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Petíciós Bizottság

PETI_OJ (2013)0220

JEGYZŐKÖNYV
a 2013. február 20-án 09.00 és 12.30, továbbá 15.00 és 18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2013. február 20-án, szerdán 10.00-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
megnyitják.

* * *

1. A napirend elfogadása és az elnök közleményei PETI_OJ(2013)217_1

A napirendet a jelen jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadják.
Az elnök feljegyzéseihez tartozó mellékletet előzetesen kiosztották, hogy mindenki 
megtehesse megjegyzését az egyes petíciók említett okokból történő újra megnyitásával vagy 
lezárásával kapcsolatban. Iturgaiz úr kifogásolja az 1266/2009. számú petíció újra 
megnyitását.

2. A következő ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása:

A 2012. november 6-i és a 2012. december 3-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

3. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

a. Tényfeltáró látogatás Madridba – Ley de Costas

A koordinátorok úgy döntenek, felkérik a Ley de Costas-szal foglalkozó munkacsoportot, 
hogy tegyenek javaslatot a látogatás időpontjára, tüntessék fel a konkrét célkitűzéseket, 
valamint tegyék meg javaslataikat a küldöttség összetételére.

b. Egyéb látogatások: Görögország és Lengyelország

A koordinátorokat emlékeztetik arra, hogy fontolják meg az ideiglenesen május végére 
tervezett küldöttségek összetételére vonatkozó kérdéseket.
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c. Európai polgári kezdeményezés: naprakész tájékoztató

Az alábbi európai polgári kezdeményezést feltehetően egymillióan aláírták, és megkezdődött 
az ellenőrzési eljárás.

A kezdeményezés címe: A víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A víz közjó, nem 
árucikk! A kezdeményezést a Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége (EPSU) 
támogatja.

A képviselőket tájékoztatják, mihelyt az ezzel kapcsolatos hivatalos közleményt megkapják.

d. A petíciós bizottság közleményei az Európai Parlament hírközlési politikájával 
kapcsolatban

A koordinátorok tudomásul veszik a bizottság kommunikációs stratégiájára vonatkozó 
dokumentációt.

A Parlamentben az általános intézményi kommunikációs stratégia mozgatórugója a 
Kommunikációs Főigazgatóság. A parlamenti bizottságok kiegészítő szerepet játszanak a 
stratégia megvalósításában, melyhez minden bizottság saját konkrét feladatkörének 
figyelembevételével járul hozzá, kapcsolatot tartva a DG IPOL/EXPOL szerkesztési 
osztályával. A Kommunikációs Főigazgatóság tisztviselői minden bizottsági ülésen jelen 
vannak, és állandó kapcsolatban állnak a bizottságok titkárságaival.

e. Közlemények:

 Vitatott beadványok: A titkárságnak a személyzeti változások és a versengő 
prioritások miatt az elmúlt két hónapban nem állt módjában rendelkezésre 
bocsátani az uniós polgárok vitatott beadványainak listáját; a normális szolgáltatás 
hamarosan helyreáll.

 A régóta le nem zárult petíciók felülvizsgálata: A titkárság felülvizsgálja a régóta 
függőben lévő vagy inaktív, különösen az e parlamenti ciklus előtt beérkezett, le 
nem zárt petíciókat.

 A 0901/2008. számú petíciót a következő ülésen vitatják meg.

f. A következő bizottsági ülés legfőbb pontjai:

 Március 20.: a 2012. évi éves jelentés, a KHV-ről szóló vélemény, a galíciai 
tényfeltáró látogatásról szóló jelentés tervezete, a Notre-dame des Landes-ra 
vonatkozó petíciók, az élveboncolás megszüntetéséről szóló petíciók, a spanyol 
jelzáloghitelekről szóló (korábbi üléseken elhalasztott) petíciók, a 
fogyatékosságról szóló petíciók, a magyar nyugdíjról szóló petíciók első 
megvitatása.

 Május 27.: Seralini professzor válaszolt a bizottság élelmiszerbiztonsággal 
kapcsolatos meghívására, jelezve részvételét a májusi ülésen. Szintén májusban a 
bizottságnak be kell ütemeznie az ombudsman éves jelentéséről szóló beszámolót, 
amelynek előadóját márciusban kell kijelölni.

4. Az olaszországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2012.10. 29–31.)
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Felszólalók: az elnök, Judith Merkies, Margrete Auken

A küldöttség tagjai gratulálnak a titkárságnak a tényfeltáró látogatás megszervezéséért és 
sikeréért, amely hozzájárult ahhoz, hogy az állampolgárok megoldást találjanak olyan fontos 
témákra, mint a hulladékgazdálkodás és a szennyezés.

A jelentést 27 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadják.
AM 1, 4, 5 (első rész), 6, 7 elfogadva, AM 2, 3, 5 második rész, 7 elutasítva.

5. A galíciai (Spanyolország) tényfeltáró látogatásról szóló jelentés (2013. 02. 11.–13.)
– előzetes szóbeli jelentés 

Felszólalók: az elnök, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, Ana 
Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

A küldöttség tagjai gratulálnak a titkárságnak e tényfeltáró látogatás megszervezéséért és 
sikeréért, amely javította az állampolgárok és a helyi hatóságok közötti párbeszédet.

10.40-től 11.00-ig Carlos Iturgaiz (alelnök) elnököl.

6. Vélemény a környezetvédelmi hatásvizsgálat felülvizsgálatáról
(Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelv módosítása) (ENVI) (COM(2012)0628 végleges (26-10-2012)-
2012/0297(COD)
Előadó: CHOUNTIS (GUE)

Felszólalók: az elnök, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis 
(Bizottság), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr

A képviselők, figyelembe véve a 2011/92/EU irányelv fontosságát, kifejezik aggodalmukat az 
új kivételekről

A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 
alapján a bizottságban megtárgyalandó petíciók

7. Anaïs Berthier és Natacha Cingotti francia állampolgárok által a „ClientEarth” és a 
„Friends of the Earth Europe” szervezetek nevében benyújtott 0134/2012. számú, 14 aláírást 
tartalmazó petíció az uniós dokumentumokhoz és a környezeti információkhoz való 
hozzáférésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Anais Berthier (a petíció benyújtója), Jean François Brakeland 
(Bizottság), Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

A képviselők tiltakozásukat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy az uniós dokumentumokhoz 
és környezetvédelmi információkhoz való hozzáférés módszere nem átlátható. 
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Határozat: a petíció megvitatásának felfüggesztése, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól, és információt kérő levelet küldenek a LIBE bizottsághoz

8. Yann Flory francia állampolgár által a „Nappe phréatique en danger – Destocamine” 
(Veszélyeztetett talajvizek – Destocamine) nevében benyújtott 0357/2012. számú petíció
Wittelsheimben (Felső-Rajna-vidék) a talajvízkészletek veszélyeztetettségéről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Yan André és Stephan Chamik (a petíció benyújtói), Michèle Striffler, 
Horváth Balázs (Bizottság), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

A képviselők komoly aggodalmukat fejezik ki a helyzet sürgősségével és az állampolgárok 
egészségével kapcsolatban.

Határozat: a petíció megvitatásának felfüggesztése, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól, és levelet küldenek a francia hatóságokhoz, amelyben kérik a helyzet értelmezését és a 
leszerelő munkálatok menetrendjét.

Az ülést 12.29-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével berekesztik.

* * *

Az ülést 15.05-kor folytatják Carlos Iturgaiz (alelnök) elnökletével.

* * *

9. Jelena Antonova lett állampolgár által benyújtott 0943/2012. számú petíció a hátrányos 
megkülönböztetésről és a személyek szabad mozgáshoz való jogának állítólagos 
megsértéséről Hollandiában  

Felszólalók: az elnök, Jelena Antonova (a petíció benyújtója), Ruud Skala, ügyvéd (a petíció 
benyújtója képviseletében), Caroline Loup (Bizottság), Angelika Werthmann, Tatjana 
Zdanoka, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

A képviselők tiltakozásukat fejezik ki a Bizottság által elmulasztott nyomon követéssel 
kapcsolatban.

Határozat: a petíció megvitatásának felfüggesztése, amíg további információ nem érkezik a 
Bizottságtól, és levelet küldenek a holland hatóságokhoz

10. Tammy Nørgård amerikai állampolgár által benyújtott 0965/2011. számú petíció az 
emberi jogok a dán hatóságok általi állítólagos megsértéséről 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Tammy Nørgård (a petíció benyújtója), Marek Stavinoha és Sara 
Chrzanowska (Bizottság), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Morvai Krisztina, Victor 
Boştinaru
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Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Az Európai 
Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek elő, és levelet küldenek a dán 
hatóságoknak. Információ küldése a LIBE és FEMM bizottságoknak. A képviselőket felkérik, hogy 
szervezzenek munkanapot Koppenhágában a dán hatóságokkal.

11. Vincenzo Antonuccio olasz állampolgár által benyújtott 0954/2012. számú petíció a 
dán hatóságok által tanúsított, az emberi jogokat állítólagosan sértő bánásmódról 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Kenneth Knudsen (a petíció benyújtója nevében), Patrizia De Luca 
(Bizottság), Angelika Werthmann

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Az Európai 
Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek elő, és levelet küldenek a dán 
hatóságoknak. Információ küldése a LIBE és FEMM bizottságoknak. A képviselőket felkérik, hogy 
szervezzenek munkanapot Koppenhágában a dán hatóságokkal.

12. Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin Fülöp-szigeteki állampolgár által benyújtott 
0963/2012. számú petíció tarthatatlan dániai helyzetéről 

Felszólalók: az elnök, Caroline Loup (Bizottság), Margrete Auken, Angelika Werthmann, 
Victor Boştinaru, Peter Jahr

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Az Európai 
Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek elő, és levelet küldenek a dán 
hatóságoknak. Információ küldése a LIBE és FEMM bizottságoknak. A képviselőket felkérik, hogy 
szervezzenek munkanapot Koppenhágában a dán hatóságokkal.

13. Fabrizio Infante olasz állampolgár által benyújtott 0964/2012. számú petíció Dániában 
élő leánya láthatásának megoldatlanságáról 

Felszólalók: az elnök, Kenneth Knudsen (a petíció benyújtója nevében), Patrizia De Luca 
(Bizottság), Angelika Werthmann

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Az Európai 
Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek elő, és levelet küldenek a dán 
hatóságoknak. Információ küldése a LIBE és FEMM bizottságoknak. A képviselőket felkérik, hogy 
szervezzenek munkanapot Koppenhágában a dán hatóságokkal.

14. Aleksandra Kawasnicka lengyel állampolgár által benyújtott 0965/2012. számú petíció
a leánya kezelésével kapcsolatos orvosi hibákról és gyermeke dán apjával fennálló 
problémáiról 
Felszólalók: az elnök, Patrizia De Luca (Bizottság)

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Az Európai 
Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek elő, és levelet küldenek a dán 
hatóságoknak. Információ küldése a LIBE és FEMM bizottságoknak. A képviselőket felkérik, hogy 
szervezzenek munkanapot Koppenhágában a dán hatóságokkal.

16.50-kor Willy Meyer (alelnök) veszi át az elnöklést.
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15. Kent Cooper amerikai állampolgár által benyújtott 0966/2012. számú petíció a dán 
hatóságok által állítólagosan tanúsított hátrányos megkülönböztetésről
(a petíciót benyújtó személy képviselőjének jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Tammy Nørgård (a petíció benyújtója nevében), Caroline Loup 
(Bizottság)

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Az Európai 
Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek elő, és levelet küldenek a dán 
hatóságoknak. Információ küldése a LIBE és FEMM bizottságoknak. A képviselőket felkérik, hogy 
szervezzenek munkanapot Koppenhágában a dán hatóságokkal.

16. Marion Weilharter osztrák állampolgár által benyújtott 1078/2012. számú petíció a 
gyermekének elrablásával kapcsolatos vitáról és a Hágai Megállapodás Dánia általi 
végrehajtásáról 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, Marion Weilharter (a petíció benyújtója), Markus Zalewski (Bizottság), 
Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Morvai Krisztina, Philippe Bouilland, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le. Az Európai 
Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek elő, és levelet küldenek a dán 
hatóságoknak. Információ küldése a LIBE és FEMM bizottságoknak. A képviselőket felkérik, hogy 
szervezzenek munkanapot Koppenhágában a dán hatóságokkal.

17. Ian Lumley ír állampolgár által a „The National Trust for Ireland” nevében benyújtott 
0319/2010. számú petíció az ír nemzeti autópálya/autóút program (Irish National 
Motorway/Dual Carriageway Programme) elindításával összefüggésben az uniós 
jogszabályok állítólagos megsértéséről 

Felszólalók: az elnök, Jean François Brakeland (Bizottság)

Határozat: a petíciók vizsgálata nem zárul le a Bizottság részéről benyújtandó kiegészítő információk 
megérkezéséig.

18. José Enrique Sanz Salvador spanyol állampolgár által az Arca Ibérica szervezet 
nevében benyújtott 0492/2010. számú petíció egy vizes élőhely lecsapolásáról 
Benicassimban (Castellón)
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

Felszólalók: az elnök, María Francisca Conde Montesinos (a petíció benyújtója), Ivan 
Cherma Cortés (Benicassim tanácsának képviselője), Daniel Fernández Gómez (Bizottság), 
Ana Miranda

Határozat: a petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, amíg a 
petíció benyújtói további információt nem nyújtanak.
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* * *

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

Az alábbi petíciókat lezárják: 1297/2007, 0972/2008, 1078/2009, 0636/2010, 1212/2010, 
1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 0135/2012, 0318/2012/, 0381/2012, 
0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 0730/2012, 0735/2012, 0765/2012, 
0819/2012, 0833/2012

Az alábbi petíciókat kiemelik a „B” napirendi pontok közül, és nem zárják le: 0713/2005, 
0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. A következő ülés időpontja és helye

  2013.03.20., 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Mellékletek:

A legutóbbi ülés (2013. január  21–22.) óta elfogadhatónak nyilvánított petíciók jegyzéke.
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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

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Heinz K. Becker, Philippe Boulland, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Ana 
Miranda, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Chountis

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Jaroslav Paška

187 (2)

Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Emine Bozkurt, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Niccolò Rinaldi

193 (3)

Michèle Striffler, Krisztina Morvai

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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