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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2013)11 25_26

PROTOKOLAS
2013 m. lapkričio 25 d. 15.00–18.30 val.

ir 2013 m. lapkričio 26 d. 9.00–12.30 val. posėdis
BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2013 m. lapkričio 25 d., pirmadienį, 15.05 val. pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Darbotvarkės tvirtinimas PETI_OJ PE523.156v01-00

Dėl darbotvarkės projekto 16 punkto Tatjana Ždanoka ir Angelika Werthmann pranešė, 
kad jos nesutinka su darbo dokumente esančiu pirmininkės tekstu dėl faktų nustatymo 
vizito Galisijoje ir kad 16 punktą iš darbotvarkės reikėtų išbraukti. Buvo nuspręsta šio 
punkto svarstymą atidėti. Peter Jahr pabrėžė, kad jo frakcija prieštarauja sprendimui 
atidėti punkto svarstymą.

Darbotvarkė patvirtinta.

2. 2013 m. spalio 17 d. posėdžio protokolo tvirtinimas

Angelika Werthmann paprašė pašalinti Margaret Auken rašytinį pareiškimą dėl faktų 
nustatymo vizito Danijoje, kuris buvo pateiktas kaip šio protokolo priedas. Pirmininkė 
atkreipė dėmesį į prašymą ir buvo nuspręsta, kad priedas su pareiškimu iš protokolo bus 
pašalintas.

Protokolai patvirtinti.

3. Pirmininkės pranešimai

Pirmininkė pranešė, kad Emily O'Reilly, naujoji Europos ombudsmenė, antradienį 
pirmą kartą pasirodys komitete ir pristatys savo pirmąją specialiąją ataskaitą. Taip pat 
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antradienį į komiteto posėdį atvyks Airijos parlamento peticijų komiteto narių ir 
darbuotojų delegacija stebėti, kaip dirba Peticijų komitetas.

Pirmininkė pranešė, kad dalyvaus toliau nurodytų peticijų pateikėjai arba jų atstovai. 
Lapkričio 25 d., pirmadienį:

– peticija Nr. 0683/1998 dėl užsienio kalbos lektorių padėties Italijoje: D. Petrie ir 
J. Innes;

– peticija Nr. 1954/2012 dėl profesinių kvalifikacijų Vengrijoje: Bea Judit Bodrogi 
(peticijos pateikėjo atstovė);

– peticija Nr. 1380/2011 dėl Komisijos nuomonės dėl Dėros miesto Vengrijoje plėtros 
plano: Ferenc Tibor Zsák;

– peticija Nr. 1342/2011 dėl Vandens pagrindų direktyvos, Atsakomybės už žalą 
aplinkai direktyvos ir Orhuso konvencijos pažeidimų: Noelia Jurado Ortega 
(peticijos pateikėjos atstovė);

– darbo dokumento svarstymas dėl faktų nustatymo vizito Graikijoje: J. Gkikas ir 
K. Papadopoulos;

– peticija Nr. 0847/2011 dėl taupymo Europos Sąjungos viešųjų paslaugų sektoriuje: 
Mohammad Reza Fardoom.

Lapkričio 26 d., antradienį:

– peticija Nr. 1441/2012 dėl sąvartyno Bois du Roi vietovėje (Prancūzija): Jean-Claude 
Bocquillon (peticijos pateikėjo atstovas);

–  peticija Nr. 1194/2013 dėl atliekų tvarkymo vietos Romoje (Falkonjanos vietovė), 
kuri pakeistų Malagrotos sąvartyną, nustatymo: Andrea Panetto (peticijos pateikėjos 
atstovas);

– peticija Nr. 1574/2013 ta pačia tema: Pasquale Calzetta;
– peticija Nr. 1713/2013 ta pačia tema: Parlamento narys Alfredo Pallone;
– peticija Nr. 1856/2013 ta pačia tema: Laura Pasetti;
– peticija Nr. 0051/2013 dėl dujų projektų Huelva (Ispanija): Pedro Jimenez San Jose 

ir Francisco Velasco Heredero (bendrovės „Gas Natural“ vardu); 
– peticija Nr. 0085/2013 dėl dujų išgavimo be IPPC leidimo: David Hammerstein 

(peticijos pateikėjo atstovas).

Pirmininkė pranešė nariams, kad prie pirmininkės pastabų pridėti priedai ir abejotinų 
pasiūlymų sąrašas buvo išdalytas, kad nebuvo sulaukta jokių prieštaravimų ir kad šie 
dokumentai bus pridėti prie posėdžio protokolo.

Pirmininkė pranešė nariams, kad Rolandas Paksas, PETI komiteto nuomonės dėl ES 
teisės stebėsenos metinės ataskaitos referentas, negalėjo dalyvauti ir jį pakeis Juozas 
Imbrasas.

4. Kiti klausimai

Carlos José Iturgaiz Angulo (pirmininkės pavaduotojas) pasiūlė darbo dokumento dėl 
Galisijos rengimo procedūrą aptarti vėliau po pietų vyksiančiame koordinatorių 
posėdyje.

*** Balsavimas ***
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5. Nuomonė dėl 29-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo kontrolės 
ataskaitos

Priimti pakeitimai: 1, 2, 3, (§ 1a (naujas) žodinis pak., 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 1 
kompr. pak., 17, 21, 26, 31, 32, (§9 b (naujas) žodinis pak., 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43 ir 44.
Atmesti pakeitimai: 5, 9, 22 (1 dalis), 30, 40, 45 ir 46.
Atkritę pakeitimai: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (2 dalis), 28 ir 29.
Atšaukti pakeitimai: -
Galutinis balsavimas: 14 narių balsavo už, 1 – prieš, susilaikiusių nebuvo.

*** Balsavimo pabaiga ***

Dalyvauja Europos Komisijos atstovai

A. Komitete nagrinėjamos peticijos remiantis raštišku Komisijos atsakymu arba 
kitais gautais dokumentais

6. Peticija Nr. 0749/2012 dėl bandymo, kurio metu Mančesterio oro uoste naudojami 
rentgeno kūno skaitytuvai, trukmės pratęsimo, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis M. B.
ir 
Peticija Nr. 1636/2012 dėl Jungtinės Karalystės oro uostuose naudojamų kūno 
skaitytuvų, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis B. M.

Kalbėjo: pirmininkė, Kai Tullius (Europos Komisija) ir Victor Boştinaru. 
Sprendimas: baigti nagrinėti peticiją, remiantis Komisijos pranešimu, kad Mančesterio 
oro uostas neseniai pakeitė senuosius rentgeno skaitytuvus naujais milimetrinių bangų 
skaitytuvais ir kad Jungtinė Karalystė neseniai atsisakė politikos, pagal kurią 
nesutinkant pasitikrinti skaitytuvais neleidžiama skristi (angl. „no scan no flight“). 
Dabar bet kuriam atsisakiusiam oro uoste praeiti pro skaitytuvą yra siūlomi alternatyvūs 
tikrinimo metodai.

7. Peticija Nr. 0689/1998 dėl užsienio kalbos lektorių padėties Italijoje, kurią pateikė 
Didžiosios Britanijos pilietis David Petrie „Associazione Lettori di Lingua 
Straniera in Italia“ vardu
ir
Peticijos Nr. 0508 ir 0509/2007 dėl diskriminacinio elgesio su užsienio kalbos 
asistentais Kaljario universitete ir kituose Italijos universitetuose, kurią pateikė 
Didžiosios Britanijos piliečiai Simon Lander ir Cheryl Wolley

Kalbėjo: pirmininkė, David Petrie (peticijos pateikėjas), Francisco Perez Flores 
(Europos Komisija), Margrete Auken, Victor Boştinaru ir Jaroslav Paška.
Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas, laukiama papildomos informacijos iš 
Europos Komisijos.
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8. Peticija Nr. 1954/2012 dėl to, kad Vengrija tariamai pažeidžia direktyvą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kurią pateikė Vengrijos pilietis Fazakas 
Palma ir dar du peticiją pasirašę asmenys asociacijos „Birth House Association“ 
vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Bea Judit Bodrogi (peticijos pateikėjo atstovė), Konstantionos 
Tomaras (Europos Komisija), Kinga Göncz, Margrete Auken ir Victor Boştinaru. 
Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas, laukiama papildomos informacijos iš 
Europos Komisijos ir peticijos pateikėjo.

9. Peticija Nr. 1380/2011 dėl Europos Komisijos nuomonės C (2011) 351 dėl floros ir 
faunos apsaugos keičiant Dėro miesto Vengrijoje plėtros planą, kurią pateikė 
Vengrijos pilietis Ferenc Tibor Zsák Rytų Vengrijos aplinkos saugotojų draugijos 
vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Ferenc Tibor Zsák (peticijos pateikėjas), Przemyslaw Oginski 
(Europos Komisija), Margrete Auken ir Jaroslav Paška.
Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas, laukiama papildomos informacijos iš 
Europos Komisijos. Bus prašomo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto nuomonės.

10. Peticija Nr. 1342/2011 dėl Vandens pagrindų direktyvos, Direktyvos dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą ir Orhuso konvencijos pažeidimų San 
Barnabėje, Alchesirasase (Kadisas), kurią pateikė Vokietijos pilietė Rosmarie 
Hennecke-Gramatzki Juodojo gandro ornitologų draugijos (isp. Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra) vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Noelia Jurado Ortega (peticijos pateikėjos atstovė), José Maria 
Ramos Florido (Europos Komisija), Iñaki Irazabalbeitia Fernández ir Victor Boştinaru.
Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas, laukiama papildomos informacijos iš 
Europos Komisijos. Ispanijos nuolatiniam atstovui bus išsiųstas laiškas.

Nuo 16.53 val. posėdžiui pirmininkavo Carlos José Iturgaiz Angulo (pirmininkės 
pavaduotojas).

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

Kalbėjo: Carlos José Iturgaiz Angulo (delegacijos vadovas), Marino Baldini, Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos (peticijos 
pateikėjas) ir Kyriakos Gkikas (peticijos pateikėjas). Delegacijos nariai turi susitikti ir 
atsižvelgdami į rekomendacijas apsvarstyti pasiūlymus ir užbaigti dokumentą.

12. Peticija Nr. 0847/2011 dėl taupymo Europos viešųjų paslaugų sektoriuje, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Mohammad Reza Fardoom, organizacijos 
„Solidarity, Independence and Democracy (SID)“ vardu

Kalbėjo: pirmininkė ir Mohammad Reza Fardoom (peticijos pateikėjas).
Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas. Bus paprašyta Biudžeto komiteto 
nuomonės.
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Nuo 17.58 val. posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininkė Ermina Mazzoni. Posėdis 
sustabdytas 18.04 val. 

13. Koordinatorių posėdis (uždaras)

* * * 

2013 m. lapkričio 26 d., antradienis, 9.00 val.

9.10 val. posėdis atnaujintas pirmininkaujant komiteto pirmininkei Erminai Mazzoni.

14. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

PETI komiteto darbo metodų įgyvendinimas

Koordinatoriai atkreipė dėmesį į Generalinio sekretoriato parengtą darbo metodų tarpinę 
ataskaitą pagal 2013 m. birželio ir spalio mėn. koordinatorių sprendimus, padarytą pažangą ir į 
sumažėjusį neatliktų darbų kiekį. Buvo susitarta, kad reikia atlikti reguliarias patikras ir 
patvirtinti metodų veiksmingumą.

Būsimo internetinio peticijų pateikimo portalo pristatymas

Koordinatoriai atkreipė dėmesį į dokumento apie naujo internetinio peticijų pateikimo portalo 
kūrimą santrauką. Jie pripažino ir patvirtino taikomą metodą ir iki šiol padarytą darbą. Jie taip 
pat patvirtino atrankos klausimyno projektą ir sutiko, kad iki 2014 m. turėtų būti bandomasis 
etapas, kuriuo Parlamento nariams ir jų darbuotojams suteikiama galimybė išbandyti naująjį 
portalą, susipažinti su juo ir, jei reikia, pasiūlyti galimų pakeitimų. Margrete Auken pabrėžė, 
kad kuriant portalą reikėtų paisyti Darbo tvarkos taisyklių, įskaitant galimybę kitiems 
asmenims nei (pagrindinis) peticijos pateikėjas pridėti savo parašą remiant peticiją pagal 202 
straipsnį.

Europos ombudsmeno specialioji ataskaita dėl skundo, susijusio su FRONTEX

Koordinatoriai sutiko paprašyti komiteto leidimo parengti pranešimą apie Europos 
ombudsmeno specialiąją ataskaitą pagal Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalį. S&D 
frakcija – pagrindinė kandidatė skirti šio pranešimo pranešėją. Pagal tvarkaraštį komitetas 
turėtų priimti pranešimą kovo mėn., o jį pristatyti ir balsuoti dėl jo – balandžio mėn.

Sprendimai dėl skubos procedūrų

Koordinatoriai atskirais balsavimais išreiškė savo poziciją dėl pasiūlymo dėl skubos procedūrų:

– peticijos Nr. 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 
2056/2013 ir 2091/2013 dėl imigracijos į Viduržemio jūrą ir ypač dėl pastarųjų įvykių 
Lampedūzoje – patvirtinta vienbalsiai;

– peticija Nr. 2259/2013 dėl atgaline data taikomo Italijos teisės akto Nr. 190/2012 dėl 
netinkamumo ir draudimo dalyvauti rinkimuose dėl teistumo, su daugiau kaip 55 tūkst. parašų 
– atmesta, laukiama vertimo, kad būtų galima nuodugniau išnagrinėti ir visiškai suprasti 
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problemą;

– peticija Nr. 1753/2013 dėl besitęsiančios Ispanijos (Gibraltaro) sienos kontrolės problemos –
atmesta, nes nenustatyta jokių skubos elementų;

– peticija Nr. 1845/2013, kuria siūlomas visos Europos branduolinių reaktorių atsakomybės 
draudimas (su 14 658 parašais) – atmesta, nes nenustatyta jokių skubos elementų;

– peticija Nr. 1784/2013 dėl M. Gilberti ekstradicijos – patvirtinta daugumos.

Darbotvarkių projektai

Koordinatoriai jau patvirtino gruodžio 5 d. posėdžio darbotvarkės projektą raštu. Jiems buvo 
pranešta, kad gruodžio 16 d. posėdžio darbotvarkės projektas bus išsiuntinėtas ir kad nariai gali 
siūlyti jį keisti.

Prašymai keisti rekomendacijas

Koordinatoriai patvirtino visus prašymus keisti rekomendacijas, išskyrus rekomendaciją dėl 
peticijos Nr. 0324/2013, kuri Victoro Boştinaru prašymu lieka nepakeista, o tai reiškia, kad 
pagal Generalinio sekretoriato rekomendaciją peticija yra nepriimtina.

Kita informacija

Koordinatoriai atkreipė dėmesį į:

– Lietuvos nuolatinei atstovybei skirtą laiško projektą dėl peticijos Nr. 0358/2011;
– 2013 m. spalio 24 d. pirmininkų komiteto konferencijai išsiųstą laišką, kuriame pakartojami 

prašymai parengti du INI pranešimus apie Europos piliečių iniciatyvą ir apie Teisingumo 
Teisme nagrinėjamas bylas pagal 2013 m. spalio 17 d. koordinatorių sprendimą;

– laiško projektą, kuris bus išsiųstas Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai, 
dėl skubaus Marakešo sutarties dėl skaitymo medžiagos akliesiems ratifikavimo pagal 
2013 m. spalio 17 d. koordinatorių sprendimą;

Koordinatoriai atkreipė dėmesį į šiuos tvarkaraščius:

2013 m. ES pilietybės ataskaita (grindžiama COM(2013) 269 final)
Pranešėjas: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Ataskaitos projekto pristatymas anglų kalba: lapkričio 26 d., antradienis 
Pakeitimų pateikimo terminas: gruodžio 16 d.
Pakeitimų pristatymas: sausio 20–21 d.
Šešėlinių pranešėjų posėdis: sausio pabaiga.
Balsavimas PETI komitete: 2014 m. vasario 10–11 d.
Numatomas plenarinis posėdis: antroji vasario mėn. sesija. 

PETI komiteto 2013 m. metinė ataskaita
Pranešėjas: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

Pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl darbo dokumento: gruodžio 5 d., ketvirtadienis.
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Pranešimo projekto pristatymas: 2014 m. sausio 20–21 d.
Pakeitimų pateikimo terminas: 2014 m. sausio 24 d.
Pakeitimų pristatymas ir balsavimas PETI komitete: 2014 m. vasario 10–11 d.
Numatomas plenarinis posėdis: 2014 m. vasario 27 d.

Peter Jahr pranešė koordinatoriams, kad Lena Kolarska-Bobińska, kuri buvo paskirta PETI 
komiteto metinės ataskaitos PPE frakcijos pranešėja, atsistatydino iš savo pareigų Parlamente, 
nes nusprendė tarnauti savo šaliai kaip naujoji Lenkijos mokslo ir aukštojo mokslo ministrė. 
Metinės ataskaitos pranešėjo funkcijas perims Jarosław Leszek Wałęsa.

Koordinatoriai taip pat atkreipė dėmesį į:

– rašytinius atsiliepimus apie renginį „2013 m. darbo forumas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo ES“;

– Europos neįgaliųjų forumo išsiųstą raštą su pasiūlymu įsteigti Peticijų komiteto 
vadovaujamą darbo grupę ir Klauso-Heinerio Lehne išsiųstą raštą visiems komitetų 
pirmininkams, kuriuo kviečiama pareikšti susidomėjimą, į kurį pirmininkas atitinkamai 
atsakytų.

Kiti klausimai

Koordinatoriai atkreipė dėmesį į komiteto narių daugumos sprendimu atidėtą darbo dokumento 
dėl faktų nustatymo vizito Galisijoje svarstymą. Nuspręsta, kad dokumentas bus aptariamas 
Biuro koordinuojamame posėdyje, taip siekiant pabandyti, kad delegacijos nariai susitartų dėl 
aprašomosios dalies. Koordinatoriai patvirtino tvarkaraštį ir pakeitimų pateikimo bei darbo 
dokumento patvirtinimo terminus.

Pakeitimų pateikimo terminas: 2013 m. lapkričio 27 d.
Pakeitimų svarstymas: 2013 m. gruodžio 5 d. (vertimų dar nėra)
Balsavimas: 2013 m. gruodžio 16 d.

15. ES pilietybės ataskaita. ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis (COM(2013) 269 
galutinis)

Kalbėjo: pirmininkė, Nikolaos Salavrakos (pranešėjas), Tatjana Ždanoka, Heinz K. 
Becker, Nikolaos Chountis ir Victor Boştinaru.

Pakeitimų pateikimo terminas: 2013 m. gruodžio 16 d.
Pakeitimų svarstymas: 2014 m. sausio 20–21 d.
Tvirtinimas komitete: 2014 m. vasario 10–11 d.

16. Faktų nustatymo vizito į Galisiją Ispanijoje ataskaita.

Šio punkto svarstymas atidėtas.

17. Peticija Nr. 1441/2012 dėl sąvartyno vietovėje Bois du Roi (Prancūzija), kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Didier Malé
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Kalbėjo: pirmininkė, Jean-Claude Bocquillon (peticijos pateikėjo atstovas), Bartosz 
Zambrycki (Europos Komisija), Carlos José Iturgaiz Angulo (Phillippe’o Boullando 
vardu) ir Peter Jahr.
Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas, laukiama papildomos informacijos iš 
Europos Komisijos.

18. Peticija Nr. 1194/2013 dėl atliekų tvarkymo vietos Romoje (Falkonjanos vietovė), 
kuri pakeistų Malagrotos sąvartyną, nustatymo, kurią pateikė Italijos pilietė Lidia 
Panetto
ir
peticija Nr. 1574/2013 dėl atliekų tvarkymo Falkonjanoje, kurią pateikė Italijos 
pilietis Pasquale Calzetta
ir
peticija Nr. 1713/2013 ta pačia tema, kurią pateikė Italijos pilietis EP narys 
Alfredo Pallone ir 4 kiti EP nariai
ir
peticija Nr. 1856/2013 ta pačia tema, kurią pateikė Italijos pilietė Laura Pasetti
ir
peticija Nr. 1968/2013 ta pačia tema, kurią pateikė Italijos pilietis Luigino Bucchi
ir
peticija Nr. 2330/2013 ta pačia tema, kurią pateikė Italijos pilietė Europos 
Parlamento narė Roberta Angelilli

Kalbėjo: pirmininkė ir Andrea Baffoni (peticijos pateikėjo atstovė), pirmininkė, 
įsiterpusi pasveikinti komiteto delegaciją už Airijos parlamento tyrimus, priežiūrą ir 
peticijas, Pasquale Calzetta (peticijos pateikėjas), Laura Pasetti (peticijos pateikėja), 
Luigino Bucchi (peticijos pateikėjas), Ion Codescu (Europos Komisija), Margrete 
Auken, Judith A. Merkies, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, pirmininkė ir Roberta 
Angelilli.
Sprendimas: peticijų svarstymas nebaigtas, laukiama papildomos informacijos iš 
Europos Komisijos. Už aplinką atsakingam Komisijos nariui Janezui Potočnikui bus 
išsiųstas laiškas, kuriuo jis bus raginamas atvykti į komitetą ir aptarti atliekų padėties 
Lacijuje problemą, taip pat jam siūloma apsilankyti nagrinėjamoje vietovėje Lacijaus 
regione.

19. Peticija Nr. 0051/2013 dėl gamtinių dujų išgavimo, laikymo ir gabenimo projektų 
patvirtinimo tinklo „Natura 2000“ vietovėje Donjana (Huelva), kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Pedro Jimenez San José, Izquerda Unida vardu
ir
peticija Nr. 0085/2013 dėl dujų išgavimo, laikymo po žeme ir atliekų tvarkymo 
vietovėje Donjana (Huelva) be IPPC leidimo nuo 2008 m., kurią pateikė Ispanijos 
pilietis Aurelio González Peris asociacijos Asocación Mesa de la Ría de Huelva
vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Pedro Jimenez San José (peticijos pateikėjas), David Hammerstein 
(antrosios peticijos pateikėjo atstovas), Ion Codescu (Europos Komisija), Willy Meyer, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero (bendrovės „Gas Natural“ 
atstovas, gamtinių dujų projekto Donjanoje vykdytojas (0051/13), Luis Yáñez-
Barnuevo García ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández.
Sprendimas: peticijų svarstymas nebaigtas, laukiama papildomos informacijos iš 
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Europos Komisijos.

20. Komiteto pirmininkės pranešimas apie Airijos parlamento tyrimus, priežiūrą ir 
peticijas

Kalbėjo: pirmininkė ir Pádraig Mac Lochlainn TD (Tyrimų, priežiūros ir peticijų 
komiteto pirmininkas), kuris dėkojo Peticijų komitetui, kad pakvietė ir šiltai sutiko jo 
delegaciją. Jis pabrėžė, kad EP Peticijų komitetas atlieka pavyzdinį vaidmenį, kaip 
turėtų dirbti peticijų komitetai, ir kad svarbiausias vizito tikslas buvo stebėti PETI 
komiteto procedūras ir iš jų mokytis. P. Mac Lochlainn ypač dėkojo Davidui Lowe’ui 
(PETI komiteto sekretoriato vadovui), kuris šiame pradiniame etape davė Tyrimų, 
priežiūros ir peticijų komitetui daug naudingų ir vertingų patarimų. Ji apibrėžė Tyrimų, 
priežiūros ir peticijų komiteto įgaliojimus ir procedūras, taip pat pabrėžė dabartinės 
Europos ombudsmenės Emily O'Reilly palaikymą steigiant šį komitetą.

21. Europos ombudsmenės Emily O'Reilly specialiojo pranešimo dėl skundo, susijusio 
su FRONTEX agentūra, pristatymas

Kalbėjo: pirmininkė, kuri pristatė ir pasveikino naująją Europos ombudsmenę, Emily 
O'Reilly (Europos ombudsmenė), kuri pristatė komitetui savo pirmąją specialiąją 
ataskaitą, Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Emily 
O'Reilly (Europos ombudsmenė), kuri atsakė į pirmiau kalbėjusiųjų jai pateiktus 
klausimus, ir pirmininkė, kuri pranešė Europos ombudsmenei, kad Peticijų komitetas 
nusprendė nedelsiant nagrinėti keletą peticijų dėl problemų, susijusių su imigracija į 
Viduržemio jūros šalis.

 * * * 

Posėdis baigtas 12.36 val.

* * *

B. Peticijos, kurias siūloma baigti nagrinėti, remiantis raštišku Komisijos 
atsakymu arba kitais gautais dokumentais

Baigtos nagrinėti šios peticijos: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 1595/2009, 
1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 1485/2012, 
1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 1518/2012, 
1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 1658/2012, 
1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 ir 1738/2012.

Peticijos Nr. 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 ir 1514/2012 kito posėdžio 
darbotvarkėje bus perkeltos iš skirsnio „B“ ir aptariamos skirsnyje „A“.

22. Kito posėdžio data ir vieta

2013 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Priedai: 
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Peticijų, paskelbtų priimtinomis nuo praėjusio 2013 m. spalio 17 d. posėdžio, sąrašas.
Peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama atšaukti, baigti nagrinėti arba 
nagrinėti iš naujo, sąrašas.
Abejotinų peticijų sąrašas.
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