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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2011)203_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2011. december 20-án, 9.00–12.30 és 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2011. december 20-án, kedden, 9.12-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. 9.00–10.00 Koordinátorok ülése (zárt ülés)

Az ülés 10.12-kor Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével folytatódik.

2. A napirendtervezet elfogadása PETI_OJ (2011)203_1

Az elnök a délelőtti napirend jelentős változását jelenti be, mely szerint az eljárási 
pontokat követően a Bizottság  a 8-12. pontokat vitatja meg, majd ezek után térnek 
vissza a 6. és 7. pontra.  

A délelőtti napirend minden pontjánál lesznek jelen petíciók benyújtói.  A délután 
folyamán a 13. és a 14. pontnál lesznek jelen petíciók benyújtói. 

Az elnök feljegyzéseihez tartozó mellékletet egy héttel korábban kiosztották a 
képviselők, illetve a képviselőcsoportok személyzete részére.  Mivel nem merült fel 
semmilyen kifogás, a petíció megnyitásával, lezárásával, valamint visszavonásával 
kapcsolatos javaslatokat a felhozott indokok alapján elfogadják. 

A napirendtervezetet a jelen jegyzőkönyv szerinti sorrendben fogadják el.

3. Az elnök közleményei

Az elnök emlékezteti a képviselőket, hogy a Bizottság mandátuma első szakaszának 
végéhez közeledik.  Az utolsó ülést 2012. január 12-én fogják megtartani.  Közli 
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továbbá a képviselőkkel, hogy a jogalkotási ciklus második szakaszát megnyitó 
alakuló ülést valószínűleg január 23-án, hétfőn délután fogják megtartani.  

4. Egyéb kérdések

Nincsenek

Az Európai Bizottság jelenlétében

5. Ioannis Papadopoulos, belga állampolgár által benyújtott 0212/2008. számú petíció 
hulladéklerakók létesítéséről

Felszólalók: az elnök, Ioannis Couniniotis (Bizottság), Ioannis Papadopoulos (a petíció 
benyújtója), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor Boştinaru, az 
elnök, Ioannis Couniniotis (Bizottság) és Ioannis Papadopoulos (a petíció benyújtója)

Határozat:   a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le.  

6. Mavroudis Voridis görög állampolgár által benyújtott 0078/2007. számú petíció 
Kelet-Attika egy részén egy szemétlerakóhely megépítéséről
valamint
Konstantinos Papadigenopoulos görög állampolgár által benyújtott 0573/2011. 
számú, 2220 aláírást tartalmazó petíció a Mavro Vouno Grammatikou területén 
javasolt hulladéklerakóra vonatkozó környezeti hatásvizsgálat súlyos hibáiról és 
hiányosságairól, valamint az uniós környezetvédelmi jogszabályok ehhez 
kapcsolódó megsértéséről  

Felszólalók:  az elnök, Kyriakos Gkikas (a petíció benyújtójának képviseletében), 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Bizottság), Ioannis 
Couniniotis (Bizottság) és Morten Messerschmidt

Határozat:    a petíció felfüggesztése, amíg a Bizottság további tájékoztatást nem ad. 

7. Panagiotis Bouras görög állampolgár által a Megalopoli városi tanács nevében 
benyújtott 0978/2008. számú petíció a hulladékok hulladéklerakókban történő 
átvételének uniós kritériumai és eljárásai alkalmazásának egy, a görögországi 
Peloponnészoszon található Megalopoli közelébe tervezett hulladéklerakó 
kialakításával kapcsolatosan a görög hatóságok által történő elmulasztásáról

8. Andreas Varnakiotis görög állampolgár által benyújtott 0742/2007 sz. petíció egy 
szemétlerakó Akhájában (Görögország) történő elhelyezéséről

9. Giorgios Toussas, görög állampolgár által a „KKE” görög kommunista párt 
nevében benyújtott 1152/2010. számú petíció a Peloponnészosz félsziget északkeleti 
részén fekvő Ermioni önkormányzat területén folytatott környezetszennyező 
tevékenységekről
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Felszólalók:  the Chair, Panagiotis Bouras (a petíció benyújtója), Andreas Varnakiotis 
(a petíció benyújtója), Georgios Toussas (a petíció benyújtója (MEP)), Ioannis 
Couniniotis (Bizottság) és Morten Messerschmidt

A fenti petíciók megvitatásából nyilvánvalóvá válik, hogy a tagok a petíció 
benyújtóinak aggályait komolyan veszik és az Európai Bizottságtól kellő körültekintést 
várnak el az tájékoztatást illetően.  

Határozat:   a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le.  Levélben kérik a görög környezetvédelmi minisztert, hogy adjon 
tájékoztatást, valamint fejtse ki álláspontját a petíciók témájával kapcsolatban.  Amint 
rendelkezésre állnak az említett információk, a bizottság folytatja a tanácskozást a 
kérdésben.  A koordinátorok elé terjesztik Papadopoulos úr (a petíció benyújtója) 
tényfeltáró látogatásra vonatkozó kérését, amelyhez más petíció benyújtói is 
csatlakoztak. 

Az ülés 11:48-kor folytatódik Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével.

10. Fausto Benzone, olasz állampolgár által benyújtott 1331/2010. számú petíció a 
gépjárművek biztosítási díjának összegében tapasztalt egyenlőtlenségekről
valamint
F. F. olasz állampolgár által benyújtott 1621/2010. számú petíció a gépjármű-
biztosítás magas költségéről
valamint
Marco Fiorentino olasz állampolgár által benyújtott 1105/2011. számú petíció az 
európai biztosítási díjak harmonizációjáról
valamint
Pietro Avino olasz állampolgár által az „Onlus Orgoglio Meridionale” (Déli 
Büszkeség Nonprofit Szervezet) nevében benyújtott 1106/2011. számú petíció az 
Olaszország különböző régióban alkalmazott eltérő gépjármű-biztosítási díjakról
valamint
Giuseppe Sorrentino olasz állampolgár által benyújtott 0799/2011. számú petíció a 
campaniai lakosokkal szemben a gépjármű-biztosítási díjtételek tekintetében 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetésről

Felszólalók: az elnök, Pietro Avino (a petíció benyújtója), Angelo Genovese (a petíció 
benyújtója), Elisa Annamaria Daniele (0799/2011 számú petíció benyújtójának 
képviseletében), Joao de Abreu Rocha (Bizottság), Crescenzio Rivellini, Peter Jahr és 
Philippe Boulland

A tagok tudomásul veszik a táblázatot, amely egyértelműen kimutatja az Olaszország 
különböző régióiban   a gépjármű-biztosítási díjakat illető nagy eltéréseket.   

Határozat:   a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le.  Levélben kérik az olasz biztosításokat felügyelő szervet (Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)), hogy adjon 
további tájékoztatást az olaszországi biztosítási díjak különbségeit illetően, valamint 
reagáljon a gépjármű-biztosítás árával kapcsolatos azon állításokra, amelyek szerint 
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bizonyos városok és régiók esetén megkülönböztetés áll fenn. Megkérik továbbá a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot (IMCO), hogy fejtse ki véleményét a 
biztosítási díjak eltéréseit illetően.  

11. Stefan Jauernich német állampolgár által benyújtott 1458/2010. számú petíció a
biztosításközvetítők egységes európai nyilvántartásáról

A Bizottság beleegyezik, hogy a petíció benyújtójának visszajelzést ad a biztosítási 
közvetítésről szóló irányelv (2002/92/EC) felülvizsgálásáról, különös tekintettel a 
nemzeti nyilvántartások hálózatba történő összekapcsolására. 

Felszólalók:  az elnök, Stefan Jauering (a petíció benyújtója), Joao de Abreu Rocha 
(Bizottság) és Peter Jahr

Határozat: A petíció lezárása és a Bizottság válaszával együtt tájékoztatásként való 
elküldése az IMCO számára.  

Az ülést 12.43-kor berekesztik.

15.00

Az ülés 15.18-kor folytatódik Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével.

12. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

1. Előadók kijelölése 
1. A Petíciós Bizottság 2011. évi jelentése
2. Vélemény az uniós jog alkalmazásáról szóló jelentésről (JURI)
3. Vélemény az európai polgárok és vállalkozók 20 legfőbb aggodalmáról (INI -

IMCO) 
4. Vélemény az EU vízpolitikájáról és a víz-keretirányelvről (INI-ENVI) 
5. Vélemény a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó jogok és polgárság 
programról (COD 2011/0344 (LIBE)) 

A koordinátorok úgy határoznak, hogy a következő ülés időpontjára halasztják az 
előadók kinevezését.  Egyedül az S&D képviselőcsoport jelzi érdeklődését, hogy 
kinevezzen egy előadót a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó jogok és polgárság 
programról szóló véleményhez. 

2. Az Iturgaiz-jelentés jelenlegi állása
Figyelembe véve, hogy a kérdés megvitatására annak ellenére sem jutott idő, hogy a 
bizottság jelezte annak kiemelt jelentőségét,  kérelmet nyújtanak be az Iturgaiz-jelentés 
ismertetésének a plenáris ülésre történő elhalasztására.  

Az Iturgaiz-jelentéssel kapcsolatos kulcsfontosságú vitának a 48. cikk (2) bekezdés 
keretében a februári strasbourgi üléshéten történő megtartása céljából a koordinátorok 



PV\888046HU.doc 5/11 PE478.643v01-00

HU

egyetértenek abban, hogy alapvető fontosságú, hogy lehetőségeikhez és beosztásukhoz 
mérten meghozzák a szükséges intézkedéseket

3. A nem petíciónak minősülő beadványokra vonatkozó eljárás értékelése
A nem petíciónak minősülő beadványokra vonatkozó eljárás eredményeképpen a 
koordinátorokra hárul az a feladat, hogy a hat hónapos próbaidőt követően értékeljék az 
eljárást.  December elejétől mostanáig 1350 új petíciót vettek nyilvántartásba, szemben 
a 2010-es  év 1567 petíciójával. 

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy Auken asszony Koch-Mehrin asszony 
által támogatott kérelmével kapcsolatban kikérik a Parlament Jogi Szolgálatának 
véleményét a nem petíciónak minősülő beadványokra vonatkozó eljárásról, különös 
tekintettel a Parlament eljárási szabályzata 201. cikkének értelmezésére.  Úgy 
határoznak, hogy az eljárás értékelését folytatják, amint a vélemény a rendelkezésükre 
áll. 

4. Európai állampolgári kezdeményezés
A koordinátorok elfogadják az elnök, Diana Wallis és Gerald Häfner (társelőadók) által 
kidolgozott, a Parlament eljárási szabályzatára vonatkozó módosításokat. A 
módosításokat hivatalosan előterjesztették és továbbküldték az AFCO Bizottság 
számára.  Ennélfogva ezeket az AFCO Bizottságból Gurmai Zita által erről a kérdésről 
jelenleg készítettjelentéssel együtt kell vizsgálni, amely jelentést februárban terveznek 
megvitatni, és amelyet legkésőbb 2012. márciusáig a plenáris ülésen el kell fogadni, 
mivel az európai polgári kezdeményezés  várhatóan 2012. április 1-jén hatályba lép. 

A koordinátorokat tájékoztatják, hogy a Tanács szakmai munkacsoportjának ülésére 
január 17-én (üléshéten) Brüsszelben kerül sor abból a célból, hogy áttekintsék minden 
tagállam jelenlegi helyzetét a technikai végrehajtási rendelkezésekre vonatkozóan.  A 
koordinátorok megállapodnak, hogy a bizottság egy képviselőjének, a titkárságnak és 
lehetőség szerint az előadóknak jelen kell lenniük az ülésen.  Az elnök bejelenti, hogy a 
január 12-én megtartandó bizottsági ülésen több információra van szükség a kérdéssel 
kapcsolatosan. 

5. Elfogadhatósági kérelem sürgősségi eljárás keretében a Taga Fosso úr által 
benyújtott petícióra vonatkozóan

Mivel a Taga Fosso által felvetett kérdés fontos elvi pontján érinti a hatékony 
jogorvoslathoz való jogot, az alapjogi charta 47. cikke alapján az elnök javasolja, hogy 
kérjék ki haladéktalanul a Jogi Bizottság véleményét az esettel kapcsolatban, továbbá az 
Európai Bizottságtól kérjék a helyzet gyors előzetes vizsgálatát, amely lényegében 
megfosztja a petíció benyújtóját attól a lehetőségtől, hogy kártérítést követeljen az 
Egyesült Királyság bíróságainál, mivel az Egyesült Királyság hatóságai nem 
alkalmazzák az uniós jogot.  A koordinátorok egyetértenek az elnök javaslatával. 

6. A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény és egy uniós szintű 
hálózat létrehozása

A koordinátorokat tájékoztatják arról, hogy a bizottság meghívást kapott az egyezmény 
EU hálózatában való részvételre.  Az előkészítő ülésre 2011. december 16-án, pénteken 
került sor, amelyen a titkárság is jelen volt.  A bizottság érdekeltsége a fogyatékkal 
élőkre vonatkozó benyújtott petíciók kapcsán vállalt kötelezettségeiből származik.  
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A koordinátorok egyetértenek abban, hogy a bizottság tagja legyen a hálózatnak, 
továbbá megjegyzik, hogy a Bizottság ebből a célból levélváltást fog  kezdeményezni a 
Parlamenttel, valamint az Alapvető Jogok Ügynökségével. 

7. A januári ülés napirendtervezete 
A januári ülés napirendtervezetét elfogadják.

8. Egyéb kérdések
Figyelembe véve a Dan Brennan által benyújtott, egy írországi farmon az 
élőállattartásra gyakorolt mérgező anyagokkal történő szennyezésről szóló 0161/2006. 
számú petícióra adott legutóbbi bizottsági választ, az elnök javasolja, hogy a 
koordinátorok egyezzenek meg abban, hogy ezt a kérdést további megbeszélésre
terjesztik elő a márciusi ülésen, ahová az ír hatóságokat is meghívják.  A koordinátorok 
egyetértenek az elnök javaslatával. 

13. 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

Felszólalók:  az elnök, a petíció benyújtója, William Floyd (Bizottság), Francisco Sosa 
Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete Auken és 
Peter Jahr

A képviselők aggodalmukat fejezik ki a vízkivételi tevékenységnek a vadasparkra 
gyakorolt drámai következményeiről, ahol már számos forrás kimerült.  Véleményük 
szerint haladéktalanul (két hónapon belül) további tájékoztatásra van szükség , 
mégpedig a vízügyi keretirányelv, az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv és a 
KHV-irányelv esetleges megsértését illetően.  

A környezetvédelmi felelősségről szóló irányelvvel kapcsolatban megjegyzik, hogy 
bármely érdekelt fél – azaz nemcsak a tulajdonosok – törvényes fél lehet az irányelv 
keretébe tartozó felelősségi ügyekben , továbbá azt is, hogy az irányelv az esetlegesen 
bekövetkező kockázatok esetén is alkalmazható.   

Határozat:   a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le.  Levélben kérik a spanyol hatóságokat, hogy haladéktalanul adjanak 
tájékoztatást a Sierra de Cazorlaban kialakult helyzetről. 

14. José María Carrasco Cano spanyol állampolgár által az „Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción” nevű szervezet nevében benyújtott 
1820/2009. számú petíció a nemfizetéssel sújtott építőipari kis- és 
középvállalkozások helyzetéről

Felszólalók:  az elnök, José Maria Carrasco Cano (a petíció benyújtója), Raluca Pruna 
(Bizottság), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Peter Jahr és a petíció benyújtója

A képviselők megértik a petíció benyújtójának és a többi kis- és középvállalkozásnak a 
helyzetét, valamint tudomásul veszik a Bizottság tájékoztatását, miszerint a 
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kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések leküzdéséről szóló új 
irányelvet (2011/7/EU) elfogadták és 2013. március 16-ig átültetik a nemzeti jogba.  

Határozat:   a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le, továbbá azt elküldik az IMCO-nak tájékoztatásul.  Levélben megkérik a 
spanyol hatóságokat, hogy fejtsék ki véleményüket a petíció benyújtója által leírt 
spanyolországi helyzetről, továbbá arról, hogy folyamatban vannak-e intézkedések a 
nemfizetéssel sújtott kis- és középvállalkozások helyzetének javítása érdekében. 

15. Robert Pocock, ír állampolgár által a Voice of Irish Concern for the Environment 
nevében benyújtott, 0210/2007. számú petíció a kovafolysav (H2SiF6) ivóvízhez 
való írországi hozzáadásával kapcsolatos aggodalmakról
valamint
Walter Graham, brit állampolgár által a Council of Northern Ireland against 
Fluoridation nevében benyújtott, 0211/2007. számú petíció a kovafolysav (H2SiF6) 
ivóvízhez való egyesült királyságbeli hozzáadásával kapcsolatos aggodalmakról

A szóban forgó petíciók megvitatását a petíció benyújtója kérelmére elhalasztják. 

16. Rodney Maile, brit állampolgár által benyújtott 0354/2006. számú petíció a 
Cleddau  folyótorkolata mentén két cég, az Exxon és a Qater tevékenységének 
eredményeképpen bekövetkezett állítólagos szennyezésről

A szóban forgó petíció megvitatását a petíció benyújtója kérelmére elhalasztják. 

17. Lūkass Rozītis lett állampolgár által benyújtott 1655/2010. számú, 18 lett NGO és 
egyéb szervezet által támogatott petíció a fogyatékossággal élő személyek számára 
biztosított akadálymentességről és az egyetemes tervezésről

Felszólalók:  az elnök, (Bizottság), Tatjana Ždanoka és Peter Jahr 

A tagok tudomásul veszik a Bizottság tájékoztatását az EU fogyatékkal élőkre 
vonatkozó, 2010–2020 közötti időszakra szóló stratégiáról, a fogyatékkal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról (lásd a 12. cikk (6) bekezdését), az 
európai akadálymentesítési intézkedéscsomagról, valamint az egyenlő bánásmód 
elvének végrehajtásáról szóló javaslatról – tekintet nélkül a vallási, hitbeli 
hovatartozásra, fogyatékosságra, korra vagy szexuális orientációra – a szociális 
védelem, a szociális javak, az egészségügyi szolgáltatások, az oktatás és az olyan 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, amelyek elérhetők a nyilvánosság 
számára.   

Határozat:   a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le.  Zdanonka asszony egy, a témával kapcsolatos saját kezdeményezésű jelentés 
elkészítésére (lehetőség szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsággal közösen) 
vonatkozó kérését továbbítják a koordinátorok számára.  

18. Maksim Reva észt állampolgár által benyújtott 1746/2008. számú petíció az 
Észtországban élő, nem meghatározott állampolgársággal rendelkező személyek 
európai választásokon való szavazási jogáról
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Felszólalók:  az elnök, Vaszi Tibor (Bizottság), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Indrek 
Tarand és Margrete Auken

Határozat:  a petíció lezárása.

19. A „B” napirendi pontok alá tartozó petíciók

A 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 1631/2009, 
1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 0117/2010, 0216/2010, 
0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 1492/2010, 
1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 0313/2011, 0320/2011, 
0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 0371/2011, 0373/2011, 
0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 0440/2011, 0449/2011, 
0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 0518/2011, 0519/2011, 
0568/2011, 0577/2011 és a 0583/2011. számú petíciókat az Európai Bizottságtól kapott 
írásbeli tájékoztatás alapján lezárják. 

A 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005, 1400/2009. számú petíciókat Willy Meyer 
kérésére nem zárják le. 

A 0445/2011. számú petíciót Willy Meyer és Carlos José Iturgaiz Angulo kérésére nem 
zárják le. 

20. A következő ülés időpontja és helye:

2012. január 12. 09.00–12.30 és 15.00–18.30, Brüsszel 

Az ülést 16.50-kor berekesztik.

Mellékletek:
A legutóbbi ülés (2011. november 21–22.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke..
A visszavont, valamint a lezárandó vagy újra megnyitandó petíciók jegyzéke az elnöki 

feljegyzések mellékletében található.
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