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JEGYZŐKÖNYV
a 2010. december 1-jén, 15.00 és 18.30 között,

valamint a 2010. december 2-án, 9.00 és 12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2010. december 1-jén, szerdán 15.10-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 454.398)

2. Az elnök a következő bejelentéseket teszi:

 A terjesztési rendszerrel kapcsolatos technikai problémák miatt a képviselők 
mappáinak nyelvi változatai nem tartalmazzák minden adott nyelven a képviselőknek 
szóló valamennyi közleményt; a képviselőknek szóló közlemények különböző 
változatai azonban valamennyi nyelven elérhetők a Petíciós Bizottság internetes 
oldalán.

 Az ülés szavazással fog kezdődni Ágnes Hankiss uniós dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó véleményéről, amelyhez 27 módosítást terjesztettek 
elő. 

 A szavazást követően Rainer Wieland és Mairead McGuinness kérésére megvitatják 
az Equitable Life dossziéval kapcsolatos helyzetet. A petíció benyújtói közül az egyik 
fő személy, a kötvénytulajdonosokat képviselő Paul Braithwaite felszólal a bizottság 
előtt.

 A petíció benyújtói jelezték, hogy jelen kívánnak lenni a következő napirendi pontok 
megvitatásánál: 

- 8. pont – 0500/2010. számú petíció a nyúlhús olaszországi forgalmazásáról –
Saverio de Bonis;

- 11. pont – 0002/2008. számú petíció a franciaországi mentők személyzetének 
képviseletében a munkaidőről szóló irányelvről – Marc Sasiek és Christian 
Ottan;

- 13. pont – 1616/2008. számú petíció a francia nemzeti rendőrségi tisztviselők 
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képviseletében – Chantal Pons-Mesouaki és Philippe Gernez;
- 14. pont – 0074/2010. számú petíció a belga közalkalmazottak 

képviseletében – Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel, François Simoens;
- 18. pont – egy kanári-szigeteki polgári mozgalom képviseletében – Jose Luis 

Fernandez Fuarros;
- 17. pont – a 0733/2010. és az 1235/2010. számú petíciók a romániai 

sajtószabadságról – Cristinel Godinac a petíció benyújtóinak képviseletében; 
Marc Gruber (Európai Újságírók Szövetsége) szintén felszólal a petíció 
benyújtói mellett, a román hatóságokat Valeriu Turcan, Románia 
Köztársasági Elnöki Hivatalának szóvivője, Bogdan Mănoiu európai ügyekért 
felelős miniszter és Ion Galea jogi tanácsadó képviseli.

 Az elnök hangsúlyozza, hogy a megjelölt indokok alapján újbóli megnyitásra vagy
lezárásra javasolt petíciók jegyzékét egy héttel korábban valamennyi 
képviselőcsoportnak megküldték. Amennyiben a képviselők az ülés végéig nem 
fűznek megjegyzést a jegyzékhez, ez esetben az elfogadottnak tekintendő (lásd a 
mellékletet). 

3. A 2010. szeptember 29–30-i (PE 450.605), valamint a 2010. október 25–26-i ülések 
(PE 452.699) jegyzőkönyvének elfogadása: a jegyzőkönyveket módosítás nélkül 
elfogadják.

4. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló véleménytervezet ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229) 
elfogadása. Előadó: HANKISS (EPP) – módosítások megvitatása – véleménytervezet 
elfogadása 

Felszólalnak: az elnök és Ágnes Hankiss 
Határozat: a véleményt 17 szavazattal, 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadják. 

5. A Paul Braithwaite, brit állampolgár által az „Equitable Members’ Action Group” 
(Equitable-tagok Akciócsoportja) nevében benyújtott, 0029/2005. számú petíció az 
Egyesült Királyság kormánya által az élet- és egyéb jellegű biztosításokra vonatkozó 
EU-irányelvek, különösen az „Equitable Life” szabályozására vonatkozó teljes 
végrehajtásáért való felelősségvállalása tekintetében elkövetett állítólagos 
mulasztásról (a petíció benyújtójának jelenlétében)

Az Arthur White, brit állampolgár által benyújtott 0611/2004. számú petíció az 
„Equitable Life Assurance Society” ügyében az Egyesült Királyság hatóságainak 
állítólagos törvénysértéséről 

A Manfred Bischof, német állampolgár által benyújtott 0775/2005. számú petíció a 
brit értékpapír-felügyelet (FSA) állítólagos hiányosságairól az Equitable Life 
Assurance Society ellenőrzése során

Felszólalnak: Paul Braithwaite (a petíció benyújtója), Lukáš Bortel (a Bizottság 
képviselője), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss és az 
elnök. 

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy bár kártérítést ígértek, az EMAG számításai 
szerint mindössze a károk egynegyedét térítik meg és nem a harmadát, amint azt az 
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Egyesült Királyság Pénzügyminisztériuma jelezte. A petíció benyújtója szerint a 
kártérítés megkülönböztető jellegű az Equitable Life társaság idősebb nyugdíjasaival, 
valamint a megkárosított nem brit állampolgárokkal szemben. Az Európai Bizottság 
képviselője hangsúlyozza, hogy az európai jogszabályok múltbeli megsértése miatt 
nem indítható jogsértési eljárás, a Bizottság azonban készen áll intézkedéseket hozni 
az Egyesült Királyság kormánya ellen, amennyiben bizonyítékot talál a Szerződés 
rendelkezéseinek újabb megsértésére. A képviselők támogatják a petíciók benyújtóit, 
és felkérik az elnököt annak biztosítására, hogy az Egyesült Királyság kormánya az 
Equitable Life társaság valamennyi áldozatát méltányos és megkülönböztetésmentes 
módon kártérítésben részesíti.

Határozat: a petíciót nem zárják le, az elnök pedig levelet intéz az Egyesült Királyság 
pénzügyminiszteréhez, George Osborne-hoz annak érdekében, hogy tájékoztassa őt az 
Equitable Life Assurance Society válságával foglalkozó ideiglenes vizsgálóbizottság 
következtetéseiről és ajánlásairól; az elnök javasolni fogja Jerzy Buzek elnöknek, 
hogy intézzen hasonló levelet az angol alsóház elnökéhez, John Bercow-hoz; külön 
hangsúlyt kell fektetni az Equitable Life biztosítótársaság áldozatainak (brit és nem 
brit állampolgároknak) nyújtandó méltányos kártérítés szükségességére. 

6. Vélemény az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (COM 2010/0119) (2010/0074(COD)). Társelőadók: 
WALLIS (ALDE) - HÄFNER (GREENS) – a társelőadók tájékoztatása 

Felszólalnak: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru és az elnök. 

A társelőadók ismertetik a bizottság előtt az események konstruktív tárgyalások utáni 
állását, amelyekre az előző nap került sor a Parlament és a belga elnökség között; 
megjegyzik, hogy a Petíciós Bizottság bevonása és az Alkotmányügyi Bizottság 
társelőadóinak kiváló együttműködése együttesen hozzájárult a rendelettervezet 
jelentős mértékű javításához; sajnálják, hogy olyan kérdéseket, mint a korhatár és a 
jogszerű lakosok polgári kezdeményezések támogatásához való joga nem sikerült 
keresztülvinni, de rámutatnak arra, hogy a Petíciós Bizottság hangsúlyozta az iránti 
készségét, hogy nyilvános meghallgatásokat szervezzen a jövőbeli polgári 
kezdeményezésekről; dicsérettel illetik a belga elnökség és valamennyi bevont 
személyzeti tag erőfeszítéseit; tájékoztatják a képviselőket, hogy az Alkotmányügyi 
Bizottság december 12-én, hétfőn este Strasbourgban ülésezik majd, hogy hivatalos 
formába öntse az elfogadott álláspontot, valamint hogy a decemberi strasbourgi 
plenáris ülésen valószínűleg egyezség születik első olvasatban. 

7. A Saverio De Bonis, olasz állampolgár által az ANLAC – Associazione Nazionale 
Liberi Allevatori di Conigli nevében benyújtott, 0500/2010. számú petíció a 
trösztellenes szabályoknak a nyúlhús piacán történő állítólagos olaszországi 
megsértéséről (a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalnak: Saverio de Bonis (a petíció benyújtója), Claudio Menis (a Bizottság 
képviselője), Pascale Gruny és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le; az elnök levelet intéz az olasz versenyhatósághoz (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato), és arra sürgeti, hogy gyorsítsa fel az eljárást a petíció 
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benyújtója által leírt kérdésekben. 

8. A Laurent Hermoye, belga állampolgár által a Gyakornok Orvosok Jogvédő 
Szövetsége nevében benyújtott, 1103/2007. számú petíció a belgiumi rezidens orvosok 
munkakörülményeiről

Felszólalnak: Madeleine Reid (a Bizottság képviselője), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. 

9. A Paulina Sikorska-Radek, lengyel állampolgár által benyújtott 0709/2007. számú 
petíció a közegészségügyben dolgozó lengyel orvosok alkalmazási feltételeiről 

A Krzysztof Bukiel, lengyel állampolgár által az „OZZL (orvosok nemzeti 
szakszervezete)” nevében benyújtott, 0885/2007. számú, 6770 aláírást tartalmazó 
petíció a lengyel orvosok számára biztosított munkakörülményekről

Felszólalnak: Madeleine Reid (a Bizottság képviselője), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság képviselőjétől kapott szóbeli tájékoztatás 
alapján lezárják (írásbeli megerősítést kérnek az Európai Bizottságtól).

10. A Marc Sasiek, francia állampolgár által benyújtott 0002/2008. számú, körülbelül 
100 aláírást tartalmazó petíció a Franciaországban a mentők személyzetének 
munkaidejére és fizetésére irányadó szabályokról (a petíció benyújtójának 
jelenlétében)

Felszólalnak: Marc Sasiek (a petíció benyújtója), Madeleine Reid (a Bizottság 
képviselője), Pascale Gruny és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság képviselőjétől kapott szóbeli tájékoztatás 
alapján lezárják (írásbeli megerősítést kérnek az Európai Bizottságtól). 

11. Az R.G.S., spanyol állampolgár által benyújtott 1231/2007. számú petíció 
Navarrában a rendőrségi tisztviselők munkakörülményeit szabályozó 
jogszabályokról és e jogszabályoknak a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól 
szóló 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szellemiségének és 
betűjének való meg nem feleléséről

Felszólalnak: Madeleine Reid (a Bizottság képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság képviselőjétől kapott szóbeli tájékoztatás 
alapján lezárják (írásbeli megerősítést kérnek az Európai Bizottságtól).

12. A Dominique Achispon, francia állampolgár által a Nemzeti Rendőr Szakszervezet 
(SNOP) nevében benyújtott, 1616/2008. számú, más aláírásokat is tartalmazó petíció 
a rendőrségi tisztviselők munkaidejéről (a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalnak: Chantal Pons-Mesouaki és Philippe Gernez (a petíció benyújtója 
nevében), Madeleine Reid (a Bizottság képviselője), Victor Boştinaru, Pascale Gruny 
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és az elnök. 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. 

13. A Jean Pirotte, belga állampolgár által a FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle 
des services publics) nevében benyújtott, 0074/2010. számú petíció Belgiumban a 
munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv állítólagos 
megsértéséről (a tűzoltók tekintetében) (a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalnak: Jean Pirotte (a petíció benyújtója), Madeleine Reid (a Bizottság 
képviselője) és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le; a petíció benyújtóját kiegészítő információk 
megküldésére kérik annak érdekében, hogy az Európai Bizottság a felvetett 
kérdésekben további vizsgálódást folytathasson a belga hatóságoknál. 

Az ülést 17.50-kor berekesztik, és a következő nap 9.10-kor Erminia Mazzoni (elnök) 
elnökletével újból megnyitják.

14. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

 A Ley de Costas kapcsán beérkezett petíciókkal összefüggésben hozandó további 
intézkedések megvitatása; a Jogi Szolgálat véleménye (bizalmas): A Jogi Szolgálat 
hangsúlyozza, hogy véleménye csupán az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Ley de 
Costas vonatkozású petíciókra történő jogi alkalmazásának kérdését érinti; elismeri 
azonban, hogy maga a Petíciós Bizottság is rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy az 
alapvető jogokkal és az uniós polgárok jogainak védelmével kapcsolatos ügyekkel 
foglalkozzon; bár elismerik az ügy összetettségét, a koordinátorok azt javasolják, hogy 
a beérkezett petíciókat eseti alapon vizsgálják, külön hangsúlyt helyezve azokra, 
amelyeknél az Európai Unióról szóló szerződésben foglalt jogok érintettek. A nyomon 
követési intézkedések magukban foglalhatják az ily módon összegyűjtött petíciók 
spanyol ombudsman jelenlétében történő megvitatását, valamint bizonyos petíciók 
más bizottságokhoz történő továbbítását.

 Az előadók kijelölése: a koordinátorokat felkérik arra, hogy fontolják meg a 
következő jelentések kiosztását:

- jelentés a hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásáról a beérkezett 
petíciók alapján;

- a Petíciós Bizottság 2010. évi munkájáról szóló éves jelentés;
- vélemény a LIBE bizottság jelentéséről az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának hatékony végrehajtására irányuló stratégiáról szóló bizottsági 
közleményről (COM(2010)573);

- vélemény a LIBE bizottságnak a „2010. évi jelentés az uniós polgárságról” 
című bizottsági közleményről (COM(2010)603 végleges) szóló jelentéséről;

- vélemény az IMCO bizottság „Egységes piac az európaiak számára” című 
jelentéséről (2010/2278(INI)).

Több javaslat érkezik a különböző jelentésekre/véleményekre vonatkozóan, de 
nem születik megállapodás, ezért úgy határoznak, hogy a D’Hondt rendszert 
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alkalmazzák. A végső határozatot elhalasztják a koordinátorok következő 
ülésére, amelyre az elnök ki fogja osztani a számításokhoz szükséges 
dokumentumokat. 

 A Christoph Klein által az ATMED tárgyában benyújtott 0473/2008. számú 
petícióhoz előterjesztett szóbeli választ igénylő kérdésre vonatkozó állásfoglalás-
tervezet (az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése): Kiosztanak egy 
szövegtervezetet, amelyről megállapodás születik; a bizottság a szövegtervezetet az 
Elnökök Értekezletének a decemberi ülésszakra kért szóbeli választ igénylő kérdés 
ismertetéséről hozott határozatát követően fogja előterjeszteni.

 Egy állásfoglalás-tervezet plenáris ülésen történő, az eljárási szabályzat 202. 
cikkének (2) bekezdése szerinti előterjesztésének megvitatása, a 0430/2009., az 
1451/2008. és az 1764/2008. számú, az Unió és Izrael közötti társulási 
megállapodás egyes szempontjairól, valamint a megszállt területeken élő 
palesztin civil lakosság lakhatásáról szóló petíciókkal összefüggésben: A
képviselőcsoportok állásfoglalás-tervezetet készítettek és nyújtottak be a Külügyi 
Bizottság álláspontjának figyelembevételével. Az erről szóló döntéshozatalt a 
koordinátorok soron következő ülésére halasztják, mivel egy szélesebb körű vita 
lebonyolításához több időre van szükség.

 Nikolaus Salavrakos kérelme a görögországi antiszemitizmus kérdésével 
kapcsolatos „Plevris” ügyben beérkezett petíciók kezelését illetően, valamint a 
Petíciós Bizottság részéről a petíció benyújtói számára adandó lehetséges válasz
(a 0746/2010., 0907/2010., 1021/2010. és az 1047/2010. számú petíciók) – a vitát 
Nikolaus Salavrakos kérésére – aki nem tud részt venni az ülésen – a következő ülésig 
elnapolják.

 Az ütemezés, valamint a 2011. évi látogatások szervezésének megvitatása az 
Elnökök Értekezletének határozatát követően

- a 2010. december 7-ére ütemezett skóciai látogatást elhalasztják; a 
későbbiekben új időpontokra tesznek javaslatot és felkérik a képviselőket, 
hogy jelezzék részvételi szándékukat;

- a franciaországi, olaszországi, lengyelországi és bulgáriai látogatás – a 
lehetséges ütemezés megvitatását elnapolják. A kérdés további 
megvitatásakor megfontolnák egy romániai tényfeltáró látogatás lehetőségét 
is.

 Az elnök Famagustában tett látogatása (0733/2004. számú petíció – 2010. június 
3–6.): a koordinátorok között megvitatás céljából kiosztják a Buzek elnökhöz e 
témában intézett levél tervezetét, figyelembe véve az említett kérdésben folytatott 
korábbi vitákat is; az elnök azt kéri, hogy a megjegyzéseket a lehető leghamarabb 
írásban juttassák el hozzá, különben a tervezetet elfogadottnak tekintik.

 Egyéb kérdések: 
- A José Maria Pozancos, spanyol állampolgár által a FEPEX (spanyol 

gyümölcs, zöldség-, virág- és élőnövény-termelők és -exportőrök szövetsége) 
nevében benyújtott, a Marokkóból származó uniós paradicsomimportról 
szóló, 1565/2009. számú petíció tárgyában a Bizottsághoz intézett szóbeli 
választ igénylő kérdés szövegtervezetét a következő ülésen fogják kiosztani, 
valamint arról a következő ülésen állapodnak meg;
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- az elnök javaslatára a koordinátorok beleegyeznek abba, hogy rendszeres 
üléseiket a napirendeken az ülésnap végén 17.30-tól ütemezzék; a 2010. 
január 24–25-i ülés napirendtervezetét – amelyet már elfogadtak – ennek 
megfelelően módosítják.

15. Az R.T., román állampolgár által benyújtott 0733/2010. számú, 3 aláírást tartalmazó 
petíció a Románia nemzeti védelmi stratégiájában a sajtóra tett utalásokkal 
kapcsolatban a szabad véleménynyilvánítás jogának lehetséges megsértéséről

Az Iacob Baciu és Cristi Godinac, román állampolgárok által a Román 
Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége (CSDR) és a MediaSind Szövetség 
nevében benyújtott, 1235/2010. számú petíció a Románia nemzeti védelmi 
stratégiájában a sajtóra tett utalásokkal kapcsolatban a szabad véleménynyilvánítás 
jogának lehetséges megsértéséről (a petíció benyújtóinak jelenlétében)

Felszólalnak: Cristinel Godinac (a petíció benyújtója), Marc Gruber (Európai 
Újságírók Szövetsége – a petíció benyújtóinak érdekében), Rodrigo Ballester (a 
Bizottság képviselője), Valeriu Turcan, Románia köztársasági elnökének szóvivője, 
Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan 
Preda, Pascale Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias Echeverría, 
Michael Cashman, Tatjana Ždanoka és az elnök. 

A petíció benyújtói ismertetik azon rendelkezés veszélyét, amely a sajtókampányt a 
nemzetbiztonság sebezhető pontjának minősíti egy olyan programjellegű 
dokumentumban, mint a nemzeti védelmi stratégia, valamint nyilatkoznak a 
véleménynyilvánítás szabadságának romániai korlátozásához kapcsolódó 
fenyegetésről. A román hatóságok visszautasítják az ilyen jellegű vádakat, azzal 
érvelve, hogy a kérdést kontextusából kiragadva közvetítik, és a nemzeti 
intézményeket célzó, hamis információkon alapuló médiatámadásokra hivatkoznak. 
Valeriu Turcan hangsúlyozza, hogy a rendelkezés célja Románia egy sebezhető 
pontjának azonosítása, és a véleménynyilvánítás szabadságát Romániában nem 
kérdőjelezték meg. Az Európai Bizottság képviselője hangot ad a fennálló helyzet 
miatti aggodalmának, azonban hangsúlyozza, hogy a kérdés nemzeti hatáskörbe 
tartozik. A bizottság tagjai megvitatják a sajtó demokráciában betöltött szerepének 
fontosságát; egyfelől az EPP képviselőcsoporthoz, másfelől az S&D, GUE, Zöldek és 
az ALDE képviselőcsoporthoz tartozó képviselők kifejezik eltérő nézeteiket arra 
vonatkozóan, hogy a bizottság lehetőleg milyen további lépéseket tegyen a szóban 
forgó petíciók ügyében.

Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott szóbeli tájékoztatás, valamint az 
EPP képviselőcsoport kérésére az elnök által elrendelt szavazás eredménye alapján 
lezárják (az Európai Bizottság írásos megerősítést küld a válaszáról). 
Az S&D, GUE, Zöldek és az ALDE delegációk tiltakoznak a szavazás ellen, és 
tiltakozásul elhagyják az üléstermet. Sor kerül a szavazásra; az EPP képviselőcsoport 
16 tagja a petíció lezárása mellett szavaz, ebből azonban csak 12 szavazat érvényes az 
EPP képviselőcsoport bizottságban elfoglalt helyeinek száma alapján.

16. A José Luis Fuarros, spanyol állampolgár által a Plataforma Ciudadana contra el 
puerto industrial de Granadilla nevében benyújtott, 0587/2008. számú petíció a
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granadillai (Tenerife, Spanyolország) ipari kikötőben zajló munka felügyelete 
érdekében létrehozott közalapítvány függetlenségével kapcsolatban tett 
kötelezettségvállalások állítólagos megsértéséről (lehetőleg a petíció benyújtójának 
jelenlétében)

Felszólalnak: Jose Luis Fernandez Fuarros (a petíció benyújtója), Javier Ruiz Tomas 
és Beatriz Huidobro Laso (a Bizottság képviselői), Gabriel Mato Adrover, Margrete 
Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
Echeverría és Willy Meyer (alelnök, aki Erminia Mazzonit helyettesíti az elnöki 
tisztségben).
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság képviselőitől kapott tájékoztatás alapján 
lezárják; felkérik a petíció benyújtóját, hogy az Unió hatáskörébe tartozó újabb 
szempontok felmerülése esetén nyújtson be új petíciót. 

17.  A J.S., brit állampolgár által benyújtott 0148/2009. számú petíció az Adisseo üzem 
tevékenységéből eredő vegyi szennyezésről és annak egy francia város lakosainak 
egészségére gyakorolt káros hatásáról

Felszólalnak: Peter Wessman (a Bizottság képviselője), Pascale Gruny és az elnök (az 
ülésen ismét Erminia Mazzoni elnököl). 
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le.

 Ügyrendi felszólalás: Victor Boştinaru megkérdőjelezi az elnök által a 0733/2010. és 
1235/2010. számú petíciók nyomon követéséről szóló szavazás elrendeléséről hozott 
határozat érvényességét, és bejelenti, hogy hivatalosan is tiltakozni kíván az Elnökök 
Értekezleténél az eljárási szabályzat 195. cikke (2) bekezdésének megsértése miatt. Az 
elnök válaszul elmondja, hogy kész a szavazás érvényességének megvizsgálására, 
amennyiben az illetékes szolgálatok az eljárási szabályzat helytelen alkalmazását 
állapítanák meg, valamint hasonló utasítások érkeznének a feletteseitől.

18.  Egyéb kérdések

 Pascale Gruny bejelenti, hogy távozik a bizottságból, hogy csatlakozzon a francia 
nemzetgyűléshez; megköszöni a bizottság tagjainak, valamint a Titkárságnak az 
együttműködésüket. Az elnök köszönetet mond a Pascale Gruny-val folytatott 
nagyszerű közös munkáért. 

19. Elnapolt petíciók

A 0261/2005. és a 0305/2010. számú petíciók megvitatását elnapolják; megvitatásuk 
időpontját a soron következő ülések egyikén jelölik ki.

20. A B. csoportba sorolt petíciók

 Az 1098/98., 0535/2002., 0689/2004., 0727/2005., 0827/2005., 0155/2006., 
0442/2006., 0494/2006., 0828/2006., 0470/2006., 0214/2007., 0250/2007., 
0286/2007., 0704/2007., 0781/2007., 0842/2007., 1394/2007., 0444/2008., 
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0576/2008., 1085/2009., 0610/2009., 0683/2009., 1050/2009., 1130/2009., 
1243/2009., 1253/2009., 1266/2009., 1485/2009., 1777/2009., 1910/2009., 
0001/2010., 0171/2010., 0276/2010., 0284/2010., 0307/2010., 0317/2010., 
0322/2010., 0327/2010., 0347/2010., 0360/2010., 0396/2010., 0397/2010. és a 
0408/2010. számú petíciókat az Európai Bizottságtól kapott írásbeli tájékoztatás 
alapján lezárják.

 A következő petíciókat nem zárják le:
- a 0461/2006., 1017/2006., 0217/2007., 1232/2007., 0716/2008. és a 

120/2010. számú petíciók – Willy Meyer kérésére; 
- az 1003/2005. és a 0249/2007. számú petíciók – Margrete Auken kérésére. 

21. A következő ülés időpontja és helye 

 2011. január 24., hétfő, 15.00–18.30 és 2011. január 25., kedd, 9.00–12.30, Brüsszel.

Az ülést 12.33-kor berekesztik.

Mellékletek: 
A legutóbbi ülés (2010. november 9.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke
Az elnök feljegyzéseihez tartozó melléklet alapján lezárásra javasolt petíciók jegyzéke
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