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Petíciós Bizottság
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JEGYZŐKÖNYV
a 2011. február 1-jén 9.00 és 12.45, valamint 15.00 és 18.15 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2011. február 1-jén, kedden 9.10-kor Willy Meyer (alelnök) elnökletével nyitják meg.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 456.868)

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy Viviane Reding biztos 16.30 és 17.30 között jelen lesz az 
ülésen. Továbbá bejelenti, hogy az 5., 6., 7., 11. és 18. napirendi pont megvitatására a 
petíciók benyújtóinak jelenlétében kerül sor.

Az elnöki feljegyzések mellékletét kiosztották a tagok körében annak érdekében, hogy 
észrevételeket tegyenek egyes petíciók említett okokból történő újbóli megnyitásával 
vagy lezárásával kapcsolatban. Mivel nem érkeztek észrevételek, az ajánlásokat 
elfogadottnak tekintik.

3. Egyéb kérdések

Nincsenek.

4. Hristo Genev bolgár állampolgár által benyújtott 1335/2008. számú, 14432 aláírást 
tartalmazó petíció a cselopecsi aranybányában ciánmosással történő megnövelt 
érckitermelésről

Felszólalnak: az elnök, Vasil Kadrinov (a petíció benyújtója nevében), Detelin Ivanov 
és Jean-François Brakeland (a Bizottság képviselői), Sandrine Bélier, Peter Jahr, 
Margrete Auken és Victor Boştinaru.
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Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott, az új tagállamok csatlakozása 
előtt hozott, az uniós jogszabályoknak nem megfelelő határozatokkal kapcsolatos 
álláspontra vonatkozó további tájékoztatásig nem zárják le. Felkérik a 
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy nyilvánítson véleményt. Az elnök az állandó 
képviselethez intézett levélben továbbítja majd a bizottság aggályait a bolgár 
hatóságokhoz.

5. A szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő reklámjáról szóló 
Busutill-jelentés nyomon követése (a 0045/2006., 1476/2006., 0079/2003., 
0819/2003., 1010/2005, 0052/2007., 0306/2007., 0444/2007., 0562/2007. számú és 
további petíciók) (2008/2126(INI))

A Jacques de Lepinau francia állampolgár által a WWW.StopECG.ORG nevében 
benyújtott 0100/2010. számú petíció a kisvállalkozásokat az álcázott szerződések és 
a félrevezető reklámok terjesztésétől megvédő európai jogszabályok 
szükségességéről

Simon Busuttil felvezeti a témát, és újonnan ismerteti a 2008. évi jelentésében leírt 
helyzetet, amely sajnálatos módon nem változott, sőt talán tovább romlott. Felkéri a 
Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit a probléma hathatós kezelése érdekében.

Felszólalnak: az elnök, Angelo Grieco (a Bizottság képviselője), Giles Chichester, 
Gerald Häfner, Peter Jahr és Victor Boştinaru.
Határozat: A Bizottságot felkérik a már megtett intézkedések fokozására annak 
érdekében, hogy mihamarabb konkrét eredményeket érjenek el. Szóbeli választ igénylő 
kérdést és állásfoglalást terjesztenek majd elő a kérdéssel kapcsolatban.

6. Borislav Sandov bolgár állampolgár által a „Society for Agrarian and 
Environmental projects – GEO” nevében benyújtott 1534/2008. számú, további 
13 626 aláírást tartalmazó petíció egy, a Rodope-hegységben található sport- és 
turistaközpont kapcsán a bolgár hatóságok részéről a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK 
tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv rendelkezéseinek be nem 
tartásáról
és
Nevena Asenova bolgár állampolgár által a „Mougla település lakóinak 
kezdeményező bizottsága” nevében benyújtott 1587/2008. számú, további 410 
aláírást tartalmazó petíció a földterületcserékről és a dél-bulgáriai Smolyan 
környékén az uniós környezetvédelmi jogszabályok figyelmen kívül hagyásáról,
valamint
Andrey Kovatchev bolgár állampolgár által benyújtott 1336/2008. számú, 1 
aláírást tartalmazó petíció a bulgáriai Natura 2000 hálózat meg nem valósításáról, 
valamint az erre vonatkozó panasznak a Bizottság általi nem kielégítő kezeléséről 

Felszólalnak: az elnök, Vasil Kadrinov (a petíció benyújtói nevében), Detelin Ivanov és
Jean-François Brakeland, a Bizottság nevében, Margrete Auken, Victor Boştinaru, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr és Iliana Malinova 
Iotova
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Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól és a bolgár hatóságoktól kapott további 
tájékoztatásig nem zárják le; a hatóságokat levélben kérik majd fel észrevételeik 
megtételére.  A 2011. második felére tervezett bulgáriai küldöttségi látogatás keretében 
helyszíni látogatásra is sor kerülhet.

7. Juan Antonio Carrasco Ragel spanyol állampolgár által a „Plataforma Por El 
Estudio Epidemologico” nevében benyújtott 1098/2007. számú petíció a Gibraltár 
megye (Andalúzia, Spanyolország) és Gibraltár (Egyesült Királyság) lakosait 
egyaránt érintő integrált járványtani vizsgálat elvégzéséről
és
Justine Olivero brit állampolgár által benyújtott 0615/2009. számú, 237 aláírást 
tartalmazó petíció a rákos megbetegedések számának Campo de Gibraltarban és 
Gibraltáron tapasztalható emelkedéséről

Felszólalnak: az elnök és Peter Vajda (a Bizottság képviselője)
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól az egészségügyi szempontokra 
vonatkozóan kapott, a gibraltári és spanyol hatóságoktól kért információkon alapuló 
további tájékoztatásig nem zárják le.

8. Bernd Hofmann német állampolgár által benyújtott 0287/2008. számú, az 
Elchében (Valencia autonóm régió Alicante tartománya) történt állítólagos 
kisajátításokról és uniós támogatásokkal való állítólagos visszaélésről

Felszólalnak: az elnök, Helmut Bloech (a Bizottság képviselője) és Margrete Auken
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott, a szennyvízkezelés (2010 
májusában) és a vízügyi keretirányelv tárgyában (2011. január 27-én) Spanyolország 
ellen indított jogsértési eljárásokkal kapcsolatos fejleményekre vonatkozó további 
tájékoztatásig nem zárják le.

9. Roland Sharp brit állampolgár által a „Hondón de los Frailes Residents’ 
Association” nevében benyújtott 0776/2009. számú petíció a Hondón de los Frailes 
területen (Alicante, Spanyolország) folytatott elfogadhatatlan fejlesztési 
tevékenységről
és
Josefa Fernandez Quirante és Ronald Henry Sharp spanyol, illetve brit 
állampolgárok által az „Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes” nevében 
benyújtott 0917/2009. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció az útépítés 
következtében bekövetkezett telekárcsökkenésről és a nem megfelelő kártérítésről 

Felszólalnak: az elnök, Gordon Bell (a petíció benyújtói nevében), José M Ramos 
Florido és William Floyd (a Bizottság képviselői), Roger Helmer, Edward McMillan-
Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines, Victor Boştinaru 
és Marta Andreasen
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott, a vízügyi keretirányelv 
tárgyában (2011. január 27-én) Spanyolország ellen indított jogsértési eljárásokkal 
kapcsolatos fejleményekre vonatkozó további tájékoztatásig nem zárják le. Levelet 
intéznek a valenciai hatóságokhoz, amelyben részletesebb tájékoztatást kérnek a 
javasolt városfejlesztési terv elfogadásáról. A petíciót tájékoztatás céljából továbbítják a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak, a Környezetvédelmi Bizottságnak és a Jogi 
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Bizottságnak.

10. José Antonio Muñoz Grau spanyol állampolgár által az „Asociación Comisión 
Pro-Río” egyesület nevében benyújtott 0437/2001. számú petíció a Segura folyónak 
a Murcia régióban történő szennyezéséről
és
Pedro Marset Campos spanyol állampolgár által benyújtott 1026/2002. számú 
petíció a Segura folyó és ennek következtében a belőle kiinduló öntözőcsatornák 
folyamatos és krónikus szennyezéséről

Felszólalnak: az elnök, José M Servert (a Bizottság képviselője) és Cristina Gutiérrez-
Cortines
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válasza alapján lezárják.

11. Pedro Cuevas Cueto spanyol állampolgár által benyújtott 0584/2008. számú 
petíció az A-8-as autópálya (cantábriai autópálya) bővítéséről, valamint az 
autópálya llanes-i (Asturias) Cuartamenteru barlangvidék területét átszelő 
tervezett útvonaláról

Felszólalnak: az elnök, José M Ramos Florido (a Bizottság képviselője), María Muñiz 
De Urquiza és Cristina Gutiérrez-Cortines
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le. A bizottság megállapítja, hogy visszafordíthatatlan károk keletkeztek a 
kulturális örökség részét képező területen; az ügyet jelenleg a spanyol bíróságok 
tárgyalják.

A 13. és 14. pontot egy későbbi ülésre halasztják. Az ülést 11.45-kor berekesztik.

Koordinátorok ülése (zárt ülés), 11.45–12.45

Az ülés 15.05-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.

12. Koordinátorok határozatai

a. Jelentések és vélemények kirendelése
A hulladékokról szóló jelentés EPP
Éves jelentés GUE
Az Alapjogi Chartáról szóló vélemény S&D
Az uniós polgárságról szóló vélemény ALDE
A közösségi jog alkalmazásáról szóló vélemény GREENS
A fogyatékosságról szóló vélemény ECR
Az ombudsman jelentése S&D

A teljes mandátumra kiterjedő pontrendszerről a következő ülésen állapodnak meg.

b) Nem petíció jellegű dokumentumok
A bizottság jelenleg várja az Elnökségi Főigazgatóság (DG PRES) és a Belső 
Politikák Főigazgatóságának (DG IPOL) javaslatát, az ügy vizsgálatát pedig a 
közigazgatási eljárás lezárását követően folytatja.

c) A Palesztináról szóló állásfoglalás (a 0430/2009. és 1764/2008. számú petíció)
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A koordinátorok jelzik, hogy a következő ülésen támogatni fogják az állásfoglalást, 
amennyiben a benyújtott – a tagoknak tervezet formájában továbbított – szövegről 
folytatott, képviselőcsoportok közötti konzultációkat követően sikerül végleges 
megállapodásra jutni. 

d) Szóbeli választ igénylő kérdés a FEPEX-ről (a paradicsom behozataláról szóló,
1565/2009. számú petíció)
A koordinátorok megállapodnak, hogy előterjesztik a Carlos José Iturgaiz Anguló által 
benyújtott szóbeli választ igénylő kérdést, amely spanyol, angol és francia nyelven áll 
rendelkezésre.

e) Látogatások
A koordinátorok tudomásul veszik a titkárság által készített dokumentumot. 
Megállapodnak abban, hogy sor kerül a Lengyelországba (a május 16-i héten), 
Franciaországba, Olaszországba és Bulgáriába tervezett négy látogatásra, miközben a 
koordinátorok hangsúlyozzák, hogy a látogatások tényfeltáró jellegét kell előtérbe 
helyezni. A következő ülésen megvizsgálják a jövőbeli – köztük a romániai –
tényfeltáró küldetések lehetőségeit.

f) A március 15–16-i ülés napirendje
A napirendet írásbeli eljárás keretében kell engedélyezni, amelynek határideje: február 
3., csütörtök 12.00.

13. Vélemény az „Egységes piac az európaiak számára” című dokumentumról 
(IMCO) (2010/2278(INI))
(elfogadás az IMCO bizottságban: 2011. február 28., – plenáris ülés: 2011. március 
23.)
Előadó:  Erminia Mazzoni
- módosítások megvitatása: az ALDE által előterjesztett szóbeli módosítást elfogadják
- jelentéstervezet elfogadása: a jelentéstervezetet 17 igen szavazattal, 1 ellenében, 1 
tartózkodás mellett elfogadják.

14. Robert Biedron lengyel állampolgár által a „Kampania Przeciw Homofobii” 
(Homofóbia Elleni Kampány) nevében benyújtott 0632/2008. 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: az elnök, Greg Czarnecki (a petíció benyújtója nevében), Tomas Kukal (a 
Bizottság képviselője), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, 
Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna Senyszyn, Victor 
Boştinaru és Margrete Auken.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. A bizottság tagjai elégedetlenségüknek adnak hangot a lengyel hatóságoktól kapott 
tájékoztatást illetően, így további levelet intéznek hozzájuk, amelyben részletesebb 
tájékoztatást kérnek, és nyomatékosan felszólítják őket a Szerződés szerinti 
kötelezettségek teljes körű tiszteletben tartására.

15. Fernando Soares brit állampolgár által benyújtott 0829/2008 számú petíció a 
Franciaországban a brit bejegyzett élettársi viszony elismerésének 



PE458.479v01-00 6/10 PV\855766HU.doc

HU

megtagadásával összefüggésben az állampolgárság alapján történő állítólagos 
megkülönböztetésről 
és
Aldwyn Llewelyn brit állampolgár által benyújtott 1085/2010. számú petíció egy 
Nagy-Britanniában bejegyzett élettársi kapcsolat franciaországi elismeréséről 

Felszólalnak: az elnök, Tomas Kukal (a Bizottság képviselője) és Michael Cashman.
Határozat: A petíciók vizsgálatát a Bizottság válasza alapján és azon indokkal lezárják, 
hogy a petíciók benyújtói többszöri megkeresés ellenére sem szolgáltattak további 
információkat; megállapítják, hogy a petícióban ismertetett probléma más 
tagállamokban is tapasztalható.

16. Marisa Pignolo olasz állampolgár által benyújtott 0305/2009. számú petíció az 
Európai Unióban a személyek szabad mozgásáról

Felszólalnak: az elnök és Alessandro Ianniello (a Bizottság képviselője) 
Határozat: A petíció vizsgálatát lezárják.

17. Roberto Marcoccio olasz államplogár által benyújtott 1837/2009. számú petíció az 
uniós polgárok és a tagállamok alapvető jogainak védelme céljából az Európai 
Unióban történő rendőrségi kihallgatások és bírósági tárgyalások videokamerával 
történő rögzítéséről

Felszólalnak: az elnök, Thomas Ljungquist (a Bizottság képviselője), Victor Boştinaru 
és Margrete Auken.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott, a bírósági tárgyalások 
videokamerával történő rögzítésének elutasítását illetően a tagállamok által 
előterjesztett indokokról szóló tájékoztatásig nem zárják le. Felkérik az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy nyilvánítson véleményt a szóban forgó 
kérdésről. 

18. Viviane Reding biztos előadása az uniós polgárságról szóló jelentéséről 

A biztos hangsúlyozza a Bizottság az iránti elkötelezettségét, hogy a polgárokat 
helyezze a középpontba, amit az is megerősít, hogy 2013-at az Európai Polgárok 
Évének nyilvánították. A biztos az Európai Parlament támogatását kéri az említett 
erőfeszítésekhez, és arról tájékoztat, hogy a tagállamok parlamentjeit is bevonják majd 
ebbe a folyamatba. A biztos egyúttal említést tesz egy olyan egyablakos ügyintézési 
rendszerről (Your Europe), amelyet a polgárok számára hoznak létre azzal a céllal, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a rendelkezésre álló probléma-megoldási lehetőségekről.

Felszólalnak: az elnök, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter Jahr, Victor 
Boştinaru, Margrete Auken és Elena Băsescu.

A bizottság több tagja is komoly aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a 
polgárok miként ítélik meg az Alapjogi Charta aláírása nyomán az EU-ra ruházott 
hatásköröket, különös tekintettel a magántulajdon védelméhez való jogra és a média 
szabadságára. Reding biztos ismételten megerősíti, hogy jogi szempontból a Charta 
alkalmazása a tagállamokra és a közösségi jog alkalmazására korlátozódik (51. cikk). 



PV\855766HU.doc 7/10 PE458.479v01-00

HU

Ugyanakkor hangsúlyozza a Lisszaboni Szerződés által létrehozott lehetőségeket, 
amelyek az Unió hatáskörének kiterjesztésére irányulnak az igazságügy terén. Ígéretet 
tesz arra, hogy a többi kérdésre írásban nyújt választ.

19. Maksim Reva észt állampolgár által benyújtott1746/2008. számú petíció az 
európai választásokon való szavazási jogról

Felszólalnak: az elnök, Tibor Vaszi (a Bizottság képviselője), Tatjana Ždanoka, Michael 
Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner és Margrete Auken.
Határozat: A petíció vizsgálatát Reding biztos írásbeli válaszáig nem zárják le, mivel a 
szóban forgó kérdés felmerült a biztossal folytatott vita során.

20. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2010. évi tevékenységéről 

Felszólalnak: az elnök és Willy Meyer.
Valamennyi képviselőcsoportot felkérik, hogy jelöljenek ki árnyékelőadókat, akik 
közreműködnek a jelentés kidolgozásában.

21. A B. csoportba sorolt petíciók
A 0142/2006., 0609/2008., 0734/2007., 1397/2008., 1501/2008., 0063/2009., 
0128/2009., 0302/2009., 0286/2010., 0390/2010., 0482/2010., 0496/2010., 0511/2010. 
és 0562/2010. számú petíciót a Bizottság írásbeli válasza alapján lezárják.

A 0451/2009. és a 0725/2009. számú petíciót a B. csoportból áthelyezik, és egy későbbi 
ülésen az A. csoport keretében vitatják meg.

22. A következő ülés időpontja és helye

2011. március 15., 15.00–18.30 és 2011. március 16., 9.00–12.30, Brüsszel

Melléklet:

Az elnöki feljegyzések melléklete alapján lezárásra vagy újbóli vizsgálatra javasolt petíciók 
jegyzéke.
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