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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

PETI_PV1017-01

PROTOKOLAS
2013 spalio 17 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2013 m. spalio 17 d., ketvirtadienį, 9.10 val. pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Darbotvarkės tvirtinimas PETI_OJ (2013)226_1

Darbotvarkė patvirtinta.

Kalbėjo: pirmininkė, Nikolaos Salavrakos ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Darbotvarkė patvirtinta tokia, kokia pateikiama šiame protokole.

2. Posėdžio protokolo tvirtinimas:

2013 m. rugsėjo 16–17 d.

Protokolas patvirtintas.

3. Kiti klausimai

Kalbėjo: pirmininkė, Philippe Boulland ir Kinga Göncz.

Buvo kalbama klausimais, susijusiais su peticijomis Nr. 0979/2012, Nr. 1298/2012 ir 
Nr. 1571/2012, kurias paprašyta palikti nebaigtas nagrinėti; į tai atsižvelgta.
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4. Nuomonė dėl 29-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo kontrolės 
ataskaitos (2011 m.)
skirta JURI (2013/2119(INI))
Pranešėjas: R. PAKSAS (EFD)
– nuomonės projekto svarstymas.

Kalbėjo: Mara Bizzotto pranešėjo vardu, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ir Tamas 
Barsi (Komisija.).

Sprendimas: pakeitimų pateikimo terminas: 2013 m. spalio 30 d. 17.00 val.; 
pakeitimų svarstymas ir balsavimas: 2013 m. lapkričio 25 d. 

5. Peticija Nr. 1633/2012 dėl Italijos transliuotojo RAI TV taikomo licencijos 
mokesčio prieštaravimo ES teisei, kurią pateikė Italijos piliečiai Mara Bizzotto, 
Gino Agerde ir Rosario Boschieri komiteto Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva vardu, su 11 432 parašais

Kalbėjo: pirmininkė, Rosario Boschieri (peticijos pateikėjas), Avv. Rigo (peticijos pateikėjas), 
Simona Martorelli (transliuotojo RAI atstovė), Wouter Pieke (Komisija), Mara Bizzotto 
(peticijos pateikėja, EP narė), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario 
Borghezio ir Matteo Salvini.

Sprendimas: peticiją palikti nebaigtą nagrinėti; dar kartą aptarti per 2014 m. kovo mėn. 
vyksiantį posėdį; pakviesti dalyvauti posėdyje už transliuotojo RAI priežiūrą atsakingo 
Parlamento komiteto atstovą ir už žiniasklaidą atsakingą Komisijos atstovą; prašyti Komisijos 
suteikti daugiau informacijos.

6. Peticija Nr. 1022/2012 dėl to, kad valdžios institucijos Golvėjuje, Airijoje, 
netinkamai taiko bendrosios išmokos ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių 
schemų sąlygas, kurią pateikė Airijos pilietis Sean Lawless

Kalbėjo: pirmininkė, Teresa Murphy (peticijos pateikėja), Valerie Adam (Komisija), Jim 
Higgins, Pat the Cope Gallagher ir Mairead McGuinness.

Sprendimas: peticiją palikti nebaigtą nagrinėti; prašyti Komisijos suteikti daugiau 
informacijos ir patikrinti šį konkretų atvejį; nusiųsti Airijos žemės ūkio ministrui laišką, 
kuriame bus prašoma paaiškinti taikytus metodus ir priežastis, dėl kurių atsirado šių 
akivaizdžių prieštaravimų; perduoti bylą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui.

7. Peticija Nr. 760/2007 dėl dioksino keliamo pavojaus Tarante, kurią pateikė Italijos 
pilietis Cosimo Fracasso

Kalbėjo: pirmininkė, Antonia Battaglia (peticijos pateikėjo vardu), Ion Codescu (Komisija), 
Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ir Ivo Vajgl. 
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Sprendimas: peticiją palikti nebaigtą nagrinėti; prašyti Komisijos suteikti daugiau 
informacijos ir paspartinti pažeidimo nagrinėjimo procedūros prieš Italiją vykdymą, 
atsižvelgiant į tai, kad ši peticija pateikta prieš šešerius metus.

*** Balsavimas ***

8. Faktų nustatymo vizito į Lenkiją (2013 m. gegužės 29–31 d.) ataskaita
– pakeitimų svarstymas (pakeitimų pateikimo terminas: 2013 m. rugsėjo 25 d.)
– faktų nustatymo vizito ataskaitos tvirtinimas

Sprendimas: pranešimas patvirtintas 19 narių balsavus už, 2 – prieš, susilaikiusių nebuvo.
Priimti pakeitimai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 ir 21.
7 ir 19 pak. atkrito, o 16 ir 22 pak. buvo atšaukti.

9. Faktų nustatymo vizito į Daniją (2013 m. birželio 20–21 d.) ataskaita
– pakeitimų svarstymas (pakeitimų pateikimo terminas: 2013 m. rugsėjo 3 d. 12.00 val.)
– faktų nustatymo vizito ataskaitos tvirtinimas

Kalbėjo: Angelika Werthmann.

Sprendimas: pranešimas patvirtintas 20 narių balsavus už, 1 – prieš, susilaikiusių nebuvo.
Priimti pakeitimai: 2, 3, 6, 9, 11, 14 ir 17, žodinis pakeitimas dėl šeštos rekomendacijos ir 
kompromisinis pakeitimas dėl vienuoliktos rekomendacijos (naujas)..
Atmesti pakeitimai: 1, 5, 7 ir 18.

4, 8, 10, 12, 15 ir 16 pak. atkrito, o 13 pak. buvo atšauktas.

10. Faktų nustatymo vizito į Graikiją (2013 m. rugsėjo 17–20 d.) ataskaita
– preliminari ataskaita žodžiu.

Kalbėjo: Carlos José Iturgaiz Angulo ir Marino Baldini.

Komiteto nariai išreiškė pasitenkinimą dėl vizito rezultatų ir organizacijos. Per vieną iš 
būsimų posėdžių bus pateikta išsami rašytinė ataskaita.

11.45–12.45 val. – koordinatorių posėdis (uždaras)

Posėdis sustabdytas 12.45 val.

°°°
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Posėdis atnaujintas 15.00 val. pirmininkaujant komiteto pirmininkei Erminiai Mazzoni.

11. Pirmininkės pranešimai dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. koordinatorių priimtų sprendimų

a. Naujausia informacija apie faktų nustatymo vizitus

 Notre-Dame-des-Landes (Prancūzija): Pirmininkų sueiga nedavė leidimo surengti 
vizitą.

 Ebro upė (Ispanija): sprendimas dėl galimo faktų nustatymo vizito atidėtas kitai 
kadencijai.

 Peticija dėl to, kad JK tariamai neįgyvendina ES direktyvos dėl atliekų užkasimo 
Houghton-le-Spring mieste; sprendimas šiuo klausimu taip pat atidedamas kitai 
kadencijai. 

b. Dabartinių ataskaitų ir nuomonių apžvalga:

koordinatoriai nusprendė peticijos Nr. 0812/2011 atžvilgiu neteikti pasiūlymo dėl 
rezoliucijos dėl bičių saugos ir tvarios medaus gamybos.

c. Darbo tvarkos taisyklių VII priedo pakeitimo svarstymas.

Sekretoriatas pasiūlė šiuos pakeitimus:

„Komitetas yra atsakingas už:
1 peticijų priėmimą, vertinimą ir su peticijų nagrinėjimu susijusius tolesnius 

veiksmus;
2 ryšius su Europos ombudsmenu;
viešų klausymų apie sėkmingas Europos piliečių iniciatyvas rengimą kartu su 
atsakingu komitetu;
4. neįgaliųjų teisių apsaugą pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių apsaugos 

konvencijas.“

Visi pakeitimai buvo priimti, išskyrus paskutinį, kuriam nepritarė SD ir EPP frakcijos.
 Tačiau Peticijų komitetas tęs savo veiklą neįgaliųjų apsaugos srityje.

d. Žodiniai klausimai

Koordinatoriai nutarė pateikti plenariniame posėdyje žodinius klausimus, susijusius su:
 peticijomis dėl hipotekos bankų veiklos Ispanijoje; 
 peticijomis dėl apgavikiškos praktikos ir tariamo piktnaudžiavimo parduodant 

finansines priemones Ispanijos taupomųjų bankų klientams; 
 peticijomis dėl atliekų tvarkymo Kampanijoje;
 peticijomis dėl gyvūnų gerovės.
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Žodinių klausimų projektai bus išsiuntinėti patvirtinti.

e. Teisės tarnybos nuomonė dėl faktų nustatymo vizitų ataskaitų

 Koordinatoriai buvo informuoti apie Teisės tarnybos nuomonę dėl faktų nustatymo vizitų. 
„Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 5 dalies aiškinimas. Procedūra, kuria turi būti 
vadovaujamasi priimant pranešimą faktų nustatymo vizito delegacijos narių tarpusavio 
nesutarimo atveju.“ Teisės tarnyba pritarė nuostatoms, kuriomis užtikrinama, kad vizito 
ataskaitos turinys būtų tvirtinamas delegacijos narių sutarimu (nesutarimo atveju turėtų 
būti atsižvelgta į visų nuomones) ir kad politinis rekomendacijų turinys galėtų būti 
keičiamas priimant dalinius pakeitimus, dėl kurių balsuoja visi komiteto nariai. 

12. Pirmininkės pranešimai dėl 2013 m. spalio 17 d. koordinatorių priimtų sprendimų

a. Naujausia informacija apie faktų nustatymo vizitus

 Airija: vizitas atšaukiamas dėl nepakankamo jame dalyvauti norinčių EP narių 
skaičiaus ir tam tikrų organizacinių priežasčių, susijusių su Airijos parlamentu.

b. Dabartinių ataskaitų ir nuomonių apžvalga:

Taikant d'Hondto metodą pranešimai paskirti šioms frakcijoms:

 pranešimas dėl Europos pilietybės – EFD frakcijai;
 komiteto 2013 m. metinis pranešimas – EPP frakcijai.

Frakcijų prašoma paskirti pranešėjus iki 2013 m. spalio 10 d.

Koordinatoriai sutarė dėl laiško, kurį numatoma nusiųsti LIBE komitetui dėl pranešimo 
dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje, projekto.

Dėl pasiūlyto ECON komiteto pranešimo dėl krizės poveikio, kuriam parengti dabar 
laukiama leidimo, koordinatoriai sutarė, kad PETI komitetas galėtų pateikti nuomonę 
laišku, kuriame jis išsamiai išdėstytų savo išvadas, padarytas po komiteto rugsėjo 24 d. 
surengto klausymo tema „Krizės poveikis Europos piliečiams ir jų demokratinio 
dalyvavimo Sąjungos valdyme stiprinimas“ ir išnagrinėjus gautas peticijas.

c. Lapkričio mėn. komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.

Peticija Nr. 0847/2011 papildytas darbotvarkės projektas patvirtintas.

d. Procedūriniai klausimai

Dauguma koordinatorių pritarė keturių iš jų pasiūlytoms priemonėms dėl peticijų 
nagrinėjimo (žr. papildomą priedą), nurodydami savo visapusišką paramą sekretoriatui 
rengiant vėluojančias naujų peticijų santraukas. 
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Sekretoriatas pateikė nariams išsamią informaciją apie papildomą darbo krūvį 2013 m. ir 
apie poveikį, kurį daro tai, kad postai lieka laisvi per ilgą laikotarpį.

Nariai taip pat buvo informuoti apie 2013 m. daugybės surengtų faktų nustatymo vizitų, 
ombudsmeno rinkimų ir kitų veiksnių, dėl kurių vėluojama parengti santraukas, poveikį. 

e. Skubos procedūra

Koordinatoriai sutarė taikyti skubos procedūrą šioms peticijoms:

 peticijai Nr. 0051/2013;
 peticijoms Nr. 1194/2013–1574/2013 ir kitoms galimoms peticijoms dėl 

Malagrotta sąvartyno.

Koordinatoriai nutarė netaikyti skubos procedūros peticijai Nr. 0570/2013, o nusiųsti 
laišką kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir paprašyti jų suteikti šiuo 
klausimu daugiau informacijos.

f. Žodiniai klausimai

 Koordinatoriai patvirtino, kad plenariniame posėdyje pateiks žodinius klausimus, 
susijusius su peticijomis dėl gyvūnų gerovės; peticijomis dėl hipotekos bankų 
veiklos Ispanijoje; peticijomis dėl apgavikiškos praktikos ir tariamo 
piktnaudžiavimo parduodant finansines priemones Ispanijos taupomųjų bankų 
klientams; peticijomis dėl atliekų tvarkymo Kampanijoje;

g. Kiti klausimai

 Koordinatoriai nusprendė iš naujo pateikti Pirmininkų sueigai komiteto pirmininko 
prašymą dėl pranešimų savo iniciatyva dėl piliečių iniciatyvos ir Teisingumo 
Teisme nagrinėjamų peticijų.

 Daugumos balsais koordinatoriai nutarė baigti nagrinėti peticiją Nr. 1298/2012 
(SD, ALDE, EFD frakcijos balsavo už, EPP frakcija – prieš, GUE frakcija 
susilaikė).

 2014 m. PETI komiteto posėdžių kalendorius patvirtintas.
 Buvo atsižvelgta į programos projektą „2013 m. darbo įgyvendinant ES JT 

Neįgaliųjų teisių apsaugos konvenciją forumas“. 
 Pirmininkė paprašė paremti iniciatyvą nusiųsti laišką Tarybai pirmininkaujančiai 

valstybei dėl skubaus Marakešo sutarties dėl akliesiems skaityti skirtų kūrinių 
ratifikavimo.

Kalbėjo: pirmininkė, Zoltán Bagó, Edit Bauer ir Alajos Mészáros. 

13. Peticija Nr. 660/2011 dėl bendrų Europos standartų, taikomų prevencinėms ir 
gydymo iniciatyvoms, susijusioms su nėštumu ir gimdymu, kurią pateikė Lenkijos 
pilietė Anna Spyra
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Kalbėjo: pirmininkė, Anna Spyra (peticijos pateikėja), Isabel de la Mata (Komisija), Jarosław 
Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru ir Lena Kolarska-Bobińska.

Sprendimas: peticiją palikti nebaigtą nagrinėti, prašyti Europos Komisijos suteikti 
informaciją, susijusią su kūdikių mirtingumo ir invalidumo rodikliais ES ir su galimybe 
taikyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SECV) 168 straipsnio 5 ir 6 dalis; prašyti 
Lenkijos nuolatinės atstovybės ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pateikti nuomonę.

14. Peticija Nr. 1454/2012 dėl tariamos diskriminacijos, susijusios su studentų iš 
Anglijos Škotijoje mokamais mokesčiais, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis 
William Sanders

Kalbėjo: pirmininkė, Antoniu Marc (Komisija), Peter Jahr ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Sprendimas: peticiją palikti nebaigtą nagrinėti; prašyti Komisijos suteikti daugiau 
informacijos; nusiųsti laišką Škotijos peticijų komitetui.

Nuo 16.15 val. pirmininkavo komiteto pirmininkės pavaduotojas Carlos José Iturgaiz Angul.

15. Peticija Nr. 1186/2007 dėl Didžiosios Britanijos piliečių draudimo medicinos 
išlaidoms padengti Prancūzijoje, kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis Michael 
Cain
ir
Peticija Nr. 1218/2007 dėl Prancūzijoje gyvenančių Didžiosios Britanijos piliečių 
draudimo medicinos išlaidoms padengti, kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis 
Djordjevic Peter

Kalbėjo: pirmininkė, Els Vertongen (Komisija).

Sprendimas: peticiją palikti nebaigtą nagrinėti; prašyti Komisijos suteikti daugiau 
informacijos. Komisija turėtų nedelsiant pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, nes 
peticijos pateiktos 2007 m.

16. Peticija Nr. 0277/2010 dėl galimybių perduoti teisminius ir neteisminius 
dokumentus paštu arba elektroninėmis priemonėmis nebuvimo Lenkijoje, kurią 
pateikė Lenkijos pilietis A. K.
ir
Peticija Nr. 1399/2010 dėl Lenkijoje ribojamų teisių, susijusių su teisminių ir 
neteisminių dokumentų įteikimu, kurią pateikė Lenkijos pilietė Henryka Glenc

Kalbėjo: Patrizia de Luca (Komisija) ir Peter Jahr. Posėdžių salėje išdalytas A. K. 
(peticijos pateikėjas) pateiktas dokumentas.

Sprendimas: peticiją baigti nagrinėti remiantis Komisijos pateikta informacija, kuriai 
komitetas visiškai pritarė.
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17.  Peticija Nr. 1691/2012 dėl Italijoje gaunamos pensijos ir Italijos pensijų draudimo 
agentūros INPS, kurią pateikė Vokietijos pilietis Erwin Michaeler

Kalbėjo: pirmininkė, Els Vertongen (Komisija)ir Peter Jahr.. 

Sprendimas: peticiją palikti nebaigtą nagrinėti; nusiųsti agentūrai INPS laišką, kuriame bus 
prašoma pateikti paaiškinimą. 

18. B skirsnio peticijos

Bus baigtos nagrinėti šios peticijos: 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 1020/2006, 
0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 1068/2008, 
0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 0486/2012, 
0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 1265/2012, 
1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 1416/2012, 
1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 1458/2012, 
1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 1584/2012, 
1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 1659/2012, 161/2012, 
1684/2012.

Iš B skirsnio bus išbrauktos šios nebaigtos nagrinėti peticijos: 0840/2004, 0546/2005, 
0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 1444/2012, 1445/2012, 
1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 1571/2012.

19. Kito posėdžio data ir vieta
 2013 m. lapkričio 25 d. 15.00–18.30 val.
 2013 m. lapkričio 26 d. 9.00– 12.30 val.

Posėdis baigtas 17.40 val.

Priedai:

Peticijų, kurios paskelbtos priimtinomis po paskutinio posėdžio (2013 m. rugsėjo 16–17 d.), 
sąrašas.
Peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama atšaukti, baigti nagrinėti 
arba nagrinėti iš naujo, sąrašas.
Abejotinų peticijų sąrašas.

EP narės Margaretos Auken pareiškimas dėl faktų nustatymo vizito į Daniją.

Papildomas priedas: 

Darbo metodai. Koordinatorių spalio mėn. priimti sprendimai.

Koordinatorių 2013 m. spalio 17 d. posėdyje priimti sprendimai
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1. Būtina be jokių išimčių ir vėlavimų laikytis 2013 m. birželio 19 d. posėdyje sutartų 
peticijų nagrinėjimo terminų.

2. Nariai BŪTINAI turi atsižvelgti į vėlavimą nagrinėjant 2013 m. užregistruotas peticijas.
Iš šiandien užregistruotų 1 673 peticijų tik 50 perduota nariams priimtinumui nustatyti.
Būtina imtis šių skubių priemonių:

 daugiau nepriimti prašymų dėl ataskaitų, nuomonių, rezoliucijų ir delegacijų 
vizitų, kol bus sutvarkyta didžioji 2013 m. užregistruotų peticijų dalis;

 perduoti nariams santraukas ir rekomendacijų projektus iš karto, kai jie bus 
išversti į anglų kalbą; nariai visada gali prašyti peržiūrėti priimtą sprendimą;

 gali būti imamasi kitų priemonių PETI komiteto sekretoriato ir frakcijų 
administratorių siūlymu.

3. Vėliau, bet dar nesibaigus šiai Parlamento kadencijai, turės būti paprašyta, kad 
Generalinis sekretorius peržiūrėtų PETI procedūras pagal Darbo tvarkos taisyklių 201, 
202, 203 ir 203a straipsnius.

4. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti dviem filtrams, kurie turės būti nustatyti PETI komiteto 
sprendimu: vienas bus įrengtas Tarybai pirmininkaujančios valstybės GD ir skirtas 
administracinėms procedūroms nagrinėjant abejotinas peticijas, o kitą, skirtą papildomam 
teisiniam peticijos priimtinumo klausimo nagrinėjimui, įrengs IPOL GD PETI komiteto 
sekretoriate.

5. Šios priemonės nedarys poveikio jokiems skubos tvarka nagrinėjamiems klausimams.
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