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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2011)1121

JEGYZŐKÖNYV
a 2011. november 21-én, hétfőn, 15.00–18.30,

és 2011. november 22-én, kedden, 09.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2011. november 21-én, hétfőn, 15.05-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. Napirend elfogadása PETI_OJ (2011)202_1v01-00

A napirendet elfogadják.

2. A 2011. szeptember 8-i, valamint a 2011. október 3-i és 4-i ülés jegyzőkönyveinek 
elfogadása:

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Carlos Iturgaiz kérésére a bizottság úgy határoz, hogy nem nyitja meg újra a 0481/09. 
számú petíciót, mivel a rendelkezésre bocsátott kiegészítő információk nem tartoznak 
a tárgyhoz.

Az elnök felhívja a képviselők figyelmét a visszavont, valamint az újra megnyitandó 
vagy lezárandó petíciók jegyzékére. A jegyzéket valamennyi képviselőcsoport egy 
héttel ezelőtt megkapta (lásd a mellékletet), és a 0481/2009. számú petíció kivételével 
a jegyzéket elfogadják.
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4. Salvatore Fatone olasz állampolgár által benyújtott 396/2009. számú, 152 aláírást 
tartalmazó petíció az olaszországi Cuma-Licolában található víztisztító 
berendezésről

Felszólalók: az elnök, Giuseppe Manganaro (Európai Bizottság), Victor Bostinaru, Peter 
Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól.

5. M.B. olasz állampolgár által benyújtott 1919/2009. számú petíció a 
munkaeszközök alkalmazásához kapcsolódó munkahelyi biztonságról és 
egészségvédelemről, valamint a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük 
folytatott konzultáció általános keretéről szóló 89/391/EGK és 2002/14/EK uniós 
irányelveket átültető olasz jogszabály (Dlgs 106/09) megfelelőségéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

A képviselők hangsúlyozzák a téma jelentőségét, és sürgetik az Európai Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az olasz hatóságok megfelelő módon értékeljék újra a 
helyzetet és annak következményeit. 

Felszólalók: az elnök, Andrea Bagaglio (a petíció benyújtója képviseletében), Jan 
Jilek (Európai Bizottság), Peter Jahr, Victor Bostinaru

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, és tájékoztatás céljából továbbítják azt EMPL 
bizottságnak.

6. Gino Trevisanato olasz állampolgár által benyújtott 1153/2009. számú petíció a 
csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK irányelvnek az olasz jog általi 
esetleges megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Gino Trevisanato (a petíció benyújtója), Dimitrios Dimitriou 
(Európai Bizottság), Victor Bostinaru, Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, és véleménykérés céljából továbbítják azt az 
EMPL bizottságnak, hogy a jogszabályt a többi tagállamban is megvizsgálják.

7. Mészárosné Győrvári Izabella magyar állampolgár által a Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége nevében benyújtott 1557/2009. számú petíció a 
magyarországi kis- és középvállalkozásokkal szemben alkalmazott 
megkülönböztetésről és az európai uniós normák alkalmazásának 
elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Mészárosné Győrvári Izabella (a petíció benyújtója) Didier 
Boulouque és Németh István (Európai Bizottság), Hankiss Ágnes, Peter Jahr, Victor 
Bostinaru

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, és levelet küldenek a magyar hatóságoknak,
melyben felvilágosítást kérnek az üggyel kapcsolatos politikáról. 
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***
Az ülést 16.45 és 17.20 között Hankiss Ágnes (alelnök) elnökletével folytatják.

***

8. John E. Doherty, ír állampolgár által az „Irish Drivers Association” nevében 
benyújtott, 726/2010. számú petíció Írországban a gépjármű-nyilvántartási 
adóról (VRT)
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, John E. Doherty és John Lernihan (a petíció benyújtói), Ann-
Marie Bruhn (Európai Bizottság), Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg írásbeli megerősítés nem érkezik a 
Bizottságtól.

9. Paul McColgan, ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” nevében 
benyújtott 1345/2010. számú petíció egy, az Egyesült Királyság és Írország 
közötti határon átnyúló helyzetben a járművek nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos problémákról
továbbá
Ryan Stewart ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” nevében 
benyújtott 1357/2010. számú petíció az Egyesült Királyságban tanuló ír hallgatók 
által a gépjármű-nyilvántartási adó tekintetében tapasztalt talányos helyzetről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Ryan Stewart (a petíció benyújtója), Ann-Marie Bruhn (Európai 
Bizottság), Victor Bostinaru, Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, és levelet küldenek a brit és az ír hatóságoknak, 
valamint véleményt kérnek az ECON és a TRAN bizottságoktól.

***
Az ülést 17.20-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatják.

***

10. Lord Richard Inglewood DL brit állampolgár által benyújtott 1737/2008. számú 
petíció a Lordok Háza európai parlamenti képviselővé választott tagjainak 
jogállásáról szóló, a Lordok Háza diszkvalifikálására vonatkozó 2008. évi európai 
parlamenti szabályzat megkülönböztető jellegéről

Felszólalók: az elnök, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bustinaru, Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, és levelet küldenek a brit hatóságoknak, 
melyben fellépést kérnek e komoly, az állampolgári jogokat érintő anomália 
feloldására.
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Koordinátorok ülése (zárt ülés), 17.30–18.37

Az ülést 18.35-kor felfüggesztik, majd 2011. november 22-én, kedden, 9.05-kor folytatják 
Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével.

***

11. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Előadók kijelölése

 A Petíciós Bizottság 2011. évi jelentése (Hivatalos jóváhagyás kérése) (Meyer 
2010; Iturgaiz 2009)

 Az uniós jog alkalmazásáról szóló jelentésre vonatkozó vélemény (JURI) 
(Mazzoni 2009)

 (Az ENVI bizottság saját kezdeményezésű jelentése a vízügyről, beleértve a 
vízügyi keretirányelvet is)

Ezt a napirendi pontot a decemberi ülésre halasztják.

A nem petíciónak minősülő beadványokra vonatkozó eljárás értékelése

Ezt a napirendi pontot decemberre halasztják.

Az alapvető jogokról szóló, október 6-án rendezett közös szeminárium 
eredménye

A koordinátorok tudomásul veszik a titkárság által elkészített dokumentumot és 
üdvözlik a meghallgatás sikerét, majd úgy határoznak, hogy a témára egy későbbi 
időpontban visszatérnek.

A meghallgatások az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet értelmében 
történő megszervezésének további megvitatása

A koordinátorok úgy határoznak, hogy levelet intéznek az Alkotmányügyi 
Bizottsághoz az Alain Lamassure és Gurmai Zita által a 212. cikk értelmében 
előterjesztett, a Parlament eljárási szabályzatának módosítására irányuló javaslat 
kapcsán. A koordinátorok úgy határoznak, hogy hivatalos formában kérik a korábbi 
politikai megállapodás tiszteletben tartását, amelynek értelmében a Petíciós Bizottság 
teljes körűen részt vesz a meghallgatásoknak az európai polgári kezdeményezésről 
szóló rendelet értelmében történő megszervezésében.

A tengerparti területek védelméről szóló spanyol törvény (a „Ley de Costas”) és a 
kapcsolódó petíciók értékelésének következő fázisa

A koordinátorok konszenzus alapján úgy határoznak, hogy minden 
képviselőcsoportból 1 fő részvételével egy kisebb, a spanyol ingatlanjogokkal és a 
tengerparti területek védelméről szóló spanyol törvénnyel foglalkozó munkacsoportot 
hoznak létre. A tagok neveit a képviselőcsoportok közlik majd. Úgy határoznak, hogy 
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összefoglaló feljegyzést küldenek az új kormánynak a függőben lévő petíciókkal 
kapcsolatban, valamint tájékoztatást kérnek arról, hogy a kormány milyen 
kötelezettségvállalásokat kíván tenni.

Egyéb kérdések

 Levéltervezet egy, a Natura 2000 és a madárvédelmi irányelv alá tartozó 
területen építendő hídra irányuló javaslatról (0037-05)

A koordinátorok jóváhagyják a loiret-i francia hatóságoknak küldendő levél tervezetét.

 Angellili asszony levele, melyben a bizottság egyik tagjának kinevezését kéri 
a gyermekek jogaival kapcsolatos ügyek nyomon követésére.

Roberta Angelilli levelére válaszolva Edward McMillan-Scott neve merült fel, és a 
szocialista képviselőcsoport is kifejezte azon szándékát, hogy kijelölne egy képviselőt 
a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek kezelésére.

12. A Bulgáriába tett tényfeltáró látogatás (2011.6.29–2011.7.02.)
- a tényfeltáró látogatásról szóló jelentés elfogadása

Felszólalók: The Chair, Margrete Auken, Liam Cashman (Európai Bizottság), Victor 
Bostinaru

Rövid vitát követően a tényfeltáró látogatásról szóló jelentést a Maryia Nedelcheva által 
javasolt kiegészítéssel jóváhagyják.

13. Janez Potocnik biztos nyilatkozata
– eszmecsere a képviselőkkel

Az elnök hangsúlyozza, hogy a jelenlegi európai hitelválság ellenére a 
környezetvédelem továbbra is jelentős aggodalomra ad okot az európai polgárok 
számára, valamint hogy a környezetvédelem azért is probléma, mert a 
környezetvédelmi jogszabályokat (különösen a hulladékkezelési, az élőhelyvédelmi, 
valamint a madárvédelmi irányelveket) a tagállamok gyakran rosszul vagy helytelenül 
alkalmazzák, és sokan úgy érzik, hogy a Bizottság túlságosan megengedő olyankor, 
amikor valamely tagállamot akár jogsértési eljárás révén, akár más módon 
felelősségre kell vonni.

Hangsúlyozzák továbbá, hogy

 a hulladékkezelés központi kérdés a polgárok számára, és ezért a bizottság 
jelentést készített elő a plenáris ülés számára az ebben a témában beérkezett 
petíciók alapján;

 az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv igen gyakran szerepel a petíciók 
tárgyaként, mivel azok rendelkezéseit számos esetben nem tartják be. A 
Bizottságnak az elővigyázatosság elve értelmében komolyabban kell vennie 
feladatkörét, és határozottabban és gyorsabban kell közbeavatkoznia, mielőtt 
környezeti örökségünk visszafordíthatatlan károsodást szenved.
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Potocnik biztos hangsúlyozza, hogy az uniós környezetvédelmi jogszabályok hatékony 
végrehajtása kiemelt prioritás, valamint hogy a Petíciós Bizottságot természetes 
szövetségesnek tekinti, mivel a Bizottság a Szerződések őre, a Petíciós Bizottság pedig 
politikai dimenziót biztosít a végrehajtás ellenőrzésének. Megjegyzi továbbá, hogy 
nagy az egyetértés abban, hogy az Uniónak a 7. környezetvédelmi cselekvési terv 
irányába kellene elmozdulnia.

Felszólalók: az elnök, a biztos, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, Rainer Wieland, 
Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith Merkies

14. Miha Regacar szlovén állampolgár által a „Civilna Iniciativa Kras” és a „Civina 
Iniciativa za Primosko” nevében benyújtott 0551/2011. számú, 2520 aláírást 
tartalmazó petíció a szlovéniai Kras régiónak az ingatlanspekulációval és az 
UNESCO világörökségi helyszínek elpusztításával szembeni védelméről

Felszólalók: az elnök, William Floyd (Európai Bizottság), Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól.

15. Adone Doni és Mattia Donadel, olasz állampolgárok által a Coordinamento 
Comitati Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del Miranese nevében 
benyújtott 804/2010. számú petíció a Mestre körüli körgyűrűről (A4)

Felszólalók: az elnök, Jonathan Parker (Európai Bizottság)

Határozat: a petíciót a Bizottságtól beérkezett tájékoztatást figyelembe véve lezárják.

16. Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Föld barátai” szervezet nevében 
benyújtott, 0483/2007. számú petíció a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos 
eljárásra és a veszélyes ipari létesítményekre vonatkozó közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok (Seveso-irányelv) megsértéséről
továbbá
Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Greenaction Transnational” 
nevében benyújtott 1147/2008. számú petíció egy visszagázosító üzem Trieszt 
(Olaszország) melletti esetleges megvalósításáról
továbbá
Bernard Vojko, szlovén állampolgár által az „Alpe Adria Green” nevében 
benyújtott, 1472/2009. számú petíció a Trieszt mellé tervezett gázterminálról

Felszólalók: az elnök, Laura Tabellini (Európai Bizottság), Ivo Vajgl, Sandrine Bélier, 
Alojz Peterle, Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól.

17. Rémy Gautron és Jean-Claude Duchateau, francia állampolgárok által a 
„Fédération Presqu'île Environnement”, illetve az „Association DECOS” 
szervezetek nevében benyújtott 1139/2010. számú petíció Batz sur Mer-ben, 
Franciaországban, egy Natura 2000 védettségű területen okozott környezeti 
károkról
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(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Jean-Philippe Gallon és Rémy Gautron (a petíció benyújtói), 
Joseph van der Stegen (Európai Bizottság), Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Victor 
Bostinaru, Chrysoula Paliadeli

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, és levelet küldenek Batz polgármesterének és 
a francia hatóságoknak.

***
Az ülést 12.10 és 12.35 között Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével folytatják.

***

18. Tony Lowes, ír állampolgár által a „Friends of the Irish Environment” 
elnevezésű szervezet nevében benyújtott 0755/2010. számú petíció a 
tőzegkitermeléssel összefüggésben az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtásának Írország általi elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Andrew Jackson (a petíció benyújtója nevében), Liam Cashman 
(Európai Bizottság), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa Childers, Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól. A képviselők tudomásul veszik a petíció benyújtói által felvetett 
probléma súlyosságát, valamint arra irányuló kérésüket, hogy a képviselők 
látogassanak el Írországba, hogy megtekintsék az okozott károkat, és 
találkozzanak a hatóságokkal.

19. T.F.T spanyol állampolgár által a „Plataforma por la defensa de los valles 
verdes” szervezet nevében benyújtott 0338/2010. számú petíció a Sierra de 
Cazorla nemzeti parkban (Jaen tartomány) folytatott vízkivételről és 
kútfúrásokról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, a petíció benyújtójának képviselője, Mariam Sanchez 
Guisandez, (Európai Bizottság), Francisco Sosa Wagner

Az idő szűkössége miatt a bizottság úgy határoz, hogy a kérdésre visszatér következő ülésén, 
melyre meghívja a petíció benyújtóját is.

Az ülést 12.35-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatják.

20. Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentés: az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok lebontása
(2011/2182(INI))
Előadó: VALEAN (ALDE)
– jelentéstervezet megvitatása

Felszólalók: az elnök, az előadó, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr

Az idő szűkössége miatt a vita túl rövidre sikerült, ezért a bizottság kiigazítja az elfogadás 
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menetrendjét, és 2012 januárjában visszatér a kérdésre.

21. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós ügyek

A 0267/2007, 1380/2007, 0590/2008, 1143/2008, 1647/2008, 1678/2008, 0777/2009, 
0781/2009, 0870/2009, 0872/2009, 0980/2009, 1136/2009, 1923/2009, 0169/2010, 
0323/2010, 0662/2010, 0856/2010, 0913/2010, 1017/2010, 1025/2010, 1060/2010, 
1097/2010, 1168/2010, 1192/2010, 1320/2010, 1355/2010, 1381/2010, 1422/2010, 
1472/2010, 1490/2010, 1475/2010, 1476/2010, 1496/2010, 1521/2010, 1537/2010, 
1587/2010, 1616/2010, 1629/2010, 0054/2011, 0069/2011, 0087/2011, 0100/2011, 
0203/2011, 0331/2011, 0159/2011, 0173/2011, 0208/2011, 0214/2011, 0219/2011, 
0228/2011, 0234/2011, 0235/2011, 0246/2011, 0247/2011, 0255/2011, 0265/2011, 
0298/2011, 0314/2011, 0344/2011, 0322/2011, 0328/2011, 0341/2011, 0342/2011, 
0348/2011, 0350/2011, 0362/2011, 0368/2011 és 0387/2011 számú petíciók.

A 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 0760/2007, 0980/2007, 
0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011 és 0297/2011 számú petíciókat 
kiemelik a „B” napirendi pontok közül, és nem zárják le.

22. A következő ülés időpontja és helye

2011. december 20., 9.00–12.30 és 15.00–18.30, Brüsszel

***

Erminia Mazzoni (elnök) 12.50-kor lezárja az ülést.

***

MELLÉKLETEK

Az elnök feljegyzéseihez tartozó melléklet alapján lezárásra vagy újra 
megnyitásra javasolt petíciók jegyzéke.

A legutóbbi ülés óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke. 
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