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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2011)199_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2011. július 12-én, 15.00–18.30,

és 2011 július 13-án, 9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2011. július 12-én, kedden, 15.13-kor, Hankiss Ágnes (alelnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadása PETI_OJ (2011)199_1

Ermina Mazzoni elnök üzenetében elnézést kér, amiért egy kicsit később érkezik, mert jelen 
kell lennie egy olasz miniszteri küldöttség ülésén is.

A bizottság délután, az első petíció megvitatását követően két fontos dossziéval fog 
foglalkozni.

 Christian Neubauer és Hubert Reisinger Hulladékgazdálkodás Európában című 
tanulmányának bemutatása. A tanulmány PowerPoint bemutatója. 

 Az Európai Iskolák költségvetéseinek csökkentéséről és annak az oktatási 
programokra és az iskolák működésére kifejtett hatásáról szóló vitát az EPP kérésére 
és a koordinátorok egyetértésével SÜRGŐSEN megvitatandó témaként felveszik a 
napirendbe. A Költségvetési Bizottság részéről a 2012. évi költségvetés előadója, 
Francesca Balzani jelen lesz ezen pont megvitatásánál. A petíciót benyújtó fél 
képviselői szólalnak meg (a brüsszeli két iskola szülői munkaközösségének két tagja 
és egy, az iskolák vezető testületében a szülőket képviselő fél). Ugyancsak beszédet 
mond Renée Christmann, az Európai Iskolák igazgatótanácsának főtitkára (a 
tagállamok képviseletében). 

A koordinátorok a fent említett pontok megvitatása után, körülbelül 17.30-kor találkoznak.

Szerda reggel, az Iotova jelentésről (Iliana Malinova Iotova nem lesz jelen, Göncz Kinga 
helyettesíti) és a Koch-Merin véleményről tartott szavazások után, Margrete Auken és Victor 
Boştinaru szóbeli beszámolót tartanak a közelmúltbeli bulgáriai tényfeltáró látogatásról. 
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A petíciók benyújtói közül az alábbi személyek lesznek jelen:
 13. napirendi pont, 1026-10. számú petíció az uniós alapok bulgáriai felhasználásáról 

– Valeri Petrov Stanchev (a petíció benyújtója nevében);
 15. napirendi pont, 1330-10. számú petíció a LIFE programról – Juan Antonio Iborra 

Bernal;
 16. napirendi pont, 171-10. számú petíció a szabad mozgás akadályairól – Fritz 

Brondum Petersen (a petíció benyújtója nevében);
 17. napirendi pont, 1349-10. számú petíció a szabad mozgás akadályairól az Európai 

Unióban – Ryszard Antoni Bielawa;
 18. napirendi pont, 590-08. számú petíció gyógyszerek szállításáról Írországba való 

utazáskor – a petíció benyújtója nevének bizalmas kezelését kérte;
 19. napirendi pont, 1665-09. számú petíció a kártevők elleni védekezésre szolgáló 

termékek tilalmáról – Peter Brown;
 20. napirendi pont, 500-10. számú petíció a trösztellenes szabályokról és a nyúlhúsról 

Olaszországban – Saverio de Bonis.

Margrete Auken indítványozza, hogy a másnapi szavazás előtt tartsanak egy rövid 
vitát a jelentésről/véleményről.

A napirendet elfogadják.

2. Az alábbi ülése jegyzőkönyvének elfogadása:

2011. május 23–24. PE 465.068v01-00

A jegyzőkönyvet változtatás nélkül elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök feljegyzéseinek mellékletét kiosztják, hogy mindenki megtehesse 
megjegyzéseit az egyes petíciók fenti okokból történő újra megnyitásával, lezárásával 
vagy visszavonásával kapcsolatban. Mivel észrevételek vagy kifogások nem érkeztek, 
az ajánlások jóváhagyottnak tekinthetők.

4. Egyéb kérdések

Nincsenek

5. Katiuscia Verlingieri, olasz állampolgár által benyújtott 387/2008. számú petíció 
a Salerno, Avellino és Benevento tartományok területén fekvő történelmi 
hagyaték megőrzéséről

Felszólalók: az elnök, Claire-Lyse Chambron (Európai Bizottság, Oktatásügyi és Kulturális 
Főigazgatóság), Pier Nico Premoli (Európai Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság), 
Piero Mora (Európai Bizottság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság), Margrete 
Auken 

Határozat: a petíció megvitatásának felfüggesztése, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól, különös tekintettel az elvégzendő környezetvédelmi hatásvizsgálatra.
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6. A „Hulladékgazdálkodás Európában: fő problémák és legjobb gyakorlatok” 
című tanulmány

Felszólalók: az elnök, Christian Neubauer (szakértő), Hubert Reisinger (szakértő), Julio 
Garcia Burgues (a Bizottság képviseletében), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, 
Peter Jahr, Philippe Boulland

A szakértők bemutatják tanulmányaikat. A képviselők megköszönik a szakértőknek és a 
szakpolitikai osztálynak az érdekes tanulmányt, amely hasznos lesz a jelentéstervezet 
szempontjából, amelyet Iturgaiz úr fog ismertetni szeptemberben. 
Az Európai Bizottság képviselője hangsúlyozza a nemzeti bírók szerepének fontosságát, és 
azt javasolja, hogy hasznos lenne jobban hangsúlyozni a hulladékokról szóló új 
keretirányelvet és azt, hogy az hogyan járulna hozzá az uniós hulladékgazdálkodási 
rendszerek fejlesztéséhez. 
A képviselők ugyancsak véleményt mondanak a nyilvánosság részvétele javításának, a 
hatóságok, üzelmeltetők és részvényesek közötti kommunikáció fejlesztésének, valamint a 
helyi és regionális hatóságok által betöltött szerep erősítésének fontosságáról. 

Az ülés 16.05 és 16.15 között Carlos José Iturgaiz Angulo elnökletével folytatódik; ekkor 
Erminia Mazzoni megérkezik.

7. Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, lengyel állampolgár és 72 társaláíró által 
beterjesztett 353/2011. számú petíció az Európai Iskolákban a költségvetés 
csökkentéséről, és

az APEEE (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne) által 
beterjesztett, 1356 aláírást tartalmazó, 478/2011. számú petíció a költségvetés 
csökkentésének az európai iskolarendszer működésére kifejtett hatásáról

Felszólalók: Renate Repplinger-Hach (az APEEE alelnöke, Woluwé), Pierre Choraine (az 
APEEE elnöke, Uccle), José Antonio Sanchez Martinez (az Interparents szervezet alelnöke), 
Renée Christmann (az igazgatótanács főtitkára), Francesca Balzani (Költségvetési Bizottság), 
Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Angelika Werthmann, Marco U. Moricca (a Bizottság 
képviselője)

Határozat: a petíció megvitatásának felfüggesztése. Levelet küldenének Maroš Šefčovič-nak, 
az intézményközi kapcsolatokért és az igazgatásért felelős biztosnak, amelyben összefoglalják 
a vitát és felhívják a figyelmet arra, hogy a csökkentéseknek nem szabad kihatniuk az oktatás 
minőségére, illetve azok nem áshatják alá a pedagógiai és oktatási modellt. Hasonló levelet 
küldenének a Költségvetési Bizottságnak, annak véleményét kérve. A bizottság a 
költségvetési folyamat során tájékoztatná a petíció benyújtóit a fejleményekről. 

8. Koordinátorok ülése (zárt ülés), 17.40–18.35

Az ülést 18.35-kor berekesztik.

***
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Az ülést 2011. július 13-án, szerdán, 09.05-kor nyitják meg újra Erminia Mazzoni (elnök) 
elnökletével.

9. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az elnök a következő bejelentést teszi: 

a. Meghallgatás az Európai Unió Alapjogi Chartájáról (2011. október 6.)
A koordinátorok elfogadják a Titkárság által előterjesztett programtervezetet az Alapjogi 
Chartáról szóló meghallgatásról, amelyet az Európai Bizottság szolgálatai és Viviane Reding 
alelnök hivatala közösen szervezne. 
A koordinátorok megismétlik azon szándékukat, hogy szorosan együtt fognak működni a 
LIBE bizottsággal, amelynek tagjai meghívást fognak kapni a meghallgatásra.

b. Meghallgatások szervezése az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 
előírásai alapján
Az elnök értesíti a koordinátorokat a közte, Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke  és az 
Alkotmányügyi Bizottság elnöke között lezajlott levélváltásról az új európai polgári 
kezdeményezésről szóló rendeletben meghatározott meghallgatások szervezése tárgyában, 
amely rendelet különböző álláspontokat emel ki a meghallgatások lebonyolításával 
kapcsolatos felelősségi körök elosztásával kapcsolatban. A koordinátorok üdvözlik és 
határozottan támogatják az elnök Buzek elnökhöz intézett levelét és bármely olyan 
intézkedést, amely biztosítja a Petíciós Bizottság szerepét a folyamatban.

c. A szmolenszki légi katasztrófára és a katasztrófa okainak kivizsgálására 
vonatkozó petíciók (301–11)
A petíció elfogadhatóságával kapcsolatban kételyek merültek fel, így a koordinátorok úgy 
határoztak, hogy kikérik a Jogi Szolgálat véleményét.

d. Tényfeltáró látogatások
Valamennyi bizottságot felkérték, hogy értesítsék az Elnökséget a 2012. évre tervezett 
küldöttségeikről és tényfeltáró látogatásaikról, így a koordinátorok úgy határoznak, hogy 
kialakítanak egy új, megvalósítható és jobb programot, amelynek során azt is figyelembe 
veszik, hogy nem valósult meg a 2011. évre engedélyezett összes küldöttség és látogatás. 
A következő időpontokat javasolják:
– berlini látogatás a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Hivatallal (Jugendamt) kapcsolatban: 
október 10–11;
– tényfeltáró látogatás Romániában környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatban: október 13–14. 
Ezeket az időpontokat a szeptemberi ülésen hagyják jóvá.

e. A 2011. szeptember 8-i ülés előzetes napirendtervezete
A napirendtervezetet elfogadják.

f. A Lyon–Torino vasúti alagúttal kapcsolatos petíciók nyomon követése (735–08 és 
mások)
Az elnök értesíti a koordinátorokat, hogy kérés érkezett az egyes petíciók benyújtói és 
képviselők részéről egy új, a NO TAV (a nagysebességű vonatot ellenző) petíciókkal 
kapcsolatos tényfeltáró látogatás megszervezésére. Úgy döntenek, hogy egyenlőre nem 
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valósítják meg ezt a látogatást és az októberi ülésen újra megvitatják a kérdést. 

g. Ingatlanokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló levéltervezet a román 
kormány részére 
A koordinátorok megállapodnak arról, hogy az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek levelet 
küld a román miniszterelnöknek az ingatlantulajdonosoknak a 112/1995. számú törvény 
szerinti jogaival kapcsolatban (1734/2008. sz. petíció). 

h. Egyéb kérdések 
A koordinátorok tudomásul veszik Keith Taylor üzenetét a Palesztinával kapcsolatban 
javasolt állásfoglalásról, és úgy határoznak, hogy az ezzel kapcsolatos petíciók lezárására 
vonatkozó korábbi döntésüket tovább tárgyalják: 1764/2008 és 430/2009. A petíciókat a két 
illetékes küldöttség: az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-IL) és a 
Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (DPLC) elé 
terjesztik.

Felszólalók: az elnök, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, Victor Boştinaru, 
Bairbre de Brún, Giles Chichester, Jarosław Leszek Wałęsa

10. A Tanács által módosított vélemény a 2012. évi költségvetésre vonatkozó 
iránymutatásokról (2011/2020)(BUD) – összes szakasz – Ombudsman (BUD), 
előadó: KOCH-MEHRIN  (ALDE)

Elfogadott módosítások: 1, 2, 4, 6, 7
Elutasított módosítások: 3, 5

A véleményt 18 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 0 tartózkodás mellett elfogadják. 

11. Az Európai Ombudsman 2010-es éves jelentéséről készített jelentés 
(2011/2106(INI)), előadó: IOTOVA (S-D)

Göncz Kinga köszönetet mond valamennyi kollégának az előterjesztett módosításokért és a 
megegyezéses módosításokkal kapcsolatban végzett konstruktív munkáért.

Elfogadott módosítások: 1, 2, 3, 4, 5, A megegyezéses módosítás, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, B 
megegyezéses módosítás, 19, 20, 21, 22, 23, 24, C megegyezéses módosítás, 29, 30
Tárgytalanná vált módosítások: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Elutasított módosítások: 8, 10

A jelentést 18 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 0 tartózkodás mellett elfogadják.

12. A bulgáriai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. 06. 29.–2011. 07. 02.)

Margrete Auken és Victor Boştinaru bemutatja az előzetes szóbeli jelentést.

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Peter Jahr, 
Evgeni Kirilov, Jean-Francois Brakeland (a Bizottság képviseletében) 
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13. Radostin Roussev, bolgár állampolgár által, a Bull Gate Ltd. nevében benyújtott 
1026/2010. számú petíció Bulgáriában az európai uniós forrásokkal való 
visszaélésekről és a korrupcióról  

Felszólalók: az elnök, Valeri Petrov Stanchev (a petíció benyújtója nevében), Renaldo 
Mandmets (a Bizottság képviselője), Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Evgeni Kirilov

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik az Európai 
Bizottságtól. További részletes információk szolgáltatására kérik fel a petíció benyújtóját a 
beadvány megerősítése érdekében.

14. Ciprian Dobre, román állampolgár által benyújtott 628/2010. számú petíció a 
román kormány által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
folyósított pénzösszegek felhasználásával és kezelésével kapcsolatosan felmerült 
kérdésekről

Felszólalók: az elnök, Irini Papadimitriou (a Bizottság képviselője), Elena Băsescu, Victor 
Boştinaru

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik az 
Európai Bizottságtól (a román hatóságok válaszának kézhezvétele után).  Az Európai 
Bizottság írásbeli megerősítését kérik. Románia állandó képviseletének ugyancsak levelet 
küldenek, amelyben a román hatóságok hivatalos válaszát kérik.

15. Juan Antonio Iborra Bernal, spanyol állampolgár által benyújtott 1330/2010. 
számú petíció a LIFE program katasztrófák megelőzésére irányuló kibővítéséről 

Felszólalók: az elnök, Juan Antonio Iborra Bernal (a petíció benyújtója), Juan Perez Lorenzo 
(a Bizottság képviselője, Környezetvédelmi Főigazgatóság), Thomas de Lannoy (a Bizottság 
képviselője, Humanitárius Segélyek Főigazgatósága), Margrete Auken

Határozat: a petíció megvitatásának lezárása. Az elnök hangsúlyozza, hogy a Petíciós 
Bizottság osztja a petíció benyújtójának az ülésen kifejezett aggályait, és meggyőződése, hogy 
számos aggállyal a Bizottság is azonosulni fog.

16. Kamila Beata Klim-Petersen, lengyel állampolgár által benyújtott 0171/2010. 
petíció a Lengyelországban nyilvántartásba vett cégautójának a dán hatóságok 
általi lefoglalásáról, valamint a munkaerő szabad mozgásának ezzel kapcsolatos 
akadályozásáról

Felszólalók: az elnök, Fritz Brondum Petersen (a petíció benyújtójának nevében), Susanne 
Tams (a Bizottság képviselője), Margrete Auken, Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik az 
Európai Bizottságtól a más tagállamban nyilvántartásba vett gépkocsik ideiglenes 
lefoglalására vonatkozó dán belső iránymutatások végrehajtásáról. Az Európai Bizottság 
írásbeli megerősítését kérik. 
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17. Dariusz Pachala, lengyel állampolgár által benyújtott 1225/2010. számú petíció 
a dán-német határon egy Lengyelországban nyilvántartott autó lefoglalásáról

és
Ryszard Antoni Bielawa, lengyel állampolgár által benyújtott 1349/2010. számú 
petíció a lengyel forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárművének a dán 
hatóságok általi lefoglalásáról, és ezzel kapcsolatban a munkavállalók szabad 
mozgásának akadályozásáról

és
Jacek Naguszewski, lengyel állampolgár által benyújtott 1444/2010. számú 
petíció egy lengyel forgalmi rendszámmal rendelkező járműnek a dán adó- és 
rendőri hatóságok általi lefoglalásáról, és ezzel kapcsolatban egy beteg csecsemő 
védelmére vonatkozó kötelezettség megsértéséről

Felszólalók: az elnök, Ryszard Antoni Bielawa (a petíció benyújtója), Susanne Tams (a 
Bizottság képviselője), Peter Jahr 

Határozat: a petíció megvitatásának lezárása.
Az 1349/2010. számú petícióval kapcsolatban levelet fognak intézni Dánia állandó 
képviseletének, amelyben összefoglalják az említett esetet és magyarázatot, illetve az 
aránytalanul súlyos büntetés kiszabásának okainak tisztázását kérik, miután a petíció 
benyújtója kifizette a hátralékos adót.  

18. N. M. M., ír állampolgár által benyújtott 0590/2008. számú petíció a turisták 
Európán belüli gyógyszerszállításáról

Felszólalók: az elnök, Maurice Galla (a Bizottság képviselője), Marie Debieuvre (a Bizottság 
képviselője)

Határozat: a petíció megvitatásának felfüggesztése. A képviselők tudomásul veszik az ír 
hatóságoktól ebben a témában kapott levelet, amelyben kifejtik, hogy Írország nem tartozik a 
Schengeni Egyezmény 75. cikkének aláírói közé.

19. Peter Brown, brit állampolgár által benyújtott 1665/2009. számú petíció a 
sztrichnin-hidroklorid növényvédő szerként történő felhasználásának a 98/8/EK 
irányelv értelmében történő betiltására vonatkozó indokokról

Felszólalók: az elnök, Peter Brown (a petíció benyújtója), Johanna Bernsel (a Bizottság 
képviselője), Philippe Boulland, Paul Nuttall, Patrick Murphy (a Bizottság képviselője)

Határozat: a petíció megvitatásának lezárása.

20. 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

Felszólalók: az elnök, Saverio De Bonis (a petíció benyújtója), William Floyd (a Bizottság 
képviselője), Peter Jahr
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Határozat: a petíciók megvitatásának felfüggesztése. Kikérik a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményét. Levelet fognak intézni az olasz versenyhatósághoz 
annak megvizsgálására, hogy befejeződött-e a folyamat. További leveleket intéznek az olasz 
mezőgazdasági miniszterhez és Joaquín Almunia versenypolitikai biztoshoz.

***

21. A B pont alatti petíciók:
 Az 1328/2007., 1688/2008., 1211/2009., 1790/2009., 0163/2010., 0247/2010., 

0502/2010., 0720/2010., 0939/2010., 0948/2010., 1059/2010., 1376/2010., 
1414/2010., 1580/2010., 1582/2010., 1631/2010., 0095/2011. számú petíciókat az
Európai Bizottságtól kapott írásbeli tájékoztatás alapján lezárják. 

 A következő petíciókat nem zárják le: 0798/2004, 0334/2005, 0886/2005, 0530/2006, 
1091/2007, 1374/2010, 0832/2008, 1071/2010 

22. A következő ülés időpontja és helye: 

2011. szeptember 8., 15.00–18.30

Az ülést 12.30-kor berekesztik.

***

Mellékletek: 
A legutóbbi ülés (2011. június 14–15.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke
Az újra megnyitandó, valamint a lezárandó vagy visszavont petíciók jegyzéke az elnöki 
feljegyzések mellékletében található
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