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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2011)1003

JEGYZŐKÖNYV
a 2011. október 3-án, hétfőn, 15.00–18.30,

és 2011. október 4-én, kedden, 9.00–12.30 és 15.00–18.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2011. október 3-án, hétfőn, 15.06-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
megnyitják.

1. A napirend elfogadása PETI_OJ (2011)201_1

Az elnök arról tájékoztat, hogy ennek az ülésnek a konkrét témái többek között: 
szavazás a hulladékkezelési irányelvnek a beérkezett petíciók alapján való 
alkalmazásáról szóló jelentésről, amelynek előadója Carlos José Iturgaiz Angulo; a 
Torinó és Lyon közötti transzeurópai gyorsvasútvonal megvalósításáról szóló petíciók 
megvitatása; illetve a nemi alapú hátrányos megkülönböztetésre és a környezetre 
vonatkozó kérdések. Jelen van néhány, petíciót benyújtó személy is.

Az elnök bejelenti, hogy a másnapi ülésen a lengyel ombudsnő, Irena Lipowicz is 
részt vesz egyes, lengyel állampolgárok által benyújtott petíciók megvitatásánál.

Az elnök tájékoztat, hogy a petíciót benyújtó személy és Hankiss Ágnes kolléganő 
kérésére az 1577/2009. sz. petíció megvitatását, azaz a 10. napirendi pontot más 
időpontra teszik át. Az 1139/2010. sz. petíció, azaz a 8. napirendi pont szintén a 
következő ülésre lesz halasztva. 

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a petíciók benyújtói vagy képviselőik jelen 
lesznek az alábbi pontok esetében: 6. pont (942/2011. sz. petíció); 7. pont (949/2003.;
198/2005.; 786/2007.; 900/2007.; 735/2008. és 735/2008. sz. petíciók); 9. pont 
(386/2007. sz. petíció); 15. pont (622/2010. és 628/2011. sz. petíciók); 21. pont 
(632/2008. sz. petíció); 26. pont (492/2010. sz. petíció), valamint 27. pont (111/2008.
és 262/2011. sz. petíció).
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A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök emlékezteti a képviselőket az Alapjogi Charta alkalmazásával foglalkozó, 
2011. október 6-i szeminárium megrendezésére az Európai Bizottság és alelnöke, 
Viviane Reding közreműködésével.

Az elnök felhívja a képviselők figyelmét a Tegebauer úr, a T-308/2007. sz. bírósági 
ügyben született ítélethez vezető petíció benyújtója részére küldendő levélre.  

Az elnök bejelenti, hogy az elnökség feljegyzéseihez csatolt mellékletet – amely 
ajánlásokat tartalmaz az újra megnyitandó, lezárandó vagy visszavonandó petíciókra 
vonatkozóan – tíz nappal korábban kiosztották a tagok között. Mivel ezzel 
kapcsolatban nem érkezett megjegyzés, az ajánlásokat jóváhagyottaknak tekintik.

3. Egyéb kérdések

Nincs egyéb kérdés.

4. Jelentés a hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásáról a beérkezett petíciók 
alapján (2011/2038(INI))

Előadó: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
– a módosítások megvitatása
– jelentéstervezet elfogadása

Felszólalók: az elnök, Carlos José Iturgaiz Angulo (előadó), Margrete Auken, Victor 
Boştinaru.

A módosításokat megszavazzák. A jelentést egyhangúlag megszavazzák (21 szavazat 
és 22 jelenlét).

5. A Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége (EBU)/Vakok 
Királyi Országos Intézete (RNIB) nevében benyújtott, 924/2011. számú petíció a 
vakok könyvekhez és más nyomtatványokhoz való hozzáféréséről

Felszólalók: az elnök, Dan Pescod és Christopher Edward Berkeley (a petíciót 
benyújtó személy, illetve kísérője), Maria Martin-Prat és Erik Somelar (a Bizottság 
részéről), Bairbre de Brún, Margrete Auken, Angelika Werthmann, Peter Jahr, Victor 
Boştinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Határozat: A petíció vizsgálata nem zárul le, mivel a Bizottságtól kiegészítő 
információkra várnak, különösen az Alapjogi Charta alkalmazását illetően. 
Megjegyzendő, hogy a Bizottság képviselője elhárította a válaszadást a képviselők 
által számára feltett kérdésre. Előterjesztésre kerül egy, a Tanácshoz/Bizottsághoz 
intézett szóbeli választ igénylő kérdés.
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6. Az Alberto Perino olasz állampolgár által a „Habitat” szövetség nevében 
benyújtott, 949/2003. számú petíció a Torinó és Lyon közötti gyorsvasútvonal 
ellenzéséről
és
a Marco Tomalino olasz állampolgár által a Coordinamento sanitario Valle di 
Susa nevében benyújtott, 198/2005. számú petíció a Torinó-Lyon gyorsvasútvonal 
megépítéséhez kapcsolódó egészségügyi kockázatokról
és
a Paolo Prieri olasz állampolgár által a „felső-Sangone-völgyi nagysebességű 
vasútvonal elleni bizottság” nevében benyújtott, 786/2007. számú petíció a Torinó 
és Lyon közötti, nagysebességű európai vasútvonal elleni tiltakozásról
és
a Giancarlo Pastorutti olasz állampolgár által a „Bagnaria Arsa NO-TAV” 
bizottság, valamint az 5. számú folyosót ellenző további bizottságok által 
benyújtott, 900/2007. számú petíció a Trieszt–Divača vasúti tengely uniós 
finanszírozása elleni tiltakozásról
és
a Remo Castagnieri Alberto Paolo Veggio olasz állampolgár által benyújtott 
735/2008. számú, 154 aláírást tartalmazó petíció a Lyon-Torinó (Valle Susa) 
vasúti összeköttetésről

Felszólalók: az elnök, Paolo Prieri és Giancarlo Pastorutti (a petíció benyújtói); 
William Floyd, Jonathan Parker (a Bizottság képviselői); Roberto Ferrazza (az olasz 
Közlekedési Minisztérium képviselője); Sabine Wils, Sonia Alfano, Bairbre de Brún, 
Victor Bostinaru és Margrete Auken.

Határozat: a petíciók összességének vizsgálatát a Bizottságtól a környezetvédelmi 
hatásra vonatkozóan kapott további tájékoztatásig nem zárják le. A petíciót 
véleményezés végett elküldik Olaszország Állandó Képviseletére, tájékoztatásképpen 
pedig a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz, figyelembe véve, hogy az utóbbi 
2011. november 22-én meghallgatást szervez.

7. Az Allan J. Navratil ír állampolgár által az Ír Bioüzemanyag-kezdeményezés 
(Irish Biofuels Initiative) nevében benyújtott 386/2007. számú petíció az ír 
cukoripar bioüzemanyagok előállítására való átállásáról

Felszólalók: az elnök, , Allan Navratil (a petíció benyújtója); Doris Fisch (a Bizottság 
képviselője); Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún és Peter 
Jahr.

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják. Levelet 
kell intézni Írország Állandó Képviseletéhez és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottsághoz.

8. A Bulgáriába tett tényfeltáró látogatás (2011.06.29.–2011.07.02.) – az erről 
készült jelentés vizsgálata

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken, Victor Boştinaru és Mariya Nedelcheva.

Elfogadásra a következő, novemberi ülésen kerül sor. A Bizottságnak időben 
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ismertetnie kell megállapításait.

9. A koordinátorok ülése (zárt ülés, 17.30–18.30)

*
*   *

Az ülést 18.30-kor felfüggesztik, majd 2011. október 4-én, kedden, 9.14-kor folytatják 
Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével.

*   *
*

10. Elnökségi közlemények a koordinátorok határozataival kapcsolatban

A. A 2011-es tényfeltáró látogatásokkal kapcsolatos helyzet
A koordinátorok jóváhagyják a (november 23–24-i) berlini látogatás 
programjának fő pontjait - a német parlamenttel, tisztviselőkkel és más 
érdekeltekkel való konzultációt a beérkezett „Jugendamt-petíciók” kapcsán; a 
küldöttséget az S&D képviselőcsoport képviselője fogja vezetni. Ezt a látogatást 
az Elnökség jóváhagyta, és a bizottság terveiről felfrissített tájékoztató levelet kell 
Buzek elnökhöz intézni.
Ami a Romániába tartó, az elnök által irányítandó tényfeltáró látogatást illeti, 
amelyhez jóváhagyást kérnek, programtervezetét kiosztották, de a jóváhagyást 
elhalasztották a képviselőcsoportok közötti további megbeszélések függvényében. 
(Ezt követően a jóváhagyás is megszületik, és az engedélyezés iránt hivatalos 
kérés kerül előterjesztésre.)

B. Javaslatok 2012-es küldöttségi látogatásokra
A koordinátorok jóváhagyják az elnöknek a 2012-es látogatásokat illetően tett 
javaslatát, amelyet a Bizottsági Elnökök Értekezlete elé kell terjeszteni, mielőtt az 
Elnökök Értekezlete és az Elnökség elé kerül. a 202. cikk (5) bekezdése alapján e 
szakaszban a részletekről még nem esik szó, míg a koordinátorok egy későbbi 
ülésen a prioritásokról döntenek. Ugyanakkor arról megállapodás születik, hogy a 
bizottság Franciaországba, Olaszországba, Spanyolországba, Lengyelországba és 
Németországba látogat, küldöttségenként átlagosan három hivatalos résztvevővel.  
A bizottság megjegyzi, hogy a bizottságonként és évente 25 főt engedélyező 
elnökségi határozat megszabta kereteken belül kell maradni.

C. A 2013-as év az európai polgár évévé nyilvánításáról az Európai Bizottság 
által kiadott közleménnyel foglalkozó, véleményért felelős előadó kinevezése
Eszmecserét követően, valamint szem előtt tartva a nemrég bevezetett 
pontrendszert, Nikolaosz Szalavrakoszt (EFD) nevezik ki. (1 pont)

D. Az Alapjogi Chartáról tartandó közös szeminárium utolsó szervezési részletei 
október 6., kedd
Körbeadják a végleges programtervezet, és jóváhagyják.

E. Az AFCO levele az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó rendelet
értelmében az aláírásgyűjtésre vonatkozó technikai feltételekről
Eszmecserét követően, és a bizottság társelőadóinak álláspontjáról való 
tájékozódás után a javaslatokat jóváhagyják.
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F. Az Európai Unió Bíróságának a Tegebauer ügyben (T-308/07) hozott ítélete
A képviselők tudomásul veszik azon ítélet tartalmát, amelynek szövege kiosztásra 
kerül – . Megállapodás születik arra nézve, hogy a Jogi Szolgálat 
választervezetének leellenőrzése után külön levelet intéznek Tegebauer úrhoz, 
részletesebben megindokolva a petíciójával kapcsolatban hozott bizottsági 
határozatot.

G. Egyéb
 a novemberi ülés napirendtervezete: írásbeli eljárás során közreadják;
 a nem petíciónak minősülő beadványokat illető hat hónapos felülvizsgálat a 

kritériumokat be kell nyújtani a titkárságra;
 sürgősségi eljárás keretében a 924/2011. sz. petíciót elfogadhatónak minősítik.

11. 2010. évi jelentés az uniós polgárságról: az uniós polgárok jogainak érvényesítése 
előtt álló akadályok lebontása (2011/2182(INI))

Előadó: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– első eszmecsere

Felszólalók: az elnök, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou (a Bizottság 
képviselője), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford és Philippe Boulland.

Ez a jelentéstervezet valamelyik későbbi ülésen kerül majd bemutatásra.

12. Az A.I.C. román állampolgár által a román tudósok AD Astra Társasága 
nevében benyújtott 622/2010. számú petíció a verespataki (Roșia Montană, 
Románia) aranybányászati projekt által az európai jogszabályok állítólagos 
megsértéséről
és
a Sorin Jurca román állampolgár által a Verespataki Kulturális Alapítvány 
nevében benyújtott 628/2010. számú petíció a verespataki (Rosia Montană, 
Románia) aranybányászati projekt környezetet romboló hatásáról

Felszólalók: az elnök, Octavian Gabriel Voiculescu (a petíció benyújtójának 
képviselője), Sorin Jurca (a petíció benyújtója), Bartosz Zambrzycki (a Bizottság 
képviselője), Victor Boştinaru, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, Cristian Dan 
Preda, Adina-Ioana Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland és Chrysoula 
Paliadeli.

Határozat: a két petíció vizsgálata nem zárul le, mivel a Bizottságtól kiegészítő 
információkra várnak a környezetet fenyegető kockázatokat felmérő független 
tanulmány elkészülte után. Tudomásul veszik a román képviselet által e petíció 
kapcsán írott e-mailt. Ezenkívül emlékeztetnek a 2011. november 23–26. közötti, 
romániai tényfeltáró utazásra.

*
*   *

Az ülés 10.20-től 11.10-ig Chrysoula Paliadeli alelnök elnöklete mellett folytatódik.
*   *
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13. A Sheila Ellis brit állampolgár által a „Lakosok a mérgező anyagokkal 
szennyezett területek ellen” nevében benyújtott 944/2004. számú, 7 aláírást 
tartalmazó petíció a hulladéklerakókról szóló európai uniós irányelv 
végrehajtásának az Egyesült Királyság általi állítólagos elmulasztásáról

Felszólalók: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (a petíció benyújtója) és Sibylle 
Grohs (a Bizottság képviselője).

Határozat:  a petíció vizsgálata nem zárul le, tekintettel a kedvezőtlen helyzetre és 
arra, hogy több évvel később is komoly ügyek maradtak megoldatlanul. Levélben kell 
a brit környezetvédelmi minisztériumhoz és a Környezetvédelmi Ügynökséghez 
fordulni. 

14. A Lothar Petter osztrák állampolgár által a Mellauban és Damülsben 
(Vorarlberg, Ausztria) tervezett új télisport-létesítmények elleni akcióbizottság 
nevében benyújtott 672/2007. számú, 26 aláírást tartalmazó petíció a Mellauban 
és Damülsben tervezett sífelvonókról és kötélpályákról

Felszólalók: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (a Bizottság képviselője), Peter 
Jahr és Rainer Wieland.

Emlékeztetnek az e tárgyban sorra került tényfeltáró utazásra, illetve Rainer Wieland 
részvételére.

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól a szóban forgó irányelvek előírásainak 
fényében kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

*
*   *

Az ülés 11 óra 10 perctől folytatódik Erminia Mazzoni elnöklete mellett.
*   *

*

15. Irena Lipowicz lengyel ombudsnő nyilatkozata

– Eszmecsere a képviselőkkel
Felszólalók: az elnök, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman és Lena 
Kolarska-Bobińska.

A lengyel ombudsnő a képviselők valamennyi kérdésére válaszol, jelen van és 
megjegyzéseket fűz a következő három petícióhoz, amelyet lengyel állampolgárok 
nyújtottak be. Az azonos nemű pároknak kiállítandó igazolásokról esik szó, 
amelyek kibocsátását Lengyelország továbbra is megtagadja; az ombudsnő 
elmondja, hogy a kérdéssel éppen most foglalkozik a lengyel belügyminisztérium. 
Szó esik továbbá a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokról, az 
állampolgársági ügyek több területén a lengyel jogalkotásban az ombudsnő 
kezdeményezésére tett nyilvánvaló módosításokról. 
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16. A. K. lengyel állampolgár által benyújtott 277/2010. számú petíció a 
Lengyelországban a bírósági és bíróságon kívüli iratok postán vagy elektronikus 
úton történő kézbesítésének hiányzó lehetőségéről
és
a Henryka Glenc lengyel állampolgár által benyújtott 1399/2010. számú petíció a 
Lengyelországban a bírósági és bíróságon kívüli iratok bejelentés és értesítés 
céljából történő kézbesítése lehetőségének hiányáról

Felszólalók: az elnök, Henryka Glenz (a petíció benyújtója), Lena Kolarska-
Bobińska, Michal Wiktorowicz, és Sara Chrzanowska (a Bizottság képviselői, az 
előző a polgárjogi, az utóbbi pedig a büntetőjogi szempontok kapcsán), Konrad 
Szymański és Irena Lipowicz (lengyel ombudsnő).

Határozat: a két petíció vizsgálatát a Bizottságtól várt további tájékoztatásig nem 
zárják le.

17. A Robert Biedron lengyel állampolgár által a „Kampania Przeciw Homofobii” 
(Homofóbia Elleni Kampány) nevében benyújtott 632/2008. számú petíció a 
lengyel hatóságoknak más tagállamban azonos nemű partnerrel való regisztrált 
kapcsolatba lépni kívánó lengyel állampolgárok számára a családi állapotra 
vonatkozó igazolások kiadásától való vonakodásáról

Felszólalók: la présidente, Lech Uliasz (a petíció benyújtója), Tomas Kukal (a 
Bizottság képviselője), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska
és Irena Lipowicz (lengyel ombudsnő).

A lengyel emberi jogi biztos jelzi, hogy hasonló ügyek vannak nála, és úgy ítéli meg, 
hogy rövidesen megoldás születik az ilyen helyzetek kezelésére.

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól várt további tájékoztatásig nem zárják le.

*
*   *

Az ülés 12 óra 35 perckor félbeszakad, majd 15 óra 05 perctől folytatódik Erminia Mazzoni 
elnöklete mellett.

*   *
*

18. A Marios Achilleos ciprusi állampolgár által benyújtott 892/2010. számú petíció a 
homoszexuálisok Cipruson tapasztalható hátrányos megkülönböztetéséről

Felszólalók: az elnök, Tomas Kukal (a Bizottság képviseletében) és Michael Cashman.

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól várt további tájékoztatásig nem zárják 
le.
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19. A Vince Llewelyn brit állampolgár által benyújtott 155/2011. számú petíció a 
különböző állampolgársággal rendelkező, azonos nemű személyek között kötött 
házasságok Franciaország általi el nem ismeréséről

Felszólalók: az elnök, Tomas Kukal (a Bizottság képviseletében), Michael Cashman és 
Sarah Ludford. 

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól várt további tájékoztatásig nem zárják le. 
Levelet küldenek a francia hatóságoknak.

20. Az Aldwyn Llewelyn brit állampolgár által benyújtott 381/2011. számú petíció az 
Európai Unió egyes tagállamaiban működő brit külképviseleteken az azonos 
nemű személyek közötti bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése lehetőségének 
hiányáról

Felszólalók: az elnök, Tomas Kukal (a Bizottság képviseletében), Sarah Ludford és 
Michael Cashman. 

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól várt további tájékoztatásig nem zárják
le.

21. a Sara Nolasco portugál állampolgár által benyújtott 1588/2010. számú petíció az 
azonos neműek házassága esetén az örökbefogadás tilalmáról

Felszólalók: az elnök, Tomas Kukal (a Bizottság képviseletében) és Michael Cashman. 

Határozat: a petíció vizsgálatának lezárása a Bizottság által adott válaszok alapján.

*
*   *

Az ülés 16.00-től 16.25-ig Margrete Auken elnöklete mellett folytatódik.
*   *

*

22. José Enrique Sanz Salvador spanyol állampolgár által az Arca Ibérica szervezet 
nevében benyújtott 492/2010. számú petíció egy vizes élőhely lecsapolásáról 
Benicassimban (Castellón)

Felszólalók: az elnök, Maria Conde Montesinos (a petíció benyújtójának nevében), 
Susanne Wegefelt (a Bizottság képviselője), Pilar Santamaria és Elena Gurrea 
(Valence régió hatóságainak képviselői).

Határozat: A petíció benyújtója által leírt helyzet rosszabbodására való tekintettel e 
petíció vizsgálata nem zárul le, míg a petíció benyújtója és a Bizottság kiegészítő 
információkat nem szolgáltat.

*
*   *

Az ülés 16 óra 25 perctől folytatódik Erminia Mazzoni elnöklete mellett.
*   *
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23. A Florin Palade román állampolgár által az „Eco Pontica Alapítvány” nevében 
benyújtott, 111/2008. számú petíció a környezetvédelemről szóló európai 
jogszabályoknak a romániai Dobrogea régióban tervezett kőfejtővel és 
szélerőműparkkal kapcsolatos projektek jóváhagyásával összefüggésben történő 
állítólagos megsértéséről
és
a „Romanian Ornithological Society” és az „NGO Coalition Natura 2000 
Romania” által 55 román civil szervezet nevében benyújtott 262/2011. számú 
petíció a délkelet-romániai Dobrogea régióban létesítendő szélerőműparknak a 
Natura 2000 területekre gyakorolt lehetséges hatásairól

Felszólalók: az elnök, Ioana Postu (a Bizottság képviseletében), Victor Boştinaru és 
Elena Băsescu.

Megemlítik, hogy e kérdéseket a közeljövőben, Romániában teendő, tényfeltáró 
látogatás során fogják megvitatni.

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól várt további tájékoztatásig nem zárják le.

24. A Koldo Oriz de Guinea spanyol állampolgár által a MEDIAK ASKE szövetség 
nevében benyújtott 1398/2008. számú petíció a spanyolországi Alavában a Natura 
2000 program által védett területeken létesítendő szélerőműparkok esetlegesen 
káros környezeti hatásáról

Felszólalók: az elnök, Koldo Oriz de Guinea (a petíció benyújtója) Suzanne Wegefelt 
(a Bizottság képviselője) és Margrete Auken.

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. Levelet küldenek a spanyol hatóságoknak.

25. A Peter Kranz német állampolgár által benyújtott 1008/2010. számú petíció egy 
Wolfhagen/Hessen területén tervezett szélerőműparkkal szembeni széles körű 
tiltakozásról

Felszólalók: az elnök, Peter Kranz (a petíció benyújtója), Alexander Just (a Bizottság 
képviselője), Peter Jahr és Margrete Auken.

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott írásbeli megerősítésre várva nem 
zárják le.

26. A Wolfgang Rüd német állampolgár által benyújtott 1027/2010. számú petíció 
egy szélerőműpark-projekt (Wiesmoor, Alsó-Szászország) állatvilágot érintő 
állítólagos veszélyeiről

Felszólalók: az elnök, Jean-François Brakeland (a Bizottság képviselője), Margrete 
Auken, Victor Boştinaru.
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Határozat: a petíció vizsgálatát lezárják, de a Bizottságtól sürgős írásbeli választ 
várnak.

27. A René la Cour Sell, dán állampolgár által a „Danmarks 
Naturfredningsforening” (Dán Természetvédelmi Egyesület) nevében benyújtott 
929/2010. számú, további 1 aláírást tartalmazó petíció a Thisted közigazgatási 
területéhez tartozó Østerild községben a nagy szélerőművek tesztelésére szolgáló 
központ létesítéséről és ezzel kapcsolatban az Európai Unió e területen hatályos 
jogi aktusainak megsértéséről

Felszólalók: az elnök, Suzanne Wegefelt (a Bizottság képviselője) és Margrete Auken.

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott írásbeli megerősítésre várva nem 
zárják le.

28. A Kirsten Nielsen dán állampolgár által benyújtott 1315/2010. számú petíció a 
dániai Lolland szigeten egy szélerőműpark létesítéséről, és ehhez kapcsolódóan az 
Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak megsértéséről

Felszólalók: az elnök, Kirsten Nielsen (a petíció benyújtója), Jean-François Brakeland 
(a Bizottság képviselője) és Margrete Auken.

Határozat: e petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott írásbeli megerősítésre várva nem 
zárják le.

29. A B. csoportba sorolt petíciók

A 0147/2008., 0469/2009., 1667/2009., 0153/2010., 0321/2010., 0406/2010., 
0549/2010., 0649/2010., 0852/2010., 1390/2010., 1473/2010., 1581/2010., 
1589/2010., 1620/2010., 1622/2010., 0163/2011., 1599/2010., 1604/2010., 
1632/2010., 1655/2010., 0012/2011., 0013/2011., 0027/2011., 0033/2011., 
0040/2011., 0043/2011., 0053/2011., 0057/2011., 0104/2011., 0107/2011., 0229/2011. 
sz. petíciókat lezárják a Bizottságtól kapott írásbeli válasz nyomán.

Az 1746/2008. és 1919/2009 sz. petíciókat kiemelik a B napirendi pontok közül, és 
nyitva maradnak.

30. A következő ülés időpontja és helye

Brüsszel, 2011. november 21., hétfő, 15.00–18.30, és 2011. november 22., kedd, 9.00–12.30

*
*  *

Az ülést Erminia Mazzoni elnökletével 17.33-kor berekesztik.
*  *
*

MELLÉKLETEK
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A legutóbbi ülés (2011. szeptember 8.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke 
Az elnök feljegyzéseihez tartozó melléklet alapján lezárásra vagy újra megnyitásra javasolt 
petíciók jegyzéke.
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