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JEGYZŐKÖNYV
a 2010. szeptember 29-én 15.00 és 18.30 között,

valamint a 2010. szeptember 30-án 9.00 és 12.30 között tartott ülésről 
BRÜSSZEL

Az ülést 2010. szeptember 29-én, szerdán 15.05-kor Erminia Mazzoni elnök elnökletével 
nyitják meg. 

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo kéri, hogy a 9. napirendi pontot halasszák a novemberi ülésre. A 
napirendet az említett módosítással elfogadják. 

2.    A 2010. július 15-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az elnök bejelenti, hogy a 2010. július 15-i ülés jegyzőkönyvének elfogadására az ülés végén 
kerül sor, hacsak a bizottság tagjai ahhoz konkrét megjegyzést nem kívánnak fűzni. 

3. Az elnök közleményei

Az elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Rainer Wieland elnézést kér, mivel az ausztriai 
tényfeltáró látogatás miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A szavazást követően a bizottságba 
érkezik az Európai Bizottság alelnöke, Maros Sefcovic, az intézményközi kapcsolatokért és 
igazgatásért felelős biztos. Előzetesen több kérdést is továbbítottak a biztoshoz, akinek 
bevezető megjegyzéseit követően a bizottság tagjainak lehetősége nyílik majd arra, hogy 
azokat fel is tegyék. A jogsértési eljárásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatának 
szükségességéről szóló 1028/2009. számú petíciót (13. pont), valamint a Jogi Bizottság 
petícióval kapcsolatos véleményét a korábbiakban szintén továbbították a biztoshoz. Az elnök 
továbbá bejelenti, hogy a 9., 10., 11., 12. és 21. pont megvitatására a petíciók benyújtóinak 
jelenlétében kerül sor. Az európai ombudsman, Nikiforos Diamandouros pedig rész vesz a 
Hankiss Ágnes által kidolgozott vélemény (14. pont) megvitatásán. Az elnök emlékezteti a 
bizottság tagjait az Alkotmányügyi Bizottság és a nemzeti parlamentek képviselőinek 



PE450.605v04-00 2/10 PV\839448HU.doc

HU

részvételével csütörtök délután tartandó kibővített ülésre, amelynek témája a polgári 
kezdeményezésről szóló rendelettervezet. 

4. Egyéb kérdések

Nincs egyéb kérdés.

5.      Jelentés az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről
(2010/2059(INI))
Előadó:  Mariya NEDELCHEVA  (PPE)
- módosítások megvitatása
- jelentéstervezet elfogadása
Felszólalnak: az elnök és Mariya Nedelcheva (előadó).
Az 1. módosítást elfogadják. A jelentést 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadják (15 
leadott szavazat).

6.   Jelentés az európai ombudsman által a 676/2008/RT sz. panasz ügyében az Európai 
Bizottsághoz intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentésről  
(2010/2086(INI))
Előadó: Chrysoula PALIADELI  (S&D)
- jelentéstervezet elfogadása
Felszólalnak: az elnök, Chrysoula Paliadeli (előadó) és Elena Basescu. 
A dokumentumban felfedezett technikai hiba miatt a szavazást a következő ülésig elnapolják.

7.  Vélemény az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről
((2008) 2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
Előadó:  Erminia MAZZONI (PPE)
- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása
Felszólalnak: az elnök (előadó)
Az 1. módosítást elfogadják. A jelentést 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadják (16 
leadott szavazat).

8.   Maros Sefcovic, az Európai Bizottság alelnöke, valamint az intézményközi 
kapcsolatokért és igazgatásért felelős biztos nyilatkozata, eszmecsere kíséretében     

Az elnök üdvözli a biztost, és megköszöni, hogy elfogadta arra vonatkozó meghívását, hogy 
tavalyi kinevezése óta immáron első ízben felszólaljon a bizottság előtt. A biztos 
bevezetőjében említést tesz az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó bizottsági 
javaslatokról, majd fogadja az alábbi bizottsági tagok kérdéseit: Diana Wallis, Victor 
Bostinaru, Göncz Kinga, Hankiss Ágnes, Mariya Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete 
Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner és az elnök. A biztos válaszol a kérdésekre, külön 
kitérve a Parlament jogsértési eljárásokról szóló tájékoztatáshoz való jogát érintő 
intézményközi keretmegállapodásra. 

9.   Az Alberto Perino olasz állampolgár által a „Habitat” szövetség nevében benyújtott 
0949/2003. számú petíció a Torino és Lyon közötti gyorsvasútvonal ellenzéséről
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A Marco Tomalino olasz állampolgár által a Coordinamento sanitario Valle di Susa 
nevében benyújtott 0198/2005. számú petíció a Torino–Lyon gyorsvasútvonal 
megépítéséhez kapcsolódó egészségügyi kockázatokról

A Paolo Prieri olasz állampolgár által a „felső-Sangone-völgyi nagysebességű vasútvonal 
elleni bizottság” nevében benyújtott 0786/2007. számú petíció a Torino és Lyon közötti, 
nagysebességű európai vasútvonal elleni tiltakozásról

A Remo Castagnieri és Alberto Paolo Veggio olasz állampolgárok által benyújtott 
0735/2008. számú, 154 aláírást tartalmazó petíció a Lyon–Torino (Valle Susa) vasúti 
összeköttetésről

Felszólalnak: az elnök, Paolo Prieri (a petíció benyújtója), Alberto Paolo Veggio (a petíció 
benyújtója), Katrien Prins (a Bizottság képviseletében), Margrete Auken, Antonio Cancian és 
Jonathan Parker (a Bizottság képviseletében).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól – mindenekelőtt a műszaki 
megfigyelőállomás működésére és az érintett helyi hatóságok szerepvállalására vonatkozóan –
kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 

10.  A Giancarlo Pastorutti olasz állampolgár által a „Bagnaria Arsa NO-TAV” 
bizottság, valamint az 5. számú folyosót ellenző további bizottságok nevében benyújtott 
0900/2007. számú petíció a Trieszt–Divača vasúti tengely uniós finanszírozása elleni 
tiltakozásról

Felszólalnak: az elnök, Giancarlo Pastorutti (a petíció benyújtója), Jonathan Parker (a 
Bizottság képviseletében), Antonio Cancian és Peter Jahr.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott választ követően lezárják. Egyúttal 
levelet intéznek az illetékes regionális hatóságokhoz.  

11.  Az Evelyn Schlögl osztrák állampolgár által az Initiative Lebenswertes Wipptal 
nevében benyújtott 1512/2009. számú petíció az 1. számú TEN-folyosó részét képező 
Brenner-bázisalagút elleni tiltakozásukról

Felszólalnak: az elnök, Lothar Gamper (a petíció benyújtóinak képviselője), Herald Ruyters 
és Jonathan Parker (a Bizottság képviseletében), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Ernst 
Strasser és Antonio Cancian.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

12.  Vélemény az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Előadó:  HANKISS Ágnes (PPE)
- eszmecsere  

Felszólalnak: az elnök, Hankiss Ágnes (előadó), Nikiforos Diamandouros (európai 
ombudsman) és Jens Nymand Christensen (a Bizottság képviseletében).
Határozat: A bizottság egy későbbi ülés alkalmával részletesebben megvitatja a véleményt. 
A jelentés plenáris vitára történő előterjesztésének időpontja továbbra is bizonytalan.

*
*  *
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                               Az ülést 19.05-kor berekesztik.

*
*  *

2010. szeptember 30., csütörtök

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

*
*  *

Az ülést 10.10-kor Erminia Mazzoni, elnök elnökletével nyitják meg. 

*
*  *

14.  A koordinátorok határozatai

Ciprus: a Gruny asszony által felvetett kérdés kapcsán, valamint figyelembe véve a 
famagustai menekültmozgalom (Famagusta Refugee Movement) által benyújtott petícióval 
kapcsolatban Famagusta polgármestere és a famagustai menekültmozgalom által közölt
információkat, a koordinátorok megállapodnak arról, hogy nem zárják le a petíciót, és kikérik 
a Külügyi Bizottság írásos véleményét, mielőtt döntést hoznak arról, hogy szervezzenek-e 
2011-ben újabb tényfeltáró látogatást Ciprusra. Az elnök ezzel kapcsolatban a koordinátorok 
által adott felhatalmazást követően levelet intéz Buzek elnökhöz, amelyben ismerteti a 
látogatással kapcsolatos észrevételeit. Az elnök bejelenti, hogy levelet kapott Ahmet Erdengiz 
úrtól, amelyet a koordinátoroknak is eljuttattak. Úgy határoznak, hogy e tekintetben nem 
tesznek további lépéseket, és a petíciót törlik az EP nyilvántartásából és a petíciós 
weboldalról. 

a. A 2011. évi küldöttségi látogatások programja
A koordinátorok megvitatják a következő évi küldöttségi és tényfeltáró látogatások 
szervezéséhez kapcsolódó kérdéseket; e látogatások listáját jóváhagyás céljából az Elnökség 
elé kell terjeszteni. A koordinátorok megállapodnak arról, hogy három vagy négy képviselő 
részvételével franciaországi, olaszországi, lengyelországi és bulgáriai küldöttségi 
látogatásokra tesznek javaslatot, amelyek célja, hogy felvegyék a kapcsolatot a nemzeti 
parlamenti hatóságokkal, a civil társadalmi szervezetekkel és amennyiben lehetséges, a 
petíciók benyújtóival. A tényfeltárás céljából szervezett látogatások úti célja a 202. cikk (5) 
bekezdése értelmében szabadon megválasztható, és erre vonatkozóan a megfelelő időben eseti 
kérelmeket nyújtanak be az év folyamán. Az S&D képviselőcsoport nevében Bostinaru úr azt 
javasolja, hogy a bizottság esetlegesen vegye fontolóra annak lehetőségét, hogy a megfelelő 
időben újabb tényfeltáró látogatást tesz Romániában.

b. Lehetséges „átfogó meghallgatás” 2011-ben
A koordinátorok megvitatják az arra vonatkozó javaslatot, hogy „az Alapjogi Charta 
alkalmazása és a petíciós eljárás” témájában meghallgatást rendezzenek. Megállapodnak 
arról, hogy egy meghallgatás iránti kérelmet nyújtanak be az Elnökséghez, amelynek 
megrendezésére 2011 második felében kerülhetne sor, egyéb érintett bizottságok, így például 
a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság lehetséges 
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részvételével. 

c. Küldöttségi látogatás a skót parlamentben – 2010. december 7. 
A bizottság meghívást kapott a skót parlamentbe, ahol annak petíciós bizottsága december 7-
én ülésezik. A koordinátorok úgy határoznak, hogy elfogadják a meghívást, mindenekelőtt 
azért, mert a skót parlamentnek sikerült egy rendkívül eredményes interaktív webportált 
létrehoznia, amelynek legfrissebb változata november elejétől lesz elérhető. A koordinátorok 
egyúttal azt javasolják, hogy a felkínált lehetőséget megragadva adott esetben a helyszínen 
vizsgáljanak meg skót petíciókat. A látogatás céljára figyelemmel a koordinátorok 
megállapodnak arról, hogy engedélyt kérnek a titkárság technikai és adminisztratív 
munkatársai, valamint a webfejlesztésért felelős szolgálatok dolgozói számára ahhoz, hogy a 
küldöttséget elkísérjék a látogatásra.

d. Nyomon követés és határozatok
i. A Parlament Jogi Szolgálatától a korábbiakban véleményt kértek a part menti övezetekről 
szóló spanyol törvényről. A vélemény még készülőben van.
ii. A koordinátorok a korábbiakban megvitatták a Bizottság által a Christian Klein (Atmed 
AG) által benyújtott 0473/2008. számú petícióval kapcsolatban adott legutóbbi tájékoztatást.  
Úgy határoztak, hogy (állásfoglalással kísért) szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek a 
plenáris ülés elé.   
iii. A koordinátorok megállapodtak az októberi ülés napirendtervezetéről, amely magában 
foglalja az ausztriai tényfeltáró látogatás eredményének szóbeli ismertetését is.
iv. Jóváhagyják a 2011-ben tartandó ülések időpontjait. 

15.    Munkadokumentum a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Társelőadók:  Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (Verts/ALE)
- munkadokumentum megvitatása

Felszólalnak: az elnök, Bairbre de Brún (ügyrendi felszólalás), Gerald Häfner (előadó), 
Diana Wallis (előadó),Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr és Mariya Nedelcheva.
A bizottság egyetértéssel veszi tudomásul a Wallis asszony és Häfner úr által felvetett 
kérdéseket, valamint a négy társelőadó közötti megbeszélések terén történt előrelépéseket, és 
megállapodik arról, hogy a jelentéstervezet kérdését egy későbbi ülésen mérlegelik. A javasolt 
menetrendről szóló feljegyzést a bizottsági tagok rendelkezésére bocsátják.

16.   Jelentés a Campaniában tett küldöttségi látogatásról (2010. április 27–30.)
- ajánlások jóváhagyása

Felszólalnak: az elnök, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (a Bizottság képviseletében), 
Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken és Bairbre de Brún.
Baibre de Brún javasolja a jelentés szóbeli módosítását, mégpedig az alábbi szöveggel: 
„Acerra polgármestere, Tommaso Esposito szerint a polgárok számára nem biztosítanak 
átlátható és érthető tájékoztatást, és nem vonják be őket az egészségügyi és környezetvédelmi 
kockázatok felmérésébe sem, amint arról az acerrai égetőmű esete is tanúskodik.” A 
módosítást azonban visszavonják – feltéve, hogy az belekerül a jegyzőkönyvbe –, mivel a 
téma már szerepelt a jelentésben. 
Az ajánlásokat 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadják. Arról is megállapodnak, hogy a 
jelentést megvitatás és esetleges megjegyzések céljából továbbítják a Környezetvédelmi, 
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Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz.
Egyúttal megegyezés születik arról, hogy a 202. cikk (2) bekezdése értelmében kérelmezik 
egy plenáris ülésre szánt jelentés kidolgozását, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság esetleges 
közreműködésével. 
A részletek további megvitatására a koordinátorok következő ülésén kerül sor, mindenekelőtt 
a jelentés annak érdekében történő lehetséges kibővítését illetően, hogy 
összehasonlításképpen olyan egyéb uniós térségekre is kiterjedhessen, ahonnan szintén 
érkeztek petíciók. 

17.  Az A. d’A. olasz állampolgár által benyújtott 0417/2009. számú petíció annak 
megtiltásáról, hogy elítélt személyek az Európai Parlament képviselői lehessenek

Felszólalnak: az elnök, A. D'A. (a petíció benyújtója), William Floyd (a Bizottság 
képviseletében) és Margrete Auken.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják. A 
továbbiakban levelet intéznek Carlo Casinihez, az Alkotmányügyi Bizottság elnökéhez, 
felkérve őt a petíció benyújtójától származó javaslatok körültekintő megfontolására és arra, 
hogy adjon naprakész tájékoztatást az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i irányelv reformjával 
kapcsolatos helyzetről (Duff-jelentés).

18.  A Werner Sandig német állampolgár által benyújtott 1160/2009. számú petíció a 
cseh Ústí nad Labem határ menti régióban két szélmalompark létrehozásáról, valamint 
ennek a közelben fekvő német természetvédelmi területekre gyakorolt káros környezeti 
hatásairól

Felszólalnak: az elnök, Ctibor Kocman (a Bizottság képviseletében) és Peter Jahr.
Határozat: Jahr úr kérésére a petíció megvitatását a soron következő ülések egyikén 
folytatják majd a petíció benyújtójának jelenlétében.

19.  A Dionisia Avgerinopoulou görög állampolgár által benyújtott 1395/2009. petíció 
egy zacharói (Ilia megye) szállodaépítési projektről, valamint az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok ezzel kapcsolatos megszegéséről

Felszólalnak: az elnök és Fotios Papoulias (a Bizottság képviseletében).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát és a görög Környezetvédelmi, 
Területrendezési és Közmunkaügyi Minisztériumtól érkezett levelet követően lezárják.

A 13. napirendi pont megvitatását egy későbbi ülésig elnapolják. 

20.  A B. csoportba sorolt petíciók
A 0481/1998., 1021/2003., 0150/2004., 0863/2005., 0255/2006., 0197/2008., 0550/2008., 
0650/2008., 1119/2008., 1176/2008., 1186/2008., 1249/2008., 0028/2009., 0252/2009., 
0589/2009., 0600/2009., 0635/2009., 0645/2009., 0796/2009., 0811/2009., 0911/2009., 
0953/2009., 0999/2009., 1031/2009., 1097/2009., 1198/2009., 1232/2009., 1271/2009., 
1440/2009., 1477/2009., 1622/2009., 1635/2009., 1659/2009., 1661/2009., 1688/2009., 
1689/2009., 1700/2009., 1720/2009., 1732/2009., 1769/2009., 1779/2009., 1801/2009., 
1823/2009., 1834/2009., 1846/2009., 1848/2009., 1894/2009., 1905/2009., 1908/2009., 
1909/2009., 1918/2009., 1921/2009., 0006/2010., 0026/2010., 0029/2010., 0037/2010., 
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0063/2010., 0067/2010., 0070/2010., 0090/2010., 0116/2010., 0126/2010., 0136/2010., 
0144/2010., 0160/2010. és 0207/2010. számú petíciókat a Bizottság írásbeli válaszai alapján 
lezárják. 

Az 1665/2009. és az 1667/2009. számú petíciót a B. csoportból áthelyezik, és egy későbbi 
ülésen az A. csoport keretében vitatják meg. 

21. A következő ülés időpontja és helye 

Brüsszel, 
2010. október 25., kedd 15.00–18.30 
és 
2010. október 26., szerda 9.00–12.20

Az ülést 12.30-kor berekesztik.

Melléklet: a legutóbbi ülés (2010. július 15.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke
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