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Temats: Lūgumraksts Nr. 0843/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alessandro 
Michelucci, par elektroniskajām novērošanas sistēmām;

Lūgumraksts Nr. 0943/2011, ko Gotu partijas vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Alessandro Michelucci, par to, lai cilvēkus, kas strādā 
IT jomā, atzītu par profesionālo grupu

1. Lūgumraksta Nr. 0843/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina aizliegt elektromagnētiskās novērošanas un kontroles 
sistēmas, kas var kaitēt cilvēku veselībai.

Lūgumraksta Nr. 0943/2011 kopsavilkums

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs atbalsta tādas direktīvas izstrādi, kuras nolūks būtu definēt 
un atzīt IT darbiniekus par profesionālo grupu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0843/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. novembrī, un lūgumraksts 
Nr. 0943/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Pirmais lūgumraksts ir sūdzības vietējai Itālijas policijai kopija; tajā apgalvots, ka 
nekonkretizētas varas iestādes, iespējams, izmanto ļoti zemas frekvences radiāciju, lai 
ietekmētu pilsoņu „smadzeņu viļņus” un tādējādi viņus kontrolētu.
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Šā paša lūgumraksta iesniedzēja otrais lūgumraksts ir priekšlikums par „Gotik Pakt”, kas 
apvienotu pārstrādātu Līgumu par Eiropas Savienību ar dažādiem citiem pasaulē pastāvošiem 
līgumiem (Islāma sadarbības organizācija, Āfrikas Savienība, Mercosur un NATO). 
Lūgumraksta iesniedzējs atzīst šādas iniciatīvas sniegto labumu tulkiem un tulkotājiem un to 
papildina ar dažiem konkrētiem mērķiem, piemēram, HIV izskaušana, Eiropas Tīkla 
raidorganizācijas un Eiropas Biržas izveide.

Apmeklējot Gotu partijas tīmekļa vietni, var secināt, ka lūgumrakstu iesniegšana Eiropas 
Parlamentam ir viena no tās galvenajām aktivitātēm. Tomēr Komisija atzīmē, ka, ņemot vērā 
LESD 227. pantu, nekādā ziņā nav skaidrs, kā lūgumraksta iesniedzēju tieši skar viņa 
izvirzītie jautājumi.

Attiecībā uz lūgumrakstu būtību Komisija vispirms vēlas komitejai vēlreiz norādīt uz 
vispāratzītu aktuālas zinātniskās informācijas avotu par radiācijas potenciālo apdraudējumu 
sabiedrības veselībai; šis avots ir Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā 
komiteja (SCENIHR)1.

Attiecībā uz otro jautājumu Komisija ierosina vispirms norādīt lūgumraksta iesniedzējam uz 
autoritatīvām publikācijām par reģionālās integrācijas organizāciju (piemēram, Andu pakts, 
ASEAN, ES utt.) nozīmi vispārīgāku globālās pārvaldības sistēmu kontekstā. ANO 
Universitāte piedāvā piemērotu bibliogrāfiju2.

Visbeidzot, attiecībā uz HIV izskaušanu lietderīgi būtu lūgumraksta iesniedzējam norādīt uz 
pastāvošo tūkstošgades attīstības mērķi Nr. 5 un attiecīgajām Eiropas Parlamenta debatēm3; 
attiecībā uz Eiropas Tīkla raidorganizācijas izveidi — uz pastāvošo ES ziņu kanālu un 
attiecīgajām Parlamenta debatēm, piemēram, par Løkkegaard un Lamassoure ziņojumiem; 
attiecībā uz konkurences starp valstu un faktiski reģionālajām biržām pozitīvo ieguldījumu —
uz 2001. gada Lamfalussy „viedo ļaužu” ziņojumu un attiecīgajām Parlamenta debatēm.

Komisija uzskata, ka abu šo lūgumrakstu premisas ir ļoti vājas un nav raksturīgas 
lūgumrakstiem, kas parasti tai tiek nosūtīti informācijas sniegšanai.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 Piemērota bibliogrāfija, ko piedāvā ANO Universitāte, ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


