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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2011)0908

JEGYZŐKÖNYV
a 2011. szeptember 8-án 15.00 és 18.00 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2011. szeptember 8-án, csütörtökön 15.12-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

A koordinátorok ülésére 15.12 és 16.05 között kerül sor. 

Az elnök egy bejelentéssel kezdi az ülést, miszerint Jaroslaw Walesa – munkatárs és 
bizottsági tag – a közelmúltban súlyos balesetet szenvedett, és pillanatnyilag is kórházban 
ápolják, de már túl van az életveszélyen. Az elnök a bizottság nevében is kifejezte 
együttérzését, és mihamarabbi felépülést kíván. 

1. A napirend elfogadása PETI_OJ (2011)200_1v1

A napirendet elfogadják.

Az elnök bejelenti, hogy az alábbi napirendi pontok megvitatására a petíciók 
benyújtóinak jelenlétében kerül sor:

8. pont: 1542/2010. számú petíció a barnamedve védelméről;
10. pont: 0922/2010. számú petíció a Ria del Burgo szennyezéséről (La Coruña 
tartomány);
13. pont: 0192/2009. számú petíció az Európai Unió intézményeinek szerződéses 
alkalmazottairól.

2. Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

2011. június 14–15. PV_PE 467.190
2011. július 12–13. PV_PE 469.879

A jegyzőkönyveket változtatások nélkül elfogadják.
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3. Az elnök közleményei

Az elnök feljegyzéseihez csatolt mellékletet kiosztották, hogy ahhoz megjegyzéseket 
fűzzenek az egyes petíciók említett okokból történő újbóli megvitatásával vagy 
lezárásával összefüggésben. Tatjana Ždanoka kéri, hogy az 1746/2008. számú petíciót 
ne zárják le mindaddig, amíg Reding biztos 2011. február 24-i válasza elérhetővé nem 
válik a tagok számára. Mivel nincsenek további ellenvetések az említett ajánlásokat 
illetően, azokat elfogadottnak tekintik.

4. Egyéb kérdések

Nincs egyéb kérdés.

5. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól: 

- Tényfeltáró látogatások 2011-ben és 2012-ben 
Úgy határoztak, hogy a berlini tényfeltáró látogatásra 2011. november 24–25-én 
kerül sor, amelynek keretében kapcsolatba lépnek a Jugendamttal, a családügyi 
bíróságokkal, a szociális minisztériummal, valamint a Bundestag petíciós 
bizottságával. 
Továbbá határozat született arról, hogy folytatódjanak a 2011. november 24–25-i 
romániai tényfeltáró látogatás előkészületei, amelyet hivatalosan még nem 
engedélyeztek. Arra kérik a képviselőcsoportokat, hogy jussanak megállapodásra a 
látogatás programjáról, és mihamarabb tájékoztassák az elnökséget mindkét 
küldöttség összetételéről (határidő: 2011. szeptember 9., péntek). 
A Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban és a cseh–német határon 
2012-ben tett tényfeltáró látogatások engedélyezésének kérelmezésére vonatkozó 
programtervezetet az októberi ülésen terjeszthetik a koordinátorok elé. Végezetül, a 
spanyolországi tényfeltáró látogatás lehetőségének megvitatására egy későbbi 
időpontban kerül sor. 

- A Petíciós Bizottság 2012. évi ülésnaptárát elfogadták azzal a feltétellel, hogy 
még egyeztetni kell a REGI bizottsággal a februári és márciusi dátumok 
ütközésének ügyében. 

- Az Alapjogi Charta alkalmazásáról szóló, 2011. október 6-án megrendezendő 
közös meghallgatás programtervezetét elfogadták.

- Tájékoztatás és nyomon követési kérelmek:
● Dalli biztos válasza az EFSA-t illetően: megállapodtak arról, hogy a kérdésben 

konzultálnak az ENVI bizottsággal.
● A 0161/2006. számú petícióra (Dan Brennan) adott ír válasz: a koordinátorok 

nyugtázták a levelezést. További tájékoztatást kérnek az ír hatóságoktól. 
● Klein úr petíciója: a petíciót a koordinátorok tudomásul vették és egy későbbi 

időpontban térnek vissza a kérdésre.
● Az 0148/2009. számú petíció (Adisseo): a levéltervezetet elfogadták.
● Az Ombudsmanok Európai Hálózatának VIII. nemzeti szemináriuma: a 

koordinátorok megegyeztek abban, hogy Margarete Auken és Carlos Iturgaiz 
alelnök képviseli majd a Petíciós Bizottságot. 

● A koordinátorok megállapodtak arról, hogy Potocnik biztos is részt vesz majd a 
novemberi ülésen.
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● A koordinátorok tudomásul vették Lamassoure (Költségvetési Bizottság) európai 
parlamenti képviselő (ülés során kiosztott) levelét, amely az Európai Iskolák 
költségvetésével foglalkozik.

- A képviselők tudomásul vették az októberi ülés napirendjéhez javasolt pontokat. 
Giles Chichester kérte az 1737/2008. számú petíció (Lord Inglewood) felvételét. A 
továbbiakban a Vakok Európai Szervezetétől beérkezett sürgős petíció 
megvitatására is sor kerül. A napirendtervezetet írásbeli eljárás keretében bocsátják 
jóváhagyásra.

- Margarete Auken ügyrendi felszólalást tesz a Petíciós Bizottság parlamenti 
tervezési eljárásokban betöltött szerepéről.

6. Panagiotis Bouras görög állampolgár által a Megalopoli települési önkormányzat 
nevében benyújtott 0978/2008. számú petíció a görögországi Peloponnészosz 
régióban elterülő Megalopoli közelében tervezett hulladéklerakóval 
összefüggésben az uniós hulladékártalmatlanítási kritériumok és eljárások görög 
hatóságok által történő betartásának elmulasztásáról

Felszólalnak: az elnök, Ioannis Couniniotis (a Bizottság képviselője), Victor 
Boştinaru, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos.

Határozat: A petíciót nem zárják le, amíg kielégítőbb válasz nem érkezik a 
Bizottságtól, és azt 2011 végéig újra megvitatják. A képviselők kifogásolják, hogy a 
Bizottság nem tud ésszerű határidőn belül konkrét választ adni a petíció benyújtóit 
foglalkoztató kérdésekre. 

7. Jelentés a hulladékgazdálkodásról szóló irányelv alkalmazásáról a beérkezett 
petíciók alapján (2011/2038(INI)), előadó: ITURGAIZ (EPP)
- jelentéstervezet megvitatása

Felszólalnak: az elnök, Carlos José Iturgaiz Angulo, Jose Jorge Diaz del Castillo (a 
Bizottság képviselője), Judith A. Merkies, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos.

A képviselők gratulálnak az előadónak munkájához, továbbá iránymutatást kérnek 
arra vonatkozóan, hogy a gyakorlatban miként kell kezelni a hulladékgazdálkodással 
foglalkozó petíciókat, és annak megfontolását szorgalmazzák, hogy miként 
valósíthatók meg a jelentésben foglaltak. Továbbá kérik, hogy a jelentést a plenáris 
ülésen is vitassák meg, mielőtt azt szavazásra bocsátják.
A módosítások előterjesztésének határideje: szeptember 14., 13.00.

Az ülésen 17.20 és 17.55 között Carlos José Iturgaiz Angulo elnököl, majd ismét Erminia 
Mazzoni veszi át az elnöklést.  

8. François Arcangeli francia állampolgár által a „Pays de l’Ours-Adet Maison des 
Associations” nevében benyújtott 1542/2010. számú petíció a barnamedve 
franciaországi védelméről

Felszólalnak: az elnök, Francois Arcangeli (a petíció benyújtója), David Grimeaud, 
Marco Cipriani (a Bizottság képviselője), Sandrine Bélier.
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Határozat: A petíciót nem zárják le, és levelet intéznek a francia környezetvédelmi 
minisztériumhoz.

9. Laura Di Carlantonio olasz állampolgár által benyújtott 1532/2010. számú petíció 
a barnamedve vadászatának Bulgáriában való betiltásáról

Felszólalnak: az elnök, Marco Cipriani (a Bizottság képviselője), Sandrine Bélier.

Határozat: A petíciót nem zárják le.

10. Manuel Antonio Cao Prado spanyol állampolgár által a La Coruña-i 
Halászszövetség (Confraria de Pescadores de A Coruña) nevében benyújtott 
0922/2010. számú, a szövetség 16 tagjának aláírását tartalmazó petíció La Coruña 
tartományban (Spanyolország) a Ria del Burgo folyó szennyezéséről

Felszólalnak: az elnök, Manuel Antonio Cao Prado (a petíció benyújtója), José Rizo 
Martin (a Bizottság képviselője), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sandrine Bélier.

Határozat: A petíciót nem zárják le. A koordinátorok fontolóra veszik egy tényfeltáró 
látogatás lehetőségét a térségben, ahogy azt a petíció benyújtója is javasolja. A helyzet 
fokozatos romlásával a spanyol állandó képviselethez intézett levél útján nyomást 
gyakorolnak a spanyol hatóságokra, hogy hozzanak intézkedéseket.

11. Federico Cappello olasz állampolgár által az olasz környezetvédelmi tisztviselők 
(tartományi) szövetségének (Associazione Guardie Ambientale d’Italia) nevében 
benyújtott 1766/2009. számú petíció a vasúti sínek között található azbesztről

Felszólalnak: az elnök, Jan Jilek (a Bizottság képviselője), Peter Jahr.

Határozat: A petíciót nem zárják le. Levelet intéznek a munkaügyi minisztérium római 
és alessandriai hivatalaihoz. 

12. A tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot összekötő „Északi 
áramlat” gázvezeték környezeti hatásáról szóló jelentés nyomon követése (a 
0614/2007. és 0952/2007. számú petíciók) (2007/2118(INI)) (Előadó: LIBICKI)

Felszólalnak: az elnök, Stephanos Ampatzis (a Bizottság képviselője), Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Határozat: Felkérik a Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást arról, hogy az érintett 
országok által elvégzett KHV miként veszi figyelembe az azonosított genotoxicitást. A 
bizottság egy későbbi időpontban ismét megvizsgálja majd a kérdést.

13. Michael Ashbrook német állampolgár által a „Solidarity, Independence, 
Democracy (SID)” munkavállalói szakszervezet nevében benyújtott 0192/2009. 
számú, 469 aláírást tartalmazó petíció az Európai Unió intézményeinek 
szerződéses alkalmazottairól

Felszólalnak: az elnök, Michael Ashbrook (a petíció benyújtója), Roberto Carlini (a 
Bizottság képviselője), Peter Jahr. 
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Határozat: A petíciót véleményezés céljából továbbítják a Jogi Bizottsághoz. 

14. A B. csoportba sorolt petíciók:

A 0199/2005., 1185/2007., 0156/2008., 0284/2008., 0993/2008., 1749/2008., 
0720/2009., 0773/2009., 1081/2009., 1431/2009., 1453/2009., 1480/2009., 
1515/2009., 1876/2009., 0258/2010., 0297/2010., 1131/2010., 0374/2010.,
0507/2010., 0562/2010., 0697/2010., 0745/2010., 1262/2010., 1321/2010., 
1352/2010., 1503/2010., 1510/2010., 1511/2010., 1530/2010., 1549/2010., 
1555/2010., 1596/2010., 0028/2011., 0125/2011., 0189/2011. és 0193/2011. számú 
petíciót a Bizottság írásbeli válaszai alapján lezárják.

Az alábbi petíciókat nem zárják le: 0210/2007, 0211/2007, 1478/2010.

15. A következő ülés időpontja és helye

2011. október 3., 15.00–18.30 és 2011. október 4., 9.00–12.30 és 15.00–18.30.

Az ülést 18.40-kor berekesztik.

Mellékletek:

A legutóbbi (2011. július 12–23-i) ülés óta elfogadottnak nyilvánított petíciók jegyzéke.
Azon petíciók jegyzéke, amelyeket az elnök feljegyzéseihez csatolt melléklet alapján a 

továbbiakban újra megtárgyalnak, lezárnak vagy visszavonnak.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Giles Chichester, Roger Helmer, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Sandrine Bélier

187 (2)

193 (3)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

François Arcangeli, Michael Ashbrook, Panagiotis Bouras, Manuel Antonio Cao Prado, Federico Cappello, Laura Di Carlantonio, 
Sabine Matraire, Baudouin de Menten, Jean-Paul Mercier, Jérôme Ouilhon, Alain Reynes

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Stephanos Ampatzis, Sylvia Barova, Roberto Carlini, Jose Jorge Dias Del Castillo, Marco Cipriani, Ioannis Couniniotis, William 
Floyd, David Grimeaud, Jan Jilek, Joanna Kiriav, Jose Rizo Martin

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle

Nicolaida Khier-Koskina

Cornelia Gheorghin

Jacek Czabansky

Kjell Sevon
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Matteo Menegatti, Marie Van Den Hende

Natalia Da Silva, Kristiina Milt
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