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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2012)0712

JEGYZŐKÖNYV
a 2012. július 12-én, 9.00–12.30 és 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2012. július 12-én, csütörtökön, 9.05-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. Napirend elfogadása és az elnök közleményei PETI_OJ 2012v203_1

A napirendet az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint elfogadják.

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

2. A Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenységeiről szóló éves jelentés (202. cikk (8) 
bekezdés) 2011/2317/INI
Előadó: CHICHESTER   (ECR)

- jelentéstervezet elfogadása

A szavazás előtt az előadó gratulál a titkárságnak az együttműködéshez.

A jelentést 20 szavazattal, 0 ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadják
55 módosítás elfogadva (ebből 11 kompromisszumos), 64 módosítás elutasítva és 2 
visszavonva

3. A 2014–től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó Jogok és polgárság program 
létrehozásáról szóló vélemény (COD 2011/0344) (LIBE)
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Előadó: VALEAN (ALDE)

– véleménytervezet elfogadása

A véleményt 21 szavazattal, 0 ellenében és 0 tartózkodás mellett elfogadják
40 módosítás elfogadva, 7 módosítás elutasítva és 1 visszavonva

4. Vélemény az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló 2011. évi 
jelentésről – COM(2012)0169.
(2011/2069(INI))
Előadó: VALEAN (ALDE)
(Módosítás előterjesztésének határideje: 2012. 07. 05. (EN))

– módosítások megvitatása
– véleménytervezet elfogadása

A véleményt 21 szavazattal, 0 ellenében és 0 tartózkodás mellett elfogadják
16 módosítás elfogadva (ebből 5 kompromisszumos), 30 módosítás elutasítva

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

– módosítások megvitatása
– jóváhagyás

A jelentést 11 szavazattal, 6 ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadják

Felszólalók: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, Petru 
Constantin Luhan, az elnök

Rainer Wieland és Victor Boştinaru hivatalosan kifogásolták az 1. módosításról szóló 
szavazás megismétlését

6. A romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2011. június 23–26.)

– módosítások megvitatása
– jóváhagyás

A jelentést 10 szavazattal, 0 ellenében és 4 tartózkodás mellett elfogadják

7. Az Európai Ombudsman 2011. évi tevékenységéről szóló éves jelentés
(2012/2049(INI))
Előadó: MAZZONI (PPE)
(Módosítás előterjesztésének határideje: 2012.07.12 / szavazás: 2012. 09. 19.)

– jelentéstervezet megvitatása
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Felszólalók: az elnök, Margrete Auken, Nikolaos Chountis, Bizottság (Carmen 
Preising)

8. A Mauro Guizzardi (olasz állampolgár) által benyújtott 313/2007. sz. petíció 
Argentína nemzeti adósságáról és az ország kötvényesei felé megnyilvánuló 
fizetésképtelenségéről
továbbá
A Jakob Heichele német állampolgár által benyújtott 670/2009. számú petíció 
arról, hogy az argentin állam nem váltja be a szuverén kötvényeit, és nem tartja 
be a nemzetközi és nemzeti bírósági határozatokat és befektetés-védelmi 
megállapodásokat
továbbá
Nicola Stock olasz állampolgár által a Task Force Argentina nevében benyújtott, 
58/2010. számú petíció az argentin állam által kibocsátott kifizetetlen 
kötvényekre vonatkozó, küszöbön álló kötvénycsere-ajánlattal kapcsolatban az 
újabb kár elszenvedésének nagyszámú uniós polgárt érintő kockázatáról

Felszólalók: az elnök, Bizottság (A. Koutoglidou), Nikolaos Chountis

A képviselők kiemelték a Bizottság megváltozott hozzáállását; a magánkötvényesek 
kamatairól az ICSID határoz, de arra, hogy Argentína spanyol érdekeltségeket (Repsol) 
sajátított ki, a Bizottság azonnal reagált. Felmerült a görög állampapírok magánbirtokosait 
érintő kockázathoz való hasonlatosság.

Határozat: a petíciót függőben kell hagyni az ICSID határozatának megszületéséig

9. Fausto Benzone olasz állampolgár által benyújtott 1331/2010. számú petíció a 
gépjárművek biztosítási díjának összegében tapasztalt egyenlőtlenségekről
továbbá
F.F. olasz állampolgár által benyújtott 1621/2010. számú petíció a gépjármű-
biztosítás magas költségéről
továbbá
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,
továbbá
Giuseppe Sorrentino olasz állampolgár által benyújtott 799/2011. számú petíció a 
campaniai lakosokkal szemben a gépjármű-biztosítási díjtételek tekintetében 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetésről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)
továbbá
Marco Fiorentino olasz állampolgár által benyújtott 1105/2011. számú petíció az 
európai biztosítási díjak harmonizációjáról

Felszólalók: az elnök, Mario De Crescencio (a petíció benyújtója), Bizottság (Nava), 
Crescenzio Rivellini
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A vita során az Európai Bizottság megállapította, hogy a díjak differenciálása terén kerülni 
kell a visszaéléseket és a túlzásokat.  

Határozat: A petíció függőben marad, a Petíciós Bizottság további tájékoztatást kér a 
Bizottságtól, és levélben fordul Michel Barnier biztoshoz

Az ülés 11 órától 11.30-ig Willy Meyer, alelnök elnökletével folytatódik 

10. Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége (EBU)/Vakok 
Királyi Országos Intézete (RNIB) nevében benyújtott, 924/2011. számú petíció a 
vakok könyvekhez és más nyomtatványokhoz való hozzáféréséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
továbbá
Michael Kalmar osztrák állampolgár által a Diszlexiások Európai Szövetségének 
(EDA) nevében benyújtott 964/2011. számú petíció a vak, diszlexiás vagy egyéb 
fogyatékossággal élő személyek könyvekhez való hozzáféréséről

Felszólalók: az elnök, Tanács (V. Christoforou), Christopher Edward Friend (a 
petíció benyújtója), Dan Pescod (a petíció benyújtója), Bizottság (Martin Prat), 
Angelika Werthmann, Francisco Sosa Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, 
Victor Boştinaru

A képviselők próbálták felmérni, hogy ők mit tudnak tenni az ügy érdekében, és tájékozttaást 
kértek arról, hogy mely tagállamok tiltakoznak a kötelező erejű szerződésről folytatandó 
tárgyalásra irányuló felhatalmazás ellen. Azt az információt kapták, hogy Barnier biztos teljes 
mértékben egyetért a kötelező erejű szerződéssel és az egyes tagállamokkal folytatandó 
kétoldalú megbeszélésekkel kapcsolatos álláspontjukkal.

Határozat: a petíció függőben marad, levélben kérik Martin Schultz elnököt, hogy írjon a 
Tanácsnak és a Bizottságnak annak érdekében, hogy kezdjenek tárgyalásokat egy olyan 
kötelező szerződésről, amely a 2012. februári szóbeli kérdésben és az állásfoglalásban 
foglaltakkal összhangban biztosítaná a vakok könyvekhez való hozzáférését

A koordinátorok ülése (zárt ülés, 11.40–12.50)

Az ülést 15.05-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével berekesztik.

* * *
11. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

 A 2012. évi tényfeltáró látogatások (Lengyelország és Olaszország) állása 
és előkészítése

A koordinátorok jóváhagyják az egyes látogatások előzetes programját, és intézkednek 
arról, hogy július 13-ra készen álljon mindegyik küldöttség teljes tagnévsora. A
küldöttségvezetők személyéről szóló döntést a szeptemberi ülésre halasztják.

 Műhely előkészítésének megfontolása a palagázzal kapcsolatos 
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petíciókkal összefüggésben
Megállapodnak abban, hogy a műhely javasolt időpontja október 9. délután legyen. 
Megállapodnak abban, hogy a meghallgatásnak a beérkezett petíciókra kell 
összpontosítania, és biztosítani kell az érdekelt felek meghívását és megjelenését. A 
szeptemberi ülésre részletesebb napirend készül.

 Javaslatok a PETI bizottság szervezésében lezajló küldöttségekre és 
tényfeltáró látogatásokra (az EPP kérésére)

(Napirendi pont elnapolva)

 A személyzeti szabályzat 202.2 cikkének alkalmazása (az EPP kérésére)
(Napirendi pont elnapolva)

 A PETI bizottság koordinátorainak korábbi döntése az AUKEN-jelentés 
keretében vizsgált petíciókkal kapcsolatban (az EPP kérésére)
(Napirendi pont elnapolva)

 A LIBE bizottsággal és a Bizottsággal közös, uniós polgárságról szóló 
meghallgatás szervezésének további megvitatása (ld. a mellékletet)
A meghallgatás szervezésével kapcsolatban Reding alelnöktől érkezett levél és a LIBE 
bizottságban ülő kollégákkal folytatott egyeztetés fényében a javaslat elfogadását 
javasolják, és azt, hogy a meghallgatásra a 2013. januári bizottsági üléshéten kerüljön 
sor.

 Javaslat a szeptemberi ülés napirendtervezetére:
A ciprusra vonatkozó napirendi pontok törlésének függvényében és várva a titkárság 
új információit, a koordinátorok jóváhagyják a javasolt napirend egyéb pontjait.
A frissített napirendet a koordinátorok a felülvizsgált dokumentum elnöki 
jóváhagyását követően kapják meg.

 A francia hatóságok megjegyzései a 1327-10. sz. petícióval kapcsolatban

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy megfelelő választ kell adni a francia 
állandó képviselet elnökének, amelyben kérik a megjegyzések magyarázatát, és 
felhívják a figyelmet az intézményeket terhelő együttműködési kötelezettségre, amely 
az európai polgárok érdekeit szolgálja.

 A 359/2012. sz. petíció. Carlos José Iturgaiz Angulo javasolja a fenti petícióhoz 
fűzött ajánlások következők szerinti módosítását:

„TÁJÉKOZTATÁS:

2012-ben az Európai Bizottság megvizsgálta a Kanári-szigetek közelében spanyol vizeken 
végzett olajfúrásokkal kapcsolatban beérkezett panaszok ügyét. A Hivatalos Lapban (HL C 
183., 2012.06.23) közzé tett határozat szerint a Bizottságnak nincs oka feltételezni, hogy a 
tervezett munkálatok sértenék a hatályos uniós jogszabályokat. 
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AJÁNLÁSOK:

- Elfogadhatónak nyilvánítás

- A petíció benyújtójának tájékoztatása a fentiekről, és részére a bizottsági határozat 
szövegének elküldése;

- Lezárás”

(Napirendi pont elnapolva)

12. Maurizio Lancellotti által benyújtott 771/2012. számú petíció a Pian dell'Olmóba 
tervezett hulladéklerakóról

Felszólalók: az elnök, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro Bertucci -
Marinella Ricceri (a petíció benyújtói), Bizottság (Giuseppe Manganaro), Roberta 
Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Niccolò Rinaldi

Határozat: a petíció benyújtóival folytatott érdekfeszítő vitát követően a PETI bizottság úgy 
döntött, hogy a petíció függőben marad, és levélben kérik az ENVI bizottságtól az eset 
véleményezését. A bizottság továbbá úgy döntött, hogy a soron következő tényfeltáró 
kiküldetés keretében októberben szemlét tart a pian dell’olmói hulladéklerakónál. Az ügyben 
további tájékoztatást kérnek a Bizottságtól.

13. Michal Racki lengyel állampolgár által benyújtott 1345/2009. számú petíció egy 
Lengyelországban, Alsó-Sziléziában található külszíni barnaszénbányáról
továbbá
Irena Rogowska lengyel állampolgár által a „Stop Odkrywce” (Állítsák le a 
külszíni bányászatot) szervezet nevében benyújtott, 46/2010. számú petíció a 
lengyelországi Alsó-Sziléziában folytatott külszíni barnaszénbányászatról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Robert Chrusciel - Zbigniew Barski, Major of Gubin - Tomasz 
Wasniewski (a petíció benyújtói), Bizottság (Jean F. Brakeland), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Lena Kolarska-Bobińska

Határozat: a petíció függőben marad, a PETI bizottság további tájékoztatást kér a 
Bizottságtól. A bizottság a soron következő tényfeltáró kiküldetés keretében októberben 
látogatást tesz az alsó-sziléziai (Lengyelország) külszíni lignitbányánál.

14. Maria Luisa Rivera Alvarez spanyol állampolgár által az „Asociación de Vecinos 
Val do Reblo, Arnado León” nevében benyújtott, 1456/2008. számú petíció az 
Arnado faluban (Oencia, Leon) illegálisan működő külszíni palabányák 
kedvezőtlen hatásairól

Felszólalók: az elnök, Bizottság (José Ramos Florido), Margrete Auken, Willy Meyer
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Határozat: a PETI bizottság úgy döntött, hogy a petíció függőben marad, amíg további 
tájékoztatás nem érkezik a Bizottságtól, mely a környezeti hatásvizsgálat elfogadását 
várja, figyelembe véve, hogy az Európai Bizottság a projekttel kapcsolatos környezeti 
hatásvizsgálat elfogadását várja.

Az ülés 16.30-tól Willy Meyer, alelnök, elnökletével folytatódik.

15. Torkild Todsen dán állampolgár által a „Borgergruppen” (Polgári Csoport) 
nevében benyújtott, 980/2007. számú petíció a dániai Kiplev és Sønderborg 
közötti autópálya-építési projektről

Felszólalók: Willy Meyer, alelnök, Bizottság (J. F. Brakeland), Margrete Auken, 

Határozat: a PETI bizottság úgy döntött, hogy a petíció függőben marad, és a bizottság 
levélben kér tájékoztatást a dán környezetvédelmi minisztertől az autópálya-építési 
projektről.

16. Alejandro Sánchez spanyol állampolgár által az Equo Alapítvány nevében 
benyújtott 323/2011. számú petíció a környezeti levegő minőségéről és a 
„Tisztább levegőt Európának” elnevezésű programról szóló 2008. május 21-i 
2008/50/EK irányelvnek a Madridi Közösség és a madridi önkormányzat 
(Spanyolország) általi állítólagos megsértéséről

Felszólalók: Willy Meyer, alelnök, J. López de Uralde Garmendia (a petíció 
benyújtója), Bizottság (Marco Gasparinetti), Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen 
Pérez

Határozat: A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Spanyolországgal szemben a 
2008/50/EK irányelv megsértése miatt. a PETI bizottság úgy döntött, hogy a petíció 
függőben marad, amíg további információ nem érkezik a Bizottságtól. 

17 Emmanouil Domazakis görög állampolgár által a „Kreta Farm” vállalat nevében 
benyújtott 806/2010. számú petíció a „Kreta Farm” által okozott állítólagos talaj-
és tengerszennyezésre vonatkozó, a Bizottsághoz intézett írásbeli választ igénylő 
kérdésről

Felszólalók: Willy Meyer, alelnök, Maria Stavropulu (a petíció benyújtója nevében), 
Bizottság (Keir McAndrew)

Határozat: a petíció függőben marad, amíg további információt nem érkezik a Bizottságtól.

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

A következő petíciókat lezárják: 249/2007, 1085/2007, 832/2008, 100/2009 
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1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 1164/2010, 
1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 446/2011, 
524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 775/2011, 
674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 837/2011, 
934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 1076/2011, 
1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1164/2011, 
1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 1222/2011, 
1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 1272/2011, 
1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Az alábbi petíciókat kiemelik a „B” napirendi pontok közül és függőben hagyják:
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011, 

19. A következő ülés időpontja és helye:
 2012. szeptember 19., 15.00 – 18.30
 2012. szeptember 20., 9.00 – 12.30

Willy Meyer (alelnök) 17.45-kor berekeszti az ülést.

Mellékletek:

A legutóbbi ülés (2012. június 19.) óta elfogadhatónak minősített petíciók jegyzéke.
A melléklet értelmében újra megnyitandó, lezárandó vagy visszavonandó petíciók jegyzéke 



PV\909560HU.doc 9/11 PE494.497v01-00

HU

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu, 
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