/2009. számú petíció az állatkísérletekről

Felszólal: Susanna Louhimies (az Európai Bizottság képviselője).
Határozat: a petíciókat az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

11. Rachel Mullen ír állampolgár által az „Egyenlőség és Jogok Szövetsége” 
(Equality and Rights alliance) nevében benyújtott, 1274/2009. számú petíció az 
ír kormány által végrehajtott, az Esélyegyenlőség Hatóság tevékenységét 
befolyásoló létszámcsökkentésről

Felszólalnak: Rachel Mullen és Orlagh O'Farrell (a petíció benyújtói), Claire Smith 
(az Európai bizottság képviselője), Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, 
Victor Boştinaru.
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 
Felkérik a Bizottságot, hogy egyeztessen Írországgal erről a kérdésről.

*
Az ülést Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnökletével folytatják.

*
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12. Ivailo Ivanov bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi társaság nevében 
benyújtott, további hat aláírást tartalmazó 997/2007. számú petíció a 
madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv megsértése következtében a 
Natura 2000 hálózat nem megfelelő átültetéséről Bulgáriában, valamint 

Irina Mateeva bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi társaság nevében 
benyújtott 1518/2008. számú petíció a bolgár hatóságok részéről a vadon élő 
madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvben rögzített, a különleges 
védelmi területekre vonatkozó rendelkezések végrehajtásának elmulasztásáról

Felszólalnak: Irina Mateeva (a petíció benyújtója), Liam Cashman és Fotias Papoulias 
(az Európai Bizottság képviselői), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Mariya Nedelcheva.
Határozat: a petíciót nem zárják le és azt tájékoztatásul megküldik a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságnak, hogy 
felhívják a figyelmét a bolgár Natura 2000 területek helyzetére.

*
Az ülést Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatják.

*

13. Patrick Kinnersly brit állampolgár által a „White Horse Alliance” nevében 
benyújtott 777/2009. számú petíció az EK élőhelyekről szóló irányelvének a 
brit hatóságok általi állítólagos megsértéséről a Westbury várost elkerülő útra 
és más nagyobb országutakra vonatkozó tervek kapcsán

Felszólalnak: Patrick Kinnersly (a petíció benyújtója), Liam Cashman (az Európai 
Bizottság képviselője), Michael Cashman, Gerald Häfner.
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

14. Robert Biedron lengyel állampolgár által a „Kampania Przeciw Homofobii” 
(Homofóbia Elleni Kampány) nevében benyújtott 632/2008. számú petíció a 
lengyel hatóságoknak más tagállamban azonos nemű partnerrel való 
bejegyzett élettársi kapcsolatba lépni kívánó lengyel állampolgárok számára a 
családi állapotra vonatkozó igazolások kiadásától való vonakodásáról 

Felszólalnak: Krzysztof Smiszek (a petíció benyújtójának képviselője); Rodrigo 
Ballester (az Európai Bizottság képviselője), Michael Cashman, Sylvana Rapti, Peter 
Jahr, Gerald Häfner. 
Határozat: a petíciót a Bizottságnak a petíció benyújtója által küldött jogi 
szakvéleményre vonatkozó további tájékoztatásáig nem zárják le; a petíciót 
véleménykérés céljából megküldik az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságnak; az elnök levelet fog intézni a lengyel hatóságokhoz.

*
*  *

Az ülést 18.10-kor berekesztik.
*

*  *

2010. június 1., kedd délelőtt
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15. Koordinátorok ülése (zárt ülés, 9.00–10.00)

*
Az ülést Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 10.00-kor megnyitják.

*

16. Az elnökség közleményei a koordinátorok határozatairól
Az elnök az alábbi közleményeket teszi:

1. A május 20-án Strasbourgban összeült Elnökök Értekezlete felhatalmazta a Petíciós 
Bizottságot arra, hogy az eljárási szabályzat 50. cikke értelmében az Alkotmányügyi 
Bizottsággal közösen egy jelentést készítsen az európai polgári kezdeményezésről. 
Kivételesen felhatalmazást kaptak e témában két társelőadó kinevezésére is. 
Ugyanakkor a május 11-én Strasbourgban találkozó koordinátorok két társelőadó 
kinevezéséről történő döntését nem ismerték el, mivel azt nem hozhatták volna meg az 
Elnökök Értekezletének felhatalmazást adó döntését megelőzően. Az elnök ezért 
felkéri a képviselőket, hogy erősítsék meg a május 11-én hozott döntést.
A szavazás során a koordinátorok a tagok többségi szavazatával az ALDE és a 
Verts/ALE képviselőcsoportok által kijelölt képviselőket: Diana Wallist és Gerald 
Häfnert nevezik ki társelőadókká.

2. Az elnök ismerteti egy ciprusi látogatásra vonatkozó szándékát, ezzel eleget téve a 
petíció benyújtóinak (Famagusta Refugee Movement tagjai) és Famagouste száműzött 
polgármestere, Galanos úr meghívásának. Ez a meghívás a bizottság többi tagjára is 
vonatkozik. A koordinátorok tudomásul veszik a látogatásra vonatkozó döntését, 
amely látogatásra június 3. és 6. között kerül majd sor.

3. Az EPP képviselőcsoport nevében Peter Jahr bemutatja a petíciók nyilvántartásba 
vételi eljárására vonatkozó meggondolásokat. Egy eszmecserét követően David Lowe 
(osztályvezető, a Petíciós Bizottság titkársága) felvilágosítást ad a jelenlegi
nyilvántartásba vételi rendszerről. A bizottság tagjai aggodalmuknak adnak hangot a 
polgárok petíciós jogának tiszteletben tartása miatt, és az elnök ismerteti a bizottság 
azon szándékát, mely szerint csökkenteni kívánja a petíciók benyújtóinak adott válasz 
határidejét. Arra kérik a képviselőket, hogy alakítsanak ki konszenzust e pontra nézve. 
Felkérik Peter Jahrt, hogy vegye fel a kapcsolatot a titkársággal az e tárgyra vonatkozó 
információcsere érdekében. Felkérik továbbá arra, hogy adja át a koordinátoroknak a 
petíciónak nem tekintett petíciók jegyzékét.

4. Elfogadják a bizottság következő, július 15-i ülésének napirendtervezetét. Határozat 
születik arról, hogy erre az ülésre meghívják John Dalli egészségügyért és 
fogyasztópolitikáért felelős biztost. (473/2008. számú petíció)

5. A koordinátorok jóváhagyják a külső kutatóintézetekkel kötendő keretszerződés 
létrehozását, amelyért a szakpolitikai osztályok viselik a felelősséget. Megbízzák az 
elnököt az esetleges kérelmek engedélyezésével, illetve azzal, hogy azokról pontos 
tájékoztatást adjon számukra. 

6. A képviselők úgy döntöttek, hogy támogatják a titkárság által javasolt és a kiosztott 
feljegyzésben részletezett, a 791/2008. számú petícióra vonatkozó ajánlást. A 
665/2006., az 1743/2008. és az 1456/2007. számú petíciókról való döntést Chrysoula 
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Paliadeli írásbeli kérelmére elhalasztják.

7. Az elnök tájékoztatja a koordinátorokat arról a szándékáról, amely szerint június 15-én 
Strasbourgban találkozni kíván Buzek parlamenti elnökkel. 

17.  A Petíciós Bizottság 2009-es év során folytatott tanácskozásairól szóló éves 
jelentés (2009/2139(INI)) Előadó: ITURGAIZ ANGULO (EPP) 

- Módosítások vizsgálata
- Jelentéstervezet elfogadása

Felszólalnak: Carlos José Iturgaiz Angulo (előadó), aki nyilatkozik a jelentésre vonatkozóan 
benyújtott módosításokról, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka
Az 1., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 31., 32., 33., 
34., 35., 39., 40. módosításokat elfogadják.
A 2., 4., 5., 15., 16., 20., 22., 26., 28., 29., 30., 36., 37., 38., 41. módosításokat elutasítják.
A módosított jelentést elfogadják.
Szavazatok: 20 mellette, 2 tartózkodás (leadott szavazatok száma: 22).

*
Az ülést Willy Meyer (alelnök) elnökletével folytatják.

*

18. Vélemény a biológiai sokféleségről (2009/2108(INI)) Előadó: BOȘTINARU 
(S&D)

- Módosítások vizsgálata

- Véleménytervezet elfogadása

Felszólal: Victor Boştinaru (előadó) 
Az 1., 2., 3., 4., 5., 6. módosításokat és a szóbeli megegyezést elfogadják. 
A módosítások szerinti véleményt egyhangúlag elfogadják (leadott szavazatok száma: 23).

A 19. pont megvitatását Pascale Gruny előadó kérésére a 20–26. pontok utánra 
halasztják, mivel nem tud részt venni az ülésen a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsághoz 
kapcsolódó elfoglaltságai miatt.

*
Az ülést Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatják.

*

19. Jelentés a 631/2007., az 1458/2007. és az 1682/2008. számú petíciók kapcsán 
Huelvában tett tényfeltáró látogatásról (2010. február 16–18.) – megvitatás (a 
spanyol hatóságok és a petíció benyújtóinak jelenlétében) 

Felszólalnak: Pascale Gruny (előadó), aki bemutatja a munkadokumentumot, 
Petronilla Guerrero Rosado (a Diputación de Huelva elnöke), Pedro Jiménez San José 
(a petíció benyújtója), David Hammerstein (a petíció benyújtóinak képviselője), José 
Manuel Servet Martin és Wolfgang Kilb (az Európai Bizottság képviselői), Willy 
Meyer, Luis Yañez-Barnuevo García, Margrete Auken.
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Határozat: A munkadokumentumot elfogadás céljából felveszik a júliusi ülés 
napirendi pontjai közé.

*
Az ülést Willy Meyer (alelnök) elnökletével folytatják.

*

20. Sheelagh Morris ír állampolgár által a St. Margarets Concerned Residents 
Group nevében benyújtott 1300/2007. számú petíció a dublini repülőtér 
fejlesztési beruházásának jóváhagyására vonatkozó tájékoztatáshoz való 
hozzáféréssel és a nyilvános konzultációs eljárással kapcsolatos 
szabálytalanságokról

Felszólal: Nagy Ádám (az Európai Bizottság képviselője) 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

21. Luigi di Marino olasz állampolgár által az „Associazione Assobalneari 
Campania” nevében benyújtott 353/2009. számú petíció a Castel Volturno-i 
(Olaszország) „Porto Turistico di Pinetamare” elnevezésű projekttel 
kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférésről

Felszólalnak: Jonathan Parker (az Európai Bizottság képviselője), Margrete Auken.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

*
Az ülést 10.45-kor megszakítják és 10.55-kor Willy Meyer (alelnök) elnökletével folytatják.

*
22. Norbert Kaiser német állampolgár által benyújtott 128/2009. számú petíció a 

német tisztviselőkkel való egyenlő bánásmódról
Felszólalnak: Petra Schott (az Európai Bizottság képviselője), Peter Jahr.
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 

23. Doris Müller német állampolgár által benyújtott 363/2007. számú petíció az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának a görög hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről

Felszólalnak: Martin Gajda (az Európai Bizottság képviselője), Peter Jahr.
Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le; az 
elnök levelet fog intézni a lengyel hatóságokhoz.

24. Lars Evan Jørgensen dán állampolgár által benyújtott 242/2007. számú petíció 
a dán bevándorlási hivatallal kapcsolatos problémákról 

Felszólalnak: Michal Meduna (az Európai Bizottság képviselője), Margrete Auken.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.
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25. A. lengyel állampolgár által benyújtott 448/2008. számú petíció az Európai 
Unió polgárainak szabad mozgására vonatkozó elveknek a francia hatóságok 
részéről történő feltételezett megsértéséről

Felszólalnak: Michael Meduna (az Európai Bizottság képviselője), Peter Jahr.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

26. Giuseppe Lipari olasz állampolgár által a „Costruiamo il domani” (építsünk a 
jövőnek) nevében benyújtott, 1039/2007. számú petíció az olaszországi 
orvostudományi és szájsebészeti karokra való bejutás kapcsán az oktatáshoz 
való alapvető jog állítólagos megsértéséről 

Felszólalnak: Aristeidis Lavrentzos (az Európai Bizottság képviselője). 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

27. Petíciók, amelyek megvitatását egy következő ülésre halasztják:

Nincsenek. 

28. A B. csoportba sorolt petíciók 

 A 0283/2005., 0997/2006., 0450/2007., 1049/2007., 1135/2007., 1285/2007., 
0511/2008., 0937/2008., 1025/2008., 1171/2008., 1532/2008., 0090/2009., 
0480/2009., 0518/2009., 0646/2009., 0826/2009., 1041/2009., 1092/2009., 
1118/2009., 1162/2009., 1180/2009., 1224/2009., 1262/2009., 1277/2009., 
1299/2009., 1320/2009., 1325/2009., 1376/2009., 1397/2009., 1433/2009., 
1435/2009., 1437/2009., 1438/2009., 1442/2009., 1453/2009., 1457/2009., 
1484/2009., 1498/2009., 1532/2009., 1543/2009., 1574/2009., 0026/2005., 
0434/2006., 0805/2006., 1274/2007., 0431/2009., 1204/2009., 1367/2009. számú 
petíciókat a Bizottság válasza alapján lezárják.

 Az 1375/2009. és a 0244/2009. számú petíciókat kivonják a B. pont alól és azokat egy 
későbbi ülés során az A. pont részeként fogják megvitatni.

29. Egyéb: a 2010. május 4. és 2010. május 30. között elfogadhatónak nyilvánított 
petíciók jegyzéke.

Nincsenek. 

30. A következő ülés időpontja és helye

 2010. július 15., csütörtök, 9.00–12.30 és 15.00–18.30, Brüsszel.
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*
Az ülést 12.30-kor berekesztik.

*
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