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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2012)0424

JEGYZŐKÖNYV
a 2012. április 24-én, kedden, 09.00–12.30 és 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2012. április 24-én, kedden, 09.05-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
megnyitják.

1. Napirend elfogadása PETI_OJ (2012)208v01-00

A napirenddel kapcsolatos észrevételek előtt az elnök bejelenti, hogy több napirendi 
pont is foglalkozik jelentésekkel és véleményekkel, és hogy a bizottság először a 
Busuttil-véleményről, majd a Chountis-véleményről fog szavazni.   A szavazási listát 
kiosztották.

Az elnök ezután bejelenti, hogy az ülés délelőtti részében, a 11., 12. és 13. napirendi 
pontok alatt jelen lesznek az adott petíció benyújtói is.  Az ülés délutáni részén pedig a 
16., 17. és 18. napirendi pontnál lesznek jelen a petíciók benyújtói.  A litván és a 
lengyel hatóságok képviselői a 17. pontnál lesznek jelen.  A romániai tényfeltáró 
látogatás munkadokumentumáról szóló eszmecserét elnapolják, és e dokumentum, 
illetve a berlini tényfeltáró látogatásról szóló munkadokumentum elfogadását a 
következő ülésre halasztják annak érdekében, hogy a bizottság tagjai végleges 
konszenzust alakíthassanak ki.

A napirendet elfogadják.

2. A 2012. február 27– 28-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A jegyzőkönyvet elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök feljegyzéseihez tartozó mellékletet kiosztják, hogy mindenki megtehesse 
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megjegyzéseit az egyes petíciók fenti okokból történő újra megnyitásával vagy 
lezárásával kapcsolatban. Észrevétel hiányában az ajánlásokat jóváhagyottnak tekintik.

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

5. Vélemény „Az európai polgárok és vállalatok 20 fő aggálya az egységes piac 
működésével kapcsolatban” című jelentésről IMCO) (2012/2044(INI))
Előadó: Simon Busuttil (EPP) 
– módosítások megvitatása
– véleménytervezet elfogadása

Felszólaló: az elnök
Az 1., 2. módosítást, az 1. megegyezéses módosítást, a 6. módosítás második részét, a 

7., 9. és a 11. módosítást elfogadják.
A 3. és a 12. módosítást visszavonják.
A véleményt egyhangúan elfogadják (18 szavazat).

6. Vélemény „A vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtása az 
európai vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások szükséges átfogó megközelítését 
megelőzően” című jelentésről (2011/2297(INI) - ENVI)
Előadó: Nikolaos Chountis (GUE)
– módosítások megvitatása
– véleménytervezet elfogadása

Felszólalók: az elnök és Kyriacos Triantaphyllides, aki bejelenti, hogy a távollévő 
előadót helyettesíti. 

Módosítások: Az 5. módosítás első részét, a 11. módosítást, a 2. megegyezéses 
módosítást, a 2., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23, 24, 26, 27 módosítást, a 3. megegyezéses 
módosítást, a 34., 35., 36., 37., 41., 42., 43., 45., 46. és 48. módosítást elfogadják. 
A véleményt egyhangúan elfogadják (18 szavazat).

*
**

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

7. A Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenységeiről szóló éves jelentés (202. cikk (8) 
bekezdés, 2011/2317/INI)
Előadó: Giles Chichester (EKR)

– jelentéstervezet megvitatása

Felszólalók: az elnök, Giles Chichester (előadó), Margrete Auken, Rainer Wieland, 
Elena Băsescu és Willie Floyd (a Bizottság képviselője). 

Az elnök bejelenti, hogy a módosítások benyújtásának határideje 2012. május 21-e, a 
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módosítások megvitatására 2012. június 19-én, a bizottsági szavazásra pedig 2012. 
július 12-én kerül sor.  A plenáris előtti szavazást 2012 szeptemberére tervezik.

*
**

Az ülés Erminia Mazzoni (alelnök) elnökletével folytatódik.
**
*

8. Vélemény az Európai Unió közigazgatási eljárásáról szóló jogszabályról 
(2012/2024(INI)) (JURI részére)
Előadó: Margrete Auken (Verts/ALE)

– véleménytervezet megvitatása

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken (előadó) és Peter Jahr (a távollevő Heinz Becker 
képviseletében).
Az elnök bejelenti, hogy a módosítások benyújtásának határideje 2012. május 2-a, a 
bizottsági szavazásra 2012. június 19-én kerül sor.

9. Vélemény az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós 
stratégiáról (2012–2015) (2012/2043(INI)) (AGRI részére)
Előadó: Victor Boştinaru (S-D)

– véleménytervezet megvitatása

Felszólalók: az elnök, Victor Boştinaru (előadó), Keith Taylor és Peter Jahr.
Az elnök bejelenti, hogy a bizottsági szavazás 2012. május 8-án lesz.

Állatjólét (4 napirendi pont összevont megvitatása)

10. Rosa Letamendia Perez de San Román spanyol állampolgár által a „Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore” nevében benyújtott 
1613/2010. számú petíció kóbor kutyák és macskák Spanyolországból történő 
törvénytelen kiviteléről

11. Massimo Pradella olasz állampolgár által az „International Organization for 
Animal Protection” nevében benyújtott 1321/2011. számú, 112 683 aláírást 
tartalmazó petíció a gazdátlan és kóbor állatok védelmére vonatkozó közösségi jogi 
keret megalkotásáról

12. Marja Kokkonen finn állampolgár által benyújtott 1234/2011. számú petíció a 
romániai Bârladon a kutyákkal és macskákkal szembeni rossz bánásmódról

13. Rumi Becker német állampolgár által az „Ärzte für Tiere e.V.” („Orvososok az 
állatokért” bejegyzett egyesület) nevében benyújtott 1274/2011. számú, 157 456 
aláírást tartalmazó petíció a gazdátlan és kóbor állatok védelmére vonatkozó 
közösségi jogi keret megalkotásáról

Felszólalók: az elnök, Massimo Pradella (a petíció benyújtója), Hans Joachim Richter 
(Kendra Pinder és Rumi Becker, a petíció benyújtói képviseletében), Denis Simonin (a 
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Bizottság képviselője), Andrea Zanoni, Victor Boştinaru, Peter Jahr, Elena Băsescu, 
Ana Miranda és Helene Klein (a Bizottság képviselője).

Határozat:  A petíció megvitatását nem zárják le, és a koordinátorok döntenek a 
plenáris állásfoglalásának lehetőségéről. A bizottság reményét fejezi ki az iránt, hogy az 
állásfoglalást az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról 
szóló, a bizottság által véleményezett jelentéssel együtt a plenáris elé együttes vitára 
terjesztik.

14. 11.30–12.30 között koordinátorok ülése (zárt ülés)

*
***

Az ülés 15.10-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.
***
*

15. A koordinátorok határozatai

a) A Parlamenthez benyújtott megkérdőjelezhető beadványokra vonatkozó eljárás 
végrehajtásának megvitatása

A koordinátorok áttekintik a „nem petíciónak minősülő beadványokra” vonatkozó 
eljárás alkalmazását a bevezetése óta eltelt hat hónapot követően, ahogyan ezt a (PRES 
és IPOL) főigazgatók közötti levélváltásban is kikötötték. A Jogi Szolgálat felkérést 
kapott, hogy formáljon hivatalos véleményt az eljárás alkalmazásáról. Ezt a véleményt 
tájékoztatás céljából elküldték a koordinátorok részére, akik a legutóbbi ülésükön úgy 
határoztak, hogy felkérik a Titkárságot, hogy a Jogi Szolgálattal, valamint az Elnökségi 
Főigazgatósággal és az Uniós Belső Politikák Főigazgatóságával folytatott konzultációt 
követően készítsen új javaslattervezet. 

A véleményezésre szétküldött javaslattervezetet elfogadják.  Az elnök erről végleges 
jóváhagyásuk elnyerése céljából tájékoztatni fogja az érintett főigazgatókat és a Jogi 
Szolgálatot.

b) A 0301/2011. számú, a szmolenszki légi katasztrófáról szóló petícióval kapcsolatos 
ajánlások megvitatása

Ezt az ügyet is véleményezte a Jogi Szolgálat, amely véleményt a koordinátorok előző 
ülésén szétosztottak, és amely alapján az előző ülésen a petíciót elfogadhatónak 
nyilvánították.  A koordinátorok az ügy alapos megvitatását követően úgy határoznak, 
hogy az Európai Bizottság írásbeli válasza alapján javasolják a petíció „B” pont alatti 
lezárását.  Az ECR és a Verts/ALE képviselőcsoportok koordinátorai jelzik, hogy nem 
értenek egyet a határozattal. 

Felszólalók: Ryszard Antoni Legutko (aki tiltakozik a lezárás ellen), Peter Jahr és 
Margrete Auken (akik szavazást kérnek az ügyben).  Az elnök szavazásra bocsátja a 
kérdést: 12 szavazat a lezárás mellett, 4 ellene, 1 tartózkodás.
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c) Az Egyesült Királyságban jogorvoslathoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
problémákról szóló két petíció helyzetének megvitatása 

Jean-Marie Taga Fosso által benyújtott 1314/2011. számú petíció, akinek az első, 
0006/2009. számú petíciója igen kedvező eredménnyel zárult, minthogy a 
gyógyszerészek szakmai elismerésével kapcsolatos egyesült királysági szabályokat 
számára kedvezően módosították. Jean-Marie Taga Fosso második petíciójának tárgya 
az, hogy képtelen jogorvoslathoz folyamodni az Egyesült Királyságban, minthogy a 
bíróságok elutasítják keresetét. Ezzel kapcsolatban a Jogi Bizottság véleményt adott ki. 
Az ügy bizottsági tárgyalása előtt az elnök véleményezésre kérte fel a koordinátorokat . 

A koordinátorok úgy határoztak, hogy kikérik a Jogi Szolgálat véleményét.

Christopher Stockwell brit állampolgár által a „Lloyds Names' Action for Compensation 
in Europe” nevében benyújtott 0791/2008. számú petíció: A bizottság kérte a Jogi 
Szolgálat véleményét a petícióról, amellyel már régóta foglalkozik a Parlament. A 
petíció benyújtóját érintő problémák némiképp az előző ügyhöz hasonlatosak, 
nevezetesen az, hogy a petíció benyújtója szerint az angliai bíróságok nem ismerik el a 
kártérítési igényeket abban az esetben, ha egy tagállam elmulasztja egy uniós jogszabály 
végrehajtását, ezzel olyan helyzetet teremtve, amelyben a jogorvoslathoz való jogot 
megtagadják.  A Jogi Szolgálat azt a következtetést vonta le, hogy ugyan a bizottság 
nem tud a petíció benyújtója nevében semmilyen lépést tenni, a Parlament szabályai 
értelmében jogában áll, hogy politikai szinten foglalkozzon az üggyel. Az ügy bizottsági 
tárgyalása előtt az elnök a koordinátorokat véleményezésre kérte fel. 

A koordinátorok úgy határoztak, hogy a petíciót a következő ülés napirendjére tűzik és 
felkérik a petíció benyújtóját, hogy az ülésen vegyen részt.

d) A 2012-es tényfeltáró látogatások szervezésével kapcsolatos javaslatok megvitatása

Az elnök megköszöni a képviselőcsoportoknak az év hátralevő részére szóló tényfeltáró 
látogatásokra vonatkozó javaslataik benyújtását, illetve a Titkárság által nyújtott 
kiegészítő információkat, és az alábbi helyszínekre tesz javaslatot: Németország 
(német–cseh határterület, Drezda és Prága), Olaszország (Róma és Nápoly), 
Franciaország (Strasbourg) és Lengyelország (a külszíni bányászattal és esetlegesen a 
palagázzal foglalkozó petíciók helyszínei). 

Felszólalók: Margrete Auken, Willy Meyer és Ana Miranda, akik tiltakoznak amiatt, 
hogy Spanyolországot kihagyták a 2012-re szóló javaslatokból; Carlos Iturgaiz Angulo, 
aki az elnök javaslata mellett szólal fel.  Az elnök szavazásra bocsátja javaslatát, 
amelyet 13 igen, 0 nem és 4 tartózkodó szavazat mellett elfogadnak. Megegyeznek 
abban, hogy a bizottság 2013-ban kérni fogja Spanyolország/Galicia meglátogatását, 
amit több képviselőcsoport is kérvényezett, de amire a jelen évben nem jutott idő.

e) Az európai polgári kezdeményezésről szóló Gurmai-jelentés Alkotmányügyi 
Bizottságban történő 2012. április 26-i elfogadásával kapcsolatos információk 

Az Alkotmányügyi Bizottság előreláthatóan szavazni fog a Gurmai Zita által írt 
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jelentésről és olyan megegyezéses módosításokat is el fog fogadni, amelyekkel 
kapcsolatban előzetesen nem konzultáltak a Petíciós Bizottsággal, és ez – a múltbéli 
szerepére, illetve az ügyben elért konszenzusra tekintettel – elvi aggályokat támaszt a 
bizottság számára. A plenáris előtti vitára 2012. május 22-én, kedden, Strasbourgban 
fog sor kerülni. Az elnök ezért észrevételeket és útmutatást kér a koordinátoroktól, 
konkrétan a bizottság nevében a plenáris elé benyújtandó lehetséges módosítások 
tárgyában.

 A koordinátorok megállapodtak a módosítások benyújtásában és úgy határoztak, hogy 
Gerald Häfnert bízzák meg a Petíciós Bizottság Alkotmányügyi Bizottság előtti 
képviseletével. 

f) Egyéb kérdések
A 2012. május 8-i ülés napirendtervezetét elfogadják.

A koordinátorok megállapodtak, hogy kérvényezik egy, az állatjólétről szóló 
állásfoglalás plenáris előtti benyújtását, amelyet a következő, 2012. május 8-i ülésen 
fognak megfogalmazni és jóváhagyásra benyújtani.

16. Vesko Dimov bolgár állampolgár által benyújtott 0886/2011. számú, 8000 aláírást 
tartalmazó petíció a palagázkutatás és -kitermelés kockázatairól, valamint

Piotr Urbanowicz lengyel állampolgár által benyújtott 1378/2011. számú petíció a 
palagáz kinyeréséről Lengyelországban 

Felszólalók: az elnök, aki üdvözli Dushana Zdravkovát, az Európai Parlament és a Petíciós 
Bizottság volt képviselőjét, aki a 886/2011. sz. petíció aláírójaként jelen van az ülésen, Vesko 
Dimov (a petíció benyújtója), Dushana Zdravkova (a petíció benyújtója), Florence Limet (a 
Bizottság képviselője), Bogusław Sonik, Lene Kolarska-Bobińska, Sandrine Bélier, Iliana 
Malinova Iotova, Margrete Auken, Keith Taylor és Victor Boștinaru. 

Határozat: A petíciók vizsgálata nem zárul le, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól.  Felkérik a koordinátorokat, hogy a palagázzal kapcsolatban Bulgáriából, 
Lengyelországból, Franciaországból és Romániából benyújtott számos új petíció 
fényében hozzanak határozatot egy, a petíció benyújtóinak és az érintett közösségek 
képviselőinek részvételével zajló lehetséges meghallgatás vagy szeminárium tárgyában.

17. Tomasz Snarski lengyel állampolgár által benyújtott 0358/2011. számú petíció a 
litván oktatási törvény módosításáról, és a módosításból következően a lengyelül 
tanított tantárgyak korlátozásáról, valamint

Józef Słoma Sadowski lengyel állampolgár által a „Viribus Unitis LGD” egyesület 
nevében benyújtott 0942/2011. számú petíció a litván oktatási törvény 
módosításáról, és a módosításból következően a személyek közötti, faji vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000/43/EK tanácsi irányelv megsértéséről
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Felszólalók: az elnök, aki bejelenti, hogy a petíció kézhezvétele óta mintegy 2200 
támogató aláírás érkezett, illetve hogy Janusz Wojciechowski, aki nem tud részt venni 
az ülésen, írásbeli nyilatkozatot küldött a petíció támogatása mellett, Tomasz Snarski (a 
petíció benyújtója), Milda Špėlytė-Letulienė (a litván állandó képviselet oktatási 
attaséja), Krzysztof Drzewicki (a lengyel külügyminisztérium követtanácsosa), Antoniu 
Marc (a Bizottság képviselője), Jarosław Leszek  Wałęsa, Vytautas Landsbergis, 
Valdemar Tomaševski, Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Vălean, 
Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė, Bogusław Sonik, Viktor Boștinaru és 
Michael Cashman.

Határozat: A petíció megvitatását nem zárják le, amíg további információ nem érkezik 
a Bizottságtól, konkrétan az ügyben hozható lehetséges intézkedésekről az Európa 
Tanács és az EBESZ keretében, illetve a Szerződés különböző cikkeivel 
összefüggésben. 

18. Anna Spyra lengyel állampolgár által benyújtott 0660/2011. számú petíció a 
terhesség alatt és szülés közben alkalmazandó megelőzésre és kezelésre vonatkozó 
közös európai standardokról

Felszólalók: az elnök, Anna Spyra (a petíció benyújtója), Silke Mader (az „Európai 
Alapítvány az újszülöttek védelméért” képviseletében), Elvira Goebel (a Bizottság 
képviselője), Bogusław Sonik és Jarosław Leszek Wałęsa.

Határozat: A petíció megvitatását nem zárják le, amíg további információ nem érkezik 
a Bizottságtól, amelynek a Tanácshoz kell fordulnia a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközöket illetően.

19. A  2014–től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó „Jogok és polgárság” programról 
szóló vélemény (COD 2011/0344)
 Előadó:  Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- Első eszmecsere

Felszólalók: az elnök és Adina-Ioana . A véleménytervezet megvitatására 2012. május 
8-án kerül sor, a módosítások benyújtásának határideje 2012. május 24-e, 
megvitatásukra 2012. június 19-én, megszavazásukra július 12-én kerül sor.

20. A Berlinbe tett tényfeltáró látogatás (2011. november 23–24.)

Felszólalók: az elnök, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard Antoni 
Legutko, Victor Boștinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland. 

Az elnök lezárásként sürgeti a küldöttség tagjait, hogy a munkadokumentum bizottsági 
elfogadása érdekében mihamarabb jussanak konszenzusra. 

21. A B pont alatti petíciók:

A 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 0006/2009, 
1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 0129/2010, 
0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 0248/2011, 
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0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 0616/2011, 
0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 0843/2011, 
0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 0931/2011, 
0952/2011 és 0991/2011 számú petíciókat a Bizottság írásbeli válaszai alapján lezárják. 

Az 1821/2009., 0435/2011., 0639/2011., 0812/2011., 0827/2011. és 0901/2011. számú 
petíciókat kiemelik a „B” pontok közül , és egy későbbi ülésen az „A” pontok között 
tárgyalják majd.  

21. A következő ülés időpontja és helye: 

2012. május 8., 9.00 – 12.30 és 15.00 – 18.30

Az ülést 18.40-kor berekesztik.

Mellékletek:
A legutóbbi ülés (2012. március 19–20.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke.
A lezárandó petíciók jegyzéke az elnöki feljegyzések mellékletében található.
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