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BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2013 m. gruodžio 16 d., pirmadienį, 15.40 val. pirmininkaujant komiteto
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių posėdžio

Pirmininkė paskelbė tokią informaciją apie prieš Komiteto posėdį vykusį koordinatorių 
posėdį: 

EP narės Angelikos Werthmann prašymu, koordinatoriai skubos tvarka patvirtino prašymus 
dėl peticijų Nr. 0939/2013, 0944/2013, 0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 
1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 
1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 dėl Danijos vaikų priežiūros / pagrobimo /
globos teisių priimtinumo.

Koordinatoriai išnagrinėjo šiuos prašymus dėl rekomendacijų naujoms peticijoms pakeitimo: 

a) Peticija Nr. 0655/2013: diskusija buvo atidėta iki 2014 m. sausio mėn. koordinatorių 
posėdžio.

b) Peticija Nr. 0708/2013: atmesta; peticija paskelbta priimtina ir baigta nagrinėti;

c) Peticija Nr. 0709/2013: priimta, peticija paskelbta priimtina ir jos svarstymas 
nebaigtas;

d) Peticijos Nr. 0691/2013 ir 0694/2013 vienbalsiai nuspręsta, kad šias peticijas reikia 
toliau nagrinėti.

Kitą dieną turi būti išplatintas 2014 m. sausio mėn. posėdžio darbotvarkės projektas, kurį 
reikės patvirtinti raštu. Prašoma, kad savo pastabas koordinatoriai pateiktų iki gruodžio 18 d. 
vidurdienio.



PE526.282v01-00 2/11 PV\1014945LT.doc

LT

Dėl Europos piliečių iniciatyvos (EPI) organizavimo tvarkos koordinatoriai pažymėjo, kad 
pagal išplatintas patikslintas taisykles atsakingasis komitetas gali išklausyti ne daugiau kaip 
tris svečius, kurių išlaidos bus kompensuotos. Be to, svečiais, kurių išlaidos kompensuojamos, 
laikomi ne daugiau kaip trys šios iniciatyvos organizatoriai, įskaitant pakviestą kontaktinį 
asmenį, kuris veikia kaip EP ir piliečių tarpininkas. EPI posėdžiai, jei reikia, vyksta reguliariai 
organizacinio komiteto nustatytu laiku arba komiteto savaitės ketvirtadienio popietę. Pagal šių 
taisyklių 4 straipsnį Pirmininkui apie tai turi būti pranešta iš anksto. Pirmasis variantas dėl 
datos, jei bus oficialiai patvirtintas EPI, preliminariai planuojamas 2014 m. vasario mėn.

Dėl naujo Peticijų komiteto internetinio portalo po diskusijų su Naujovių ir technologinės 
pagalbos generaliniu direktoratu ir Komunikacijos generaliniu direktoratu sutarta, kad 
bandomasis etapas, kuriuo nariai galės išbandyti ir pakomentuoti naująjį portalą, bus atidėtas 
ir prasidės ne gruodžio mėn. viduryje, o tik nuo sausio mėn. vidurio. Per bandomąjį etapą 
nariai turėtų išbandyti portalą kaip galimi būsimi peticijų pateikėjai ir pateikti savo 
pasiūlymus bei sumanymus. Šis etapas svarbus, nes bus sprendžiamos galimos portalo 
problemos, kad ateityje būtų išvengta problemų su peticijų pateikėjais. Dėl šio atidėjimo 1-
asis etapas taip pat bus atidėtas maždaug vienam mėnesiui. Komiteto bus prašoma patvirtinti 
naują interneto portalą, galbūt per vasario mėn. vyksiantį posėdį ir bet kokiu atveju prieš jo 
oficialų paleidimą specialiame posėdyje Naujovių ir technologinės pagalbos generalinio 
direktorato ir Peticijų komiteto sekretoriatas pristatys nariams, kaip veikia šis portalas.

Dėl Pirmininkų sueigos sprendimo dėl Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (angl. 
UNCRPD) pagrindų programos 2013 m. gruodžio 12 d. Pirmininkų sueiga patvirtino 
rekomendaciją, kurią parengė Komitetų pirmininkų sueiga, pagal kurią Užimtumo, socialinių 
reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetu, užtikrintų Parlamento atstovavimą ES pagrindų 
programoje dėl neįgalių asmenų teisių. Taip pat Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
generaliniam direktoratui pavesta integruoti JT konvenciją Parlamente, glaudžiai bendraujant 
su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu bei kitais, su šia tema susijusiais 
komitetais. 

Koordinatoriai apgailestavo dėl šio sprendimo, nes negalios klausimai užima svarbią vietą šio 
komiteto darbotvarkėje ir, kaip praėjusių metų vasario mėn. pirmininkė raštu informavo EP 
Pirmininką, praėjusiais metais komitetas dirbo pagal šią pagrindų programą su kitais 
partneriais. Pirmininkė minėjo, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į teisėkūros 
komiteto kompetenciją šiais klausimais.

Dėl Peticijos komiteto darbo tvarkos, koordinatoriai pažymėjo, kad nuo 2013 m. sausio mėn. 
iki dabar buvo užregistruotos 2724 peticijos ir kad nariams buvo išdalintos santraukos iki 
825/2013 serijos.

Galiausiai, dėl būsimos darbotvarkės planavimo koordinatoriai atkreipė dėmesį į Komitetų 
pirmininkų sueigos sprendimą neperduoti Pirmininkų sueigai prašymo dėl pranešimo savo 
iniciatyva (Europos ombudsmeno specialiosios ataskaitos dėl FRONTEX) ir visų kitų 
prašymų kitiems komitetams parengti nuomonių projektus, nes artėja kadencijos pabaiga. 
Koordinatorių nuomone, specialioji ataskaita dėl FRONTEX turėtų būti parengta ir pateikta 
dar šią kadenciją, nes tai yra tinkamas laikas šiam klausimui. Pirmininkė sutiko iš naujo 
pateikti prašymą Komitetų pirmininkų sueigai, kad jis būtų patvirtintas, ypač atsižvelgiant į 
tai, kad neseniai paskirta nauja ombudsmenė E. O’Reilly. P. Jahr pasiūlė, kad visos politinės 



PV\1014945LT.doc 3/11 PE526.282v01-00

LT

partijos pasirašytų M. Schulzui ir K. H. Lehnei skirtą raštą, kuriuo būtų prašoma padaryti 
išimtį dėl šios ataskaitos. 

Taip pat koordinatoriai sutiko, kad vasario 10–11 d. posėdyje kartu su peticijomis dėl Danijos 
vaikų priežiūros / grobimo / globos teisių bylų būtų pristatytas ir tarpinis tyrimas „Europos 
piliečių iniciatyva – pirmosios jos įgyvendinimo pamokos.“ Kovo 19–20 d. posėdyje bus 
svarstomos peticijos dėl vaikų priežiūros / grobimo / globos teisių bylų iš Jungtinės 
Karalystės, Vokietijos, Austrijos ir Nyderlandų. 

Galiausiai koordinatoriams išplatinta spaudai paruošta 2012 m. metinės ataskaitos brošiūros 
versija.

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

Dėl darbotvarkės projekto 14 punkto (diskusija dėl peticijos Nr. 1690/2012, kurią pateikė 
Regina Schlacht dėl prieglobsčio prašytojų profesinio rengimo), H. K. Becker ir pirmasis 
peticiją pasirašęs asmuo pasiūlė atidėti diskusiją dėl šios peticijos, nes pirmasis peticijos 
pateikėjas nedalyvauja. Jo pasiūlymas buvo priimtas ir diskusija atidėta iki 2014 m. 
sausio mėn. posėdžio. 

Dėl 16 darbotvarkės klausimo (Rumunijos piliečių peticijos dėl aplinkos problemų, kylančių 
dėl Roşia Montană aukso kasybos projekto), Peter Jahr ir Victor Boştinaru pasiūlė atidėti 
svarstymą, teigdami, kad jų prašymas yra pagrįstas ir naudingas peticijos pateikėjui. 
Pirmininkės nuomone, šis prašymas pateiktas pavėluotai, be to, dalyvauja ir peticijos 
pateikėjas. Vėlesniu balsavimu (6 dalyvaujantys Komiteto nariai balsavo už, 6 – prieš 
(pirmininkė balsavo prieš), pasiūlymas buvo atmestas. 

Dėl su imigracija susijusių peticijų (6–14 punktai) dalyvavo FRONTEX vykdomasis 
direktorius Ilkka Laitinen ir jis apžvelgė pagrindinius šios tarnybos sprendžiamus imigracijos 
klausimus. Dėl 15 klausimo peticijos pateikėjas negalėjo dalyvauti ir atsiuntė raštą, kurį reikia 
perskaityti. EP nario Philippe‘o Boullando prašymu, balsavimas dėl faktų nustatymo vizito į 
Galisiją ataskaitos (18 darbotvarkės punktas) vyks 18 val. 

Po to darbotvarkė buvo patvirtinta.

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
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5. Peticija Nr. 1596/2012 dėl pabėgėlių žmogaus teisių Europoje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Lucie Haardt organizacijos „Jaunimas be sienų“ 
(vok. „Jugendliche ohne Grenzen“) vardu ir kurią remia apytikriai 25 
organizacijos ir šimtai šią peticiją pasirašiusiųjų

6. Peticija Nr. 1714/2013 dėl vienodo pasidalijimo pabėgėlių, patenkančių į ES per 
Italiją ir Graikiją, našta, kurią pateikė Vokietijos pilietė Elisabeth Schmock, su 
31 parašų

7. Peticija Nr. 1769/2013 dėl pabėgėlių problemos ir galimo sprendimo, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Bernhard Sengen

8. Peticija Nr. 1909/2013 dėl Imigracijos reglamento Europos Sąjungoje, kurią 
pateikė Italijos pilietis Renato Lelli asociacijos „Associazione Genitori Separati“ 
vardu

9. Peticija Nr. 1946/2013 dėl apsaugos prašančių žmonių sulaikymo, kurią pateikė 
Vokietijos asociacija „Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für 
Flüchtlinge “, su šimtais parašų

10. Peticija Nr. 1948/2013 dėl elgesio su prieglobsčio prašytojais, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Dorothee Matthias

11. Peticija Nr. 2056/2013 dėl imigracijos tragedijos Lampedūzoje (Italija), kurią 
pateikė Italijos pilietis Cesare Rizzi asociacijos „Associazione Amici della 
Domenica“ vardu 

12. Peticija Nr. 2091/2013 dėl Europos bendros imigracijos strategijos Viduržemio 
jūros regione, kurią pateikė Italijos pilietis Emiliano Fratello

Kalbėjo: Emiliano Fatello (peticijos pateikėjas), Giulio di Blasi (Europos Komisijos atstovas), 
Ilkka Laitinen (FRONTEX vykdomasis direktorius), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, 
Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Giulio di Blasi nurodė 2013 m. gruodžio 4 d. paskelbtą Europos Komisijos pranešimą šiuo 
klausimu, kuris 2013 m. gruodžio 5 d. buvo aptartas Taryboje ir per kelias artimiausias dienas 
bus išsiųstas Parlamentui. Jis informavo peticijos pateikėją, kad šiuo metu vyksta viešos 
konsultacijos šiuo klausimu ir paprašė papildomo laiko konkrečiai šiuo metu rengiamai 
strategijai pateikti. 

I. Laitinen teigė, kad Lampedūzos padėtis yra didžiausios svarbos klausimas FRONTEX 
tarptautinių reikalų skyriui. Jis minėjo šiuo metu dirbančią Viduržemio jūros regiono darbo 
grupę, kurios darbe FRONTEX aktyviai dalyvauja. Centrinio Viduržemio jūros regiono padėtį 
jis apibūdino kaip labai sudėtingą, nes migracijos srautai didėja. Valtys tampa vis 
nesaugesnės, o transporto sąlygos vis pavojingesnės. Geopolitinis nestabilumas didžiulis: 
pagrindinės kilmės šalys yra Sirija, Eritrėja, Somalis ir Afganistanas. Konkrečiai Italija 
sulaukia dviejų migracijos srautų – iš Libijos ir Egipto. Imigrantų skaičius priklauso nuo 
situacijos, bet jis yra tikrai didesnis nei 2011 m. Sirijos pabėgėliai atvyksta per Turkijos ir 
Bulgarijos sieną, jų skaičius proporcingai didėja. Pagrindinis iššūkis darbo grupei – sugebėti 
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aptikti mažesnes imigrantus gabenančias valtis, nes šiuo metu tai laikoma viena iš silpnųjų jos 
vietų. FRONTEX koordinuoja operacijas: jas vykdo valstybės narės, kurių teritorijoje vyksta 
pažeidimas. Šios valstybės narės vis mažiau nori padėti ir bendradarbiauti, o intervencijos 
mastas yra gana ribotas. Kalbant apie finansavimą, FRONTEX gavo 8 mln. EUR (vietoj 
reikalingų 14 mln. EUR) darbui visame Viduržemio jūros regione. Pasienio kontrolė ir 
pagarba žmogaus teisėms yra pagrindiniai šios tarnybos prioritetai. Jie remiami deramai 
planuojant intervencijas, atitinkamai apmokant dalyvaujančius pareigūnus ir vykdant 
horizontaliuosius veiksmus. 

Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas. Komitetas ieško būdų, kaip Parlamentas galėtų 
imtis veiksmų ir įsikišti, pvz., priimdamas naujas teisėkūros iniciatyvas dėl žmogaus teisių, 
perspektyvų imigrantams ir pan. Koordinatoriai spręs šį klausimą, kad būtų sukurta konkreti 
veiksmų strategija.

13. Peticija Nr. 1375/2013 dėl Italijos provincijų apsaugos

Kalbėjo: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Europos Komisijos atstovas) Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

Pirmininkė perskaitė peticijos pateikėjo atsiųstą raštą dėl jo pozicijos; tada paaiškino, kad 
buvo pažeisti Europos žmogaus teisių konvencijos 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21 ir 41 straipsniai, o 
2013 m. kovo mėn. Europos Taryba suabejojo Italijos teismų sprendimais, dėl kurių buvo 
nepaisoma Italijos vietos valdžios institucijų. 

Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas; Europos Komisijai reikia perduoti prašymą 
pateikti daugiau informacijos, o informaciją reikia išsiųsti Regionų komitetui.

14. Peticija Nr. 622/2010 dėl tariamo Bendrijos teisės aktų pažeidimo, susijusio su 
Roșia Montană (Rumunija) aukso kasyklos projektu, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis A. I. C. Rumunijos mokslininkų asociacijos AD ASTRA vardu,
ir
Peticija Nr. 628/2011 dėl aukso kasybos projekto, kurį planuojama įgyvendinti 
Roșia Montană vietovėje Rumunijoje, žalos aplinkai, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis Sorin Jurca Roșia Montană kultūros fondo vardu
ir 
Peticija Nr. 891/2011 dėl aukso gavybos Roșia Montană naudojant cianidą, kurią 
pateikė Rumunijos pilietė A. S.

Kalbėjo: Octavian Voiculescu (peticiją pateikusios asociacijos vardu), Marianne Müller 
(Europos Komisijos atstovė), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, 
Charalampos Angourakis 

Europos Komisijos nuomone, ES teisės aktai šiuo atveju nepažeisti, nes nebuvo išduotas 
leidimas operacijoms vykdyti ir dar neatliktas poveikio aplinkai vertinimas.

Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas; komitetas laukia tolesnio Europos Komisijos 
svarstymo ir informacijos. 
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15. Peticija Nr. 298/2012 dėl dujų gamybos įrenginio statybos Romenvilio 
savivaldybėje (Prancūzija), kurią pateikė Prancūzijos asociacija „Arivem“
ir
Peticija Nr. 1005/2012 dėl numatytos metano gamyklos vietos Romenvilyje, 
Prancūzijoje, kurią pateikė Prancūzijos pilietis A. C.

Kalbėjo: David Grimeaud (Europos Komisijos atstovas), Peter Jahr, Margrete Auken

Europos Komisijos atstovo teigimu, šis projektas buvo sumažintas ir stipriai pakeistas, taip 
pat buvo peržiūrėtas jam išduotas leidimas. Be to, pateiktas ieškinys teismui; sprendimo šioje 
byloje tikimasi sulaukti 2014 m. birželio mėn.

Sprendimas: peticijos svarstymas nebaigtas; reikia prašyti Europos Komisijos suteikti daugiau 
informacijos.

16. Faktų nustatymo vizito į Galisiją (Ispanija) (2013 m. vasario 11–13 d.) ataskaita

A. Werthmann dėl darbo tvarkos pateikė pareiškimą, kuriame ji nurodė, kad protestuodama 
prieš galutinį ataskaitos pateikimo būdą, ji Pirmininkui M. Schulz išsiuntė raštą, kurį pasirašė 
ir T. Ždanoka. Ji paminėjo Pirmininko M. Schulz atsakymą. T. Ždanoka kalbėjo ir nurodė, 
kad tokiomis aplinkybėmis balsavime ji nedalyvaus. M. Auken pritarė pasisakiusioms narėms 
ir paprašė, kad prie posėdžio protokolo būtų pridėta kitokia mažumos nuomonė. 

Pirmininkė padėkojo narėms už jų pastabas ir informavo, kad ji dės visas pastangas siekdama 
bendro sutarimo ir kad, kaip prašė Pirmininkas M. Schulz, būtų laikomasi visų taisyklių. 
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*** Balsavimas ***

Priimti pakeitimai: 2, 4 (1 dalis), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (1 dalis), 32, 35 (1 dalis), 36, 37, 
38, 39, 43, 45, 49, 50 (1 ir 2 dalys), 51, 54, 56, 58, 63, 64 ir 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 
77, 79, 80, 81, 83, 84.
Atmesti pakeitimai: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 (2 dalis), 
31, 34, 35 (2 dalis), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 74, 78, 82.
Atkritę pakeitimai: 4 (2 dalis), 33.
Atšaukti pakeitimai: 75.
Nepriimtini pakeitimai: 1, 5, 10, 59.
Galutinis balsavimas: 20 nariai balsavo už, 7 – prieš, susilaikiusių nebuvo.

*** Balsavimo pabaiga ***

Posėdis baigtas 18.44 val.

17. B skirsnio peticijos

Baigtos nagrinėti šios peticijos: 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 0938/2011, 1385/2011, 
0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 1566/2012, 
1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 1737/2012, 
1874/2012, 1880/2012.

Peticijos Nr. 1367/2012, 1929/2012 ir 1334/2010 bus išbrauktos iš darbotvarkės B skirsnio ir 
nebaigtos svarstyti.

18. Kito posėdžio data ir vieta

2014 m. sausio 20 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val. ir 2014 m. sausio 21 d., 
antradienis, 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Priedai: 

Nuo praeito 2013 m. gruodžio 5 d. posėdžio priimtinomis paskelbtų peticijų sąrašas.
Peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama atšaukti, baigti nagrinėti 
arba nagrinėti iš naujo, sąrašas.
Abejotinų peticijų sąrašas.
Kitokia nuomonė dėl Galisijos ataskaitos.
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