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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

PETI_PV(2012)210_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2012. szeptember 19-én 15.30–18.00 között,

és a 2012. szeptember 20-án 9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2012. szeptember 19-én, szerdán 15.05-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása PETI_OJ (2012(210_1)v1

Az elnök bejelenti, hogy sor kerül a Mazzoni-jelentésről és a Salavrakos-véleményről 
tartandó szavazásra, a szavazási listákat pedig előzőleg közreadták.

Az elnök felhívja a képviselők figyelmét a kiemelt jelentőségű napirendi pontokra, 
valamint arra, hogy a petíciók benyújtói jelen lesznek a 8., 10., 11., 15., 16., 17. és 18. 
pont megvitatásakor.

Angelika Werthmann bejelenti, hogy az ülés végén ügyrendi felszólalást kíván tenni a 
tengerpartról szóló törvényt (Ley de Costas) illetően.

A napirendet ezt követően elfogadják.

2. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása: PETI_PV(2012)0619

A 2012. június 19-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök feljegyzéseihez tartozó mellékletet előzőleg közreadták, hogy mindenki 
megtehesse észrevételeit az egyes petíciók fenti okokból történő újbóli megnyitásával 
vagy lezárásával kapcsolatban. Az 1065/2010. és 1120/2010. számú petíciót törölték a 
listáról. Mivel nem volt észrevétel az ajánlásokat illetően, ezeket jóváhagyottnak 
tekintik.
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Az elnök bejelenti, hogy Karen Lone Chioti a Petíciós Bizottság titkárságán eltöltött 
több mint 25 éves munkaviszonyt követően a hónap végén nyugdíjba vonul. 
Elismerését fejezi ki Chioti asszony rendkívüli nyelvi készségei és a titkárságon 
végzett odaadó munkája iránt, valamint köszönetet mond a Parlament nevében, és 
kellemes nyugdíjas éveket kíván számára. A képviselők tapssal kísérik az elnök 
észrevételeit. 

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

5. Az európai ombudsman 2011. évi tevékenységére vonatkozó éves jelentés
(2012/2049(INI)) Előadó: MAZZONI (EPP)
- módosítások megvitatása
- jelentéstervezet elfogadása

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken (szóbeli módosítás)

Az 1., 2., 3., 4., 5., 7. és 9. módosítást elfogadják, a 6. módosítás elfogadására pedig 
szóbeli módosítással kerül sor.
A jelentést 19 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadják.

6. Vélemény a 2013. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – egyéb 
szakaszok – Ombudsman (2012/2092 (BUD)) Előadó: SALAVRAKOS (EFD)
- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

Felszólalók: az elnök

Az 1. módosítást elutasítják, a 2. módosítást pedig elfogadják.
A véleményt 19 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadják.

7. Az európai ombudsmannak az Európai Bizottság elleni 2591/2010/GG (a bécsi 
repülőtér kibővítésével kapcsolatos) panaszt érintő vizsgálatáról szóló 
különjelentésről szóló jelentés
Előadó: AUKEN (VERTS)
(megvitatás: 2012. november 6.)
- első eszmecsere

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken (előadó), Victor Boştinaru, Peter Jahr, Angelika 
Werthmann, Chrysoula Paliadeli és Jean-François Brakeland (a Bizottság képviselője) 

A bizottság hangsúlyozza a környezeti hatásvizsgálatról szóló felülvizsgált irányelvre 
irányuló bizottsági javaslatról szóló vélemény elkészítésének jelentőségét. Az osztrák 
hatóságok képviselői meghívást kapnak a novemberi ülésre, amikor a jelentés tervezett 
elfogadására kerül sor.

8. Hartmut Tanneberger német állampolgár által benyújtott 0757/2010. számú, kb. 
11 000 aláírást tartalmazó petíció a Németország és Csehország között a határt 
alkotó Érchegység területén a levegőszennyezésről
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Felszólalók: az elnök, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (a petíció benyújtói), 
Jean-François Brakeland (a Bizottság képviselője), Peter Jahr, Holger Krahmer. 

Határozat: a petíció vizsgálatát nem zárják le. Felkérik a Bizottságot, hogy nyújtson 
konkrét tájékoztatást egy ütemtervvel együtt, amellyel tényleges és mérhető 
eredmények érhetők el. Továbbá levelet intéznek a cseh hatóságokhoz.

9. Pedro Pozas Terrados spanyol állampolgár által a „Proyecto Gran Simio” 
(GAP/PGS-España) nevében benyújtott 1266/2011. számú petíció az állatkertekről 
szóló uniós irányelvet megsértve egy kardszárnyú delfin egy spanyolországi 
állatkertbe történő áthelyezéséről
továbbá
Sigrid Lüber svájci állampolgár által az „Ocean Care” nevében benyújtott 
1392/2011. számú, 60 589 aláírást tartalmazó petíció a fogságban tartott bálnákról 
és delfinekről, és ehhez kapcsolódóan a vadon élő állatok állatkertben tartásáról 
szóló 1999/22/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek megsértéséről
továbbá
Rubén Pérez Sueiras spanyol állampolgár által benyújtott 0394/2010. számú 
petíció Outeiro de Reyben (Lugo) az állatkertekre vonatkozó közösségi szabályok 
be nem tartásáról

Felszólalók: az elnök, Michael O'Brian (a Bizottság képviselője), Pilar Ayuso, Margrete 
Auken, Gabriel Mato Adrover és Miguel Angel Martínez Martínez.

Határozat: az 1266/2011. számú petíció vizsgálatát lezárják, az 1392/2011. és 
0394/2010. számú petíció vizsgálatát pedig a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le.

Az ülés 16.50-től Carlos José Iturgaiz Angulo elnökletével folytatódik.

10. Tony Lowes ír állampolgár által a „Friends of the Irish Environment” elnevezésű 
szervezet nevében benyújtott 0755/2010. számú petíció a tőzegkitermeléssel 
összefüggésben az uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának Írország 
általi elmulasztásáról

Felszólalók: az elnök, Andrew Jackson (a petíció benyújtója), Connor O'Raghallaigh 
(az ír hatóságok képviselője), Jean-François Brakeland (a Bizottság képviselője), 
Marian Harkin, Margrete Auken és Nessa Childers

Az ír kormány nemrégiben új intézkedéseket fogadott el a hagyományos kisüzemi 
aratómunkások kompenzációjára, amelyeket különösen az ipari szereplők általi nem 
megfelelés esetén alkalmazandó szankciókkal ötvöztek.

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól a kormányzati intézkedések 
végrehajtására vonatkozóan kapott további tájékoztatásig nem zárják le. A bizottság 
mérlegeli a petíció munkaprogramba való felvételét egy esetleges írországi tényfeltáró 
látogatás céljából.
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11. Stefcho Minchev bolgár állampolgár által a 14 eltűnt tengerész 18 rokonának 
aláírásával benyújtott 0453/2007. számú petíció a Bulgária által egy hajó Fekete-
tengeren való eltűnése okainak kiderítését és a mentési munkálatokat illetően 
tanúsított állítólagos hanyagságról
továbbá
Stefcho Minchev bolgár állampolgár által benyújtott 1093/2011. számú petíció a 
„Héra” nevű hajó 2004 februárjában történt, fekete-tengeri katasztrófája 
kivizsgálásának a bolgár hatóságok általi elutasításáról

Felszólalók: az elnök, Stefcho Minchev (a petíció benyújtója), Giovanni Mendola (a 
Bizottság képviselője).

Határozat: a bolgár hatóságoktól kapott írásbeli válasz alapján és a petíció 
benyújtójának meghallgatását követően a képviselők úgy vélik, hogy a bizottság 
mindent elért, amire a hatásköréhez mérten lehetőség volt, így a petíciót lezárják.

12. Koordinátorok ülése: 17.30–18.30 (zárt ülés)

Az ülést 2012. szeptember 20-án 9.10-kor Erminia Mazzoni, elnök elnökletével folytatják.

13. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

1) A 2012. október 29–31-ére tervezett lengyelországi és olaszországi 
tényfeltáró látogatás

A koordinátorok tudomásul vették a programtervezeteket. Konzultálni fognak a Jogi 
Szolgálattal a küldöttségek élére kinevezendő képviselők alkalmassági kritériumaira 
vonatkozó szabályok tisztázása érdekében.

2) 2013. évi tényfeltáró látogatások
A bizottságokra vonatkozó azon követelménnyel összhangban, hogy október közepéig 
nyújtsák be az elnökséghez a 2013. évi küldöttségi látogatások előzetes menetrendjét, 
a koordinátorok megállapodtak abban, hogy az alábbi előzetes célállomásokra tesznek 
javaslatot, a koordinátorok által elfogadott esetleges későbbi javaslatoktól függően:
- Spanyolország, Galicia;

- Franciaország, Fuenterrabia;
- Írország; 

- Görögország.
A nyilvános meghallgatásokat illetően a Petíciós Bizottság az Európai Bizottsággal és 
a LIBE bizottsággal közösen 2013. február 19-én nyilvános meghallgatást szervez az 
európai polgárság témájában.

3) Bizottsági munkaértekezlet a palagázról szóló petíciókról – október 9.
A szakpolitikai részleggel közösen és a képviselőcsoportokkal konzultálva szervezett 
munkaértekezlet programját elfogadják. További szakértők részvételére tesznek 
javaslatot, akiknek a programba való felvételére a koordinátorok közötti írásbeli 
konzultáció révén kerül sor. Az ENVI és az ITRE bizottság parlamenti előadói, a 
petíció benyújtói, egyéb szakértők és az iparág képviselői meghívást kapnak a vitában 
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való részvételre a Bizottság Környezetvédelmi és Energiaügyi Főigazgatóságának 
képviselőivel együtt.

4) A képviselők által vitatott petíciós ajánlások
A vitát a következő ülésre halasztják.

5) Az EPP képviselőcsoport által az alábbiakra vonatkozóan benyújtott 
javaslatok:

– a bizottsági küldöttségekre vonatkozó szabályok;

– a rövid állásfoglalásokra vonatkozó 202. cikk végrehajtása.
A vitát a következő ülésre halasztják.

6) A 2013. évi bizottsági ülések időpontjai
A jövő évi ülések időpontjainak listáját elfogadják.

7) Az október 8–9-i ülés előzetes napirendtervezete
A napirendtervezet elfogadására írásbeli eljárás keretében kerül sor.

8) A július óta beérkezett, vitatott petíciók listája
A közreadott listát elfogadják, és azt jóváhagyás céljából jövő keddig, azaz 
szeptember 25-ig továbbítják a képviselőknek.

9) Egyéb kérdések, tájékoztatási célú napirendi pontok
A képviselők tudomásul veszik a közzétett információkat.

14. Alberto Scoccianti olasz állampolgár által benyújtott 0693/2011. számú petíció az 
Olaszországban az egészségügyi ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat érintő 
fizetési késedelmekről
továbbá
Alberto Crisafi olasz állampolgár által a „BSN Medical” nevében benyújtott 
0703/2011. számú petíció Olaszországban az egészségügyi ágazatban tevékenykedő 
vállalkozásokat érintő fizetési késedelmekről
továbbá
Alessandro Pater olasz állampolgár által a „Medical System” nevében benyújtott 
0704/2011. számú petíció Olaszországban az egészségügyi ágazatban tevékenykedő 
vállalkozásokat érintő fizetési késedelmekről

Felszólalók: az elnök, Idaira Robayna Alfonso (a Bizottság képviselője) és Peter Jahr.

Határozat: a petíció vizsgálatát lezárják, ugyanakkor felkérik a Bizottságot, hogy 
szorosan kövesse nyomon az új jogszabály átültetését és alkalmazását, valamint tegyen 
jelentést a bizottságnak.

15. Andrew Duff brit európai parlamenti képviselő által a Föderalisták Európai 
Uniója (European Union of Federalists) nevében benyújtott 0133/2012. számú 
petíció az EUSZ 48. cikkének (2) bekezdése alapján az Európai Parlamenthez 
intézett, a fiskális unió létrehozására irányuló felhívásról
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Felszólalók: az elnök, Andrew Duff (a petíció benyújtója), Stephanie Riso (a Bizottság 
képviselője) Jo Leinen, Roger Helmer, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Nikolaos 
Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr és Lena Kolarska-Bobińska.

E petíció célja a jelenlegi pénzügyi és adósságválságra adandó megoldásokról szóló 
strukturált vita előkészítése volt. Mindeközben a Tanács és a Bizottság elnökei – a 
petíció szellemét követve – számos javaslatot tettek a banki és fiskális unió 
létrehozására, ideértve a Szerződés módosításának szükségességét is. A petíció 
benyújtói felkérték a Parlamentet, hogy éljen a Lisszaboni Szerződés szerinti jogaival 
azáltal, hogy teret biztosít a polgárokkal folytatandó vita számára azzal a céllal, hogy 
kidolgozzák egy jövőbeli konvent alapköveit.

Határozat: a petíció vizsgálatát nem zárják le. A Petíciós Bizottság – az Alkotmányügyi 
Bizottsággal konzultálva – kilátásba helyezi a civil társadalom, a nem kormányzati 
szervezetek és a petíció benyújtóinak részvételével 2013 (a polgárok európai éve) 
folyamán tartandó nagyszabású nyilvános meghallgatás megrendezését azzal a céllal, 
hogy meghatározzák az új Parlament által 2015-ben összehívandó konvent főbb 
jellemzőit.

Az ülés 10.05-től Chrysoula Paliadeli elnökletével folytatódik.

16. Mauro Sbroggio olasz állampolgár által benyújtott 0745/2012. számú petíció a 
versenyjogra és a befektetésekre vonatkozó uniós jogszabályok Bulgária általi 
megsértéséről

Felszólalók: az elnök, Mauro Sbroggio (a petíció benyújtója), Daniel Kramer (a 
Bizottság képviselője), Amalia Sartori, Mario Mauro, Victor Boştinaru, Peter Jahr és 
Nikolaos Salavrakos.

A petíció elsődlegesen a jogbiztonság Bulgáriában tapasztalható hiányával foglalkozik; 
nem került sor a polgári bíróságok által hozott több ítélet, sőt a legfelsőbb bíróság egyes 
ítéleteinek végrehajtására sem.

Határozat: a petíció vizsgálatát nem zárják le. Felkérik a Bizottságot, hogy sürgősen 
tegyen intézkedéseket. Levelet intéznek a bolgár hatóságokhoz, amelyben magyarázatot 
kérnek.  

Az ülés 10.40-től Erminia Mazzoni elnökletével folytatódik.

17. Juhász Imre magyar állampolgár által benyújtott 0070/2012. számú, 2 aláírást 
tartalmazó petíció a szlovák nemzeti tanács által a Beneš-dekrétumok 
sérthetetlenségéről hozott 1487/2007. számú határozat hatályon kívül helyezéséről

Felszólalók: az elnök, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (a petíció benyújtói), 
Vincent Depaigne (a Bizottság képviselője), Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, Csaba 
Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana Ždanoka és 
Gerald Häfner.

A vita során kiemelik, hogy a szlovák kormány 2007-ben újólag megerősítette a Beneš-
dekrétumokat.
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Az elnök felhívja a figyelmet a szlovák európai parlamenti képviselők távollétére a vita 
során.

Határozat: a petíció vizsgálatát nem zárják le. Levelet intéznek a szlovák hatóságokhoz, 
amelyben az ügy tisztázását kérik. 

18. Jean Marie Taga Fosso francia állampolgár által benyújtott 1314/2011. számú 
petíció a bírósági felülvizsgálat Egyesült Királyság általi megtagadásáról

Felszólalók: az elnök, Jean-Marie Taga Fosso (a petíció benyújtója), Carlo Zadra (a 
Bizottság képviselője), Peter Jahr és Victor Boştinaru.

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. Levelet intéznek Reding biztoshoz, amelyben az ügy újbóli kivizsgálását kérik.

19. Angelika Werthmann ügyrendi felszólalást tesz, amely során tájékoztatást kér a 
Bizottságtól a petíció benyújtóitól kapott azon információkat illetően, amelyek Tenerife 
területén új épületek olyan helyszínen történő állítólagos megépítésére vonatkoznak, 
ahol a tengerparti övezet megsértése miatt korábbi építmények lebontására került sor.

20. A B. szekcióba sorolt petíciók

Az 0142/2006., 0148/2009., 0334/2009., 1821/2009., 1073/2010., 0021/2011., 
0049/2011., 0112/2011., 0324/2011., 0695/2011., 0889/2011., 1077/2011., 1115/2011., 
1133/2011., 1172/2011., 1174/2011., 1194/2011., 1231/2011., 1232/2011., 1249/2011., 
1253/2011., 1282/2011., 1317/2011., 1330/2011., 1344/2011., 0002/2012., 0043/2012., 
0071/2012., 0084/2012. és 0415/2012. számú petíciót a Bizottságtól kapott írásbeli 
válaszok és a többi bizottság véleménye alapján lezárják.

A 0397/2007., 0542/2007., 0617/2007., 1058/2007., 1345/2010., 1357/2010., 
0198/2011., 0759/2011., 1097/2011., 1240/2011., 1260/2011., 1279/2011. és 
1322/2011. számú petíciókat a B. szekcióból átsorolják, és azokat az A. szekció 
keretében vitatják meg egy későbbi ülésen.

21. A következő ülés időpontja és helye

2012. október 8., 15.00–18.30 és 2012. október 9., 9.00–12.30

Az ülést 12.35-kor berekesztik.

Mellékletek:

A legutóbbi ülés (2012. július 12.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke,
valamint az elnök feljegyzéseihez tartozó melléklet alapján lezárásra javasolt petíciók 
jegyzéke.
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