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Tema: Peticija Nr. 0843/2011 dėl elektroninių stebėjimo sistemų, kurią pateikė 
Italijos pilietis Alessandro Michelucci

Peticija Nr. 0943/2011 dėl dirbančiųjų IT srityje pripažinimo profesine 
grupe, kurią pateikė Italijos pilietis Alessandro Michelucci Gothic Party
vardu

1. Peticijos Nr. 0843/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas reikalauja uždrausti žmogaus sveikatai potencialiai kenksmingas 
elektromagnetines stebėjimo ir kontrolės sistemas.

Peticijos Nr. 0943/2011 santrauka

Atrodo, peticijos pateikėjas prašo parengti direktyvą, pagal kurią IT srityje dirbantys asmenys 
būtų apibūdinami ir pripažįstami kaip priklausantys profesinei grupei.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0843/2011 paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 28 d., peticija Nr. 0943/2011 
paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Pirmoji peticija – tai pranešimo Italijos vietos policijos pajėgoms kopija, kurioje teigiama, 
kad neįvardytos valdžios institucijos galbūt naudoja itin žemo dažnio spinduliuotę piliečių 
„smegenų bangoms“ paveikti ir galiausiai jiems kontroliuoti.
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Antroji to paties asmens pateikta peticija – tai pasiūlymas sudaryti susitarimą Gotik Pakt, 
pagal kurį būtų sujungtos atnaujinta Europos Sąjungos sutartis ir kitos įvairios pasaulio 
organizacijos (Islamo bendradarbiavimo organizacija, Afrikos Sąjunga, MERCOSUR ir 
NATO). Peticijos pateikėjas pripažįsta, kad tokia iniciatyva būtų naudinga vertėjams žodžiu ir 
raštu, ir nurodo keletą konkrečių jos tikslų, pvz., ŽIV panaikinimą ir Europos transliavimo 
organizacijos tinklo bei Europos vertybinių popierių biržos įkūrimą.

Apsilankius organizacijos Gothic Party interneto svetainėje atrodo, kad peticijų teikimas 
Europos Parlamentui yra viena pagrindinių jos veiklos krypčių. Vis dėlto Komisija pažymi, 
kad, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsniu, neaiškus peticijos 
pateikėjo ir tiesioginio jo iškeltų klausimų poveikio jam ryšys.

Dėl peticijų turinio Komisija pirmiausia norėtų dar kartą nurodyti Peticijų komitetui visuotinai 
pripažintą faktinės mokslinės informacijos apie galimą spinduliuotės keliamą pavojų 
visuomenės sveikatai šaltinį, t. y. Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinį 
komitetą1.

Be to, Komisija norėtų pasiūlyti pirmiausia nurodyti peticijos pateikėjui susipažinti su 
patikimais leidiniais apie naudojimąsi regioninės integracijos organizacijomis (pvz., Andų 
paktu, ASEAN, ES ir kt.) siekiant sukurti bendresnes pasaulinės valdysenos sistemas. 
Jungtinių Tautų universitete galima rasti atitinkamą spaudinių sąrašą2.

Galiausiai dėl ŽIV panaikinimo peticijos pateikėjui būtų naudinga susipažinti su dabartiniu 
penktuoju Tūkstantmečio vystymosi tikslu ir atitinkamomis Parlamento diskusijomis3; dėl 
Europos transliavimo organizacijos tinklo įkūrimo – su ES naujienų kanalu ir atitinkamomis 
Parlamento diskusijomis, pvz., su diskusijomis dėl M. Løkkegaardo ir A. Lamassoure 
pranešimų, o dėl nacionalinės ir iš tikrųjų regioninės vertybinių popierių biržos konkurencijos 
teikiamos naudos – su 2001 m. A. Lamfalussy „ekspertų komiteto“ ataskaita ir atitinkamomis 
Parlamento diskusijomis.

Komisija mano, kad šiose dviejose peticijose pateiktos itin neįtikinamos ir peticijoms, dėl 
kurių jos paprastai prašoma suteikti informaciją, nebūdingos prielaidos.“

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 Atitinkamą Jungtinių Tautų universiteto spaudinių sąrašą galima rasti adresu 
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV 03/09/2008-15.


