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JEGYZŐKÖNYV
a 2013. január 21-én, 15.00–18.30,

és 2013. január 22-én, 09.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2013. január 21-én, hétfőn, 15.05-kor, Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) 
elnökletével nyitják meg.

Az elnök üdvözli a szászországi szövetségi parlament küldöttségének tagjait, akik Peter Jahr 
európai parlamenti képviselő meghívására érkeztek (CDU képviselőcsoport, Petíciós 
Bizottság munkacsoport). A héttagú küldöttséget Hannelore Dietzschold vezeti. 

1. A napirend elfogadása

Az elnök bejelenti, hogy az ülésen megbeszélendő fő napirendi pontok a következők:
 Tényfeltáró látogatás Olaszországba – vita elhalasztása.
 A méhpusztulásról és a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló petíciók
 Hulladékkal kapcsolatos kérdések Bulgáriában, Görögországban és Portugáliában
 Jelentés az ombudsmannak a bécsi repülőtérrel kapcsolatban benyújtott panaszról 

szóló Auken-jelentésről
 Első eszmecsere a KHV-irányelv felülvizsgálatáról – Chountis-vélemény
 Gázüzemekkel és LNG terminálokkal kapcsolatos petíciók: környezeti hatások
 Szlovákia – energiaipari petíció.

A következő napirendi pontokkal kapcsolatos petíciók benyújtói lesznek jelen:
- 22. pont: 1148/2012;
- 5. pont: 812/2011, Silvia Beltran Pallares, a méhpusztulás problémájáról, akit a 

következő napirendi ponthoz tartozó petíció benyújtója helyettesít;
- 6. pont: 198/2012, Olivier Belval, az Union Nationale de l'Apiculture Française 

(Francia Országos Méhészeti Szövetség) elnöke és Furet asszony, UNAF;
- 8. pont: 1353/2011, D. úr és asszony egy bulgáriai hulladéklerakóról;
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- 9. pont: 212/2008, Papadopoulos úr görögországi hulladéklerakókról;
- 15. pont: 1107/2011, Daniela Spera, egy olasz finomítóprojektről;
- 16. pont: 0024/2012, Spera asszony és Giurastante úr, az olaszországi Apuliában épülő 

gázvezeték problémáiról;
- 17. pont: Giurastante úr és mások a trieszti elgázosító erőműre vonatkozó petíciókról. 

G. úr felolvassa Vojko úr nyilatkozatát is.
- 18. pont: 0070/2010, Sergio Diana egy szardíniai gázvezetékprojektről;
- 19. pont: 0013/2008, John McElligot egy, az írországi Shannon torkolatában található 

LNG terminállal kapcsolatosan;

A napirendet az alábbi módosításokkal fogadják el: 
A 22. pontot a 14. pontot követően tárgyalják annak biztosítása érdekében, hogy január 22-én 
9.30 és 10.00 óra között rendelkezésre álljon szlovák tolmácsolás.
A 19. pontot az érintett tagok kérésére utolsó napirendi pontként, a 20. és a 21. pont után 
tárgyalják.

2. A 2012. október 8–9-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

A jegyzőkönyv elfogadásra kerül.

3. Az elnök közleményei 

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az elnöki feljegyzésekhez tartozó mellékleteket 
kiosztották.

 Mivel nem volt ellenvetés, ezek elfogadottnak tekintendők és az ülés jegyzőkönyvéhez 
csatolandók.

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

5. Jean-Marie Sirvins francia állampolgár által benyújtott 198/2012. számú petíció 
a géntechnológiával módosított szervezetekről (GMO) és a méhészetről

6. Silvia Beltran Pallares spanyol állampolgár által a „Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente” nevében benyújtott 812/2011. számú 
petíció az Európai Unióban a méhek pusztulásáról

Az 5. és 6. napirendi pontban szereplő petíciók sorrendjét a két ügyben a petíciók benyújtóit 
képviselő személy kérésére felcserélik, mindkét ügyet Olivier Belval, az Union Nationale de 
l’Apiculture Française elnöke ismerteti. A petíció benyújtója felidézi, hogy az uniós 
tagállamokban hirtelen megemelkedett a méhpusztulás aránya, amelyet a peszticidek és a 
gyomirtók széles körű használatának számlájára írnak.



PV\925007HU.doc 3/15 PE504.133v01-00

HU

A Bizottság 2012 februárjában ismertette, hogy több elővigyázatossági intézkedést vezettek 
be. A Bizottság azt mondja, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint „a 
kolóniák pusztulásának okozati és kockázati tényezőire vonatkozóan nem áll rendelkezésre 
elegendő ismeret”. Ezért a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a jelenlegi ismeretek 
alapján a betiltás nem lenne indokolt. 2013. január 16-án azonban az EFA megváltoztatta 
álláspontját:

Az Európai Bizottság által elrendelt kockázatértékelést követően az EFSA szakértői számos 
olyan kockázatot azonosítottak, amelyeket három neonikotinoid alapú rovarirtó szer okoz a 
méhek számára.

Felszólalók: az elnök, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier és a Bizottság 
képviselője, Eric Poudelet.

Határozat: A petíciók további vizsgálata és az ENVI és AGRI bizottságok tájékoztatása 
véleménykérés céljából. Az elnök azt is bejelenti, hogy szóbeli választ igénylő kérdést fog a 
Bizottság elé terjeszteni, amelyet állásfoglalás követ majd. További tájékoztatást kell kérni a 
Bizottságtól.

7. Az olaszországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2012.10. 29–31.) 

A képviselők további vitát folytatnak az olaszországi tényfeltáró bizottság jelentéséről, 
amelyet sokan támogatnak. A következő ülésen szavazás tárgyát képező ajánlások elismerik 
azt, hogy Campania régió jelentős javulást tud felmutatni a hulladékgazdálkodás terén, és 
támogatást keres a megvalósítandó új programokhoz való hozzájárulás céljából. Másrészt a 
jelentés erőteljesen bírálja a romló helyzetet Lazio tartományban, amely a 2008-as nápolyi 
helyzethez hasonló „robbanásközeli” állapotba került. A képviselők megkapják Collari úr, a 
malagrottai hulladéklerakó vezetője levelét, amelyben észrevételeket tesz a jelentéstervezettel 
kapcsolatban.

Felszólalók: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (a Bizottság 
képviselője).

(A módosítások benyújtásának határideje: 2013. február 5. 12.00 / elfogadás: 2013. február 
20.)

8. D. D. bolgár állampolgár által benyújtott 1353/2011. számú petíció a bulgáriai 
Jambol régióban egy hulladéklerakó építéséről

A petíció benyújtója ismerteti petícióját, amelyben a jamboli térség petíciót aláíró 2600 
lakóját képviseli. A hulladéklerakó 1968-ban épült és 1997-ben (az egészségügyi 
minisztérium rendeletére) be kellett zárni.
A létesítmény 50 hektárral való kibővítését tervezik. A KHV-irányelv (nem készült kezdeti 
KHV-tanulmány, nem került figyelembevételre az összhatás – mindezeket a Bizottság nem 
vette figyelembe, amely azt állította, hogy a KHV-irányelv nem alkalmazandó), a 
hulladéklerakókról szóló irányelv (az elhelyezkedésre vonatkozó I. melléklet megsértése) és 
az IPPC-irányelv állítólag megsértésre kerül. 



PE504.133v01-00 4/15 PV\925007HU.doc

HU

A Bizottság nem vizsgálta a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló 2008/1/EK irányelvvel (IPPC-irányelv) kapcsolatos kérdést. 
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény kizárta a nyilvánosság részvételét (az Aarhusi 
Egyezmény megsértése). 

Felszólalók: D.D. (a petíció benyújtója), Antoaneta Rizova-Kalapisk (a Bizottság 
képviselője), Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru

Határozat: A petíció nem kerül lezárásra és a bolgár kormány levelet kap, amelyben további 
tájékoztatást kell kérni tőle a témával kapcsolatban. További tájékoztatást kell kérni a 
Bizottságtól is.

9. Ioannis Papadopoulos belga állampolgár által benyújtott 212/2008. számú petíció 
görögországi hulladéklerakók létesítéséről

A petíció benyújtója fenntartja azt, hogy a görögországi hulladékgazdálkodási gyakorlatok 
elfogadhatatlanok, ami azt jelenti, hogy az országot minden egyes hulladéklerakó esetében 
meg fogják büntetni az uniós követelmények megszegése miatt, és hogy ennek elkerülésére 
gyorsan hulladéklerakókat hoz létre Karvounari, egy szarvamarha- és juhtenyésztő térség 
területén és Levkimiben, egy idegenforgalmi célokat szolgáló térségben. A petíció benyújtója 
úgy érvel, hogy környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a hulladéklerakók 
létrehozása előtt.
A Bizottságot Ioannis Couniniotis képviseli, aki tájékoztatja a Petíciós Bizottságot arról, hogy 
a Bizottság éppen figyelmeztető levelet akar kiküldeni ezzel kapcsolatban. Elismeri, hogy 
hiányosságok vannak a KHV-irányelvben.

Felszólalók: Ioannis Papadopoulos (a petíció benyújtója), Ioannis Couniniotis (a Bizottság 
képviselője), az elnök, Angelika Werthmann.

Határozat: A petíció nem kerül lezárásra a 2013. májusra tervezett görögországi látogatásig. 
További tájékoztatás várható a Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságától (DG 
REGIO).

Rainer Wieland szólal fel, és további tájékoztatást kér a Bizottságtól az 534/2012. számú 
petíció tárgyában.

10. L. A. G. spanyol állampolgár által az Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la 
Asunción nevében benyújtott 922/2011. számú petíció a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv megsértésével a Duero folyó kezeletlen 
szennyvízzel való szennyezéséről

A Bizottságot José Rizo Martin képviseli, aki elmondja, hogy a Bizottság nagyon tevékeny
ezen a területen, kötelezettségszegési eljárást indított és a spanyol hatóságok tudatában 
vannak e helyzetnek.
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Az elnök elmondja, hogy a petíció lezárásra kerül, de levelet fog küldeni a spanyol helyi 
hatóságoknak, amelyben megkérdezi tőlük, hogy miért nem válaszoltak.

11. Koordinátorok ülése 17.35-től 18.30-ig (zárt ülés)

* * *
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2013. január 22.

Az ülést 2013. január 22-én, kedden 9.10-kor Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) 
elnökletével megnyitják.

12. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

I. Az UNCRPD keretében létrehozott monitoringbizottság alakuló ülése: 2013. 
január 23.

A képviselők tudomásul veszik az ülés programját és a kísérő dokumentumokat, 
megbízást adnak a titkárságnak a Petíciós Bizottság képviseletére ebből az 
alkalomból, valamint tudomásul veszik a fogyatékossággal kapcsolatos petíciókat 
illető jövőbeli tevékenységre vonatkozó megjegyzéseket is.

II. Vélemények előadóinak kijelölése:

 Az uniós jog alkalmazásáról szóló 29. éves jelentés (COM(2012)0714) (JURI)
A vélemény előadója az EFD képviselőcsoportból Roger Helmer EP-képviselő 
(Egyesült Királyság, EFD).

 A belső piac megerősítése a személygépkocsikra vonatkozó, határokon átnyúló 
adózási akadályok eltávolítása útján – (COM(2012)0756) (IMCO)
A véleményt az EPP képviselőcsoport készíti.

 Saját kezdeményezésű jelentés egyetlen székhely kijelöléséről az Európai 
Parlament számára (AFCO – az Elnökök Értekezlete hivatalos jóváhagyására vár)
A vélemény előadója az ECR képviselőcsoportból Giles Chichester EP-képviselő 
(Egyesült Királyság, ECR), az Elnökök Értekezlete jóváhagyásától függően.

III. Tényfeltáró látogatások 2013-ban 

 Látogatás a spanyolországi Galiciába: február 12–14.  A képviselők 
jóváhagyják a látogatás programtervezetét, és tudomásul veszik Boulland úr 
(Franciaország, EPP) azon javaslatát, hogy a kiküldetést hozzák előre 24 órával. A 
program részleteivel kapcsolatos végső döntésről a küldöttség tagjainak kell 
megállapodniuk azután, hogy a titkárság további tanácskozásokat folytat a 
petíciók benyújtóival és az érintett hatóságokkal. Boulland úr kerül kijelölésre a 
tényfeltáró látogatás vezetőjének.

 Látogatás Spanyolországba a Ley de Costas-ra vonatkozó petíciókkal 
kapcsolatban. E kiküldetés engedélyezése továbbra is függőben van. A 
munkacsoport további megbeszélést szervez a helyzet, valamint a felülvizsgált 
törvény elfogadásával kapcsolatban Spanyolországban tervezett menetrend 
áttekintése érdekében.

 Látogatás Görögországba a hulladékgazdálkodással kapcsolatos és egyéb 
ügyekben. 
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A látogatás elvileg jóváhagyásra kerül a május 29–31-i időpontra.. Salavrakos úr 
azonban jelzi, hogy ez az időpont semmiképpen nem felelne meg számára. A 
képviselőcsoportok felkérést kapnak a tagok és a küldöttség vezetőjének 
kijelölésére a koordinátorok következő ülésére.

IV. További tényfeltáró látogatás iránti kérelem

Az EPP képviselőcsoport hivatalos kérelmet terjeszt elő küldöttségi látogatás 
szervezésére Franciaországba a Nantes közelében lévő Notre-Dame-des-Landes-
ba tervezett repülőtérrel kapcsolatban kapott petíciók kivizsgálására. (1342/2012., 
1632/2012. és 1645/2012. számú petíciók).

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy e petícióknak a Petíciós 
Bizottságban való megtárgyalását követően visszatérnek erre a kérelemre. Erre a 
jelenlegi tervek szerint a márciusi, vagy nagyobb valószínűség szerint az áprilisi 
bizottsági ülésen kerül sor. Ennek megfelelően megállapodnak abban, hogy a 
petíciók elfogadhatónak tekinthetők, és a Bizottságot fel kell kérni, hogy a 
Petíciós Bizottság említett ülésére készüljön el jelentésével.

V. Dániai gyermekjóléti problémákkal kapcsolatos petíciók

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy levelet írnak a dán hatóságoknak a 
965/2011. és 1078/2012. számú petíciókkal kapcsolatban, illetve az osztrák 
hatóságoknak az utóbbi petícióval kapcsolatban. Továbbá megállapítják, hogy a 
954/2012. és a 965/2012 . számú petíciók tárgya nagyon hasonló. Megállapodás 
születik arról, hogy ezek a pontok a következő ülés napirendjére kerülnek.

VI. Szervezés és program: Az uniós polgárságról szóló meghallgatás

A koordinátorok jóváhagyják a kiosztott programot.

VII.Az Európai Föderalista Mozgalom és mások által benyújtott petíció (Duff–
Leinen-petíciók) alapján tartott meghallgatás szervezése

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy a titkárságnak folytatnia kell 
konzultációit annak biztosítása érdekében, hogy a meghallgatásra a javasolt 
szeptember 24-i időpontban sor kerülhessen. A programtervezetet lehetőség 
szerint a koordinátorok márciusi ülésén ismertetni kell.

VIII. Egyéb

 Az állatjólétről szóló európai parlamenti állásfoglalás Bizottság általi 
nyomon követése
 Cerroni úrtól, a Lazio tartománybeli malagrottai hulladéklerakó 
tulajdonosától kapott levél

A koordinátorok tudomásul veszik ezeket a napirendi pontokat és Cerroni úr 
levelének tartalmát. 

Továbbá tudomásul veszik a titkárság által a petíciók Petíciós Bizottság előtt 
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2012-ben való megjelenésükért költségtérítésben részesülő benyújtóinak 
jegyzékével és az érintett összegekkel kapcsolatban előterjesztett 
dokumentumokat. Az adatokból kiderül, hogy 22 személy részesült 
költségtérítésben, a Petíciós Bizottság ülésein részt vevők 10%-a.

Megállapodnak, hogy írásbeli eljárás keretében tárgyalják meg a februári 
bizottsági ülés programtervezetét.

13. Jelentés az európai ombudsmannak az Európai Bizottság elleni 2591/2010/GG 
panaszt (a bécsi repülőtér kibővítésével kapcsolatban) érintő vizsgálatáról szóló 
különjelentéséről (INI 2012/2264)

Előadó: AUKEN (Verts/ALE)
Felszólalók: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

A szavazás eredménye: A jelentés 19 szavazattal egyhangúlag elfogadásra kerül. Elfogadásra 
kerül az 1., 2., 3., 6., 8., 10., 13. és 14. módosítás, és kompromisszumos megállapodás kerül 
elfogadásra a 6., 6a., 7a., 8a., 11. és 13. (1. rész) bekezdésekkel kapcsolatban.

(Szavazás a plenáris ülésen: 2013. március)

Az ülés Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével folytatódik.

14. Vélemény a környezetvédelmi hatástanulmány felülvizsgálatáról (Az egyes köz-
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv módosítása) (ENVI) (COM(2012)0628 (2012.10.26.) –
2012/0297(COD)

Előadó:   CHOUNTIS  (GUE)

- Első eszmecsere
A képviselők egyöntetű véleménye, hogy az ügy fontos, tekintettel a tárgyban kapott petíciók 
nagyon magas számára és a jelenlegi irányelv nyilvánvaló hiányosságaira is. Úgy vélik, hogy 
ebben az ügyben nagy nyilvánosságra és kommunikációs tevékenységre van szükség egyes 
tagállamok attól való vonakodása miatt, hogy a Bizottság szándékainak megfelelően növeljék 
a KHV-irányelv jelentőségét, valamint egyes tagállamok (például az Egyesült Királyság) azon 
törekvése miatt, hogy gyengítsék az irányelvet.

Felszólalók: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (a Bizottság képviselője), Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.

A második eszmecsere időpontja: 2013. 02. 20. – megvitatás: 2013.03.20. – a módosítások 
benyújtásának határideje: 2013.03.27. – módosítások megvitatása: 2013.04.24. – elfogadás: 
2013.05.27.)
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15. Denisa Lastovková szlovák állampolgár által az olasz–szlovák 
energiakonzorcium nevében benyújtott 1148/2012. számú petíció a szlovákiai 
energiaágazattal kapcsolatos petícióról

A petíció benyújtója ismerteti petícióját a jaslovské bohunicei (Jászló-Apátszentmihály) 
atomerőmű leszerelésével kapcsolatban. Ennek az atomerőműnek a bezárása Szlovákia uniós 
csatlakozásának egyik feltételét jelentette, így ez a folyamat visszafordíthatatlan. A kérdés 
azonban biztonsági jellegű és a bezárás költségvetését illeti, amelyet – úgy tűnik – pontatlanul 
számoltak ki annak idején. A petíció benyújtója javasolja a JAVYS nevű állami vállalattal –
amely a leszerelési folyamatért felel – való kapcsolatfelvételt, .

A Bizottságot Thomas Kirchner képviseli.

Felszólalók: Denisa Lastovková (a petíció benyújtója), Thomas Kirchner (Bizottság), Jaroslav 
Paška, Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Határozat: a petíció nem kerül lezárásra, levelet kell írni a JAVYS-nak a bezárás becsült 
költségeivel kapcsolatban, illetve levelet kell küldeni az ITRE bizottságnak, véleményüket 
kérve. További tájékoztatás várható a Bizottságtól.

16. Daniela Spera olasz állampolgár által az „Associazione Legamionici” 
(Legamionici Egyesület) nevében benyújtott 1107/2011. számú petíció a tarantói 
ENI-finomító tervéről

és

17. Daniele Spera és Roberto Giurastante olasz állampolgár által a „Comitato 
Legamjonici e Associazione Greenaction Transnational” nevében benyújtott
24/2012. számú petíció egy apuliai (Olaszország) gázvezeték építéséről

A petíció benyújtója ismerteti két petícióját. A Bizottságot Jill Michielssen és Paolo Caricato 
képviseli.

Felszólalók: Daniela Spera (a petíció benyújtója), Margrete Auken, Peter Jahr

Határozat: egyik petíció sem kerül lezárásra és további tájékoztatást kell kérni a Bizottságtól.

18. Roberto Giurastante olasz állampolgár által a „Föld barátai” szervezet nevében 
benyújtott, 483/2007. számú petíció a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos 
eljárásra és a veszélyes ipari létesítményekre vonatkozó közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok (Seveso-irányelv) megsértéséről

és
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19. Roberto Giurastante olasz állampolgár által a „Greenaction Transnational” 
nevében benyújtott 1147/2008. számú petíció egy visszagázosító üzem Trieszt 
(Olaszország) melletti esetleges megvalósításáról

és

20. Bernard Vojko szlovén állampolgár által az „Alpe Adria Green” nevében 
benyújtott, 1472/2009. számú petíció a Trieszt mellé tervezett gázterminálról        

és

21. Bernard Vojko szlovén állampolgár által az „Alpe Adria Green” nevében 
benyújtott 960/2011. számú petíció a Trieszti-öbölbe tervezett gázterminálok 
építéséről

A petíciók benyújtói, Roberto Giurastante és Bernard Vojko ismertetik petícióikat. A 
Bizottságot Ion Codescu képviseli.

Felszólalók: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru.

Határozat: A petíciók nem kerülnek lezárásra. Levelet kap az olasz, a szlovén és a horvát 
kormány, a levelek másolatát pedig elküldik az ITRE és ENVI bizottságoknak, valamint a 
környezetvédelmi biztosnak, Janez Potocniknak. Az ITRE bizottság arra is felkérést kap, 
hogy készítsen véleményt ezekben a kérdésekben. További tájékoztatás várható a 
Bizottságtól.

22. Sergio Diana olasz állampolgár által a „Comitato Sardo 
ProSardegnaNoGasdotto” nevében benyújtott 70/2010. számú petíció az uniós 
energiapolitikai célkitűzések, valamint a GALSI-csővezeték (Gasdotto Algeria 
Sardegna Italia) finanszírozása közötti ellentmondásról

A petíció benyújtója ismerteti petícióját, amelyben kifogásolja, hogy nem készült 
hatáselemzés, és a nyilvánosság sem került bevonásra e projekt végrehajtása előtt. A 
Bizottságot Catherine Eginard képviseli, aki rámutat Európa gázellátásának problémáira.

Határozat: a petíció nem kerül lezárásra és további tájékoztatást kell kérni a Bizottságtól.

23. John McElligott ír állampolgár által a „Kilcolgan” lakószövetség (Kilcolgan 
Residents Association) nevében benyújtott 13/2008. számú petíció a Shannon 
folyó torkolata (Írország) közelében egy cseppfolyósított földgáz (LNG) 
fogadására szolgáló terminál jóváhagyása és engedélyezése kapcsán a stratégiai 
környezeti vizsgálatról szóló uniós irányelv állítólagos megsértéséről

A petíció benyújtója ismerteti petícióját. A Bizottságot Agata Payne képviseli.
Felszólalók: Paul Murphy, Philippe Boulland.
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Határozat: a petíció nem kerül lezárásra és tájékoztatás céljából meg kell küldeni az ENVI 
bizottságnak KHV-jelentésével kapcsolatban. Bele kell foglalni az Írországba 2013. 
szeptember végére tervezett közelgő küldöttségi látogatás programjába is. A petíció 
benyújtója által előterjesztett új pontokkal kapcsolatban további tájékoztatás várható a 
Bizottságtól.

24. Anna Marie Thøgersen dán állampolgár által benyújtott 576/2011. számú petíció 
a Dánia északi részén, Lille Torupban található Natura 2000 területen egy 
gáztározó kibővítéséről

A Bizottságot Niels Helweg-Larsen képviseli, aki tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy a 
Bizottság időközben megkapta a hatásvizsgálat eredményét Dániától, és most értékeli azt. 

Határozat: a petíció nem kerül lezárásra, további tájékoztatás várható a Bizottságtól.

25. Michalis Giamalakis görög állampolgár által benyújtott 650/2011. számú petíció 
a görögországi Megarai-öbölben, Revithoussa szigetén található LNG-terminállal 
kapcsolatos szabálytalanságokról

Az OLAF-ot James Sweeney képviseli, aki azt mondja, hogy a petíció benyújtója nagyon 
súlyos állításokat fogalmaz meg magánemberekkel, politikusokkal és magas szintű 
tisztviselőkkel szemben. Egyes állítások az adóelkerülést érintik, de abban az OLAF nem 
illetékes. A DG REGIO-t Peroulakis úr képviseli.

Következtetés: az OLAF további dokumentumokat küld majd a DG REGIO-n keresztül és a 
petíció nem kerül lezárásra.

26. A B. pont alatti petíciók

Az 1456/2007., 129/2008., 219/2008., 359/2008., 1096/2009., 688/2011.,834/2011., 
1098/2011., 1256/2011., 1401/2011., 110/2012., 259/2012., 272/2012., 349/2012., 394/2012., 
499/2012., 505/2012., 523/2012., 528/2012., 542/2012., 572/2012., 656/2012., 692/2012., 
703/2012., 715/2012., 726/2012., 741/2012., 793/2012. és 814/2012. számú petíciók lezárásra 
kerülnek.

A 804/2006., 200/2012., 221/2012., 411/2012., 511/2012., 619/2012., 413/2012., 534/2012., 
669/2012., 902/2012. számú petíciók a képviselők kérésére nem kerülnek lezárására.

27. A következő ülés időpontja és helye:

Brüsszel, 2013. február 19., 9.45– 12.30 és 14.30–17.30 
Meghallgatás az uniós polgárságról
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Brüsszel, 2013. február 20., 9.00–12.30 és 15.00–17.30

*
*  *

Az ülést 12.30-kor berekesztik.
*  *
*

Mellékletek:
A legutóbbi, 2012. december 3-i ülés óta elfogadhatónak minősített petíciók jegyzéke.
A visszavont, valamint a lezárandó vagy újra megnyitandó petíciók jegyzéke az elnöki 
feljegyzések mellékletében található.
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