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a 2008. december 1-jén, 15.00 és 18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülés 2008. december 1-jén, hétfőn, 15.00-kor nyílik meg Marcin Libicki (elnök) 
elnökletével.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 416.307)

Az elnök bejelenti, hogy Dobolyi Alexandra és Michael Cashman egyéb parlamenti ügyek 
miatt kimentette magát az ülésről. Bejelenti továbbá a brit parlamenti ombudsman, Ann 
Abrahams részvételét, aki nyilatkozatot tesz, majd részt vesz az Equitable Life 
biztosítótársaságról szóló jelentés nyomon követésével kapcsolatos vitában (5. napirendi 
pont).  E napirendi pont tárgyalásánál jelen lesz Paul Braithwaite és Leslie Seymour, a petíció 
benyújtói, valamint Rüdiger Krege, aki hasonló ügyben nyújtotta be a 208/2006. számú 
petíciót (6. napirendi pont). A 4., 7., 8., 9., 10. és 18. napirendi pontok tárgyalásánál is jelen 
lesznek a petíciók benyújtói. Carlos Carnero González, az állampolgári kezdeményezések 
végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó, 
az Európai Unióról szóló 11. cikk (4) bekezdése szerinti iránymutatásokról szóló vélemény 
(18. napirendi pont) előadója parlamenti ügyek miatt távol marad.  Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
az Alkotmányügyi Bizottság jelentésének előadója ugyanakkor jelen lesz, és fel fog szólalni. 
A „B” jelzésű napirendi pontok közül az 57., az 58. és a 62. számúak egy következő ülésen, 
„A” jelzésű napirendi pontként kerülnek megtárgyalásra. 

2. Az elnök közleményei

Az elnök javasolja a Michael Sachanides által benyújtott 816/2005. számú petíció lezárását, 
mivel a neki írott valamennyi levelet a posta visszaküldte, és az új címről nem kaptak 
értesítést. Javasolja továbbá, hogy a Campbell McPherson által benyújtott 0008/2007. számú 
petíciót továbbra is tekintsék lezártnak, miután a petíciója újratárgyalását kérő benyújtó által 
szolgáltatott további információk alapján a titkárság további vizsgálatokat folytatott. A 
Bizottsággal történő egyeztetés után megállapítható, hogy a kérés teljesítése nem kellően 
megalapozott.

Az elnök kéri az Anna Krazucka, lengyel állampolgár által, az „Izba Pracodawców Polskich” 
(Lengyel Munkaadók Szövetsége) nevében benyújtott, a Közösségen belül mozgó 
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munkavállalókra és családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszereket szabályozó 
EU-rendelkezések lengyel és német hatóságok általi állítólagos megsértéséről szóló 188/2006. 
számú petíció újbóli megnyitását, amely esetben a petíció benyújtója Tomasz Major, a 
Lengyel Munkaadók Szövetsége elnöke lesz. (Tomasz Major ugyanakkor már benyújtott egy 
hasonló petíciót a saját nevében, melyet a 1198/2008. szám alatt vettek nyilvántartásba.) A 
tagok ezzel egyetértenek.

3. Egyéb kérdések

Nincs egyéb kérdés.

4.  A franciaországi rendőrök foglalkoztatási rendszeréről szóló 1616/2008. sz. petíció 
bemutatása

A petíció benyújtói benyújtják a petíciót, és képviseletükben Karine Bougard Cerfontaine 
rövid nyilatkozatot tesz. A petíció további sorsa a szokásos ügymenetet követi.

Felszólalók: az elnök és Sir Robert Atkins (ügyrendi javaslat).

5.  Az Equitable Life Assurance Society válságának nyomon követése

Az Arthur White, brit állampolgár által benyújtott 0611/2004. számú petíció az Egyesült 
Királyság hatóságainak állítólagos törvénysértése tárgyában az „Equitable Life 
Assurance Society” ügyében 
és
a Paul Braithwaite által az „Equitable Members’ Action Group” (Equitable-tagok 
Akciócsoportja) nevében benyújtott 0029/2005. számú petíció az Egyesült Királyság 
kormánya által az élet- és egyéb jellegű biztosításokra vonatkozó EU-irányelvek, 
különösen az „Equitable Life” szabályozására vonatkozó teljes végrehajtásáért való 
felelősségvállalása tekintetében elkövetett állítólagos mulasztásról 
(a petíció benyújtója jelenlétében)
és 
a Liam Noonan, ír állampolgár által benyújtott 0495/2005. számú petíció az Equitable 
Life biztosítási kötvényének félrevezető értékesítéséről és a tisztességtelen 
kártalanításról
és
a Manfred Bischof, német állampolgár által benyújtott 0775/2005. petíció a brit 
értékpapír-felügyelet (FSA) állítólagos hiányosságairól az Equitable Life Assurance 
Society ellenőrzése során

Felszólalók: az elnök, Ann Abraham, az Egyesült Királyság parlamenti és egészségügyi 
szolgálati ombudsmanja, aki a bizottsághoz általa benyújtott feljegyzés főbb pontjaira 
hivatkozik, Mairead McGuinness, Diana Wallis, Sir Robert Atkins, Kathy Sinnott, Paul 
Braithwaite (a petíció benyújtója) és Alan Beverly (a Bizottság képviselője).
Határozat: Az elnök levelet ír Hans-Gert Pöttering elnöknek, melyben tájékoztatja őt a 
vitáról, és felkéri, hogy levélben mutassa be a kancellárnak az Európai Parlament álláspontját, 
és vesse fel az áldozatoknak nyújtandó kártérítés kérdését. Az elnök ezenkívül levelet ír az 
Egyesült Királyság parlamentje közigazgatási vizsgálóbizottságának. E levél másolatát 
tájékoztatás céljából elküldik Gerardo Galeote, a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke 
részére.
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6.  Rüdiger Krege, német állampolgár által a Poly-Markt GmbH nevében benyújtott 
0508/2006. számú petíció a Clerical Medical Investment Group Limited brit biztosító 
társaság által elkövetett állítólagos közösségi jogsértésről 

Felszólalók: az elnök, Rüdiger Krege (a petíció benyújtója), Christian Hindahl (benyújtó), 
Heinz Zündel (benyújtó), Alan Beverly (a Bizottság képviselője) és Diana Walllis.
Határozat: A petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  
Az elnök levelet ír a német hatóságoknak, melyben hangot ad a bizottság aggodalmának.

7.  Latchezar Popov, bolgár állampolgár által a Bolgár Ortodox Egyház Szent Zsinata 
nevében benyújtott 0795/2007. számú petíció az emberi jogokról szóló európai 
egyezménynek a vallásszabadsághoz, a tulajdonhoz és a tisztességes eljáráshoz való jog, 
valamint a szociális jogok tekintetében történő állítólagos megsértéséről
Felszólalók: az elnök, George Gervasy püspök (a Bolgár Ortodox Egyház Szent Zsinatának 
képviseletében), Aristotelis Gavriliadis (a Bizottság képviselője), Kathy Sinnott, Margrete 
Auken és Victor Bostinaru.
Határozat: A petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  
Az elnök levelet ír a bolgár hatóságoknak, melyben kifejezi a bizottság aggodalmát, valamint 
az illetékes biztosnak, melyben felkéri a Bizottságot, hogy végezzen mélyreható vizsgálatot az 
ügyben, és hangot ad a bizottság elégedetlenségének a Bizottság válaszával kapcsolatosan.

8.  Rémi Sallé, francia állampolgár által a 4CASP egyesület nevében benyújtott 
1282/2007. számú petíció az Orléans-tól keletre, az Orléans körüli körgyűrű ("le grand 
contournement") kapcsán a Loire folyón tervezett híd környezeti hatásáról 
és
9.  Laurence de la Martinière, francia állampolgár által az A.D.I.P.H.C.M. szervezet 
nevében benyújtott 37/2005. számú petíció az Orléans körül létesülő autópálya 
körgyűrűről

A 8. és 9. napirendi pontot együtt tárgyalják.

Felszólalók: az elnök, Rémi Sallé (a petíció benyújtója), Thierry Soler (a „Conseil général du 
Loiret" tagja), Jean-Marie Salomon (benyújtó), Jean-Louis Sénotier (benyújtó), Christian 
Masson (benyújtó), David Grimeaud (a Bizottság képviselője), Maria Anne Isler Béguin és 
Margrete Auken.
Határozat: A petíciók megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  
Az elnök megerősíti a bizottságnak a tényfeltáró látogatásról szóló jelentéshez fűzött 
javaslataiban kifejtett véleményét, valamint azt, hogy ellenzi a Mardie-nál létesítendő híd 
megépítését.  Az elnök levelet ír a francia környezetvédelmi miniszternek.  Meg kell jegyezni, 
hogy a „Schéma de cohérence territorial (SCoT)” szintén fenntartásokat fogalmazott meg a 
projekttel kapcsolatban.

10.  Pawel Szczepanski lengyel állampolgár és egy további aláíró által benyújtott 
637/2008. sz. petíció a biztonságos egyszer használatos fecskendőkről 

Felszólalók: az elnök, Pawel Szczepanski (a petíció benyújtója), Piotr Zurawski (benyújtó), 
Manfred Kohler (a Bizottság képviselője), Victor Bostinaru és David Hammerstein Mintz.
Határozat: A petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  
Az elnök a petíciót tájékoztatás céljából továbbítja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság számára.
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11.  Vélemény a polgárokkal Európáról folytatott aktív párbeszédről
Előadó: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
– Első eszmecsere

Szélesebb körű megvitatás céljára a teljes szöveg a 2009. január 19-20-i ülésen fog 
rendelkezésre állni 

Felszólalók: az elnök és Kathy Sinnott (előadó).

12.  Vélemény az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
Előadó:  David HAMMERSTEIN  MINTZ (Verts/ALE)
- véleménytervezet vizsgálata

Felszólalók: az elnök, David Hammerstein Mintz (előadó) és Marc Maes (a Bizottság 
képviselője).
A módosítások határidejét 2008. december 15-ében állapítják meg, a bizottsági szavazást 
pedig a 2009. január 19–20-ai ülésen tartják.

13.  Jelentés a spanyolországi kiterjedt urbanizációnak az európai polgárok egyéni 
jogaira gyakorolt hatásáról                                       
Előadó: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- Második eszmecsere

Felszólalók: az elnök, Margrete Auken (előadó), José Manuel Servert (a Bizottság 
képviselője), Flor Castilla (a Bizottság képviselője), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert 
Atkins és Juan Manuel Revuelta (Valencia regionális irodájának igazgatója)

Szélesebb körű megvitatás céljára a végleges szöveg a 2009. január 19-20-i ülésen fog 
rendelkezésre állni.

*
***

Az ülést 18.39-kor berekesztik.
***
*

2008. december 2., kedd

14.  Koordinátorok ülése (9.00–10.00)

Az ülés 10.02-kor nyílik meg Marcin Libicki (elnök) elnökletével.

15. Az elnök közleménye a koordinátorok döntéseiről

Az elnök a következőket jelenti be:
1.  Olyan napirendi pontok, amelyhez a bizottsággal véleménykérés céljából egyeztettek
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 Bizottság: A közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 25. éves jelentés 
(COM(2008)777 végleges - 2008. november 18.)

 A Bizottsági közleménye az Európai Közösség környezetvédelmi jogának 
végrehajtásáról (COM(2008)773/4)

E vélemények megadására az ALDE képviselőcsoportot jelölték ki.

2.  Petíció az emberi jogok és a demokrácia Belaruszban tapasztalható helyzetéről
A belarusz küldöttség elnökével és a Petíciós Bizottság elnökével történő rendkívüli találkozó 
során több tízezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtottak be Hans-Gert Pöttering elnöknek. 
Ezen esemény nyomon követése céljából úgy határoztak, hogy a Petíciós Bizottság közös 
ülést próbál szervezni az EP belarusz küldöttségével, esetleg a Parlament februári vagy 
márciusi strasbourgi ülésszaka során, amelyre meghívnák a petíció legfontosabb benyújtóit, 
többek között a Szaharov-díj nyertesét is.
3.  A romániai, bulgáriai és nyugat-balkáni tulajdoni rend szakértői vizsgálatának újraindítása 
Tekintettel a témában benyújtott petíciók nagy számára, valamint arra, hogy a külső vizsgálat 
elrendelésére irányuló legutóbbi vizsgálat meghiúsult, a feltételek kissé átdolgozásra kerültek. 
A koordinátorok elfogadták az átdolgozott javaslatot annak érdekében, hogy az eljárás végre 
megindulhasson.
4.  A „városkalauzról” szóló Busuttil-jelentés:
Ezt az ügyet, mellyel kapcsolatban számos levélváltás történt, az Elnökök Értekezlete a hét 
során (49. hét) újra megvitatja. A koordinátorok megegyeztek, hogy ismételten Hans-Gert 
Pöttering elnökhöz fordulnak az ügyben. 
5.  A nyílt forráskódú szoftverekről szóló petíciók nyomon követése
A koordinátorok arra a következtetésre jutottak, hogy a nyílt forráskódú szoftvereknek a 
Parlament és annak tevékenységei számára jelentett előnyökről és hátrányokról folytatott 
külső vizsgálatról szóló döntés az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az elnök Hans-
Gert Pötteringhez fordul, és ismerteti a bizottság álláspontját.
6.  Paul Roditilev 358/2006. számú petíciója
A petíció benyújtója, aki továbbra is elégedetlen a bizottságnak az aggodalmaira adott 
válasszal (az a döntés született, hogy a májusi ülésen lezárják a petíciót), több ízben is felvette 
a kapcsolatot a titkársággal. A koordinátorok felhatalmazzák a titkárságot, hogy a petíció 
benyújtója számára levélben erősítsék meg a döntést.

Felszólalók: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, aki a Jose Miguel Gonzalez Cruz spanyol állampolgár által az 
„Asociacion de Vecinos Huerta de la Salud” nevében a sevillai Prado de San Sebastian kert 
229 fájának tervezett eltávolításával kapcsolatban benyújtott 651/2008. számú petícióra 
hivatkozik, azt kéri, hogy az ajánlást változtassák elfogadhatatlanról elfogadhatóvá, és 
kérjenek tájékoztatást a Bizottságtól. Az elnök megjegyzi, hogy találkozott a petíció 
benyújtóival, és véleménye ugyanaz.  A tagok ezzel egyetértenek.

16.  Vélemény az állampolgári kezdeményezések végrehajtásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó, az Európai Unióról 
szóló szerződés 11. cikke (4) bekezdése szerinti iránymutatásokról                        
Előadó: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

A vélemény előadója parlamenti ügyek miatt nincs jelen, de Sylvia-Yvonne Kaufmann, az 
Alkotmányügyi Bizottság jelentésének előadója felszólal, és röviden bemutatja jelentése főbb 
pontjait. Az elnök bejelenti, hogy a vélemény végleges szövege a 2009. január 19–20-i ülésen 
fog rendelkezésre állni.
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17.  Freddy Kerr ír állampolgár által benyújtott 1029/2007. számú petíció a 
gazdaságában az N4-es úthoz (Longford megye) való közelség miatt bekövetkező 
áradásokról és egyéb problémákról

Felszólalók: az elnök, Helmut Bloech (a Bizottság képviselője), Kathy Sinnott és Manolis 
Mavrommatis.
Határozat: A petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  

18.  Marcelino Abraira Piñeiro spanyol állampolgár által a Comunidad de Propietarios 
de la Colonia el Pisón nevében benyújtott 1277/2007. számú petíció egy szennyvízkezelő 
üzemnek a gijóni lakóövezetük közvetlen közelében történő felépítése elleni tiltakozásról 

Felszólalók: az elnök és Helmut Bloech (a Bizottság képviselője).
Határozat: A petíció megvitatásának lezárása a Bizottság válasza után.  

19.  James McCarrick ír állampolgár által a Sligói Ír Gazdálkodói Szövetség nevében 
benyújtott 1301/2007. számú petíció a méltánytalanul magas vízdíjakról 

Felszólalók: az elnök, James McCarrick (a petíció benyújtója), Helmut Bloech (a Bizottság 
képviselője), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott és Marian Harkin.
Határozat: A petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  
Az elnök levelet ír az ír hatóságoknak, és közelgő írországi látogatása során felveti az ügyet 
az ír környezetvédelmi miniszternek.

20.  Santiago López Segovia spanyol állampolgár által benyújtott 0823/2007. sz. petíció 
egy sótalanító üzem Torrevieja területén (Alicante) történő létrehozására irányuló, uniós 
finanszírozású projektről 

Felszólalók: az elnök és José María Ramos Florido (a Bizottság képviselője).
Határozat: A petíció megvitatásának lezárása a Bizottság válasza után.  

21.  Joseph Fsadni máltai állampolgár által benyújtott 0382/2007. számú petíció 
nyugdíjjogosultságainak máltai kiszámításáról 

Felszólalók: az elnök és William Floyd (a Bizottság képviselője).
Határozat: A petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.  

22.  A B. részhez tartozó petíciók
A 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 649/2003, 547/2004, 26/2005, 391/2005, 
1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 943/2006, 950/2006, 24/2007, 218/2007, 
318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 581/2007, 590/2007, 605/2007, 
629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 820/2007, 872/2007, 926/2007, 
959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 1348/2007, 1349/2007, 1355/2007, 
1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 1415/2007, 1432/2007, 1433/2007, 
1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 23/2008, 30/2008, 41/2008, 49/2008, 
55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 193/2008, 196/2008, 199/2008, 217/2008, 
221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 354/2008, 360/2008, 368/2008 és a 417/2008 
számú petíciókat a Bizottság válasza alapján lezárták. 

23. A következő ülés időpontja és helye: 
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Brüsszel, 
2009. január 19., hétfő, 15.00 és 
2009. január 20., kedd, 9.00. 

Az ülést 1.45-kor rekesztik be.
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