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JEGYZŐKÖNYV
a 2010. november 9-én 9.00 és 12.30, valamint 15.00 és 18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

 Koordinátorok ülése (zárt ülés, 9.00 és 10.00 között)

Az ülést 2010. november 9-én, kedden 10.10-kor Carlos Iturgaiz (alelnök) elnökletével nyitják 
meg. 

1. A napirendtervezet elfogadása (PE)

Carlos Iturgaiz Erminia Mazzoni elnök, valamint Chrysoula Paliadeli és Willy Meyer 
alelnökök bocsánatkérését tolmácsolja az ülés első részéről történő távolmaradásért.

Carlos Iturgaiz ezt követően bejelenti, hogy az ülést a polgári kezdeményezésről szóló 
rendeletre irányuló javaslatról szóló 6. napirendi pont vitájával kezdik, amelyek 
társelőadóiként Diana Wallist és Gerald Häfner urat jelölték ki, mivel az időbeosztást az 
AFCO bizottságban zajló vitához kell igazítani. Az elnök koordinátorok határozataira 
vonatkozó közleményeit a 3. pont után hallgatják meg.

A napirend 22. pontját Pascale Gruny kérésére elnapolják. 

A 8., 9., 10., 11., 12. és 13. napirendi pontot a petíciók benyújtói fogják ismertetni. A 12. 
pontot Peter Hustinx, európai adatvédelmi biztos ismerteti majd, aki nyilatkozni fog Hankiss 
Ágnesnek a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó véleménye kapcsán.

A módosított napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy az elnök feljegyzéseinek mellékletét – amely a petíciók újbóli 
megnyitására, lezárására vagy visszavonására vonatkozó ajánlásokat tartalmaz – tíz nappal 
korábban kiosztották a tagok körében. Mivel nem érkeztek megjegyzések, az ajánlásokat 
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elfogadottnak tekintik.

3. Vélemény az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Társelőadók: WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERTS)

Diana Wallis és Gerald Häfner ismerteti a polgári kezdeményezésről szóló véleményt, 
amelyet konszenzusos vita követ valamennyi képviselőcsoport tagjainak bevonásával. 

Munkaterv: 
Módosítások határideje: 2010. november 15., 18.00
Szavazás: 2010. november 22. 

Felszólalnak: Diana Wallis, Gerald Häfner, Zita Gurmai (az AFCO bizottság társelőadója), 
Mario Paulo Tenreiro (a Bizottság képviselője), Piet Heirbaut (a Tanács belga elnökségének 
képviselője), Mariya Nedelcheva, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Pascale Gruny és Peter 
Jahr.

4. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól 

  A PETI bizottság jövőbeli meghallgatása (2011) az „Uniós polgárság, alapvető jogok 
és civil társadalom” témájában: a napirendi pontot a koordinátorok egy következő 
ülésére napolják; felkérik a képviselőcsoportokat, hogy segítsenek egy esetleges 
szakértői jegyzék elkészítésében. A titkárság programtervezetet dolgoz majd ki, 
amelyet 2011 elején fognak a koordinátorok elé terjeszteni.

 A petícióknak nem minősülő beadványok tekintetében vita alakult ki a Parlament 
petíciók regisztrálásába bevont különböző szolgálatai között, majd egyezség született 
a különböző Főigazgatóságok között, amely egyezséget annak titkárság általi átvételét 
követően fognak ismertetni a koordinátorokkal. 

 A tengerparti területek védelméről szóló törvényre (Ley 22/1988 de Costas) vonatkozó 
napirendi pontot a koordinátorok következő ülésére napolják el.

Felszólalnak: az elnök, Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, David Lowe (a 
Petíciós Bizottsági Osztály vezetője)

5. Walter Grytzik német állampolgár által Günter Modlinger nevében benyújtott 
1667/2009. számú petíció a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén alkalmazandó 
költségmentességről szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv megsértéséről

Felszólalnak: Michal Wiktorowicz (a Bizottság képviselője) és Rainer Wieland.

Határozat: a petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig és a 
Jogi Bizottság véleményezéséig nem zárják le, valamint a petíciót tájékoztatás céljából meg 
fogják küldeni az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számára.

6. Ann Hallam, brit állampolgár által a Brighton and Hove Palestine Solidarity 
Campaign nevében benyújtott, 11 aláírást tartalmazó 430/2009. számú petíció az EU-
Izrael társulási megállapodásról

Felszólalnak: Mónica Wusterman (a petíció benyújtója), Riccardo Serri (a Bizottság 
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képviselője), Diana Wallis, Keith Taylor, Margrete Auken és Pascale Gruny

Határozat: a petíció vizsgálatát nem zárják le, és a következő ülésen egy plenáris ülésre 
benyújtandó állásfoglalásra irányuló indítványt fognak előterjeszteni a koordinátorokhoz.

7. David Pegg, brit állampolgár által a „York Branch of the Palestine Solidarity 
Campaign” nevében benyújtott 1451/2008. számú petíció az Izraeli Bizottság a 
Házrombolások Ellen (ICHD) szervezet számára biztosított uniós finanszírozás 
visszaállításáról

David Pegg brit állampolgár által az EU Trade Group of the Palestinian Solidarity 
Campaign nevében benyújtott 1764/2008. számú petíció a megszállt palesztin 
területeken található izraeli településekről származó termékek EU-ba történő 
mindennemű importjának tilalmáról 

Felszólalnak: David Pegg (a petíció benyújtója), Riccardo Serri (a Bizottság képviselője), 
Margrete Auken. 

Határozat: Határozat születik arról, hogy 
 lezárják az 1451/2008. számú, a Bizottságnak a szervezet finanszírozása iránti 

elkötelezettségére vonatkozó petíció vizsgálatát 
 nem zárják le a 1764/2008. számú petíciót, valamint a következő ülésen egy plenáris 

ülésre benyújtandó állásfoglalásra irányuló indítványt terjesztenek elő a 
koordinátorokhoz.

Felszólalnak: David Pegg (a petíció benyújtója), Riccardo Serri (a Bizottság képviselője), 
Margrete Auken.

8. Peter Hustinx, európai adatvédelmi biztos nyilatkozata az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló vélemény 
kapcsán (2008/0090(COD)) COM (2008)0229)  Előadó: HANKISS  (PPE)

Felszólal: Peter Hustinx (európai adatvédelmi biztos), Pascale Gruny

9. Joris den Blanken (valószínűleg) holland állampolgár által a „Greenpeace 
European Unit” nevében benyújtott 431/2010. számú, további 17 aláírást tartalmazó 
petíció a Lengyelország középső részén található Tomisławicében tervezett bányászati 
projektről 

Felszólalnak: Joris den Blanken (a petíció benyújtója), Iwo Los (a petíció benyújtója), Alicja 
Kozlowska (a Bizottság képviselője), Margrete Auken.

Határozat: a Bizottság további információinak megérkezéséig a petíciót nem zárják le, 
valamint levelet fognak intézni a lengyel hatóságokhoz.

10. A Nieves Ibeas Vuelta, spanyol állampolgár által a „Chunta Aragonesista” 
nevében benyújtott, 1680/2008. számú petíció az Ebro folyó, továbbá a Ter és a 
Llobregat folyók vízgyűjtő medencéjét összekötő vízelvezetésről

Felszólalnak: Miguel Martinez Tomey (a petíció benyújtója), Jorge Rodriguez Romero (a 
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Bizottság képviselője), Margrete Auken.

Határozat: a petíció vizsgálatát lezárják. 

11. Jean Marie Taga Fosso francia állampolgár által benyújtott 0006/2009. számú 
petíció a brit hatóságok által francia gyógyszerészeti oklevelének (gyógyszerész egyetemi 
fokozat) el nem ismerése kapcsán alkalmazott, állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetéséről (a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint 
A.E., spanyol állampolgár által benyújtott 1413/2009. számú petíció az Egyesült 
Királyságban a gyógyszerészi szakma gyakorlásával kapcsolatban állampolgárság 
alapján történő állítólagos hátrányos megkülönböztetésről
valamint 
José Antonio Melgarejo Melgajero spanyol állampolgár által benyújtott 1812/2009. 
számú petíció a Nagy-Britanniában tevékenykedni szándékozó, más tagállamban 
szerzett diplomával rendelkező gyógyszerészek helyzetéről

Felszólalnak: Jean Marie Taga Fosso (a petíció benyújtója), Andras Mogyoro (a Bizottság 
képviselője), Victor Bostinaru és az elnök. 

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, és 
a Petíciós Bizottság elnöke, Erminia Mazzoni levelet fog intézni a belső piacért felelős 
európai biztosnak, Michel Barnier alelnöknek.

*
*  *

Az ülést 13.10-kor felfüggesztik és 15.12-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
újból megnyitják.

*  *
*

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

Felszólalnak: Werner Sandig (a petíció benyújtója), Ctibor Kocman (a Bizottság képviselője), 
Peter Jahr, Roger Helmer, Victor Bostinaru, Margrete Auken és Michael Eilenberg (a petíció 
benyújtója) 

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, 
valamint levelet fognak intézni a cseh hatóságokhoz. 

13. Az Alberto Mayor Barajona, spanyol állampolgár által az Ecologistas en Acción 
(Guadalajara) nevében benyújtott, 0179/2008. számú petíció a Vega del Henares 
térségre (Castilla – La Mancha) vonatkozó városfejlesztési projekt jóváhagyásával 
kapcsolatban az EK környezetvédelmi jogszabályainak állítólagos megsértéséről

Felszólalnak: Alberto Mayor Barajona (a petíció benyújtója), José Ramos Florido (a 
Bizottság képviselője), Miguel Angel Martinez, Carlos Iturgaiz és Margrete Auken
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Határozat: a petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól a projektekre vonatkozóan kapott 
további tájékoztatásig, valamint a spanyol bíróságok határozatáig, továbbá az Európai 
Bizottság szóbeli állásfoglalásának megerősítéséig nem zárják le. 

14. Simon Busuttil európai parlamenti képviselő, máltai állampolgár által 
választópolgárai nevében benyújtott 158/2010. számú, több mint 1200 aláírást 
tartalmazó petíció a máltai építőipari ágazat okozta porszennyezéssel összefüggésben a 
levegőminőségről szóló 1996/62/EK és az 1999/30/EK irányelvek állítólagos 
megsértéséről 

Felszólalnak: Ronald John Formosa (a petíció benyújtója), Beatrice Zaremba (a Bizottság 
képviselője), Simon Busuttil és Victor Bostinaru.

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól az irányelv máltai jogrendbe való átültetésére 
vonatkozóan kapott további tájékoztatásig nem zárják le.
E kérdéssel kapcsolatban levelet fognak intézni a máltai hatóságokhoz további tájékoztatás 
kérése céljából.

15. A Michael Zammit, máltai állampolgár által benyújtott, 0959/2006. számú petíció 
a Lija (Málta) lakosai számára egészségi és környezeti problémákat okozó Blokrete Ltd. 
gyárának működéséről

Felszólalnak: Beatrice Zaremba (a Bizottság képviselője) és Simon Busuttil.

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.«
E kérdéssel kapcsolatban levelet fognak intézni a máltai hatóságokhoz további tájékoztatás 
kérése céljából.

16. G.C., brit állampolgár által benyújtott 244/2009. számú petíció a 
motorkerékpárja után Máltán fizetett regisztrációs díjról

Felszólalnak: Lina Vatenaite (a Bizottság képviselője) és Simon Busuttil

Határozat: a petíció vizsgálatát lezárják. 

17. Jean-Pierre Decool francia állampolgár által Bruno Rommelaere és élettársa, de 
Castro asszony nevében benyújtott 398/2010. számú petíció a járművük forgalmi 
engedélyének egy portugáliai utazás során történt bevonásáról 

Felszólalnak: Paulina Carlin (a Bizottság képviselője), Carlos Iturgaiz és Pascale Gruny

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

18. José María Pozancos, spanyol állampolgár által a FEPEX (spanyol gyümölcs-, 
zöldség-, virág- és élőnövény-termelők és -exportőrök szövetsége) nevében benyújtott, 
1565/2009. számú petíció a Marokkóból származó uniós paradicsomimportról

Felszólalnak: José María Pozancos (a petíció benyújtója), Emanuel Jacquin (a Bizottság 
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képviselője), Carlos Iturgaiz, Josefa Andrés Barea, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, 
Cristina Gutiérrez-Cortines és Pascale Gruny

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, 
levelet fognak intézni a Bizottsághoz az 1580/2007. számú rendelet felülvizsgálatának 
tárgyában, és be fognak nyújtani egy szóbeli választ igénylő kérdést a plenáris ülésre, a 
petíciót véleményezés céljából meg fogják küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság számára.

19. Klavdija Ševcova, lett állampolgár által a biķernieki kórház nevében benyújtott, 
1269/2009. számú, 832 aláírást tartalmazó petíció a biķernieki kórház átszervezéséről és 
a lett egészségügyi ellátásban felhasználható uniós alapokról  

Felszólalnak: Agnese Dagile (a Bizottság képviselője)

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják.«
20. Pablo Serrano, francia állampolgár által benyújtott 720/2009. számú petíció az 
állampolgárság alapján történő diszkriminációról 

Felszólalnak: Belén Perez Mansillas (a Bizottság képviselője), Carlos Iturgaiz, Pascale 
Gruny, Peter Jahr és Chrysoula Paliadeli 

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, 
valamint levelet fognak intézni a spanyol hatóságokhoz, és a petíciót tájékoztatás céljából 
meg fogják küldeni a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság számára.

21. Kostas Papadopoulos, görög állampolgár által benyújtott 1025/2009. számú 
petíció az Európai Uniónak a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt 
felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó jogi aktusainak a görög hatóságok 
általi megkerüléséről, valamint a területen érvényes görög rendelkezések kidolgozásáról 

Felszólalnak: Mario Gabrielli Cossellu (a Bizottság képviselője)

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják.

*
Az ülést 17.40 és 17.50 között Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével folytatják.

*
22. Kostas Papadopoulos, görög állampolgár által benyújtott 0423/2009. számú 
petíció az energiahatékonyságra vonatkozó uniós elvek érvényesítésének görögországi 
eredménytelenségéről 

Felszólalnak: Tatiana Marquez Uriarte (a Bizottság képviselője) és az elnök.

Határozat: a petíció vizsgálatát a görög hatóságoktól kapott válasz alapján egy külön levéllel 
lezárják.

*
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Az ülést 17.50-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatják.
*

23. Kroum Kroumov bolgár állampolgár által benyújtott, 16 aláírást tartalmazó, 
0824/2008. számú petíció Bulgáriában az árliberalizációról és a jogi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos versenyképességi védintézkedések kéréséről 

Felszólalnak: Sophie Maletras (a Bizottság képviselője) 

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

22.  A B. csoportba sorolt petíciók
A 91/2005., 554/2006., 572/2006., 759/2006., 773/2006., 239/2007., 343/2007., 398/2007., 
656/2007., 840/2007., 953/2007., 996/2007., 1181/2007., 1305/2007., 87/2008., 994/2008., 
1252/2008., 1304/2008., 1511/2008., 1579/2008., 1696/2008., 299/2009., 334/2009., 
558/2009., 574/2009., 657/2009., 806/2009., 895/2009., 1080/2009., 1142/2009., 1290/2009., 
1503/2009., 1551/2009., 1754/2009., 1838/2009., 55/2010., 83/2010., 135/2010., 155/2010., 
190/2010., 192/2010., 278/2010., 279/2010., 280/2010., 281/2010., 298/2010., 308/2010., 
309/2010., 314/2010., 316/2010., 349/2010., 364/2010., 374/2010., 386/2010., 416/2010., 
418/2010. és a 486/2010. számú petíciót a Bizottság írásbeli válasza alapján lezárják.

A 169/2007., 1276/2007., 1386/2007., 270/2010., 331/2010., 651/2010., 405/2010. és a 
445/2010. számú petíciót kiemelik a „B” napirendi pontok közül, és egy későbbi ülésen az 
„A” napirendi pontok között tárgyalják.

23. A következő ülés időpontja és helye 

2010. december 1., szerda, 15.00–18.30 és 2010. december 2., csütörtök, 9.00–12.30, 
Brüsszel.

*
*  *

Az ülést Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 18.10-kor berekesztik.
*  *
*

Melléklet: a legutóbbi ülés (2010. október 25. és 26.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók 
jegyzéke. 
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