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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2012)0319

JEGYZŐKÖNYV
a 2012. március 19-én, hétfőn, 15.00–18.30,

és 2012. március 20-án, kedden, 9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2012. március 19-én, hétfőn, 15.10-kor, Elena Băsescu (alelnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. Napirend elfogadása PETI_OJ(2012)207_1

Az alelnök bejelenti, hogy a bizottság egyik tagjának kérésére az 5. pontra a 6. pont után fog 
sor kerülni.
A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnökhelyettes üdvözli Jarosław Leszek Wałęsa visszatérését a bizottságba. 
Bejelenti, hogy az elnök egy óra erejéig nem lesz jelen az aznapi ülésen, illetve a március 20-i 
ülés egy részén, mivel az ülés egybeesik egy másik bizottsági üléssel (REGIO), amelyen az 
elnöknek árnyékelőadóként kötelező részt vennie.
A petíciók benyújtói a 9., 14., 15., 16., 17. és 18. pontnál jelen lesznek. A nemzeti hatóságok 
a 15. pontnál lesznek jelen.

3. Egyéb kérdések

Nincsenek.

Az Európai Bizottság jelenlétében
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4. Vélemény az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtásáról, megelőzve az európai 
vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások szükséges átfogó megközelítését 
(2011/2297(INI) - ENVI). Előadó: CHOUNTIS (GUE): a véleménytervezet 
megvitatása

Felszólalók: az alelnök, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos és 
Marco Gasparinetti (Bizottság).

Az előadó hangsúlyozza a víz értékét mint egyetemes jogot, közös erőforrást és 
közjót, amelyet nem szabad bevételi forrásként kezelni. Öt fő témát emel ki, amelyre a 
véleménynek ki kell térnie: a víz-keretirányelv tagállamok általi végrehajtására, a víz 
hozzáférhetőségére, a vízminőségre (szennyezésre), a más politikákkal (például a 
gazdaságpolitikával) való esetleges szembenállásra és az állampolgárok részvételére.

A Bizottság dicséri az előadót a véleménytervezet minőségéért, és hangsúlyozza, hogy 
a végrehajtás kulcsfontosságú kérdés. A Bizottság azt is észrevételezi, hogy közeledik 
a víz-keretirányelv és a levegőminőségről szóló keretirányelv értékelése. A Bizottság 
ugyanakkor nem ért egyet a véleménytervezet azon állításaival, miszerint a Bizottság 
„passzív” és „engedékeny” lenne a vízpolitika érvényesítését illetően.

A bizottság ezen felül észrevételezi, hogy a véleménynek ki kellene térnie a 
szennyvízkezelésre és a felszín alatti vizek szennyezettségére, és ragaszkodik ahhoz, 
hogy az Európai Bizottság aktívabban és határozottabban juttassa érvényre a 
jogszabályokat.  

5. A Baudilio Ros Prat spanyol állampolgár által a San Isidro Katalán 
Mezőgazdasági Intézet nevében benyújtott 195/2011. számú petíció a Segarra-
Garrigues-i öntözőcsatorna tervéről Léridában

Felszólalók: az alelnök, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr és José M. 
Hernandez Luque (Bizottság).

A bizottság előtt nem pontosan ismert, hogy milyen jellegű problémáról van szó, és 
milyen választ adott a Bizottság.

Határozat: Nyitva marad. Felkérik a Bizottságot arra, hogy tisztázza a képviselőknek 
szóló 2011. október 26-i közleményét.

6. A Claude Coste francia állampolgár által az Association contre les inondations, 
défense de l’eau et de l’environnement (Árvédelmi, Víz- és Környezetvédelmi 
Egyesület) nevében benyújtott 93/2011. számú petíció Franciaországban az 
esővízfolyások kezeléséről a felszíni vizek védelme érdekében

Felszólalók: az alelnök, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis és José Rizo 
Martin (Bizottság).

A Bizottság hangsúlyozza, hogy nincs szükség további jogszabályokra, viszont a létező 
jogszabályokat pontosan végre kell hajtani.

Határozat: Nyitva marad. A bizottság levelet fog küldeni a petíció benyújtójának, hogy 
további információkat és pontos részleteket kérjen annak érdekében, hogy a kérdéses 
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fő problémákat jobban fel tudja mérni.

7. Vélemény „Az európai polgárok és vállalatok 20 fő aggálya az egységes piac 
működésével kapcsolatban” című jelentésről (IMCO) (2011/0000(INI)). Előadó: 
BUSUTTIL (PPE): a véleménytervezet megvitatása

Felszólalók: az alelnök, Simon Busuttil, Peter Jahr és Jacek Golinski (Bizottság).

A bizottság hangsúlyozni fogja, hogy fel kell hívni a figyelmet az állampolgárok 
petíciós jogára. A Bizottság dicséri az előadót a véleménytervezet minőségéért, és 
értékeli a jelentést.

Az ülés Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.

8. A berlini tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 23–24.) megvitatása

A napirendi pontot elhalasztják

9. A romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. november 23–26.): 
megvitatás (a Birdlife Romania (Romániai Madárvédelmi Társaság) jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Göncz Kinga és Marina 
Cazacu (a petíció benyújtója).

Az elnök, aki a romániai küldöttséget vezette, összefoglalja a jelentés legfőbb 
megállapításait. A jelentésről az érintett képviselők részvételével előzetes 
megbeszéléseket folytattak. Ugyanakkor az elkészült munkadokumentum tartalmát 
illetően a bizottság tagjai egyes kérdésekben nem értenek egyet. Egyetértés született 
viszont arról, hogy össze fognak hívni egy további informális találkozót annak 
érdekében, hogy a lehető legszélesebb konszenzussal véglegesítsék a dokumentumot.

10. 17.30-tól 18.30-ig – Koordinátorok ülése (zárt ülés)

2012. március 20.

Az ülést 2012. március 20-án, csütörtökön 9.09-kor nyitják meg Erminia Mazzoni (elnök) 
elnökletével.

11. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

1. A „petíciónak nem minősülő” beadványokra vonatkozó eljárás 
végrehajtásának megvitatása
A koordinátorok tudomásul veszik a Jogi Szolgálat véleményét, amely aggodalmának 
ad hangot a kérdéses eljárás jogszerűségét illetően, és eszmecserét követően támogatja 
a PPE azon javaslatát, hogy módosítani kell a „nem petíciók” meghatározását, és meg 
kell változtatni az eljárást annak biztosítása érdekében, hogy a megkérdőjelezhető 
beadványok ügyében a bizottság tagjai hozzanak döntést, és ne egy adminisztratív 
egység. A koordinátorok megegyeznek abban, hogy a következő ülésen visszatérnek a 
kérdésre, és addigra a titkárságtól azt kérik, hogy javasoljon egy alternatív eljárást az 
érintett szolgálatokkal konzultálva, amelyet aztán benyújtanak a Jogi Szolgálathoz, 
hogy biztosítsák az eljárás jogszerűségét.
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2. A szmolenszki légikatasztrófáról szóló 0301-11. számú petíció megvitatása és 
ajánlások
A koordinátorok elfogadhatónak nyilvánítják a petíciót, és tudomásul veszik a Jogi 
Szolgálat véleményében leírt kritériumokat. A javasolandó további lépésekkel 
kapcsolatos határozathozatalt a koordinátorok következő ülésére halasztják.

3. Sürgősségi eljárás szerinti kérelem a petíciók elfogadhatónak nyilvánítására 
A 0116/2012., a 0142/2012., a 0203/2012. és a 0223/2012. számú, az ACTA-ról szóló 
petíciókat elfogadhatónak nyilvánítják.

Az új Lazio régióbeli corcollei hulladéklerakóról szóló 0197/2012. számú petíciót 
elfogadhatónak nyilvánítják 

4. A spanyol tulajdonjogokkal és a Ley de Costas ügyével foglalkozó informális 
munkacsoport ülésének eredménye
Carlos José Iturgaiz Angulo beszámol a munkacsoport első tanácskozásáról, amelyen 
sokan vettek részt, és amelyen egyetértettek a spanyol környezetvédelmi miniszternek 
a bizottság elnökéhez intézett levelében foglalt javaslatával, miszerint a munkacsoport 
találkozzon a partvidékért felelős főigazgatóval. Az elnök írásos választ fog küldeni, 
amelyben javaslatot tesz a munkacsoportnak megfelelő időpontokra.

5. Információ az elnöknek Schulz úrral, a Parlament elnökével való 
találkozójáról
Az elnök beszámol a Martin Schulz elnök úrral való találkozójáról, és az egy 
székhelyre vonatkozó petícióról szóló megbeszélésükről, illetve arról a szerepről, 
amelyet a PETI bizottság kíván játszani az európai polgári kezdeményezésről szóló 
rendelet értelmében sorra kerülő meghallgatások szervezésében.

6. A 2012-re tervezett küldetések
Egy eszmecsere után emlékeztetnek, hogy már tavaly megállapodás született a 
Spanyolországba, Franciaországba, Olaszországba és Lengyelországba történő 2012-
es látogatásról. Továbbá a koordinátorokat arra is kérik, hogy – figyelembe véve a 
korábbi látogatásokat – nyújtsanak be erre vonatkozóan részletesebb javaslatokat, 
vagy végső esetben más javaslatokat az elnöknek és a titkárságnak azért, hogy a 
következő koordinátori ülés idejére megállapodás szülessen a látogatás célkitűzéseiről, 
időpontjáról, útvonaláról és a várható résztvevőkről szóló javaslatokkal kapcsolatban. 
A titkárságot felkérik, hogy a következő ülésre készítsen egy, az összes javaslatot 
magában foglaló dokumentumot. 

7. Egyéb kérdések
Nincsenek.

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. Merkies 
és Victor Boştinaru.

12. Vélemény a polgárok európai évéről (2013) (2011/0217(COD)) Előadó: 
SALAVRAKOS (EFD): módosítások megvitatása és véleménytervezet elfogadása

Elfogadott módosítások: 1. megegyezéses módosítás, 53, 67, 56, 2. megegyezéses módosítás, 
15, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, , 3. megegyezéses módosítás, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, , 4. 
megegyezéses módosítás, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 10, 
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39, 5. megegyezéses módosítás, 6. megegyezéses módosítás, 45, 46, 12, 13, 47, 22.
Tárgytalanná vált módosítások: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Elutasított módosítások: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 36, 
40.
Visszavont módosítások: 76, 81
A véleményt 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadják.

13. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2011-es tevékenységéről (az eljárási szabályzat 
202. cikkének 8. pontja 2011/2317(INI)) Előadó: CHICHESTER (ECR): Első 
eszmecsere

Felszólalók: az elnök, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda és 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

A képviselők hangsúlyozzák, hogy fontos beszélni a különleges esetekről, és 
biztosítani a kiegyensúlyozott megközelítést a petíciók földrajzi eredetének 
tekintetében.   

Az ülés Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnökletével folytatódik.

14. A Maurice Wintz francia állampolgár által az „Alsace Nature” és a „GCO non 
merci” egyesület nevében benyújtott 1327/2010. számú, 3 aláírást tartalmazó 
petíció az A355-ös autópálya – Strasbourg nagy nyugati elkerülő útja –
munkálatait közérdekűvé és sürgőssé nyilvánító 2008. január 23-i francia 
kormányrendeletről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az alelnök, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec (a petíció 
benyújtója), Amélie Chalte (a petíció benyújtója) és Joseph van der Stegen (a 
Bizottság részéről).

Határozat: Nyitva marad. A bizottság további tájékoztatást fog kérni a francia 
hatóságoktól.

Az ülés Elena Băsescu (alelnök) elnökletével folytatódik.

15. A Dan Brennan ír állampolgár által benyújtott 0161/2006. számú petíció a 
kilkenny-i (Írország) szennyezésről és annak az élőállattartásra gyakorolt 
hatásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az alelnök, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán Kelly, Ana 
Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (a petíció benyújtója), James J Leahy (a 
petíció benyújtója), Simon White (a petíció benyújtója), Michael Sheridan (az ír 
hatóságok részéről), Simon More (az ír hatóságok részéről), Kieran O'Brien (az ír 
hatóságok részéről) és Keir McAndrew (a Bizottság részéről).

A képviselők továbbra is aggodalmuknak adnak hangot az ír hatóságok részéről a 
témában végzett vizsgálatokkal kapcsolatban fellelhető állítólagos 
szabálytalanságokkal és pontatlanságokkal kapcsolatban, különös tekintettel a 
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laboratóriumi vizsgálatokra. A bizottság nem tartja kielégítőnek a Bizottság válaszát, 
és szeretné benyújtani az összes dokumentumot egy különálló ügynökségnek 
független tanulmány elkészítése céljából.

Határozat: A petíció nyitva marad, a bizottság pedig további tájékoztatást fog kérni az 
Európai Bizottságtól. A bizottság meg fogja vizsgálni annak lehetőségét, hogy 
független értékelést kérjen, esetlegesen a tematikus főosztályon keresztül azért, hogy 
vizsgálatnak vesse alá a petíció benyújtói és az ír hatóságok által szolgáltatott tényeket 
és háttér-információkat.

16. A Nicola Leugio olasz állampolgár által a máltai orvvadászatról benyújtott
798/2004. számú petíció és
a Kevin Sourd francia állampolgár által benyújtott 334/2005. számú, 3 aláírást 
tartalmazó petíció Máltán a madarak tömeges pusztításáról és
a Hugues Fanal belga állampolgár által a „Belga Királyi Társaság a Madarak 
Védelméért (LRBPO)” nevében benyújtott 886/2005. számú petíció a vadon élő 
madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv máltai hatóságok általi 
átültetéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében) és
a Lutz Blume német állampolgár által benyújtott 530/2006. számú petíció Máltán 
a madarak leöléséről és
a Seamus Feeney ír állampolgár által benyújtott 1091/2007. számú petíció a 
védett vándormadarak Máltán és Cipruson tapasztalt vadászatáról és
a Bernhard Vetter német állampolgár által benyújtott 1374/2010. számú petíció 
az Európai Unió több tagállamában a vándormadarak törvénytelen vadászatáról

Felszólalók: az alelnök, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (a petíció benyújtója) 
és Peter Koller (a Bizottság részéről).

A bizottság tagjai fontosnak tartják, hogy továbbra is nyomon kövessék az 
eseményeket, habár a Bizottság kifejezte elégedettségét a nemzeti hatóságok által tett 
lépésekkel kapcsolatban.

Határozat: Nyitva marad. Mind a Petíciós Bizottság, mind pedig a Bizottság továbbra 
is figyelemmel fogja kísérni az eseményeket.

17. Az Irina Mateeva bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi társaság 
nevében benyújtott, 1518/2008. számú petíció a bolgár hatóságok részéről a 
vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvben rögzített, a 
különleges védelmi területekre vonatkozó rendelkezések be nem tartásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében) és
az Ivailo Ivanov bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi társaság 
nevében benyújtott, további 6 aláírást tartalmazó 997/2007. sz. petíció a Natura 
2000 hálózat nem megfelelő megvalósításáról Bulgáriában a madárvédelmi és az 
élőhelyvédelmi irányelv megsértése következtében, és
a Lazov Yordan Stamenov bolgár állampolgár által benyújtott 1503/2007. számú 
petíció a bulgáriai környezetvédelemről

Felszólalók: Ana Miranda, Irina Mateeva (a petíció benyújtója) és Rositsa Pencheva 
(a Bizottság részéről).
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A Petíciós Bizottság üdvözli a Bizottság nemzeti hatóságokkal folytatott folyamatos 
párbeszédéről szóló jelentését. A Bizottság hozzáteszi, hogy jelentős előrehaladás 
történt e téren.

Határozat: Nyitva marad. A bizottság további tájékoztatást fog kérni az Európai 
Bizottságtól, és továbbra is figyelemmel fogja kísérni a fejleményeket.

18. A Joanna Swabe brit állampolgár által a „Humane Society International” 
nevében benyújtott 1044/2011. számú, 22 aláírást tartalmazó petíció a kanadai 
kormány által előterjesztett, a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. 
szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozóan a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egyeztető 
tanácsának létrehozására irányuló kérelemről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (a petíció benyújtója) és 
Kristofer Du Rietz (a Bizottság részéről).

A bizottság nemtetszését fejezi ki a Bizottság azon álláspontjával kapcsolatban, hogy 
nem helyénvaló ahhoz a feltételhez kötni az Unió és Kanada közötti 
szabadkereskedelmi tárgyalásokat, hogy Kanada elálljon a WTO-nál történő 
panasztételtől. A bizottság tisztában van a nehézségekkel, viszont rugalmasságot kér a 
lehetőségek mérlegeléséhez.

Határozat: Nyitva marad. A bizottság levelet fog intézni a kereskedelemért felelős 
biztoshoz, amelyben kifejti saját álláspontját, és írásbeli választ fog igényelni.

19. A B pont alatti petíciók

A(z) 851/2007., 958/2007., 1028/2007., 206/2009., 951/2008., 1477/2008., 230/2009., 
458/2009., 458/2010., 1053/2010., 1313/2010., 1457/2010., 1593/2010., 1615/2010., 
31/2011., 521/2011., 701/2011., 747/2011., 753/2011., 800/2011., 870/2011., 
953/2011. és 973/2011. számú petíciókat az Európai Bizottságtól kapott írásbeli 
tájékoztatás alapján lezárják.

A 692/2011. számú petíció nyitva marad. 

A 791/2011. számú petíció nyitva marad. 

20. A következő ülés időpontja és helye

2012. április 24., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)

Az ülést 12.25-kor berekesztik.

Mellékletek:
A legutóbbi ülés (2012. február 27–28.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke
A visszavont, valamint a lezárandó vagy újra megnyitandó petíciók jegyzéke az elnöki 
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PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL
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