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

BRÜSSZEL

Az ülést 2013. március 20-án, szerdán, 9.34-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása PETI_OJ\930410

Az elnök bejelenti, hogy a napirendtervezet 5. pontja (A galíciai tényfeltáró látogatás) 
a következő ülésre tolódik, mivel a dokumentum még nem készült el. Az elnök
számos változtatást jelent be a napirendtervezet pontjainak sorrendjében is.

A napirendtervezetet a jelen jegyzőkönyv szerinti sorrendben fogadják el.

2. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:

2013. január 21–22. PV\925007

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Simon Busuttil bizottsági tagot máltai 
parlamenti képviselővé választották. Bejelenti, hogy a bizottság nevében küldött 
levelében háláját fejezi ki Simon Busuttilnak a Petíciós Bizottságban végzett 
munkájáért, és minden jót kíván neki új megbízatásához.

Aztán tájékoztatja a tagokat, hogy a petíciók benyújtói, illetve képviselőjük a 
következő petíciók esetében lesznek jelen.

A Nyílt Társadalom Alapítvány nevében, 12 egyesület támogatásával Klein Judith 
magyar állampolgár által benyújtott 1459/2012. számú petíció a fogyatékossággal élők 
vonatkozásában a strukturális alapokkal való, bizonyos közép- és kelet-európai 
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országokban elkövetett visszaélésekről

A Lorenzo Torto olasz állampolgár által benyújtott 1273/2010. számú petíció a 
fogyatékossággal élők munkavállaláshoz való jogáról

A Raphael Romi francia állampolgár által az ACIPA & CéDpa nevében benyújtott 
1342/2012. számú petíció a franciaországi Notre-Dame-des-Landes területére tervezett 
repülőtér megépítéséről és az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való 
állítólagos meg nem felelésről

Az Alain Mustière francia állampolgár által az ACIPRAN nevében benyújtott, 3000 
aláírást tartalmazó 1632/2012. sz. petíció a franciaországi Notre-Dame-des-Landes 
melletti repülőtér megépítésének támogatásáról

A Bruno Genty francia állampolgár által a France Nature Environnement és további 5 
egyesület nevében benyújtott 1645/2012. sz. petíció ugyanezen projekt ellenzéséről

A Michelle Thew brit állampolgár által az European Coalition to End Animal 
Experiments (ECEAE) nevében benyújtott, 220 000 aláírást tartalmazó 1256/2012. 
számú petíció a kozmetikai termékek állatokon való tesztelésének leállításáról

A C.R. dán állampolgár által benyújtott 0336/2012. számú petíció Dániában a malacok 
rutinszerű farokkurtításáról

Az Eric Catten brit állampolgár által benyújtott 1251/2011. számú petíció egy ciprusi 
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos problémáiról

A Katus Károly magyar állampolgár által a „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom” nevében benyújtott 0474/2012. számú, 1860 aláírást tartalmazó petíció 
Magyarországon a korhatár előtti nyugdíjak rendszerének megszüntetéséről

A Kuti László magyar állampolgár által, a KNOÉ (Korengedményes Nyugdíjasok 
Országos Érdekvédelmi Egyesülete) nevében benyújtott 1261/2012. számú petíció az 
új, korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos magyar jogszabályról

Az elnök feljegyzéseihez csatolt mellékletet kiosztották. Meyer úrtól kérelem érkezett, 
hogy az 1408/2010. számú és az 1157/2010. számú petíciót ne zárják le. Mivel több 
kérelem vagy észrevétel nem érkezett, a mellékletben foglalt javaslatokat elfogadják, 
és e jegyzőkönyvhöz csatolják.

4. Egyéb kérdések

Nincsenek.

Az Európai Bizottság jelenlétében

5. A galíciai tényfeltáró látogatás

A következő ülésre halasztva.
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6. A Werner Sandig német állampolgár által benyújtott 1160/2009. számú petíció a 
cseh Ústí nad Labem határ menti régióban két szélmalompark létrehozásáról, 
valamint ennek a közelben fekvő német természetvédelmi területekre gyakorolt 
káros környezeti hatásairól

Felszólalók: az elnök, Ctibor Kocman (Bizottság) és Peter Jahr

Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le, különös tekintettel a cseh hatóságoknak a szélmalompark létrehozásának 
engedélyezésével kapcsolatos döntésére, illetve a döntés elleni mindkét fél részéről 
történő fellebbezés lehetőségére.

7. A Nyílt Társadalom Alapítvány nevében, 12 egyesület támogatásával Klein 
Judith magyar állampolgár által benyújtott 1459/2012. sz. petíció a 
fogyatékossággal élők vonatkozásában a strukturális alapokkal való, bizonyos 
közép- és kelet-európai országokban elkövetett visszaélésekről

Felszólalók: az elnök, Klein Judith (a petíció benyújtója), Michael Ralph (Bizottság) 
Tatjana Ždanoka, Göncz Kinga, Rosa Estaràs Ferragut, Bagó Zoltán, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Jaroslav Paška és Peter Jahr 

Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott, különösen a strukturális alapok 
tagállamokbeli, a bentlakásos intézeti gondozásról a közösségi alapú gondozásra való 
átmenetre történő felhasználását érintő mutatókkal kapcsolatos további tájékoztatásig 
nem zárják le. Levél küldése az említett tagállamok hatóságainak.
Tájékoztatás céljából továbbítás a CONT bizottságnak, a strukturális alapok 
petícióban említett uniós tagállamok általi kihasználásáról, vagy az azokkal való 
visszaélésről, és a REGI bizottságnak az alapok felhasználásának átláthatóságáról, 
valamint előzetes feltételrendszerek kérése a jövőbeli strukturális eszközökről szóló 
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban.

8. Az I. T. magyar állampolgár által benyújtott 0279/2012. számú petíció 
Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek nyugdíjának reformjáról

Felszólalók: az elnök, Ilaria Brazzodouro (Bizottság), Göncz Kinga, Miguel Angel 
Martínez Martínez és Bagó Zoltán

Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le. A tagok elfogadják Miguel Angel Martínez Martínez azon javaslatát, hogy 
kérjenek értékelést a Bizottságtól azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben érinti a 
válság – nem csak Magyarországon, hanem az Unió minden tagállamában – a 
fogyatékossággal vagy rokkantsági nyugdíjból élő emberek életét. A tanulmányra 
felkérő levél a felelős biztosnak címzendő.

9. A Lorenzo Torto olasz állampolgár által benyújtott 1273/2010. számú petíció a 
fogyatékossággal élők munkavállaláshoz való jogáról

Felszólalók: az elnök, Lorenzo Torto (a petíció benyújtója), Ilaria Brazzodouro 
(Bizottság), Miguel Angel Martínez Martínez és Peter Jahr
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Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le. Levél küldése az Európai Unió Bíróságának, amelyben arra várnak választ, 
miért tart olyan sokáig a 2000/78/EK irányelv nem teljes mértékű átültetése miatt 
Olaszország ellen indított jogsértési eljárás ügyében döntést hozni, továbbá az eljárás 
felgyorsításának kérése. Levélben tájékoztatás kérése a Bizottságtól is, miért tartott 
olyan sokáig, amíg az ügy a Bíróság elé került. Egy másik levél küldése az olasz 
hatóságoknak, amelyben felszólítják őket ezen irányelv maradéktalan átültetésére és 
végrehajtására.

Az ülés 11.32-kor Carlos José Iturgaiz Angulo (alelnök) elnökletével folytatódik.

10. A Petíciós Bizottság 2012. évi tevékenységeiről szóló éves jelentés (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (8) bekezdése) (2013/2013 INI 2012)

Előadó: Edward McMillan-Scott (ALDE)

Az előadó ismerteti a bizottság éves jelentésének indokolástervezetét, és a következő 
menetrendre tesz javaslatot:

A jelentéstervezet megvitatása: áprilisi ülés (április 24–25.) 
A módosítások előterjesztésének határideje: 2013. május 2.
Módosítások megvitatása: májusi ülés (május 27–28.)
Szavazás a bizottságban: júniusi ülés (június 19.)
Szavazás a plenáris ülésen: szeptemberi plenáris ülés

Felszólalók: az elnök, az előadó, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés Ramón és 
Elena Băsescu 

Az ülés 11.37-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.

Az ülést 11.41-kor berekesztik.

Koordinátorok ülése (zárt ülés), 11.30–12.30

11. Koordinátorok ülése (zárt ülés)

15.00

Az ülés 15.00-kor Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével folytatódik.

12. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

1) Az európai ombudsman nyugdíjba vonulása

Nikiforos Diamandouros, az európai ombudsman, a múlt héten bejelentette, hogy 
október 1-jével visszavonul.

Ez a bejelentés azt jelenti, hogy a Parlamentnek meg kell indítania az utódja 
megválasztásához vezető eljárást. A Petíciós Bizottságnak elsődleges szerepe lesz 
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ebben a folyamatban. A választás lehetséges ütemtervéről készült vázlatos feljegyzést 
szétosztják a koordinátorok között.

Az új ombudsman megválasztása magában foglalja a bizottság rendkívüli kiegészítő 
üléseit (az időpontok még megerősítendők), valamint az Európai Parlamentnek az 
alkalmas jelöltek kiválasztására irányuló, valamennyi tagja számára nyitott 
meghallgatásait.

Az ombudsman részt vesz a május 27–28. bizottsági ülésen, hogy bemutassa a 2012. 
évi éves jelentését. Az éves jelentéséről szóló bizottsági jelentést a szeptemberi 
strasbourgi plenáris ülésen történő hatékony vita biztosítása érdekében gyorsan kell 
előkészíteni, megtárgyalni és megszavazni.

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy a pontrendszernek megfelelően az EFD 
képviselőcsoporton van a sor, hogy az ombudsman éves jelentésének előadóját 
kijelölje.

2) Tényfeltáró látogatások

Martin Schulz elnök úr a 2013. március 12-én a bizottsághoz írt levelében afelől 
érdeklődik, hogy az öt, legutóbbi galíciai kiküldetésre kísérőként utazó képviselő 
közül, a képviselői szabályzat 23. cikkének alapján, melyik három képviselő költségét 
kell megtéríteni. A koordinátorok megállapodnak abban, hogy a három spanyolországi 
tag: Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer és Ana Miranda költségeit kell 
visszatéríteni. Erről válaszlevélben tájékoztatják az Elnököt.

A koordinátorok elfogadják a madridi (Ley de Costas) látogatás javasolt programját, 
és megerősítik, hogy a küldöttséget Angelika Werthmann vezeti.

A Görögországi látogatásra (május 28–32.) eddig két politikai csoport jelölt ki tagokat 
(EPP: Carlos José Iturgaiz Angulót és Clemente Mastellát; S&D: Judith A. Merkiest). 
A koordinátorok megegyeznek abban, hogy Carlos José Iturgaiz Angulo vezeti a 
küldöttséget.

A koordinátorok tudomásul veszik a lengyelországi látogatás (május 29–31.) 
programtervezetét, és megjegyzik, hogy eddig csak két képviselő, Boştinaru és Taylor 
úr, iratkozott fel a látogatásra.

3) Nyilvános meghallgatás – A válság európai polgárokra tett hatása (szeptember 
24.)

A koordinátorok tudomásul veszik a meghallgatásnak az Alkotmányügyi Bizottság és 
a petíció benyújtói között folytatott megbeszélést követően előkészített vázlatos 
programtervezetét. A javaslat két, az ügyről szóló vitát elősegítő kulcsfontosságú 
felszólalót és három kerekasztal-beszélgetést tartalmaz. A koordinátorok elfogadják a 
programtervezetet, és megállapítják, hogy megfelelő lenne Martin Schulz elnök úr 
részvételét kérni a rendezvény megnyitására.

4) Fellebbezés az elfogadhatóságra vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban
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A koordinátorok megerősítik a februári ülésen hozott határozataikat az 1013/12., az 
1201/12., az 1209/12., az 1323/12., az 1368/12. és az 1369/12. számú petíciók 
elfogadásáról, amelyek tárgya az újszülöttek spanyol kórházakból való elrablása. 
Tudomásul veszik Carlos José Iturgaiz Angulo megjegyzéseit arra vonatkozóan, hogy 
a spanyol bírók vizsgálják az ügyet és megerősítik, hogy a petíciók az igazságügyi 
vizsgálat állásától függően kerülnek megvitatásra.

5) További lépések a Juhász Imre magyar állampolgár által benyújtott 
0070/2012. számú, 2 aláírást tartalmazó, a szlovák nemzeti tanács által a Beneš-
dekrétumok sérthetetlenségéről hozott 1487/2007. számú határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló petícióra vonatkozóan

A koordinátorok tudomásul veszik a szlovák hatóságok átfogó jogi értékelését a 
petícióra vonatkozóan a szeptemberi bizottsági vitát követően. Megállapodnak abban, 
hogy egy későbbi zárt ülésen vitatják meg a petíciót és a szlovák dokumentumot a 
Bizottság és a szlovák hatóságok képviselőinek jelenlétében, amelyet nem fognak 
közvetíteni az interneten.

6) Látogatás Dániába 

A koordinátorok megegyeznek abban, hogy mielőbb bizottsági küldöttséget indítanak 
egynapos látogatásra Dániába, a februári ülésen tárgyalt gyermekgondozási esetekről 
szóló viták további intézkedéseként.

7) Az olasz versenyhivatalnak a gépjármű-biztosítási piacról szóló jelentése

A koordinátorok megegyeznek abban, hogy a jelentést az áprilisi ülés napirendjére 
tűzik.

8) Egyéb kérdések

A koordinátorok tudomásul veszik a Bizottsági Elnökök Értekezlete által készített, 
ajánlástervezeteket tartalmazó dokumentumot, amelyet az Elnökök Értekezletének is 
meg kellett volna küldeni. 

A koordinátorok megegyeznek abban, hogy érdemes lenne küldeni egy feljegyzést a 
Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökének, amelyben felhívnák a figyelmét a 
petíciós eljárás sajátosságára és a Bizottság munkájával kapcsolatos külön 
szabályokra, különös tekintettel a plenáris ülések elé terjesztendő saját 
kezdeményezésű jelentésekre (eljárási szabályzat 202. cikkének (2) bekezdése) és a 
tényfeltáró látogatásokra. A képviselők egyéb javaslatokat nyújthatnak be írásban az 
elnöknek március 22-i, pénteki határidővel.

13. 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) – Illetékes bizottság: ENVI

Előadó: Nikolaos Chountis (GUE)
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Az előadó ismerteti módosításait, és a következő menetrendre tesz javaslatot:

A munkadokumentum-tervezet megvitatása: áprilisi ülés (április 24.)
A módosítások előterjesztésének határideje: 2013. május 2.
Módosítások megvitatása: májusi ülés (május 27–28)
Szavazás a bizottságban: júniusi ülés (június 19.)  

Felszólalók: az elnök, az előadó, George Kremlis (Bizottság), Sandrine Bélier, Adina-
Ioana Vălean, Victor Boştinaru és Tatjana Ždanoka

14. A Raphael Romi francia állampolgár által az ACIPA & CéDpa nevében 
benyújtott 1342/2012. számú petíció a franciaországi Notre-Dame-des-Landes 
területére tervezett repülőtér megépítéséről és az uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak való állítólagos meg nem felelésről

Az Alain Mustière francia állampolgár által az ACIPRAN nevében benyújtott, 
3000 aláírást tartalmazó 1632/2012. számú petíció a franciaországi Notre-Dame-
des-Landes melletti repülőtér megépítésének támogatásáról

A Bruno Genty francia állampolgár által a France Nature Environnement és
további 5 egyesület nevében benyújtott 1645/2012. számú petíció ugyanezen 
projekt ellenzéséről

Felszólalók: az elnök, Françoise Verchère (a petíció benyújtója), Sylvain Fresneau (a 
petíció benyújtója), Alain Mustière (a petíció benyújtója), Bruno Genty (a petíció 
benyújtója), Romain Ecorchard (a petíció benyújtója), Marie-Claude Blin (Bizottság), 
Philippe Boulland, Sandrine Bélier, Yannick Jadot, Tatjana Ždanoka, Victor 
Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, Jean-Luc Bennahmias, Raphael Romi (a petíció 
benyújtója) és Gilles Retière (a petíció benyújtója)

Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le. Levélben kérnek tájékoztatást a francia hatóságoktól, hogy milyen 
intézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy betartsák az arra vonatkozó 
európai jogszabályokat. A petíció benyújtóinak ismételt kérését a Notre-Dame-des-
Landes területére történő tényfeltáró látogatásra vonatkozóan továbbítják a PETI 
bizottság koordinátorainak.

15. A Michele Thew brit állampolgár által az European Coalition to End Animal 
Experiments (ECEAE) nevében benyújtott, 220 000 aláírást tartalmazó 
1256/2012. számú petíció a kozmetikai termékek állatokon való tesztelésének 
leállításáról

Felszólalók: az elnök, Katherine Taylor ( a petíció benyújtójának képviselője), 
Susanne Hoeke (Bizottság) és Keith Taylor

Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le. A petíció továbbítása az ENVI bizottságnak tájékoztatás céljából.

Az ülés 16.54-kor Angelika Werthmann elnökletével folytatódik.
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16. A C. C. brit állampolgár által benyújtott 0334/2011. számú petíció egy ciprusi 
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos problémáiról

A Michael Rolfe brit állampolgár által benyújtott 1236/2011. számú, 4 aláírást 
tartalmazó petíció a ciprusi építési törvényről és annak az Európai Unió 
fogyasztóvédelmi szabályaival való állítólagos összeegyeztethetetlenségéről

Az Eric Catten brit állampolgár által benyújtott 1251/2011. számú petíció egy 
ciprusi ingatlan megvásárlásával kapcsolatos problémáiról

Felszólalók: az elnök, Eric Catten (a petíció benyújtója), Sophie Ridoux (Bizottság) és 
Nicole Sinclaire

Határozat a petíció megvitatását a további tájékoztatásig nem zárják le. Levélben 
kérnek tájékoztatást a ciprusi hatóságoktól erre a kérdésre vonatkozóan. A képviselők 
határozottabb magatartást várnak el a Bizottságtól, különös figyelemmel a 
fogyasztóvédelmi és a félrevezető reklámozási gyakorlatokra.  

17. A C.R. dán állampolgár által benyújtott 0336/2012. számú petíció Dániában a 
malacok rutinszerű farokkurtításáról

Felszólalók: az elnök, Birgitte Iversen Damm, a dán állatjóléti társaság képviseletében 
(a petíció benyújtójának képviselője), Denis Simonin (Bizottság), Keith Taylor és 
Margrete Auken 

Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le. A képviselők azt várják a Bizottságtól, hogy szigorúbb legyen azokkal a 
sertéstenyésztőkkel az Unióban, akik nem tartják be a szabályokat, továbbá azt 
ajánlják, hogy a Bizottság fontolja meg a kötelezettségszegési eljárások elindítását a 
tagállamok ellen, amennyiben azok nem tartják meg az erre vonatkozó uniós 
jogszabályokat.

18. A Darányi József magyar állampolgár által benyújtott 0267/2012. számú petíció a 
magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

A Katus Károly magyar állampolgár által a „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom” nevében benyújtott 0474/2012. számú, 1860 aláírást tartalmazó 
petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

A L. G. T., magyar állampolgár által benyújtott 0479/2012 számú petíció a 
magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

A Fazekas Attila magyar állampolgár által benyújtott 0483/2012. számú petíció a 
magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

A Nyakó Csaba magyar állampolgár által benyújtott 0625/2012. számú petíció a 
magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

A Koczko Florian magyar állampolgár által benyújtott 0762/2012. számú petíció 
a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről
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A Balogh István magyar állampolgár által benyújtott 1144/2012. számú petíció a 
magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

A Kuti László magyar állampolgár által, a KNOÉ (Korengedményes 
Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete) nevében benyújtott 1261/2012. 
számú petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer 
megszüntetéséről

Felszólalók: az elnök, Kuti László (a petíció benyújtója), Katus Károly (a petíció 
benyújtója), Helga Vogelmann (Bizottság), Tabajdi Csaba Sándor, Victor Boştinaru, 
Göncz Kinga, Bagó Zoltán és Heinz K. Becker

Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le. Levélben kérik Magyarország állandó képviselőjétől az ügy tisztázását és a 
magyar kormány, hivatalos álláspontját a petícióban felvetett kérdésekre vonatkozóan, 
valamint meghívják Andor László biztost (A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága), hogy mondja el véleményét. Különös 
tekintettel az intézkedések visszaható hatályára, a fellebbezési és jogorvoslati 
lehetőségek hiányára, a szerzett jogok megsértésére és a társadalom nagyobb 
csoportjainak kirekesztésére. A petíció továbbítása az EMPL bizottságnak tájékoztatás 
céljából.

19. A Mészárosné Győrvári Izabella magyar állampolgár által a Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége nevében benyújtott 1557/2009. számú petíció a 
magyarországi kis- és középvállalkozásokkal szemben alkalmazott 
megkülönböztetésről és az európai uniós normák alkalmazásának 
elmulasztásáról

Felszólalók: az elnök, Németh István (Bizottság) és Szilágyi Szabolcs (Bizottság)

Határozat a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem 
zárják le. A petíció továbbítása az EMPL bizottságnak tájékoztatás céljából.

20. A B. pont alatti petíciók

A 0192/2006., 1779/2008., 0259/2009., 0835/2009., 1241/2009., 0403/2010., 
1120/2010., 1218/2010., 1585/2010., 0295/2011., 0727/2011., 1343/2011., 
1396/2011., 0400/2012., 0414/2012., 0430/2012., 0492/2012., 0614/2012., 
0631/2012., 0634/2012., 0673/2012., 0686/2012., 0723/2012., 0728/2012., 
0739/2012., 0756/2012., 0796/2012., 0811/2012., 0840/2012., 0851/2012., 
0860/2012., 0867/2012., 0877/2012., 0885/2012., 0901/2012., 0907/2012., 
0910/2012., 0912/2012., 0959/2012., 1011/2012., 1048/2012., 1064/2012. és a 
1172/2012. számú petíciókat a Bizottság írásbeli válaszai alapján lezárják.

A képviselők kérésére a következő petíciókat nem zárják le: 
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012

21. A következő ülés időpontja és helye
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2013. április 24., szerda, 15.00–18.30
2013. április 25., csütörtök, 09.00–12.30

o-O-o

Az ülést 18.36-kor berekesztik.

Mellékletek:
A legutóbbi, 2012. február 20-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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