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JEGYZŐKÖNYV
a 2011. január 24-én, hétfőn, 15.00–18.30

és 2011 január 25-én, kedden, 9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2011. január 24-én, hétfőn, 15.05-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 456.777)

Mielőtt megtenné észrevételeit a napirenddel kapcsolatban, az elnök bejelenti, hogy új tagot 
jelöltek ki Pascale Gruny helyére, és az EPP képviselőcsoport Philippe Boulland-t nevezte ki 
a Petíciós Bizottságon belüli munkára.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy amióta a koordinátorok decemberben elfogadták a 
napirendtervezetet, számos változtatás vált szükségessé, következésképpen a hétfői ülésnek a 
Busuttil-jelentés következményeivel foglalkozó ötös pontját és a hulladékok nyomon 
követésével foglalkozó hetes pontját egy későbbi ülésre halasztották.A bizottság éves 
jelentéséről való első eszmecserét érintő tizenhármas pontot egy előadó kinevezésének és a 
2010-ben beérkezett petíciókról szóló naprakész adatok közzétételének függvényében a 
februári ülésre halasztották.

Az elnök továbbá kijelenti, hogy a petíciók benyújtói jelen lesznek a hatos, nyolcas, kilences, 
tízes, tizenhatos, tizennyolcas, tizenkilences, húszas és huszonegyes pont tárgyalásánál, 
valamint hogy a jegyzőkönyvet a következő reggeli ülés kezdetén fogják jóváhagyni.

A napirendet ezzel a módosítással elfogadják.

Felszólalók: Angelika Werthmann (aki kéri, hogy a part menti övezetekről szóló spanyol 
törvénnyel kapcsolatos petíciók ügyét vegyék fel a következő ülés napirendjére), Peter Jahr 
(aki megemlíti a sürgős kérvények kérdését, amit a koordinátorok ülésén fog felvetni), 
Margrete Auken (aki kijelenti, hogy a decemberi ülésen megvitatott, a romániai 
sajtószabadságot illető román petíciókat nem tekinti lezártnak), Carlos José Iturgaiz Angulo 
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(aki kijelenti, hogy szeretné megváltoztatni a decemberi ülés jegyzőkönyvét), Victor Bostinaru 
(aki megemlíti a román petíciókat illető, politikai csoportok közötti megegyezést), Rainer 
Wieland (aki a Titkárságnak küldött, a SIR-dokumentumok határidejét illető e-mailjeinek jobb 
nyomon követését kéri) valamint az elnök, aki felhívja rá a figyelmet, hogy a jegyzőkönyvvel 
kapcsolatos ügyeket a következő reggel kell felhozni, és hogy a román petíciókat a 
koordinátorok ülésén fogják megbeszélni.

2. Az elnök közleményei

Az elnök feljegyzéseihez tartozó mellékletet kiosztották, hogy mindenki megtehesse 
megjegyzéseit az egyes petíciók fenti okokból történő újra megnyitásával vagy lezárásával 
kapcsolatban. Mivel nem történt észrevétel az ajánlásokat illetően, ezeket jóváhagyottnak 
tekintik.

3. Egyéb kérdések

Nincs egyéb kérdés.

4.     A Mariagrazia Canuti olasz állampolgár által benyújtott 273/2010. számú petíció a 
Róma melletti Malagrottában működő hulladéklerakóról

Felszólalók: az elnök, Mariagrazia Canuti (a petíció benyújtója), Ion Codescu (a Bizottság 
képviseletében), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr és Victor 
Bostinaru.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 
Levelet küldenek az olasz hatóságoknak (a polgármesternek és a tartomány elnökének), akiket 
szintén meghívnak a Bizottságnak a petíciót illető következő megbeszélésére.

5.   Az Ivaylo Asenov Krastev bolgár állampolgár által „a lakosság és a környezet 
egészségének és életének védelméért” elnevezésű szervezet nevében benyújtott 
1405/2007. számú petíció egy lakossági szilárdhulladék-lerakó illegális működéséről

Felszólalók: az elnök, Ivaylo Asenov Krastev (a petíció benyújtója) képviseletében Ventzislav 
Bojilov, Detelin Ivanov és Jean-Francois Brakeland (a Bizottság képviseletében), Iliana 
Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann és Peter Jahr.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 
Levelet küldenek Bulgária állandó képviseletének.

6.  A Mavroudis Voridis görög állampolgár által benyújtott 0078/2007. számú petíció 
Kelet-Attika egy részén egy szemétlerakóhely megépítéséről

Felszólalók: az elnök, Mavroudis Voridis (a petíció benyújtója), Georges-Stavros Kremlis (a 
Bizottság képviseletében), Nikolaos Salavrakos és Angelika Werthmann.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 
Levelet küldenek Görögország állandó képviseletének.

*
Az ülés Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnökletével folytatódik.

*
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7.  A Juozas Imbrasas litván állampolgár által benyújtott 1292/2009. számú petíció egy 
tervezett vilniusi hulladékégető művel összefüggésben a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok állítólagos megsértéséről  

Felszólalók: az elnök, Juozas Imbrasas (a petíció benyújtója, európai parlamenti képviselő), 
Peter Vajda (a Bizottság képviseletében) és Victor Bostinaru.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott választ követően lezárják.

*
Az ülés Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.

*

8.  Koordinátorok ülése (zárt ülés, 17.10–19.10)

***

Január 25-e, kedd

Az ülést 9.05-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják meg

9.  A koordinátorok határozatai

a. Jelentések és vélemények elosztása
A koordinátorok megerősítik, hogy a d’Hondt-rendszert kell használni a jelentések és 
vélemények elosztására, ahogyan abban a jelenlegi jogalkotási ciklus elején megállapodtak. 
Javasolják a módszer alkalmazásának világosabbá tételét. Az IMCO-nak írandó véleményt az 
időbeli korlátok miatt írásbeli eljárással osztják az elnökre. A fennmaradó jelentéseket és 
véleményeket a következő koordinátori ülésen fogják elosztani, ha a koordinátorok politikai 
megállapodásra jutottak a d´Hondt-rendszer alapját illetően.

b. A sürgős petíciókról szóló memorandum
A koordinátorok megállapodnak a következő memorandumot illetően:
A PETI bizottság bármely teljes jogú tagja jogosult sürgősségi eljárást kérni egy petíció 
ügyében. A kérést írásban kell megindokolni, és továbbítani kell a bizottság elnöki hivatalába. 
Amennyiben a szóban forgó petíciót még nem nyilvánították elfogadhatónak az eljárási 
szabályzat 217. cikk (1) és (7) bekezdése alapján, a kérés időpontját követő első rendes 
bizottsági ülés napirendjén fel kell tenni az elnöknek a petíció elfogadhatóságának kérdését.

Az elnöknek továbbítania kell a petíciót a sürgősségi eljáráskérés dátumát követő első rendes 
koordinátori ülésre. Az elnöknek ugyanakkor tájékoztatnia kell az illetékes bizottságo(ka)t és 
fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, hogy véleményt kérjen tőlük.

A koordinátoroknak meg kell vitatniuk az illetékes bizottság(ok) és a Bizottság véleménye és 
megjegyzései fényében teendő további lépéseket. Miután a koordinátorok végleges 
állásfoglalást hoztak a petíciót illetően, az eljárási szabályzat 192. cikkének megfelelően az 
elnöknek a bizottsági ülés napirendjére kell tűznie a petíciót. Erre az ülésre a petíció 
benyújtóját, az illetékes bizottság(ok) tagjait és a Bizottságot kell meghívni. 
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A bizottság végső következtetését bele kell foglalni a Parlamentnek a PETI bizottság éves 
jelentéséről szóló állásfoglalásába.

c. Szóbeli választ igénylő kérdés a FEPEX (spanyol gyümölcs-, zöldség-, virág- és 
élőnövény-termelők és -exportőrök szövetsége) nevében benyújtott, 1565/2009. számú 
petícióval kapcsolatban
A szóbeli választ igénylő kérdést újra fogják tárgyalni a következő koordinátori ülésen, 
amikor az angol és francia fordítás elérhető lesz.

d. Küldöttség és tényfeltáró látogatások 2011-ben
A titkárság feljegyzést készít a helyek elosztásáról a delegációkban és a tényfeltáró 
látogatások során, valamint az elrendezésükről szóló szabályokról. 

e. További koordinátori megállapodások

i. 2011. január 1-től a Parlament eljárási szabályzatát kell alkalmazni a PETI összes eljárása 
során. Az eljárási szabályzat szerint az elnök a szabályzat őre.
  
ii. 2011. január 1-től a d'Hondt-eljárást kell alkalmazni nemcsak a jelentések és vélemények, 
hanem a delegációk és tényfeltáró küldetések elosztásakor is.

iii. Abban az esetben, ha egy petíciót benyújtó újra meg akarja nyitni a petícióját további új 
információ alapján, kérést kell intéznie az elnökhöz, akinek továbbítania kell azt a 
koordinátorokhoz határozathozatalra. 

iv. A petíció benyújtóinak levele alapján a koordinátorok úgy határoztak, hogy újra 
megnyitják a romániai sajtószabadsággal kapcsolatos petíciókat (733/2010 és 1235/2010 
petíció).

Felszólalók: Miguel Angel Martínez Martínez (az ATMED (473/2008 petíció) tárgyában 
feltett szóbeli kérdéssel kapcsolatban az előző heti plenáris ülésen folytatott vitáról), Norica 
Nicolai (a média romániai helyzetével kapcsolatban), Gerald Häfner (aki tiltakozik a 
romániai sajtószabadságról szóló petíciók elfogadhatóságáról tartott szavazás módja miatt, 
valamint amiatt, hogy a PPE csoport nem PETI bizottsági tagjai helyettesítettek PETI tagokat 
a szavazás során), Angelika Werthmann (ismételten útmutatást kérve a part menti övezetekről 
szóló spanyol törvény és a kapcsolódó ügyek nyomon követésére vonatkozóan), Margrete 
Auken (a d'Hondt-rendszer értelmezésével kapcsolatban), Peter Jahr (aki szerint ebben az 
ügyben a koordinátorok az illetékesek) és Victor Bostinaru (a romániai médiatörvény 
bizottság által való 2010. december 2-i megvitatása után őt ért hatásokról, valamint egy 
általa a Különleges Távközlési Szolgálat vezetőjétől kapott levélről, amelyet ismertet az 
ülésen).  

10. A 2010. november 9-i, november 22-i és december 1–2-i ülés jegyzőkönyvének 
elfogadása

A november 9-i és november 22-i ülés jegyzőkönyvét módosítások nélkül elfogadják.  A 
decemberi ülés jegyzőkönyvét Carlos José Iturgaiz Angulo kérésére a 14. pont első 
szakaszának következő módosításával fogadják el:

A Jogi Szolgálat hangsúlyozza, hogy véleménye csupán az Európai Unió Alapjogi 
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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, Wallis asszony kifejti, 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 a petíciók Környezetvédelmi Bizottsághoz és a Jogi 
Bizottsághoz történő továbbítását.

11.   Vélemény az Egységes piac az európaiak számára című dokumentumról (IMCO) 
(2010/2278(INI))
        (elfogadás az IMCO bizottságban: 2011.02.28. – a plenáris ülésen: 2011.03.23.)
       – első eszmecsere

Felszólalók: az elnök, Nathalie Berger (a Bizottság képviseletében), Peter Jahr és Margrete 
Auken.  A módosítások benyújtásának határideje: Január 27., csütörtök, 15 óra.  Szavazás a 
bizottságban: 2011. február 1.

12.  A tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot összekötő „Északi 
áramlat” gázvezeték környezeti hatásáról szóló jelentés nyomon követéséről szóló vita 
(614/2007. és 952/2007. számú petíció) (2007/2118(INI)) (Előadó: Marcin LIBICKI)

Felszólalók: az elnök, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas (a Bizottság 
képviseletében), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Lena 
Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken és Peter Jahr.
Határozat: Hosszas vitát követően felkérik a Bizottságot, hogy írásban küldje el a tagok által 
a vita során feltett kérdésekre való válaszait. Különös figyelmet fordítanak a KHV-irányelv 
alkalmazásának módjára.

13.  A Michal Racki lengyel állampolgár által benyújtott 1345/2009. számú petíció egy 
Lengyelországban, Alsó-Sziléziában található, barnaszén fejtésére szolgáló nyíltszíni 
fejtésről
valamint
Az Irena Rogowska lengyel állampolgár által a „Stop Odkrywce” (Állítsák le a nyíltszíni 
bányászatot) szervezet nevében benyújtott, 46/2010. számú petíció a lengyelországi Alsó-
Sziléziában folytatott külszíni barnaszénbányászatról

Felszólalók: az elnök, Irena Rogowska (a petíció benyújtója), Ludwik Tomialojc professzor (a 
petíció benyújtójának képviseletében), Alicja Kozlowska (a Bizottság képviseletében), Lena 
Kolarska-Bobinska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru és 
Robert Chrusciel (Ruja polgármestere).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 
Levelet küldenek Lengyelország állandó képviseletének.

14.  A Francis Pont francia állampolgár által benyújtott 1843/2009. számú petíció a 
franciaországi Bréziers-ben működő szennyvíztisztító állomás nem megfelelő 
igazgatásából fakadó súlyos egészségügyi kockázatokról
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Felszólalók: az elnök és Helmut Bloech (a Bizottság képviseletében), és M.Philippe Boulland 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  
Levelet küldenek a francia helyi hatóságoknak.

15.  A Bo Håkansson dán állampolgár által a „Dán Természetvédelmi Egyesület” 
nevében benyújtott 1486/2009. számú petíció a dán állam részéről a Natura 2000 
területeken folytatott kagylóhalászati engedélyek kiadásáról, illetve a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi 
irányelv ezzel kapcsolatos megsértéséről

Felszólalók: az elnök, Henning Mørk Jørgensen (a Dán Természetvédelmi Egyesület 
képviseletében), Susanne Wegefelt (a Bizottság képviseletében), Margrete Auken, Victor 
Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman (a Bizottság képviseletében) és René La Cour Sell (a 
petíció benyújtója).
Határozat: A petíció vizsgálatát nem zárják le a Bizottságtól kapott, mindenekelőtt a 
helyszínre gyakorolt hatásra és az arra vonatkozó további tájékoztatásig, hogy más érzékeny 
tengerparti területek szintén érintettek-e.

16. Tényfeltáró látogatás az ausztriai Vorarlbergben található Mellauba és Damülsbe 
(2010. 9. 29–10. 01.) a Lothar Petter osztrák állampolgár által a Mellauban és 
Damülsben (Vorarlberg, Ausztria) tervezett új télisport-létesítmények elleni 
akcióbizottság nevében benyújtott, 26 aláírást tartalmazó, a Mellauban és Damülsben 
tervezett síliftekről és kötélpályákról szóló, 0672/2007. számú petíció ügyében
– a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés megvitatása

Felszólalók: az elnök, Rainer Wieland (a küldöttség vezetője), Marianne Muller (a Bizottság 
képviseletében), Lothar Petter (a petíció benyújtója), Eva Lichtenberger, Angelika 
Werthmann és Victor Bostinaru.
Határozat: Arra kérik a koordinátorokat, hogy fontolják meg egy szóbeli választ igénylő 
kérdés feltevését a Plenárisnak. 
Levelet küldenek Ausztria állandó képviseletének. A tényfeltáró látogatásról szóló jelentést 
előre láthatólag március 15–16-án fogják elfogadni. A tagok újra kifejezik aggodalmukat az 
KHV-irányelv alkalmazásával kapcsolatban.

17. A David Petrie brit állampolgár által benyújtott 689/98. számú petíció az 
olaszországi egyetemeken az idegen nyelvi lektorok (lettori) által tapasztalt 
nehézségekről

Felszólalók: az elnök, David Petrie (a petíció benyújtója), Dimitrios Kontizas (a Bizottság 
képviseletében), Margrete Auken, Victor Bostinaru és Peter Jahr (aki hangsúlyozza, hogy a 
petíciót újra fel kell majd venni a napirendre az év vége előtt).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 
Levelet küldenek Olaszország állandó képviseletének.

18.  A H.M. portugál állampolgár által a portugál turisztikai vállalkozások 
egyesületének, az „AETP”-nek a nevében benyújtott 1132/2009. számú petíció az uniós 
operatív programok keretében beadott támogatási pályázatok átláthatatlanságról

Felszólalók: az elnök, H.M. (a petíció benyújtója), Dirk Peters (a Bizottság képviseletében), 
Peter Jahr és Victor Bostinaru.
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Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  

19.  A B. csoportba sorolt petíciók
A 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 705/2009, 
878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 1450/2009, 
1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 455/2010, 
464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 619/2010, 
620/2010, 639/2010 és 718/2010. számú petíciót a Bizottság írásbeli válaszai alapján lezárják. 

Az 642/2009. és az 1772/2009. számú petíciót a B. csoportból áthelyezik, és egy későbbi 
ülésen az A. csoport keretében vitatják meg. A 725/2010. számú petíciót szintén áthelyezik a 
B. csoportból, és egy későbbi ülésen az A. csoport keretében fogják megvitatni a PECH 
véleménye alapján.  A petíciót az IMCO-nak is elküldik tájékoztatásul.

20. A következő ülés időpontja és helye 

Brüsszel 
2011. február 1., 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Az ülést 12.35-kor berekesztik.

Mellékletek:
A legutóbbi ülés (2010. december 1–2.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke
Az elnök feljegyzéseihez tartozó melléklet alapján lezárásra vagy újra megnyitásra javasolt 
petíciók jegyzéke
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Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Ioannis A. Tsoukalas (2), Gerald Häfner (2)
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(2) 25.1.2011
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