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Peticijų komitetas

PETI_PV(2013)228_1

PROTOKOLAS
2013 m. gruodžio 5 d. 9.00–12.30 val. posėdis

BRIUSELIS

2013 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 9.40 val. posėdį pradėjo pirmininkė Erminia Mazzoni.

1. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių posėdžio

Koordinatorių posėdžio, kuris vyko prieš pat komiteto posėdį tą pačią dieną 9.05–
9.35 val., klausimu pirmininkė pranešė, kad: 

koordinatoriai vienbalsiai pritarė prašymui pateikti skubos tvarka peticijas 
Nr. 1375/2013 ir 1666/2013.

Atsižvelgdami į Peterio Jahro pateiktą atitinkamą pasiūlymą, koordinatoriai susitarė, 
kad prašymai dėl skubos tvarkos gali būti priimti ir apsvarstyti tik iki sausio mėn. 
koordinatorių posėdžio, kad būtų pakankamai laiko prieš prasidedant priešrinkiminiam 
laikotarpiui. 
Gruodžio 16 d. posėdžio darbotvarkės projektas buvo išsiųstas patvirtinti pagal 
rašytinę procedūrą ir buvo patvirtintas, o sausio mėn. (2014 m. sausio 20–21 d.) 
posėdžio darbotvarkės projektas bus išsiųstas patvirtinti pagal rašytinę procedūrą per 
ateinančias kelias dienas.

Atsižvelgiant į Teminio skyriaus užsakytą tyrimą dėl pranešimo „Europos piliečių 
iniciatyva – pirmoji įgyvendinimo patirtis“, buvo pasiūlyta pristatyti šį tyrimą per 
vasario mėn. (2014 m. vasario 10–11 d.) komiteto posėdį. Per to paties mėnesio 
koordinatorių posėdį koordinatoriai turės galimybę aptarti tikslią šių Europos piliečių 
iniciatyvų klausymų procedūrą.

Nariai apsvarstė ir pritarė pirmininkės pasiūlymui dėl atsakomojo laiško komitetų 
pirmininkų sueigos pirmininkui K. Lehne dėl ES pagrindų, sukurtų pagal JT neįgaliųjų 
teisių konvenciją, ir dėl tarpkomitetinės darbo grupės neįgaliųjų srityje sudarymo, ir 
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dėl kito JT neįgaliųjų teisių konvencijos pagrindų posėdžio (kuris numatytas 2013 m. 
gruodžio 18 d.) programos projekto ir aiškinamųjų dokumentų. 

Kalbant apie pranešimą dėl Europos ombudsmeno specialaus pranešimo dėl ES 
valstybių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX), pasakytina, kad buvo išsiųstas 
prašymas suteikti Peticijų komitetui leidimą parengti pranešimą savo iniciatyva. 
Suteikus leidimą, buvo susitarta dėl preliminaraus tvarkaraščio šiam pranešimui 
parengti ir priimti iki 2014 m. balandžio mėn.

Koordinatoriai taip pat atkreipė dėmesį į Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) 
nuomonę dėl Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 5 dalies, reglamentuojančios 
tiriamųjų vizitų pranešimo rengimą, išaiškinimą. 

Galiausiai, kalbant apie naują Peticijų komiteto (PETI) internetinį puslapį, buvo 
nutarta, kad bandomasis etapas bus pradėtas iki 2014 m sausio mėn. pabaigos taip 
sudarant galimybes Europos Parlamento nariams pamatyti ir susipažinti su naujo 
puslapio ypatumais prieš jam tampant viešai prieinamu.

2. Darbotvarkės tvirtinimas PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Kalbėdama apie darbotvarkės projekto 6 punktą (diskusija dėl tiriamojo vizito į 
Galisiją pranešimo), Tatjana Ždanoka pasiūlė, kad šis punktas nebūtų svarstomas, nes 
trūksta siūlomų pakeitimų vertimo ir dėl to, kad AFCO siūlomos tiriamųjų vizitų 
pranešimų rengimo procedūros tariamai nebuvo laikomasi. Pirmininkė priminė 
Tatjanai Ždanokai koordinatorių sprendimą dėl laikotarpio, skirto pakeitimams 
priimti, ir tai, kad buvo daug diskutuota ir balsuota šiuo klausimu. Prašymas atidėti 
diskusijos dėl Galisijos pranešimo terminą buvo atmestas remiantis Komiteto narių 
balsais (4 nariai balsavo už, 10 narių balsavo prieš termino atidėjimą ir susilaikiusiųjų 
nebuvo). Tatjana Ždanoka ir Angelika Werthmann pranešė, kad jos pateiks atskirą 
nuomonę dėl pranešimo.

3. Pirmininkės pranešimai

Pirmininkė pranešė nariams, kad buvo išdalintas pirmininkės pastabų priedas ir 
abejotinų peticijų sąrašas, kad nebuvo užregistruota jokių prieštaravimų ir kad šie 
dokumentai bus pridėti prie šio posėdžio protokolo.

4. Kiti klausimai

Klausimų nebuvo

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

1. Peticija Nr. 0338/2012 dėl Graikijos konkurencijos komisijos tariamai nevykdomų ES 
konkurencijos teisės aktų, kurią pateikė Graikijos pilietis Georgios Floras

Kalbėjo: Georgios Floras (peticijos pateikėjas), Dorothe Dalheimer (Europos Komisija), 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr
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Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas; Europos Komisija turi raštu pateikti savo 
poziciją šiuo klausimu, kuria remdamasis Komitetas imsis atitinkamų veiksmų.

2. Tiriamojo vizito į Galisiją (Ispanija) (2013 m. vasario 11–13 d.) pranešimas 

Kalbėjo: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel Servert 
Martin (Europos Komisija), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez Presedo, Willy 
Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe Boulland, Angelika 
Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Tatjana Ždanoka išsakė savo pastabas dėl darbotvarkės teigdama, kad ji nedalyvaus 
diskusijoje dėl pranešimo pakeitimų, nes ji mano, kad rengiant pranešimą nebuvo 
atsižvelgta į daugumos narių, dalyvavusių vizite, nuomonę. Pirmininkė į tai atsakė 
argumentuodama, jog buvo įdėtos visos pastangos, kad būtų rasta bendra nuomonė tarp 
delegacijos narių. Atsižvelgiant į tai, kad buvo sugaišta daug laiko užbaigti pranešimą, 
buvo nuspręsta, kad būtina pagaliau pradėti jo priėmimo procedūrą. Po to tęsėsi diskusija 
dėl procedūrinių klausimų dalyvaujant P. Boullandui, A. Werthmannui, F. J. Millánui 
Monui. Tuomet A. Sánchez Presedo atkreipė dėmesį į kai kurias esmines teksto dalis ir 
pasiūlė keletą rekomendacijų pakeitimų, kuriose remiamas skaidrumo aspektas. W. Meyer 
ir C. J. Iturgaiz pateikė pastabas dėl kitų procedūrinių aspektų. Servert Martin iš Europos 
Komisijos pranešė, kad Europos Komisija susilaiko nuo papildomų komentarų iki tol, kol 
pranešimas bus galutinai patvirtintas. Po to, kai pasisakė kiti kalbėtojai ( Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández, Philippe Boulland, Angelika Werthmann), Pirmininkė 
E. Mazzoni pranešė, kad balsavimas dėl Galisijos pranešimo vyks gruodžio 16 d.

Posėdis toliau tęstas 10.50 val. pirmininkaujant pirmininkės pavaduotojui Carlos José 
Iturgaiz Angulo. E. Mazzoni dar kartą patvirtino savo poziciją 10.55 val.

3. Peticija Nr. 1873/2012 dėl Prancūzijoje esančios žemės nuomos Vokietijos ūkininkui ir 
diskriminacijos dėl amžiaus, kurią pateikė Vokietijos pilietis Rolf Weber 

Kalbėjo: Petra Schott (Europos Komisija), Peter Jahr, Victor Boştinaru

Europos Komisijos atstovas pranešė, kad Prancūzija tinkamai perkėlė atitinkamą 
direktyvą į nacionalinę teisę ir pateikė papildomų komentarų šiuo klausimu. P. Jahr ir 
V. Boştinaru kritikavo Komisijos poziciją ir paragino ją rimčiau įgyvendinti ES sutartį. Jie 
taip pat priminė Komisijai, kad tai buvo atvejis, kuomet ji įsikišo į privačių subjektų 
santykius. 

Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas. Prancūzijos vyriausybei ir Europos Komisijai 
bus pateiktas prašymas suteikti daugiau informacijos prašant Komisijos persvarstyti savo 
poziciją. 
Posėdis toliau tęstas 11.05 val. pirmininkaujant pirmininkės pavaduotojui Carlos José 
Iturgaiz Angulo. 

4. Peticija Nr. 1358/2011 dėl Direktyva 91/496/EEB ir Komisijos sprendimu 2007/275/EB 
nustatytų veterinarinio patikrinimo prie ES išorės sienų reikalavimo netaikymo 
paprastajai vaisinei muselei (drosophila melanogaster), kurią pateikė Vokietijos pilietė 
Annemarie Grosshans biochemijos profesorių, iš kurių yra Nobelio premijos laureatų, 
vardu, su 140 parašų



PE526.191v01-00 4/8 PV\1014133LT.doc

LT

Kalbėjo: Annemarie Grosshans (peticijos pateikėja), Patricia Langhammer (Europos 
Komisija), Rainer Wieland, Victor Boştinaru

Pasisakiusieji Komiteto nariai padėkojo Žemės ūkio komitetui (AGRI) už laiške išreikštą 
nuomonę, tačiau pabrėžė, kad reikia skubiai imtis priemonių.

Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas. Laiškas, į kurį turi būti įtrauktas AGRI 
komiteto laiškas, turi būti išsiųstas už Sveikatos ir vartotojų reikalus atsakingiems 
Komisijos nariams ir paraginti juos kuo greičiau imtis priemonių ir nelaukti Direktyvos, 
kuri turi būti priimta artimiausiu metu.
Posėdis toliau tęstas 11.25 val. pirmininkaujant pirmininkės pavaduotojai Chrysoulai 
Paliadeli. 

5. Peticija Nr. 1268/2010 dėl augalų apsaugos produktų, kenkėjų ir augalų ligų, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Cristóbal Aguado Laza Valensijos ūkininkų asociacijos ASAJA 
vardu

Kalbėjo: Cristóbal Aguado Laza (peticijos pateikėjas), Francesca Arena (Europos 
Komisija), Harry Arijs (Europos Komisija), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, Carlos 
José Iturgaiz Angulo

Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas. Europos Komisija turi raštu pateikti savo 
poziciją Komitetui, kuri bus taip pat perduota peticijos pateikėjui. 

6. Peticija Nr. 1236/2011 dėl Kipro statybos teisės aktų ir galimo jų nesuderinamumo su ES 
vartotojų apsaugos teisės aktais, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Michael 
Rolfe, su keturiais parašais

Kalbėjo: Michael Rolfe (peticijos pateikėjas), Sophie Ridoux (Europos Komisija), 
Graham Watson 
Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas; laiškas turi būti išsiųstas Komisijos nariui 
T. Borgui, kad klausimas būtų apsvarstytas su Kipro valdžios institucijomis; laiške, 
skirtame atitinkamoms Kipro valdžios institucijoms (Vidaus reikalų ministerijai), prašoma 
pateikti atsakymą šiais klausimais: a) priežastys, kodėl Vidaus reikalų ministerija nesiėmė 
veiksmų dėl peticijos pateikėjo padėties 2005 m, b) būtinybė remtis reglamentu dėl 
nesąžiningos komercinės veiklos, c) faktas, kad yra prima facie įrodymų, jog gamintojas 
ir politinės partijos yra sudarę susitarimą, kad peticijos pateikėjas negalėtų naudotis 
teisėmis dėl savo tautybės. 

7. Metinis pranešimas dėl Peticijų komiteto veiklos 2013 m.

Kalbėjo: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru, Chrysoula Paliadeli

Pranešėjas Jarosław Leszek Wałęsa nurodė, jog kadangi tai yra paskutinis pranešimas dėl 
šios kadencijos Peticijų komiteto veiklos, jo manymu, jame turėtų būti plėtojami šie 
aspektai: a) įtraukti komiteto, ne tik paskutinių metų, bet ir visos kadencijos laikotarpio 
vykdytos veiklos apžvalgą; b) nurodyti, kaip komitetas reagavo į piliečių poreikius, ypač 
įgijęs naujų įgaliojimų (Europos piliečių iniciatyva ir įgyta patirtis); 3) apibūdinti 
bendradarbiavimo su Europos ombudsmeno ir nacionalinėmis valdžios institucijomis 
pobūdį. Todėl jame bus šie skyriai: a) 2013 m. veikla, b) komiteto veiksmingumo analizė 
ir įvertinimas akcentuojant darbo metodiką ir vidines komiteto taisykles, c) 
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bendradarbiavimas su Europos ombudsmenu ir galimybė parengti naują tarpinstitucinį 
susitarimą. C. Paliadeli pasiūlė, kad į šį pranešimą taip pat būtų įtraukta nuoroda į Peticijų 
komitetų įsteigimą įvairiose valstybėse narėse. 

Posėdis baigtas 12.30 val.

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

Baigtos nagrinėti šios peticijos: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 
1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Peticijos Nr. 1207/2012 ir 1210/2012 bus išbrauktos iš darbotvarkės „B“ kategorijos ir 
nebaigtos svarstyti.

13. Kito posėdžio data ir vieta
2013 m. gruodžio 16 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.
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