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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2012)0619

JEGYZŐKÖNYV
a 2012. június 19-én, kedden, 9.00–12.30 és 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2012. június 19-én, kedden, 9.15-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. Napirend elfogadása PETI_OJ (2012)206_1v0

Az elnök tájékoztat arról, hogy az ülés során többek között az alábbiak megvitatására 
kerül sor: a Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenységeiről szóló éves jelentés 
(amelynek előadója Giles Chichester), az ACTA megállapodás elleni petíciók 
vizsgálata, az európai ombudsman éves jelentésének, valamint a bécsi repülőtér 
kibővítésére vonatkozó, Európai Bizottság elleni panaszt érintő vizsgálatáról szóló 
különjelentés kidolgozására irányuló kérelmének ismertetése, az Európai Iskolát érintő 
petíciók, a Charente-i (Franciaország) mészkőbánya két talajvízréteget érintő 
mélyítésére irányuló projekt következményére vonatkozó petíció vizsgálata, valamint 
a német és osztrák ipari és kereskedelmi kamarákban való kötelező tagságról szóló 
petíciók. Végezetül Adina-Ioana Vălean, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Margrete Auken és Nikolaos Salavrakos képviselők felelőssége alá tartozó számos 
vélemények megtárgyalására kerül sor.

Peter Jahr a következő ülésre szeretné halasztani a napirendtervezet 12. és 13. 
pontjának megvitatását (a berlini, illetve romániai tényfeltáró küldöttségről szóló 
jelentések). Tájékoztat arról, hogy Philippe Boulland nem vesz részt az ülésen. Iliana 
Malinova Iotova nem ért egyet a halasztásokkal. Peter Jahr beleegyezik abba, hogy ne 
vonják vissza a 12. pontot, ellenben ragaszkodik a 13. pont elhalasztásához. Margrete 
Auken felszólalásában jóváhagyja a 12. pont elhalasztását.

A napirendet a 13. pont következő ülésre történő elhalasztására irányuló egyetlen 
módosítással elfogadják.
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2. A 2012. március 19−20-i, 2012. április 24-i és 2012. május 28-i ülések 
jegyzőkönyvének jóváhagyása

A 2012. március 19−20-i, 2012. április 24-i és 2012. május 28-i ülések jegyzőkönyvét 
jóváhagyják.

3. Az elnökség közleményei

Az elnök feljegyzéseihez tartozó mellékletet kiosztják, hogy a képviselőknek 
lehetőségük legyen megjegyzéseket tenni az egyes petícióknak az említett okokból 
történő újbóli megnyitásával vagy lezárásával kapcsolatban. Mivel nem volt észrevétel 
az ajánlásokat illetően, ezeket jóváhagyottnak tekintik.

Az elnök bejelenti, hogy a következő üléstől kezdve az ülés dokumentumait 
mellékletként csatolják, és előzetesen elküldik az összes képviselőnek. Ezekben a 
dokumentumokban olyan kérdések szerepelnek, amelyek némi kételyt hagynak maguk 
után, vagy amelyek látszólag nem tartoznak a Petíciós Bizottság hatáskörébe, mindezt 
annak érdekében, hogy mindenki tudomást vehessen róluk, és értékelje 
relevanciájukat.  

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

5. Vélemény az Európai Unió közigazgatási eljárási jogáról
(2012/2024(INI)) (JURI)
Előadó: AUKEN (Verts/ALE)
− a módosítások megvitatása
− a véleménytervezet elfogadása

Felszólalók: az elnök és Margrete Auken
A módosításokat megszavazzák.
A véleményt 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadják.

6. Vélemény az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről 
szóló 28. éves jelentésről (2010)

(2011/2275(INI) (JURI)
Előadó: GERINGER de Oedenberg (S&D)
− a módosítások megvitatása

− a véleménytervezet elfogadása

Felszólalók: az elnök és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
A módosításokat megszavazzák.
A véleményt 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadják.
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7. A 2014-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó Jogok és polgárság programot 
létrehozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 
vélemény (COD 2011/0344) (LIBE)
Előadó: VALEAN (ALDE)
− a módosítások megvitatása

Felszólalók: az elnök, Tania Schroeter (a Bizottság képviseletében), Jarosław Leszek 
Wałęsa és Michael Cashman.
A szavazásra 2012. július 12-én kerül sor.

8. A Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenységeiről szóló éves jelentés (202. cikk (8) 
bekezdés) 2011/2317/INI
Előadó: CHICHESTER (ECR)
(szavazás: 2012. július 12.)
− a módosítások megvitatása

Felszólalók: az elnök, Giles Chichester (az előadó kifejti az általános elgondolásokat, 
amelyeken a beérkezett módosítások alapulnak és a tervezett kompromisszumok 
témáját), William Floyd (a Bizottság képviseletében), Michael Cashman (felhívja a 
figyelmet a Költségvetési Ellenőrző Bizottság spanyolországi tényfeltáró missziójára 
Spanyolországban, amelyet tájékoztatni kell a bizottság által végzett, a spanyol 
tengerparttal kapcsolatos tulajdonjogi kérdéseket érintő munkáról), Willy Meyer 
(megemlíti a spanyolországi Ley de Costas ügyben megvalósult előrehaladásokat), 
Margrete Auken és Peter Jahr.

A szavazásra 2012. július 12-én kerül sor.

*

Az ülés 10.00-kor Peter Jahr bizottsági tag elnökletével folytatódik.

* 

9. Vélemény a 2013. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – egyéb 
szakaszok – ombudsman (2012/2092 (BUD))
Előadó: SALAVRAKOS (EFD)
(szavazás: 2012. július 12.)
− a véleménytervezet megvitatása
Felszólalók: az elnök és Nikolaos Salavrakos
A módosítások benyújtásának határideje 2012. július 17.
A szavazásra 2012. szeptember 19-én kerül sor.

10. Vélemény az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló 2011. évi 
jelentésről – COM(2012)0169
(2008/0000(INI))
Előadó: VALEAN (ALDE)
(szavazás: 2012. július 12.)
− a véleménytervezet megvitatása
Felszólalók: az elnök, Julien Desmedt (a Bizottság képviseletében) Bagó Zoltán, 
Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és MargreteAuken
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A módosítások benyújtásának határideje 2012. június 26.
A szavazásra 2012. július 12-én kerül sor.

11. G.K. lett állampolgár által benyújtott 1221/2011. számú petíció a magánélet 
tiszteletben tartásához való jognak a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás 
(ACTA) általi megsértéséről, továbbá
Iwo Domeracki lengyel állampolgár által benyújtott 116/2012. számú petíció a 
hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról, továbbá 
Mateusz Wójtowicz lengyel állampolgár által a „Forum Rdzawka” egyesület 
nevében benyújtott 142/2012. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció az ACTA 
nemzetközi kereskedelmi megállapodás ellenzéséről, továbbá
Joachim Scholz német állampolgár által benyújtott 203/2012. számú petíció a 
hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról, továbbá
Alex Wilks brit állampolgár által az AVAAZ nevében benyújtott 223/2012. 
számú, több mint 2,5 millió aláírást tartalmazó petíció az ACTA megállapodásról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Alex Wilks (a petíció benyújtója), Pedro Velasco Martins (a 
Bizottság képviseletében), David Martin (az Európai Parlamentben az ACTA ügyének 
felelőseként a megállapodás visszavonását javasolja, hivatkozva az ACTA szövegéből 
eredő nem kívánatos következményekkel szembeni aggodalmakra, különös tekintettel 
az egyén kriminalizálására, a „kereskedelmi méretek” meghatározására, az 
internetszolgáltatók szerepére és a generikus gyógyszerek forgalmának esetleges 
felfüggesztésére; hangsúlyozza az ACTA különösen a belső piacra, a polgári 
szabadságjogokra és a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt negatív hatását; 
javasolja, hogy a Petíciós Bizottság vizsgálja meg a Bíróságnak az ACTA 
jogszerűségéről rövid határidőn belül meghozatalra kerülő ítéletét), Paul Murphy, 
Tatjana Ždanoka, Ana Miranda (szintén kifejti az ACTA Európai Unió általi esetleges 
elfogadásából eredő veszélyeket), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (emlékeztet a 
nyilvánosság megmozdulásra, amely fellépésre kötelezte a Parlamentet), Raül Romeva 
i Rueda, Franziska Keller (utal azokra az ACTA elfogadásából eredő veszélyekre, 
amelyek az Európán kívüli lakosságot is érintenék, akiknek nincs lehetőségük arra, 
hogy meghallgassák őket, például a gyógyszerek vonatkozásában), Victor Boştinaru, 
Margrete Auken, Rainer Wieland, Iliana Malinova Iotova, Keith Taylor és Peter Jahr, 
ez utóbbi közös munkát javasol a többi illetékes bizottsággal (Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság, Jogi Bizottság, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság, illetve Fejlesztési Bizottság). A felszólalók többsége támogatja e 
kereskedelmi megállapodás elutasítását.

Határozat: a szükség szerinti későbbi megtárgyalás esetére a petíciók vizsgálatát nem 
zárják le.

* * *

Az ülést 11.00-kor Erminia Mazzoni elnök elnökletével folytatják.

* * *
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12. A berlini tényfeltáró küldöttségről szóló jelentés (2011. november 23–24.)
− a módosítások megvitatása
− jóváhagyás

Felszólalók: az elnök, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru és Philippe Bouland
Határozat: a módosítások ismertetése 
Határidő: 2012. június 26.

* * *

Az ülést 15.08-kor Erminia Mazzoni elnök elnökletével folytatják.

* * *

13. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az elnök a következő bejelentéseket teszi:

1) Az ombudsman különjelentése a Bizottságnál felmerült hivatali visszásságról 
és a bécsi repülőtér kibővítésének eljárásáról

A különjelentéssel kapcsolatos előadói feladatokat a Verts/ALE képviselőcsoportja 
látja el: Margrete Auken. Hivatalos engedélyt kell kérni a Bizottsági Elnökök 
Értekezletén keresztül az Elnökök Értekezletétől

2) További egyeztetés az Európai Parlament európai polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatos nyilvános meghallgatásairól − szabályok módosítása és ezek 
lehetséges következményei

A koordinátorok strasbourgi rendkívüli ülését követően felülvizsgált szöveg került 
kiosztásra a koordinátorok körében, akik tudomásul veszik és megegyeznek arról, 
hogy ezt használják a tárgyban folytatott vita alakítására. Megegyezés születik arról, 
hogy találkozót kezdeményeznek Georgios Papastamkos alelnökkel (lehetőleg a 
júliusi strasbourgi üléshét keretében), Klaus-Heiner Lehne úrral, a Bizottsági Elnökök 
Értekezletének elnökével, valamint Maros Sefcovic úrral, a Bizottság alelnökével.

3) Egy újonnan nyilvántartásba vett petícióval kapcsolatos sürgős eljárásra 
irányuló kérelem

A Rómától nem messze található Pian dell'Olmo területére tervezett hulladéklerakóról 
szóló, 0771/2012. számú petíciót elfogadhatónak nyilvánítják, tekintettel a téma 
egyedi és sürgős jellegére.

4) Az uniós palagázfeltárás és -kitermelés témájában benyújtott petíciókat érintő 
külön vita 

A koordinátorok jóváhagyják a témával kapcsolatos speciális munkaértekezlet október 
9-i, délutáni megszervezését − a téma megvitatása érdekében fél nappal 
meghosszabbítják a bizottsági ülést. A többi bizottság, különösen az ENVI és az ITRE 
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bizottságok képviselőit, valamit a petíció benyújtóját felkérik a részvételre. Az ENVI 
bizottság részére korábban elkészített dokumentációt, valamint a témával kapcsolatban 
beérkezett, folyamatban lévő petíciókat bemutató táblázatot elérhetővé tették. A 
koordinátorok a munkaértekezletre vonatkozóan részletesebb javaslatokat tesznek a 
következő ülésen.

5) A Ley de Costas törvénnyel foglalkozó informális munkacsoport folyamatban 
lévő munkája

A koordinátorok tudomásul veszik a spanyol hatóságok számára készített részletes 
kérdőívet, és megegyeznek abban, hogy az elnöknek továbbítania kell számukra a 
kérdőívet.  

6) A júliusi 12-i ülés előzetes napirendtervezetének vizsgálata

A főbb napirendi pontokat tudomásul veszik, és az írásbeli eljárás útján történő 
jóváhagyás érdekében a következő ülés napirendtervezete rövid időn belül kiosztásra 
kerül.

7) Tájékoztatásul szolgáló napirendi pontok:
 A képviselők meghívása a Régiók Bizottsága június 28-án, délután 

megrendezésre kerülő ülésére (ENVI bizottság) A bizottság nevében a titkárság 
vesz részt az ülésen.

 Egy új profil és testületi logó megvizsgálása a bizottság prezentációs 
munkájához A koordinátorok tudomásul veszik a javasolt kialakítást. 

14. Nikiforos Diamandouros európai ombudsman előadása az éves jelentéséről 

Felszólalók: az elnök, Nikiforos Diamandouros (utal arra, hogy hivatala kiegészítő 
jellegű a Petíciós Bizottság mellett, amelyhez szintén ingyenesen lehet fordulni); 
statisztikai szempontból megjegyzi, hogy 2011-ben összesen 2510 panasz érkezett be 
panaszosoktól és nem kormányzati szervezetektől; továbbá, hogy 22 000 állampolgár 
fordult az ombudsman szolgálataihoz, annak ellenére, hogy 2011-ben 111-el kevesebb 
panaszt nyújtottak be, mint 2010-ben; Spanyolország, Németország, Lengyelország és 
Belgium azok a tagállamok, amelyek a legtöbb esetben fordulnak az ombudsman 
hivatalához; az ombudsman rámutat egy, az összes közösségi nyelven elérhető 
interaktív tájékoztató megjelenésére, amelynek célja, hogy segítséget nyújtsanak az 
állampolgároknak abban, hogy miként fordulhatnak az ombudsman hivatalához), Jens 
Nymand-Christensen (a Bizottság képviseletében), Nicole Sinclaire (túlzott 
mértékűnek tartja az ombudsman részére meghatározott költségvetést), Margrete 
Auken, Nikolaos Salavrakos, Philippe Boulland és Victor Boştinaru

15. Az Európai Bizottság elleni, 2591/2010/GG. számú panaszt érintő vizsgálatáról 
szóló különjelentés bemutatása
(a bécsi repülőtér kibővítésével kapcsolatban)

Felszólalók: az elnök, Nikiforos Diamandouros (európai ombudsman), Jean-François 
Brakeland (a Bizottság képviseletében), Victor Boştinaru, Peter Jahr és Margrete 
Auken
A jelentés kidolgozását a Verts/ALE képviselőcsoportra, azon belül Margrete Aukenre 
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bízzák.

Az ülést 17.00-kor Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével folytatják. 

16. Barbara Mazurkiewicz-Zaleska lengyel állampolgár által benyújtott 353/2011. 
számú, 74 aláírást tartalmazó petíció az Európai Iskolák költségvetésének 
csökkentéséről, továbbá
Az APEEE (Európai Iskolák Szülői Munkaközössége) által benyújtott 478/2011. 
számú, 1356 aláírást tartalmazó petíció az Európai Iskolák költségvetése 
csökkentésének az iskolák működésére kifejtett hatásáról
(az Interparents és a szülői munkaközösség jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Ana Gorey (az Interparents képviseletében), Rachel Harvey-
Kelly (a Tanács képviseletében), Marco-Umberto Moricca (a Bizottság 
képviseletében), Peter Jahr, Gerald Häfner és Victor Boştinaru

Határozat: A petíciók vizsgálatát nem zárják le. Vélemény kérése a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottságtól, a Költségvetési Bizottságtól, a Kulturális és Oktatási 
Bizottságtól és az Európai Unió Tanácsától

17. Bernhard Kempen német állampolgár által 6 vállalkozás nevében benyújtott 
725/2011. számú petíció a német és osztrák ipari és kereskedelmi kamarákban 
való kötelező tagságról

(a petíció benyújtójának jelenlétében)
Felszólalók: az elnök, Bernhard Kempen (a petíció benyújtója), Kai Boeddinghaus (a 
petíció benyújtójának nevében eljáró jogász), Konstantinos Dimitriadis (a Bizottság 
képviseletében), Gerald Häfner, Jürgen Creutzmann és Victor Boştinaru

Határozat: A petíció vizsgálatát az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le. Vélemény kérése a Jogi Bizottságtól, valamint az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottságtól 

18. Ivan Martin francia állampolgár által az ADEVAC és a „Stop Nuisances” 
nevében benyújtott, 1617/2009. számú petíció a Chaumes de la Bergerie-i (La 
Couronne, Charente) mészkőbánya két talajvízréteget érintő mélyítésére irányuló 
projekt hatásáról

(a petíció benyújtójának jelenlétében)
Felszólalók: az elnök, Ivan Martin (a petíció benyújtója, ismerteti az ügy 
fejleményeire vonatkozó részletes észrevételeket, valamint az állításait igazoló és 
Charente prefektúra nyilvános értesítését vitató dokumentumokat), Horváth Balázs (a 
Bizottság képviseletében), Peter Jahr, Victor Boştinaru és Margrete Auken
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól július végéig várt további 
tájékoztatásig nem zárják le. Egy esetleges helyszíni tényfeltáró misszió indítása a 
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koordinátorok határozatának függvénye. 

* * *

19. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok 
figyelembevételével lezárásra javasolt petíciók

Az alábbi petíciókat lezárják:
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Az alábbi petíciók kikerülnek a B szakaszból és nem kerülnek lezárásra:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. A következő ülés időpontja és helye

2012. július 12., csütörtök, 9.00–12.30 és 15.00–18.30, Brüsszel

*
* *

Az ülést 18.03-kor Chrysoula Paliadeli alelnök elnökletével berekesztik.
* *
*

Mellékletek:

A legutóbbi ülés (2012. április 24.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke
Az elnök feljegyzéseinek mellékletei szerint újra megnyitandó, lezárandó vagy visszavont 
petíciók jegyzéke .
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