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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2012)0508

JEGYZŐKÖNYV
a 2012. május 8-án, 9.15–12.35 és 15.15–18.03 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2012. május 8-án, kedden, 9.15-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadása PETI_OJ 900609v02-00

Mielőtt megtenné észrevételeit a napirenddel kapcsolatban, az elnök arról tájékoztatja a 
képviselőket, hogy Bairbre de Brún, a Petíciós Bizottság volt koordinátora és aktív tagja úgy 
döntött, hogy egészségügyi okok miatt lemond a parlamenti képviselőségről. Az elnök 
minden jót kíván neki, és köszönetét fejezi ki, amiért szilárd elkötelezettséggel járult hozzá a 
bizottság munkájához. 

A napirendet előzetesen minden nyelven közreadták, most azonban felmerül néhány fontos 
változtatás a megbeszélések időpontjaival kapcsolatban:

 A petíciók benyújtóival és a kereskedelmi bizottsággal folytatott megbeszélések után 
az ACTA-val kapcsolatos petíciókról szóló vitát június 19-ig elhalasztották. 

 A Maroš Šefčovič biztossal folytatott megbeszélést követően délután a Corcolle 
hulladéklerakóval kapcsolatos 15. pont kerül napirendre, amelynél, a résztvevők 
ütemtervének köszönhetően, jelen lesznek a petíció benyújtói.

 A Boştinaru-véleményről szóló szavazásra körülbelül 16.45-kor kerül sor. 
 A berlini tényfeltáró látogatás jelentéséről szóló eszmecsere lesz az utolsó napirendi 

pont, körülbelül 17.30-kor.
 A 4., 5. és 6. napirendi pontoknál jelen lesznek a petíció benyújtói.
 A 17. ponttal kapcsolatban jelen lesz három képviselő a bolgár mezőgazdasági 

minisztériumtól.

A napirendet elfogadják.
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2. Az elnök közleményei

Az elnök feljegyzéseihez tartozó mellékletet előzőleg közreadták, hogy mindenki 
megtehesse megjegyzéseit az egyes petíciók fenti okokból történő újbóli megnyitásával 
vagy lezárásával kapcsolatban. Nem történt észrevétel az ajánlásokat illetően, ezért 
ezeket jóváhagyottnak tekintik.

3. Egyéb kérdések

Nincsenek.

4. Cristóbal Aguado Laza spanyol állampolgár által a Mezőgazdasági Termelők 
Valenciai Szövetsége (ASAJA) nevében benyújtott 1268/2010. számú petíció a 
növényvédő szerekről, kártevőkről és növénybetegségekről

Felszólalók: az elnök, Cristóbal Aguado Laza (a petíció benyújtója), Bas Drukker (a 
Bizottság képviselője, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság), Walter De Backer (a 
Bizottság képviselője, Mezőgazdasági Főigazgatóság), Esther Herranz García, Vicente Miguel 
Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik az 
Európai Bizottságtól. Kikérik a Mezőgazdasági Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság véleményét. Továbbá levelet intéznek John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai 
biztoshoz, valamint Dacian Ciolos mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztoshoz azzal a céllal, 
hogy felhívják figyelmüket a kérdés sürgető voltára és fontosságára. 

5. T. F. T. spanyol állampolgár által a „Plataforma por la defensa de los valles verdes” 
szervezet nevében benyújtott 338/2010. számú petíció a Sierra de Cazorla nemzeti 
parkban (Segura y las Villas, Jaén tartomány) folytatott vízkivételről és kútfúrásokról

Felszólalók: az elnök, Rafael Galvez Via (a petíció benyújtójának képviseletében), José 
Manuel Servert Martin (a Bizottság képviselője), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón 

Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik az 
Európai Bizottságtól. Levelet intéznek Janez Potočnik környezetvédelemért felelős biztoshoz 
azzal a kéréssel, hogy a Bizottság, a kötelezettségszegési eljárás folytatása mellett, sürgősen 
lépjen kapcsolatba az új spanyol kormánnyal azért, hogy elejét vegyék a területen 
bekövetkezendő helyrehozhatatlan károknak. Ezzel kapcsolatban levelet intéznek az illetékes 
andalúziai hatóságokhoz is. 

6. H.M. portugál állampolgár által a portugál turisztikai vállalkozások egyesületének, az 
„AETP”-nek a nevében benyújtott 1132/2009. számú petíció az uniós operatív 
programok keretében beadott támogatási pályázatok átláthatatlanságról

Felszólalók: az elnök, H.M. (a petíció benyújtója), Armando Miranda Cardoso (a Bizottság 
képviselője, Regionális Politikai Főigazgatóság), Obhi Chatterjee (a Bizottság képviselője, 
Versenypolitikai Főigazgatóság)
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Határozat: a petíció vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik az
Európai Bizottságtól. A Versenypolitikai Főigazgatóságnak tovább kellene vizsgálnia az 
állami támogatás kérdését, a Regionális Politikai Főigazgatóságnak pedig részletesen 
ismertetnie kellene az ügy lezárásának indokait. A Bizottságnak kapcsolatba kellene lépnie az 
illetékes portugál hatóságokkal. 
Levelet intéznek a portugál hatóságokhoz Portugália Állandó Képviseletén keresztül. 

7. A 2014-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó „Jogok és polgárság” programról szóló 
vélemény (COD 2011/0344) (LIBE), előadó: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012. május 24.; módosítások megvitatása: 2012. 
június 19.; szavazás: 2012. július 12.).

Felszólalók: az elnök, Norica Nicolai, Victor Boştinaru

Norica Nicolai az előadó képviseletében ismerteti a véleménytervezetet. Nagyra értékeli a 
Bizottság azon szándékát, hogy egyszerűsítse a jelenlegi programokat, továbbá javasolja, 
hogy bővítsék új fellépésekkel a „Jogok és polgárság” program hatályát Victor Boştinaru 
felolvas egy nyilatkozatot Michael Cashman nevében. 

8. Vélemény az európai uniós jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2010. 
évi 28. éves jelentésről (2011/2275(INI) (JURI). Előadó: Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (S-D)
(a módosítások benyújtásának határideje: 2012. május 21.; szavazás: 2012. június 19.)

Felszólalók: az elnök, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis (a Bizottság 
képviselője)

Az előadó ismerteti a véleménytervezetet, amelynek középpontjában az Alapjogi Charta 
alkalmazása, a jogsértési eljárások, valamint a Parlament és a Bizottság közötti 
együttműködés áll. 
A Bizottság képviselője egyetért az előadóval abban, hogy a Charta hatálya további 
magyarázatra szorul az állampolgárok számára, és ezt a helyzetet a Bizottságnak és a 
Parlamentnek közös erőfeszítéssel kell orvosolnia. Továbbá üdvözli azt a tényt, hogy a 
Lisszaboni Szerződés által bevezetett 263. cikk lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy 
felkérje az Európai Unió Bíróságát, hogy késői átültetés esetén szankciókat alkalmazzon a 
kötelezettségüket nem teljesítő tagállamokkal szemben.

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

A napirendi pontot délután 17.40-kor tárgyalják meg Elena Băsescu (elnök) elnökletével. 

Felszólalók: az elnök, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-Bobińska, 
Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru

Az eszmecsere után a küldöttség képviselői úgy döntenek, hogy tartanak még egy ülést azért, 
hogy általános megegyezésre jussanak, mielőtt jóváhagyják a szöveget a bizottság következő 
ülésének idejére. 

10. A romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 23–26.)
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Felszólalók: az elnök, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald Häfner, 
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Az elnök bejelenti, hogy a munkadokumentum módosításainak határideje 2012. május 11., 
péntek dél. 

* * *

Az ülés 15.15-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.

* * *

12. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

Az elnök a következő bejelentést teszi: 

a) Vélemények előadóinak kijelölése:
 Az ECR képviselőcsoport készít véleményt a Bizottságnak „Az uniós 

környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele, stb.” című 
közleményéről COM(2012)0095 (Illetékes bizottság: ENVI); 

 Az ALDE képviselőcsoport készít véleményt a „2011. évi jelentés az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának alkalmazásáról” című dokumentumról COM(2012)0169 
(Illetékes bizottság: LIBE);

 Az EFD képviselőcsoport készít véleményt a 2013. évi költségvetési iránymutatások 
– egyéb szakaszok – ombudsman témáról (Illetékes bizottság: BUDG);

b) Az állatok jogairól szóló rövid állásfoglalás-tervezet megvitatása és jóváhagyása
Megvitatják és jóváhagyják az eljárási szabályzat 202. cikkének (2) bekezdése alapján 
készített, állatjólétről szóló rövid állásfoglalás szövegét. Az állásfoglalást továbbítani fogják 
az Elnökök Értekezletének azzal a kéréssel, hogy tűzzék azt napirendre a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság által készített és a Petíciós Bizottság által véleményezett saját 
kezdeményezésű jelentésről („Az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós 
stratégia (2012–2015)”) szóló közös vita keretén belül (előadó: Victor Boştinaru).

c) A németországi és a cseh köztársasági tényfeltáró látogatás (2012. június 3–6.) 
tagjainak kijelölése 

Az elnök kéri, hogy mielőbb, legkésőbb a hét végéig hivatalosan jelöljék ki a küldöttség 
tagjait. 

d) Jobb hozzáférés az ePetition adatbázishoz a bizottság tagjai és a képviselőcsoportok 
titkárságai számára

Technikai módosításokat végeznek az ePetition adatbázison annak érdekében, hogy a 
képviselőknek, munkatársaiknak és a képviselőcsoportok munkatársainak teljes hozzáférést 
biztosítsanak a petíciókhoz, beleértve a bizalmas petíciókat is. A bizalmas petíciókhoz való 
hozzáférés feltétele az lesz, hogy a képviselők vállalják, hogy figyelembe veszik az adatok 
bizalmas kezelésére vonatkozó előírásokból fakadó jogi kötelezettségeket. 
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e) A spanyolországi tulajdonjoggal és a Ley de Costas törvénnyel foglalkozó informális 
munkacsoport ülésének eredménye
Az informális munkacsoport megbeszélést tartott a spanyol hatóságokkal a fennálló Ley de 
Costas törvény reformjának terveiről. A munka folyamatban van, és már most jelentős 
haladást értek el. Kérdőívet kell küldeni a spanyol hatóságoknak.

f) A június 19-i ülés előzetes napirendtervezete 
A napirendtervezetet hamarosan kiosztják, és a következő fő elemeket fogja tartalmazni: Az 
európai ombudsman előadása a 2011-es éves jelentéséről és egy különjelentésről, az ACTA-
petíciók megvitatása

g) Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnökének levele.
Viviane Reding biztos levelet küldött az elnöknek, amelyben az Európai Bizottság azon 
tervéről tájékoztatta, miszerint a Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményez majd az uniós 
polgárságról szóló 2013. évi jelentésről annak érdekében, hogy feltárja, milyen új fellépésekre 
van szükség ahhoz, hogy elháruljanak az uniós polgárokat uniós jogaik gyakorlásában gátló 
akadályok.

A Petíciós Bizottság alapvetően egyetértett a javaslatokkal, és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottsággal – amely szintén megkapta a levet – konzultálva mérlegelni fogja, 
hogy részt vegyen-e a programban.  

Felszólalók: az elnök, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru és Margrete 
Auken.

13. Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnökének és az intézményközi kapcsolatokért és 
igazgatásért felelős biztosnak a nyilatkozata a strukturált párbeszéd aktuális témáira 
vonatkozólag, melyet a képviselőkkel folytatott eszmecsere követ 

Felszólalók: az elnök, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Göncz Kinga, Gerald 
Häfner, Heinz K. Becker

A biztos bejelenti, hogy a Bizottság szimbolikusan május 9-re jelenti be az első európai 
polgári kezdeményezést (Fraternité 2020 – Mobilitás. Haladás. Európa), és hogy öt másik 
kezdeményezés az értékelés utolsó fázisában van. A kritériumoknak nem megfelelő európai 
polgári kezdeményezések szervezőit tájékoztatni fogják a petíciós gyakorlatról mint 
alternatíváról. Továbbá, az Euratom-Szerződés hatáskörébe tartozó ügyeket is lehet, hogy a 
Petíciós Bizottsághoz fogják irányítani. A Bizottság értékeli a Petíciós Bizottság közösségi 
médiaplatformokon való jelenlétét, és a közzétételeket nagyon informatívnak és hasznosnak 
találja. Arra kéri a Parlamentet, hogy támogassa a Bizottság javaslatát, amely az európai 
iskolák költségvetésének növelésére vonatkozik. Ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottsággal 
közvetlen kapcsolatban lévő petíciót benyújtó személyek számára történő 
információszolgáltatás előírásai megegyeznek a panaszosokra vonatkozó előírásokkal. 

14. Vélemény az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós 
stratégiáról (2012–2015) – a módosítások megvitatása (2012/2043(INI)) (AGRI), előadó: 
Victor Boştinaru (S&D)
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Elfogadott módosítások: 
3, 4, 5, 6, 9 (szóbeli módosítás), 11, 12, 13, 15, 16 (első rész), 17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 
31Elutasított módosítások: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (második rész), 18, 23, 24, 25, 29
Visszavont módosítások: 20
Tárgytalanná vált módosítások: 8, 28

A véleményt 17 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják. 

15. Francesco Saltini olasz állampolgár által benyújtott 197/2012. számú petíció egy 
Corcollába (Lazio tartományban, Rómához közel) tervezett hulladéklerakóról 

Felszólalók: Francesco Saltini és Martino Tony Miele (a petíció benyújtói), Giuseppe 
Manganaro (a Bizottság képviselője, DG ENVI), Giuseppe Pecoraro (római prefektus), 
Claudio Vesselli (a Környezetvédelmi Osztály igazgatója Róma tartományában), Guido 
Milana, Margrete Auken és Niccolò Rinaldi

Az olasz hatóságok képviselői pontosítanak: a hulladéklerakó ideiglenesen működne 
(legfeljebb 2-2,5 évig), és szerves hulladékot nem tárolna. A rendkívüli biztos mélyreható és 
kimerítő tanulmányokat kért, nevezetesen geológiai és hidrológiai szempontból, hogy így a 
hulladéklerakó alkalmasságát megfelelően fel lehessen mérni. 

Határozat: a petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig és a 
bizottság őszi tényfeltáró látogatásának eredményéig nem zárják le.

16. G.K. lett állampolgár által benyújtott 1221/2011. számú petíció a magánélet 
tiszteletben tartásához való jognak a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás 
(ACTA) általi megsértéséről
és
Iwo Domeracki lengyel állampolgár által benyújtott 116/2012. számú petíció az ACTA-ról
és
Mateusz Wójtowicz lengyel állampolgár (a „Forum Rdzawka” Egyesület nevében) és két 
társaláíró által benyújtott 142/2012. számú petíció az ACTA nemzetközi kereskedelmi 
megállapodással szemben
és
Joachim Scholz német állampolgár által benyújtott 203/2012. számú petíció az ACTA-ról
és
Alex Wilks brit állampolgár által az AVAAZ nevében benyújtott 223/2012. számú petíció az 
ACTA-ról, több mint 2,5 millió aláírással

A napirendi pontot a következő ülésre halasztják. 
Az ülés 17.26-kor Elena Băsescu alelnök elnökletével folytatódik. 

17. Alexander Karakachanov bolgár állampolgár által a Bolgár Zöld Párt/Bolgár 
Zöldek nevében benyújtott 1675/2008. számú petíció az úgynevezett „landswapping” 
gyakorlatáról és a korrupcióról Bulgáriában

Felszólalók: Dimitar Kyumyurddziev (jogi szakértő, a bolgár Mezőgazdasági 
Minisztériumtól), Katarzyna Gueneau de Mussy (a Bizottság képviselője, DG COMP), Victor 
Boştinaru
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Határozat: a petíció megvitatásának felfüggesztése. Az elnök felszólította az Európai 
Bizottságot, hogy nyújtson további tájékoztatást a korrupcióval kapcsolatos állításokra 
vonatkozólag, amelyek nagyrészt megválaszolatlanul maradtak. 

* * *

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

Az alábbi petíciókat lezárják: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 1379/2007, 0941/2008, 
1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 1089/2010, 1132/2010, 
1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 0282/2011, 0301/2011, 
0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 0592/2011, 0644/2011, 
0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 0743/2011, 0755/2011, 
0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Az alábbi petíciókat kiemelik a „B” napirendi pontok közül és nyitva hagyják: 1037/2007, 
1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 0436/2010, 
1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. A következő ülés időpontja és helye: 

Brüsszel, 2012. június 19., kedd, 9.00–12.30 és 15.00–18.30.

*
* *

Az ülést 18,03-kor Elena Băsescu alelnök elnökletével berekesztik.
* *
*

Mellékletek:

A legutóbbi ülés (2012. április 24.) óta elfogadhatónak minősített petíciók jegyzéke. 
Az újra megnyitandó, valamint a lezárandó vagy visszavont petíciók jegyzéke az elnöki 
feljegyzések mellékletében található.
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