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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2011)0198_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2011. június 14-én,  15.00–18.30,

és 2011. június 15-én,  9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2011. június 14-én, kedden, 15.05-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 466.986)

A napirendet a következő módosításokkal fogadják el.

Az elnök bejelenti, hogy a petíciók benyújtói jelen lesznek a következő napirendi 
pontokat illetően: 

6. pont – 0273/2010. számú petíció a Róma melletti Malagrottában működő 
hulladéklerakóról; a megyei tisztviselők szintén jelen vannak ennél a pontnál,
8. pont – 1617/2009. számú petíció a franciaországi Angoulême mellett található 
mészkőbánya mélyítésének hatásáról,
9. pont – 0331/2010. számú petíció a spanyolországi légiirányítók helyzetéről,
14. pont – 1109/2010. számú petíció egy olasz nem kormányzati szervezetnek nyújtott 
támogatásról,
15. pont – 0580/2010. számú petíció a spanyolországi hal-nagykereskedelem 
helyzetéről, 
17. pont – 0726/2010. számú petíció a gépjármű-nyilvántartási adóról,
18. pont – 1053/2010. számú petíció a kettős adóztatásról Olaszországban és 
Németországban,
19. pont – 0652/2010. számú petíció a francia öregségi kiegészítő nyugdíjak belgiumi 
megadóztatásáról,
20. pont – 0595/2010. számú petíció a szociális biztonsági rendszerekre és a 
nyugdíjazásra vonatkozó dán szabályokról,
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21. pont – 1345/2009. és 0046/2010. számú petíció a lengyelországi külszíni 
bányászatról.

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. Nem történt észrevétel az ajánlásokat illetően, ezért ezeket 
jóváhagyottnak tekintik.

3. Egyéb kérdések
Nincsenek.

4. P. B., német állampolgár által benyújtott 0163/2010. számú petíció az Európai 
Bíróság előzetes döntéshozatalra irányuló tanácskozásain egy harmadik fél 
jelenlétéről

Felszólalók: az elnök
Határozat: figyelembe veszik a Jogi Bizottság véleményét, és megegyeznek abban, 
hogy referenciával egészítik ki a Petíciós Bizottság tevékenységéről szóló éves 
jelentés preambulumbekezdését.

5. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2010-es tevékenységéről  (2010/2295(INI))
Előadó: MEYER (GUE/NGL)
Felszólalók: az elnök, az előadó
Módosítások megvitatása: 
Elfogadott módosítások: 10, 2. megegyezéses, 12, 13, (2) bekezdés technikai 
módosítása, 14, 15, 16, 3. megegyezéses, 4. megegyezéses, 21, 23, 24, 25, 26, 5. 
megegyezéses, 29, 30, 6. megegyezéses, 33, 1, 1. megegyezéses, 4a. új bevezető 
hivatkozás szóbeli módosítása, 4, 5, 6 (részenkénti szavazás), 7, 8 és 9 .
Tárgytalan módosítások: 11, 17, 18, 20,19, 27, 28, 31, 32, 2 és 3. 
Elutasított módosítások: 22, 34. 
Előterjesztett módosítások: 43
Visszavont módosítások: 0
Elfogadhatatlan módosítások: 0

Határozat: a jelentést egyhangúlag, 21 szavazattal elfogadják.

6. Mariagrazia Canuti, olasz állampolgár által benyújtott 0273/2010. számú petíció a 
Róma melletti Malagrottában működő hulladéklerakóról

Felszólalók: az elnök, Piergiorgio Benvenuti a petíció benyújtója nevében, Claudio 
Vesselli (Provincia di Roma), a Bizottság (Giuseppe Manganaro), Peter Jahr, Judith 
Merkies, Margrete Auken
A bizottság felismeri a petíciót benyújtó személy által felvázolt helyzet komolyságát, 
amit az érintett megye képviselője is elismer; a bizottság továbbá tudomásul veszi a 
terület bezárására vonatkozó hajlandóságot annak az egészségre és biztonságra, illetve 
különösképpen a helyi lakosságra gyakorolt káros hatása miatt.
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Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól.

7. A hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásáról szóló jelentés megvitatása a 
beérkezett 2011/2038. és 2011/2038(INI). számú petíciók alapján
Előadó ITURGAIZ (EPP)

Felszólalók: az elnök, Carlos Iturgaiz, a Bizottság (Karolina Fras), Judith Merkies, 
Margrete Auken
A képviselők üdvözlik a munkadokumentumot, és tájékoztatást kapnak arról, hogy a 
júliusi ülésen fogják bemutatni a jelenleg a Tematikus Osztály által előkészítés alatt 
álló külső szakértői véleményt.

8. Ivan Martin, francia állampolgár által az ADEVAC és a „Stop Nuisances” nevében 
benyújtott, 1617/2009. számú petíció a „Chaumes de la Bergerie”-i (La Couronne, 
Charente) mészkőbánya két talajvízréteget érintő mélyítésére irányuló projekt 
hatásáról

Felszólalók: az elnök, Ivan Martin (a petíció benyújtója), a Bizottság (Maria 
Brattemark), Philippe Boulland
Határozat: A képviselők üdvözlik a petíció benyújtójának szemléletes prezentációját 
és a rendelkezésre bocsátott igen részletes és sok referenciával ellátott információkat. 
A petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a Bizottságtól, 
illetve pontosítás a francia hatóságoktól.

o O o

Az ülés elnöki teendőit 16.55 és 17.05 között Willy Meyer alelnök úr látja el. 

Szociális Ügyek

9. Ignacio Ruipérez Aguirre, spanyol állampolgár által benyújtott 0331/2010. számú 
petíció a spanyolországi légiirányítók helyzetéről 
és
Juan María García Gil, spanyol állampolgár által, az Unión Sindical de 
Controladores Aéreos nevében benyújtott 0651/2010. számú petíció a 
spanyolországi légiirányítók helyzetéről

Felszólalók: Willy Meyer, Camilo Cela Elizagarate (a petíciót benyújtó fél 
képviseletében), Ignacio Ruiperez Aguirre (a petíció benyújtója), a Bizottság 
(Dimitrios Dimitriou), Carlos Iturgaiz, Miguel Angel Martinez Martinez, Philippe 
Boulland, Margrete Auken
Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól, különösképpen szükség van az alapjogi charta és a munkaidőre és a 
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légiközlekedés biztonságára vonatkozó irányelvek közötti kapcsolat tisztázására. A 
Bizottságnak konzultálnia kell az Eurocontrollal.

Az ülést 17.35-kor berekesztik.

A koordinátorok ülése: 17.35–18.30 (zárt ülés) 

Az ülést június 15-én, szerdán, 9.05-kor folytatják Chrysoula Paliadeli (alelnök) 
elnökletével.

10. Az Európai Ombudsman 2010-es éves jelentéséről készített jelentés
(2011/2106(INI))
(Módosítás határideje: 2011. június 24. / elfogadás: 2011. július 13.)
Előadó: IOTOVA (S-D)
Felszólalók: Chrysoula Paliadeli, az előadó, Margrete Auken, Peter Jahr, a Bizottág 
(Gérard Legris, Leonor Costa Rosa)
A jelentéstervezet megvitatása

11. A Tanács által módosított vélemény a 2012. évi költségvetésre vonatkozó 
iránymutatásokról – összes szakasz – Ombudsman (BUD)
(2011/2020)(BUD))
(Módosítás határideje: 2011. június 23. – 18.00 / elfogadás: 2011. július 13.)
Előadó: KOCH-MEHRIN  (ALDE)
  
Felszólalók: 
Chrysoula Paliadeli, az előadó nevében Peter Jahr, a Bizottság (Leonor Costa Rosa)

A véleménytervezet megvitatása.

Versenypolitika

12. Salvador López Florencio, spanyol állampolgár által az El Barranco-i 
Halnagykereskedők Szövetsége (Asociación de mayoristas de pescado, El 
Barranco) nevében benyújtott 580/2010. számú petíció a Mercasevilla által a hal-
nagykereskedelemben gyakorolt monopolhelyzetről 
  
Felszólalók: Chrysoula Paliadeli, José Ramon Rodriguez Fajó Pérez (a petíció 
benyújtójának képviseletében), Joaquin Moeckel Gil (a petíció benyújtójának 
képviseletében), Rafael Dominguez Romero (a Comité Intersyndical de Mercasevilla 
elnöke), Jimenez Becerril Barrio, Willy Meyer, Carlos Iturgaiz, Laeticia Lecesne 
(Európai Bizottság) 
Eszmecsere zajlik a petíció benyújtói és Rafael Dominguez Romero, a Mercasevilla 
elnöke között.
Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól.
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13. M. Bateman, brit állampolgár által benyújtott 752/2010. számú petíció az Egyesült 
Királyságbeli sörözők bérleti szerződéseiben rögzített tisztességtelen és 
visszaélésszerű feltételekről
  
Felszólalók: Chrysoula Paliadeli, a Bizottság (Joao Cardoso Pereira) 
Határozat: A Bizottság válaszának megérkezése után a petíció vizsgálata lezárul.

Az ülés Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.

14. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

 A part menti területekre vonatkozó spanyol törvénynek ('Ley de Costas') az európai 
polgárok és lakosok egyéni tulajdonhoz kötődő jogaira kifejtett hatásról szóló petíciók 
további megvitatására vonatkozó nyomon követési határozatok.
Határozatok: 
a) Az Auken-jelentéshez tartozó petíciókat össze kell gyűjteni és újra kell tárgyalni, 

különös tekintettel az Európai Bíróság által nemrég hozott ítéletre;
b) részletesebb információt kell beszerezni a spanyol hatóságoktól a spanyol 

parlamentben jelenleg tárgyalt, a part menti övezetekről szóló törvény 
felülvizsgálatával kapcsolatban;

c) amint az információ rendelkezésre áll, a koordinátoroknak meg kellene 
fontolniuk, hogy egy későbbi ülés alkalmával jelentést lehetne benyújtani ebben 
a témában a plenáris ülésnek;

d) a Petíciós Bizottság egy munkaértekezlet megtartását javasolja a tengerparti 
övezetekről szóló törvényekkel (Ley de Costas) kapcsolatban, hogy jobban fel 
lehessen mérni az ügy jogi szempontjait és az európai joghoz fűződő 
kapcsolatát;

e) ezt a témát figyelembe kell venni az október 6-ára előirányozott, alapjogi 
chartáról szóló meghallgatás napirendjének meghatározásakor;

f) részletes levelet kell küldeni a petíciók benyújtóinak, amelyben 
megmagyarázzák a meghozott döntéseket.

 Tényfeltáró látogatások Bulgáriában és Berlinben
 Határozat: A bulgáriai látogatás programtervezetének elfogadása.
 A berlini tényfeltáró látogatást elhalasztják.

 A Halászati Bizottsággal közös, szóbeli választ igénylő kérdés benyújtásának 
megvitatása 
Határozat: elhalasztva az ENP ugyanebben a tárgyban tartott következő 
meghallgatásáig és a Halászati Bizottsággal folytatott további konzultációig.

 Klein úr egyik kérelmének további vizsgálata
Határozat: levél írása a Bizottságnak a korábbi határozatok tiszteletben tartásával 
kapcsolatban, illetve az illetékes biztos felhívása, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy a 
német hatóságok szervezzenek egy további találkozót a helyzet felülvizsgálatára. Nem 
találják megfelelőnek a petíció benyújtója által javasolt vizsgálóbizottság létrehozását.
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 Az állampolgársággal kapcsolatos jelentés létrehozására vonatkozó igény 
megerősítése
Határozat: az európai polgárságról szóló INI jelentés előkészítésének jóváhagyása az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal kötött megállapodás fényében 
(előadó: Adina-Ioana Valean – ALDE).

A július 12–13-án tartandó ülés napirendtervezetének megvitatása és az ENP 
kérésének megfontolása, miszerint az európai iskolák költségvetésével kapcsolatban 
benyújtott petíciók megvitatását sürgősségi eljárással fel kell venni a napirendi pontok 
közé. 
Határozat: Az európai iskolákkal kapcsolatos pontot tartalmazó napirend elfogadása, 
valamennyi érdekelt fél meghívása, amennyiben 48 órán belül nem érkezik kifogás 
ezzel szemben. (A határidő lejártáig nem nyújtottak be kifogást a Titkárságon.)

 Egyéb kérdések
A koordinátorok sürgős vitát indítványoznak a spanyolországi és európai légiirányítók 
helyzetéről, különös tekintettel a biztonság kérdésére, és véleményt kérnek a TRAN 
Bizottságtól.

15. Simone Eiler, német állampolgár által benyújtott, további 1 aláírást tartalmazó, 
1109/201. számú petíció az olasz „Amici dei Bambini” nem kormányzati 
szervezetnek nyújtott közösségi támogatásról

Felszólalók: az Elnök, Simone Eiler (a petíció benyújtója), Alessandro Negro (Amici 
dei Bambini nem kormányzati szervezet), a Bizottság (Salla Saastamoinen), Tatjana 
Zdanoka, Victor Bostinaru 
Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le, amíg részletesebb válasz nem érkezik a 
Bizottságtól.

16. John E. Doherty, ír állampolgár által az „Irish Drivers Association” nevében 
benyújtott, 726/2010. számú petíció az írországi gépjármű-nyilvántartási adóról 
(VRT) 
Felszólalók: az elnök, John Doherty (a petíció benyújtója, ágazati elnök), John 
Lernihan (országos elnök), Gerard Connolly (kutató), Ann-Marie Bruhn (Európai 
Bizottság), Bairbre de Brun, Peter Jahr
Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le. A Bizottság teljes mértékben megérti a 
petíció benyújtójának aggodalmát, és felhívja a Bizottságot, hogy kérje fel Írországot, 
hogy jogszabályait hozza összhangba a közösségi joggal. Szóbeli választ igénylő 
kérdés indítványozása a koordinátorok felé.

Leond Brevdo, német állampolgár által benyújtott 1211/2009. számú petíció a 
kettős adóztatásról Németország és Franciaország között
és
Antonio & Susanna Cifelli, olasz állampolgárok 1053/2010. számú petíciója a 
kettős adóztatásról Olaszországban és Németországban 
és

17.

Axel Engemann, német állampolgár által benyújtott 1404/2010. számú petíció a 
kettős adóztatásról Franciaország és Németország között
és
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Gerhardt Heinz, német állampolgár által benyújtott 1584/2010. számú petíció a 
portugáliai és németországi feltételezetten kettős adóztatásról

Felszólalók: az elnök, Antonio Cifelli (a petíció benyújtója), a Bizottság (Marina 
Whitehouse, Franco Roccatagliata, Filip Switala), Philippe Boulland, Peter Jahr
A képviselők aggodalmukat fejezik ki, hogy az egységes piacra, a szabad mozgásra 
vonatkozó rendelkezések és a letelepedési jog ellenére mégis kialakulhatott ilyen 
ellentmondásos, a közösségi polgárok jogaira nézve hátrányos helyzet.
Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le, amíg az illetékes nemzeti hatóságok 
levélben meghívást nem kapnak a petíciók újbóli megvitatására, és amíg a Bizottság 
nem bocsát további információt rendelkezésre (a vizsgálatukról és a határokon átnyúló 
tevékenység korlátaira irányuló későbbi indítványaikról). 

18. Pierre Gerard belga állampolgár által a „Comité de Défense des Frontaliers belgo-
francais”(a Belgium és Franciaország között ingázó munkavállalók érdekvédelmi 
bizottsága) nevében benyújtott 0652/2010. számú petíció a francia öregségi 
kiegészítő nyugdíjak belgiumi megadóztatásáról 
és
Arsène Schmitt, francia állampolgár által, a „Comité Défense Travailleurs 
Frontaliers de la Moselle” nevében beterjesztett, 0006/2011. számú petíció a 
Franciaországban lakóhellyel rendelkező, nyugdíjas határ menti ingázók 
nyugdíjának Németország általi megadóztatásáról 

Felszólalók: az elnök, Pierre Gérard (a petíció benyújtója), a Bizottság (Alina 
Armenia)
A képviselők az előző pontban megfogalmazottakhoz hasonló aggályokat fejeznek ki.
Határozat: A 0652/2010. számú petíció vizsgálata nem zárul le, amíg az országos 
hatóságok levélben értesítést nem kaptak. A 0006/2011. számú petíció megvitatását 
elhalasztották.

19. Henryka Magdalena Andersen, lengyel állampolgár által benyújtott 0595/2010. 
számú petíció a töredéknyugdíjra vonatkozó dán rendelkezésekről, és ezzel 
összefüggésben a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben rögzített elvek megsértéséről
és
Britta Schulz dán állampolgár által benyújtott 0799/2010. számú petíció a 
töredéknyugdíjra vonatkozó dán rendelkezésekről, és ezzel összefüggésben a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, 
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
tanácsi rendeletben rögzített elvek megsértéséről

Felszólalók: az elnök, Henryka Andersen (a petíció benyújtója), az Európai Bizottság 
(Felix Schatz)
Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le, a Bizottságnak küldött levélben további 
információt kell kérni.

12.03 és 12.11 között az ülés elnöki teendőit Peter Jahr elnök úr látja el.
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20. Michal Racki, lengyel állampolgár által benyújtott 1345/2009. számú petíció egy 
Lengyelországban, Alsó-Sziléziában található, barnaszén fejtésére szolgáló 
nyíltszíni fejtésről 
és
Irena Rogowska, lengyel állampolgár által a „Stop Odkrywce” (Állítsák le a 
nyíltszíni bányászatot) szervezet nevében benyújtott, 0046/2010. számú petíció a 
lengyelországi Alsó-Sziléziában folytatott külszíni barnaszénbányászatról 

Felszólalók: az elnök, Irena Rogowska (a petíció benyújtója) a Bizottság (J.F. 
Brakeland), Lidia Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru, Lena 
Kolarska Bobinska 
Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól. 

21. Petíciók, amelyeket vizsgálatát a Bizottság írásos válaszának vagy egyéb 
rendelkezésre bocsátott dokumentumoknak köszönhetően lezárásra javasolnak

Az 0826/2001., 0448/2003., 0298/2005., 0897/2007., 1419/2008., 1849/2008., 
0415/2009., 1155/2007., 1324/2007., 1459/2007., 893/2008., 1019/2008., 1066/2008., 
0202/2009., 0303/2009., 0588/2009., 0737/2010., 0710/2009., 1580/2009., 
1117/2010., 0178/2010., 0303/2010., 0723/2010., 0749/2010., 0867/2010., 
0920/2010., 0937/2010., 0967/2010., 0977/2010., 1099/2010., 1217/2010., 
1230/2010., 1261/2010., 1301/2010., 1305/2010., 1325/2010., 1338/2010., 
1389/2010., 1401/2010., 1420/2010., 1434/2010., 1436/2010., 1446/2010., 
1462/2010., 1514/2010., 1523/2010., 1563/2010. és a 1644/2010. számú petíciókat az 
Európai Bizottságtól kapott írásbeli tájékoztatás alapján lezárják. 

A 0637/2006., 1037/2007., 1184/2007., 1419/2008., 1849/2008., 0503/2010., 
0804/2010., 1073/2010., 1345/2010., 1357/2010., 1458/2010., 0415/2009. és a 
1631/2009. számú petíciók kikerülnek a B. szakaszból és vizsgálatuk nem zárul le.

22.  A következő ülés időpontja és helye:
 2011. július 12., 15.00–18.30
 2011. július 13., 9.00–12.30

o O o

Mellékletek:
A legutóbbi ülés óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók (2011. május 23–24.)
A visszavont, valamint a lezárandó vagy újra megnyitandó petíciók jegyzéke az elnöki 
feljegyzések mellékletében található.
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