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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2014)01_20+21

PROTOKOLAS
2014 m. sausio 20 d. 15.00–18.30 val.

ir 2014 m. sausio 21 d. 9.00–12.30 val. posėdis
BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2014 m. sausio 20 d., pirmadienį, 15.15 val. Pirmininkavo komiteto 
pirmininkė Erminia Mazzoni.

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas PETI_OJ\1015250

Patvirtintas toks darbotvarkės projektas, koks pateikiamas šiame protokole.

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

– 2013 m. lapkričio 25–26 d.
– 2013 m. gruodžio 5 d.
Posėdžių protokolai patvirtinti.

3. Pirmininkės pranešimai

Pirmininkės pranešimų nebuvo.

4. Kiti klausimai

Kitų klausimų nebuvo.

5. Peticija Nr. 0446/2007 dėl užsienyje gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teisės 
balsuoti nacionaliniuose parlamento rinkimuose, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis Harry Shindler

Peticijos pateikėjui atstovavo Charlotte Oliver. Ji išdalijo laišką, susijusį su skundu dėl 
Europos žmogaus teisių teismo sprendimo (Shindler prieš Jungtinę Karalystę, prašymo 
Nr. 19840/09), kuris buvo nepalankus H. Shindleriui. Ch. Oliver paaiškino, kad praėjusių 
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metų rugsėjo mėn. vykusiame susitikime su Komisijos nare Vivian Reding Komisija palankiai 
įvertino galimybę išnagrinėti su užsienyje gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teise 
balsuoti nacionaliniuose parlamento rinkimuose susijusią bylą.

Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato atstovas Tibor Vaszi pareiškė, kad 
Komisija žino apie šią problemą. Nacionalinių rinkimų organizavimo klausimas 
nepriskiriamas ES teisės aktų taikymo sričiai. Jis informavo posėdyje dalyvaujančius asmenis, 
kad Europos Komisija nuo 2010 m. svarstė šį klausimą su valstybėmis narėmis, o 2013 m., 
rengdama Pilietybės ataskaitą, paskelbė, kad dalykiškai pateiks pasiūlymą, kuriuo kitoje 
valstybėje gyvenantiems ES piliečiams būtų suteikiama galimybė išsaugoti teisę balsuoti savo 
kilmės šalies nacionaliniuose rinkimuose. T. Vaszi baigė kalbą pasakydamas, kad Europos 
Komisija labai greitai, jau 2014 m. pradžioje, pateiks savo pasiūlymus.

Kalbėjo: pirmininkė.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Europos Komisija suteiks papildomą 
informaciją apie savo būsimą komunikatą. Komitetas parašys laišką Komisijos narei 
V. Reding, kuriuo parems užsienyje gyvenančių ES piliečių teisę balsuoti savo kilmės šalies 
nacionaliniuose rinkimuose ir paragins Komisiją imtis iniciatyvos šiuo klausimu.

6. Peticija Nr. 1138/2012 dėl keleivinio kelių transporto reguliavimo panaikinimo, 
kurią pateikė Graikijos pilietis Vasileios Antonopoulos Vidurio ir Šiaurės Graikijos 
turistinių tarpmiestinių autobusų linijų vardu

Komisija, kuriai atstovavo Orestis Nikou (Konkurencijos generalinis direktoratas), paaiškino, 
kad Graikijos vyriausybė ėmėsi veiksmų Graikijos keleivinio kelių transporto sektoriui 
liberalizuoti ir pradėjo įgyvendinti strategiją, kuria siekiama pagal valstybės pagalbos 
taisykles ir ES teisės aktų dėl keleivių vežimo paslaugų sutarčių sudarymo nuostatas atverti šį 
sektorių ir patvirtinti būtinus teisės aktus. Dėl įvairių tariamų atrankiųjų pranašumų, kuriais 
naudojasi grupės „KTEL SA“ įmonės, Komisija gali informuoti peticijos pateikėją, kad ji, 
gavusi konkurentų asociacijos skundą, jau pradėjo nagrinėti šiuos klausimus remdamasi 
valstybės pagalbos taisyklėmis. Komisija dar nebaigė savo vertinimo ir prireikus imsis 
atitinkamų priemonių.

Kalbėjo: N. Salavrakos, pirmininkė.

Sprendimas: nuspręsta baigti nagrinėti peticiją. Peticijos pateikėjui bus išsiųstas atsakymas.

7. Peticija Nr. 0711/2012 dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu 
veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, nuostatų 
aiškinimo, kurią pateikė Lenkijos pilietis Mariysz Miasko teisininkų firmos 
„Kancelaria Prawne Viggen“ vardu

Komisija, kuriai atstovavo Ewa Ptaszynska (Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas), 
sakė, kad peticijos pateikėjas nepritaria Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priedo 
formuluotei. Ji paaiškino, kad IV priede pateikiamas sunkiausių pažeidimų sąrašas, kad šie 
pažeidimai nustatyti remiantis įvairiuose ES transporto srities teisės aktuose įtvirtintomis 
nuostatomis ir kad juos reikėtų vertinti atsižvelgiant į tas taisykles. Visų pirma tai pasakytina 
apie vairuotojų vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių reglamentavimo teisės aktų 
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pažeidimus, nurodytus šio priedo 1 punkte, kuriame aiškiai daromos nuorodos į atitinkamas 
Reglamento (EB) Nr. 561/2006 apibrėžtis.

Kalbėjo: pirmininkė.

Sprendimas: nuspręsta baigti nagrinėti peticiją. Peticijos pateikėjui bus išsiųstas atsakymas.

8. Peticija Nr. 0021/2013 dėl pernelyg didelių Alertono atliekų naudojimo parko 
įrengimo sąnaudų, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis John Savage

Komisijos atstovas Jose J. Diaz Del Castillo (Aplinkos generalinis direktoratas) informavo, 
kad ši peticija susijusi su aplinkos apsaugos, konkurencijos, valstybės pagalbos ir viešųjų 
pirkimų klausimais, kad minėtą projektą tik planuojama įgyvendinti ir kad dar neišduotas jo 
statybos leidimas. Jis nurodė, kad Jungtinėje Karalystėje perdirbama 35 proc. ir sudeginama 
12 proc. kietųjų komunalinių atliekų. Europos Komisijos žiniomis, Jungtinė Karalystė, kaip ir 
kitos valstybės narės, neturi atliekų deginimo teisės pajėgumų. Apibendrindamas Europos 
Komisijos atstovas pažymėjo, kad įgyvendinant šį projektą tikriausiai reikės atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą ir taikyti pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvų nuostatas.

Kitas Europos Komisijos atstovas Paulo Silva (Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis 
direktoratas) pažymėjo, kad šio projekto sutartyje nepažeidžiamos ES viešųjų pirkimų teisės 
aktų nuostatos, pavyzdžiui, susijusios su įvairių atliekų kiekiu, sutarties trukme ir techniniais 
sprendimais.

Kalbėjo: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ir pirmininkė. Edward McMillan-Scott 
pranešė pirmininkei, kad atsiprašo, jog negalėjo dalyvauti diskusijose šiuo klausimu.

Sprendimas: nuspręsta baigti nagrinėti peticiją. Peticijos pateikėjui bus išsiųstas atsakymas, 
kuriame bus nurodyti Europos Komisijos pareiškimai.

9. Peticija Nr. 0768/2012 dėl atvirosios aukso kasybos veiklos, numatomos Kabanos 
savivaldybėje (La Korunja, Galisija), kurią pateikė Ispanijos pilietė Ana Martina 
Varela Velo

Peticijos pateikėja Ana Martina Varela Velo pristatė savo peticiją dėl aukso kasybos projekto 
vietovėje Corcoesto, esančioje Kabanos savivaldybėje (La Korunjos provincija, Galisija). 
Peticijos pateikėja nerimauja dėl žalingo šio projekto poveikio aplinkai, ypač todėl, kad 
kasykla būtų nutolusi tik 140 metrų nuo upės ir keletą kilometrų nuo kalno, kuris yra tam 
tikrų rūšių paukščių buveinė, taip pat kad ji yra netoli tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Kasykla 
taip pat būtų įrengta pernelyg arti žemės ūkio paskirties žemės ir floros bei faunos. Galiausiai 
peticijos pateikėja pasiūlė nepritarti šiam projektui.

Ana Miranda Paz, kuri atstovavo Franciscui Garciai Trigo, teigė, kad aukso kasykla darys 
didelį poveikį aplinkai, nes bus sunaikinta daug hektarų žemės ir žuvininkystės įrenginiai, taip 
pat kils didelių sveikatos problemų, mat kasyklos techniniuose procesuose bus naudojamas 
cianidas. Didėja informuotumas apie šį projektą, pradėta organizuoti kampanijas ir surengtos 
didelės demonstracijos, kuriose dalyvavo 15 000–20 000 asmenų. Ji taip pat pažymėjo, kad 
mokslininkų bendruomenės nepritaria šiam projektui. Ji baigė savo kalbą atkreipdama 
Europos Komisijos dėmesį į tai, kad šis projektas yra ne tik Galisijos, bet ir visos Europos 
Sąjungos problema.
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Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato atstovė Noelia Vallejo Pedregal sakė, 
kad Europos Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų suteikti informaciją ir gavo jų 
atsakymus, įskaitant Galisijos aplinkos apsaugos ir infrastruktūros skyrių ataskaitas, kuriose 
teigiama, kad kasyklos projekto leidimas neišduotas. Remiantis oficialia Ispanijos valdžios 
institucijų pateikta informacija, pradėtos šio projekto atmetimo procedūros ir, jeigu bus 
parengtas naujas projektas, jam turės būti taikomos visos atitinkamos procedūros.

Kalbėjo: Antolín Sánchez Presedo sakė, kad jis iš esmės neprieštarauja aukso kasykloms, bet 
būtina panagrinėti Bendrijos teisės aktus ir jų taikymo būdus. Jis sakė, kad, remiantis Europos 
Komisijos suteikta informacija, dabar šis projektas atmestas. Tačiau peticijos neturėtų būti 
baigtos nagrinėti, kol bus gauta galutinė informacija.

Pirmininkės pavaduotojas Willy Meyer sakė, kad šis projektas, atrodo, bus atšauktas ir kad 
taip ši vietovė bus apsaugota nuo didelio itin neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatos 
problemų, pavyzdžiui, galinčių kilti dėl cianido naudojimo. Jis pasiūlė, nepaisant pranešimo 
apie šio projekto nutraukimą, nebaigti nagrinėti peticijų, siekiant įsitikinti, kad Galisijos 
valdžios institucijų sprendimas nėra laikinas.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández pritarė pirmiau kalbėjusiems asmenims ir pareiškė, kad šios 
kasyklos gyvavimo ciklas būtų labai ribotas, o tai reiškia, kad visi neigiami kasyklos įrengimo 
padariniai būtų ilgalaikiai. Parlamento narys pasiūlė komitetui nebaigti nagrinėti šio klausimo, 
kol iš Galisijos bus gautas aiškus ir galutinis sprendimas.

Francisco Jose Millán Mon pareiškė, kad Ispanijos ir ypač Galisijos valdžios institucijos gerai 
žino apie žalingą šio projekto poveikį ir kad buvo nurodyta, jog šis projektas nebus toliau 
įgyvendinamas. Kadangi negalima įvykdyti aplinkos apsaugos, techninių ir ekonominių 
reikalavimų, šis projektas atmestas. Šią informaciją galima rasti ir Galisijos žiniasklaidoje. 
Peticiją bus galima baigti nagrinėti komitetui gavus galutinį sprendimą.

Pirmininkės pavaduotojas Carlos José Iturgaiz Angulo sakė, kad, kadangi neišduotas šio 
projekto leidimas, nėra apie ką diskutuoti. Europos Komisijos pareiškimas buvo labai aiškus. 
Peticijos galima nebaigti nagrinėti, kol bus gauta informacija apie oficialų projekto atmetimą.

Miranda Paz pažymėjo, kad nereikėtų baigti nagrinėti šios peticijos. Ji sakė, kad leidimas 
neišduotas, nes projektui nepakako pinigų.

Sprendimas: nuspręsta nebaigti nagrinėti peticijos, kol Europos Komisija suteiks papildomą 
informaciją apie gautus pranešimus.

Nuo 16.12 val. posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininkės pavaduotojas Willy Meyer.

10. Peticija Nr. 0095/2012 dėl Madrido Valdemoro ir Siemposueloso savivaldybėse 
planuojamos įrengti nuotekų valymo stoties, kuri neigiamai paveiktų tinklą „Natura 
2000“ ir kurią įrengus būtų pažeistos Buveinių ir Paukščių direktyvos, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Julio Martín De Eugenio Manglano asociacijos „Asociación 
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro“ vardu

ir
Peticija Nr. 0282/2012 dėl nuotekų valymo infrastruktūros Madrido Valdemoro ir 
Siemposueloso savivaldybėse, kuri daro neigiamą poveikį tinklui „Natura 2000“ ir 



PV\1020678LT.doc 5/19 PE527.915v02-00

LT

kuria pažeidžiamos Poveikio aplinkai vertinimo, Buveinių ir Paukščių direktyvos, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Javier Carrillo Castaño judėjimo „EQUO“ vardu

Peticijos pateikėjas Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla sakė, kad neatliktas 
pakankamas poveikio aplinkai vertinimas ir kad todėl šiuos du projektus reikėtų atmesti. 
Minėtos vietovės saugomos pagal kelių Europos Sąjungos direktyvų ir tinklo „Natura 2000“ 
nuostatas. Jis baigė kalbą pasakydamas, kad būtų galima rasti kitas vietoves šiems projektams 
įgyvendinti ir kad valdžios institucijos apie jas žino. Pasak peticijos pateikėjo, dar yra laiko 
šiems projektams pakeisti.

Jose M. Ramos Florido, kuris kalbėjo Europos Komisijos vardu, pranešė, jog pradėtas šių 
projektų tyrimas. Kadangi nuotekų valymo stotis būtų įrengta netoli tinklo „Natura 2000“ 
teritorijos, reikėjo atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Be to, šiuo atveju taikomos ir kitų 
direktyvų nuostatos. Kalbėtojas pabrėžė, kad, kalbant apie Valdemoro projektą, buvo atliktas 
privalomas poveikio vertinimas, kuriame teigiama, kad projektas galėtų daryti poveikį 
vietovės aplinkai. Kiek tai sietina su kitu projektu, Ispanijos valdžios institucijos pažymėjo, 
kad poveikio vertinimas nebūtinas. Šie projektai dar nepradėti įgyvendinti, taip pat nepradėti 
statybos darbai ir jiems neskirtas ES finansavimas.

Kalbėjo: Iñaki Irazabalbeitia Fernández paprašė suteikti daugiau informacijos apie kitas 
galimas projektų vietas ir su jomis susijusias sąnaudas.

Peticijos pateikėjas Javier Carrillo Castaño tvirtino, kad vamzdynai pakenktų buveinėms ir 
kad esama priežasčių, kodėl reikėtų atlikti naują poveikio vertinimą.

Willy Meyer, kuris kalbėjo savo frakcijos vardu, sakė, kad niekas neabejoja būtinybe statyti 
nuotekų valymo stotį, tačiau reikia ne ją statyti bet kokia kaina, o rasti pusiausvyrą su aplinka. 
Todėl, jo teigimu, reikia sutelkti dėmesį į alternatyvias pasirinkimo galimybes.

Sprendimas: peticijų nebaigti nagrinėti, kol Europos Komisija suteiks papildomą 
informaciją. Komitetas išnagrinės informaciją apie kitas galimas projektų vietas.

11. Peticija Nr. 0838/2012 dėl tariamų žmogaus teisių pažeidimų Kipre, kurią pateikė 
Kipro pilietis Vasilis Hadjievangelou

Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato atstovas Vincent Depaigne pabrėžė, 
kad Europos Komisija ir Sąjunga gali imtis veiksmų tik joms Sutartimis suteiktos 
kompetencijos srityje. Europos Komisija išnagrinėjo šią peticiją ir negali nustatyti jos ir 
Europos Sąjungos teisės aktų ryšio. Jei tokio ryšio nėra, teisė į nuosavybę laikoma 
nacionalinės teisės klausimu. Baigdamas jis pareiškė, kad negalima toliau nagrinėti šios 
peticijos.

Kalbėjo: pirmininkės pavaduotojas, kuris teigė, kad reikėtų stebėti tokius opius klausimus ir 
kad šio klausimo nereikėtų baigti nagrinėti.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Europos Komisija suteiks papildomą 
informaciją.

12. Peticija Nr. 1653/2010 dėl moterų pabėgėlių vaikų diskriminavimo, kurią pateikė 
Kipro pilietė Markella Isaia-Tsiakka Kipro pabėgėlių ir perkeltųjų motinų judėjimo 
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vardu

Nikolaos-I. Iliopoulos, kuris kalbėjo Europos Komisijos (Teisingumo generalinio direktorato) 
vardu, pareiškė, kad ES pagrindinių teisių chartijos nuostatos taikomos tik įgyvendinant ES 
teisės aktus. Jis sakė, kad Europos Komisija toliau susirašinėja su peticijos pateikėja, kuri 
pateikė skundą ir Europos Komisijai, kurio nagrinėjimą pastaroji vėliau nutraukė. To 
priežastis – socialinės išmokos nepriskiriamos ES teisės aktų taikymo sričiai. Europos 
Komisija šį skundą perdavė Europos žmogaus teisių teismui.

Kalbėjo: Jarosław Leszek Wałęsa, kuris teiravosi, ar būtų galima nebaigti nagrinėti peticijos, 
kol bus gautas Europos žmogaus teisių teismo sprendimas. Pirmininkės pavaduotojas sakė, 
kad ši peticija, kaip ir pirmiau nagrinėtas klausimas, taip pat yra opi problema.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Europos Komisija suteiks papildomą 
informaciją apie Europos žmogaus teisių teismo sprendimą. Komitetas, nagrinėdamas šį 
klausimą, kreipsis į Moterų teisių komitetą, kad jis pateiktų savo nuomonę.

17.30–18.30 val. (uždaras)

13. Koordinatorių posėdis

* * *

2014 m. sausio 21 d., antradienis

Posėdis pradėtas 9.10 val. Pirmininkavo komiteto pirmininkė Erminia Mazzoni.

14. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

1) Tolesni veiksmai dėl peticijų, susijusių su imigracija

Koordinatoriai nusprendė, kad peticijos dėl imigracijos, visų pirma susijusios su 
Lampedūza, yra labai svarbios, ir priėmė sprendimą nusiųsti laišką Graikijos 
vyriausybei, prašant suteikti informaciją apie Tarybai pirmininkaujančios Graikijos 
planus šiuo klausimu.

2) Prašymai taikyti skubos procedūras

Koordinatoriai nusprendė patenkinti prašymus peticijoms, kurių santraukos ir 
rekomendacijos buvo pateiktos (peticijos Nr. 1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 
2727/2013, 2761/2013 ir 2843/2013), taikyti skubos procedūras. Dėl visų kitų peticijų 
(peticijų Nr. 0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 
1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 
2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 2716/2013 ir 2813/2013) koordinatoriai 
nusprendė taikyti rašytinę procedūrą. Todėl iki ketvirtadienio (2014 m. sausio 23 d.) 
ryto koordinatoriams bus pateiktas likusių prašytų peticijų kartu su preliminariomis jų 
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priimtinumo rekomendacijomis sąrašas. Koordinatoriai turėtų kuo greičiau pateikti savo 
atsakymą.

3) Prašymai pakeisti naujų peticijų rekomendacijas

i) Prašymas pakeisti peticijos Nr. 0655/2013 statusą į priimtiną atmestas.

ii) Prašymas pakeisti peticijų Nr. 0725/2013–0825/2013 (keletas prašymų), 0884/2013 
ir 0829/2013 statusą į priimtiną atmestas.

4) Skubi misija į Tarantą dėl įmonės ILVA gamyklos

Koordinatoriai patvirtino savo ankstesnį sprendimą prieš rinkimus nevykdyti jokios 
naujos misijos. Tačiau, remiantis P. Jahro pasiūlymu, buvo sutarta, kad bet kuris 
Peticijų komiteto narys galės apsilankyti Tarante ir pateikti komitetui ataskaitą.

5) Negalia

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas yra vadovaujantis komitetas šiuo klausimu. 
Peticijų komitetas atidžiai stebės šį procesą ir prireikus bus pasirengęs imtis veiksmų.

6) Pirmasis Europos piliečių iniciatyvos viešasis klausymas

Įgyvendinant pirmąją Europos piliečių iniciatyvą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetas rengia klausymą tema „Teisė į vandenį“ 
(angl. „Right2Water“). Peticijų komitetas ir kiti du komitetai dalyvaus šio klausymo 
renginyje. Koordinatoriai aptarė Peticijų komiteto vaidmenį ir ragina jo narius aktyviai 
dalyvauti šiame renginyje. Pirmininkė E. Mazzoni per jo atidarymą sakys kalbą. 
Klausymas vyks 2014 m. vasario 17 d. 15.00 val. salėje JAN 4Q2.

7) Būsimos darbotvarkės planavimas

S. Bieler paprašė į būsimą darbotvarkę įtraukti su komuna Notre Dame des Landes
susijusias peticijas (peticijas Nr. 1342/2013 ir 1645/2013). Šis prašymas atmestas.

8) Darbotvarkių projektai

Patvirtintas vasario mėn. darbotvarkės projektas. Jį išplatins sekretoriatas.

9) Interneto portalas. Informacijos atnaujinimas

Nariai palankiai įvertino pažangą, padarytą kuriant naująjį komiteto interneto portalą, ir 
šią savaitę prasidėsiantį bandomąjį etapą. Kitame vasario mėn. vyksiančiame posėdyje 
pirmininkė pateiks bandomojo etapo vertinimo ataskaitą ir rekomendaciją dėl portalo 
veikimo pradžios datos. Nariai kviečiami dalyvauti mokymo kursuose, kuriuos šį 
trečiadienį ir ketvirtadienį organizuoja Naujovių ir technologinės pagalbos centras ir 
Komunikacijos generalinis direktoratas. Sekretoriatas išsiųs atskirą informaciją.

10) Kiti klausimai
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a) Naujausia informacija apie komiteto darbo procedūras (užregistruotos peticijos 
ir vertimui raštu perduotos bei nariams išdalytos santraukos)

Koordinatoriai susipažino su naujausia informacija apie tai, kad 2013 m., palyginti su 
2011 ir 2012 m., labai padaugėjo užregistruotų peticijų. Praėjusiais metais 
užregistruotos 2 862 peticijos, o tai yra 45 proc. daugiau nei 2012 m. ir 102 proc. 
daugiau nei 2011 m.

Taip pat buvo pažymėta, kad nariams išdalytos peticijų iki peticijos Nr. 0925/2013 
santraukos, kurias reikia patvirtinti iki 2014 m. sausio 20 d. Per 2009–2014 m. 
kadenciją išnagrinėta apie 10 000 peticijų.

Bus parengta išlaidų, patirtų dėl dalyvauti komiteto posėdžiuose pakviestų peticijų 
pateikėjų, santrauka.

b) Europos ombudsmeno specialusis pranešimas dėl FRONTEX

Koordinatoriai pažymėjo, kad, be 2013 m. gruodžio 16 d. posėdžio sprendimų, 
Komitetų pirmininkų sueigai pateiktas naujas prašymas dėl Europos ombudsmeno 
specialiojo pranešimo dėl FRONTEX parengimo.

15. Metinis pranešimas dėl 2013 m. Peticijų komiteto veiklos

Pranešėjas Jarosław Leszek Wałęsa paaiškino, kad šiame pranešime pateikiama ne tik 
praėjusių metų veiklos santrauka, bet ir visos Parlamento kadencijos apžvalga. Šį pranešimą 
sudaro trys dalys: a) santrauka, b) naujos galimybės ir c) darbo metodai. Jis sakė, kad labai 
svarbu, kad komitetas patvirtintų naujas vidaus taisykles ir kad Parlamentas atitinkamai 
pakeistų Darbo tvarkos taisykles. Pranešėjas baigė kalbą informuodamas posėdyje 
dalyvavusius asmenis, kad šešėliniai pranešėjai laiko taupymo sumetimais susitarė dirbti tik 
su pranešimo versija anglų kalba. Pakeitimų pateikimo terminas – 2014 m. sausio 27 d., 
pranešimas bus tvirtinamas 2014 m. vasario 11 d. posėdyje.

Kalbėjo: Heinz K. Becker buvo patenkintas šiuo pranešimu. Jis sakė, kad dirbdamas komitetas 
turėtų labiau bendradarbiauti su kitais komitetais. Jis pažymėjo, kad pateiks keletą pakeitimų.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández sakė, kad nereikėtų įprasti dirbti tik viena kalba ir kad šį kartą 
tokį darbo metodą reikėtų laikyti išimtimi. Jis pasiūlė į pranešimą įtraukti ir politines išvadas, 
pavyzdžiui, tai, kad pastaraisiais metais labai padaugėjo peticijų ir kad komitetas turi labai 
mažai išteklių visoms peticijoms išnagrinėti. Jis sakė, kad interneto portalas turėtų pradėti 
veikti dar iki šios kadencijos pabaigos ir kad tikimasi, jog tai padės komitetui atlikti savo 
darbą. Be to, reikia užtikrinti didesnį vizitų, kurių vyksta komitetas, lankstumą.

Charalampos Angourakis apgailestavo, kad su pranešimu buvo galima susipažinti tik viena 
kalba. Jis sakė, kad labai svarbu pabrėžti komiteto nagrinėtus klausimus ir kad reikėtų pateikti 
aiškų šių svarbiausių klausimų sąrašą, nes taip būtų galima susidaryti tam tikrą nuomonę apie 
Europos Sąjungos padėtį. Tai suteiktų galimybę padaryti išvadas apie įvairias ES politikos 
sritis. Peticijų komitetas geriausiai gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl direktyvų ir jų 
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įgyvendinimo. Galiausiai jis pasakė, kad nepritaria pranešimo 21 daliai (Europos 
pilietiškumas).

Jarosław Leszek Wałęsa pateikė pastabas dėl per diskusijas pateiktų pasiūlymų, kaip būtų 
galima patobulinti pranešimo projektą, ir palankiai įvertino pakeitimus.

Pirmininkė priminė, kad 2013 m., palyginti su praėjusiais metais, pateikta 45 proc. daugiau 
peticijų ir kad per šią kadenciją nuo 2009 m. pateikta daugiau kaip 10 000 peticijų.

Sprendimas: pakeitimų pateikimo terminas – 2014 m. vasario 27 d. Balsavimas dėl 
pranešimo vyks 2014 m. vasario 10–11 d. posėdyje.

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

Delegacijos vadovas Carlos José Iturgaiz Angulo sakė, kad delegacija buvo patenkinta 
vizitais į įvairias vietoves ir susitikimais su nemažai valdžios institucijų bei vietos gyventojų. 
Ataskaitoje pateikta vienuolika rekomendacijų dėl šalies atliekų surinkimo ir sąvartynų vietų. 
Turi būti laikomasi ES aplinkos apsaugos direktyvų reikalavimų, viešoji informacija apie 
planus turi būti išsami ir prieinama piliečiams, kurie vėliau gali atlikti savo vertinimus. Jis 
taip pat sakė, kad Europos Komisija turi persvarstyti savo viešojo finansavimo politiką ir 
atidžiai stebėti, kaip panaudojamos skirtos lėšos. Dėl šios ataskaitos pakeitimų bus galima 
balsuoti kitame posėdyje.

Europos Komisijos atstovas Ioannis Couniniotis (Aplinkos generalinis direktoratas) sakė, kad 
Europos Komisija atsižvelgia į rekomendacijas. Jis pabrėžė, kad dėl trijų peticijų, susijusių su 
Gramatiko projektu, jau ne kartą buvo surengtos diskusijos su Graikijos valstybės taryba ir 
kad buvo priimti sprendimai toliau įgyvendinti šį projektą. Europos Komisija stebės šį 
projektą, tačiau šiuo etapu ji negali nustatyti jokio ES teisės aktų pažeidimo. Dėl Karvounario 
sąvartynų jis pareiškė, kad čia kilo keletas problemų, tačiau taip pat padaryta aiškių 
patobulinimų, o Komisija laukia išsamesnės informacijos, kad galėtų atlikti išsamesnę 
analizę. Dėl kitų peticijų Europos Komisijos atstovas sakė, kad vykdomi išsamūs 
patikrinimai.

Pirmininkė paprašė Komisijos pateikti pastabas ne tik dėl savo veiksmų, bet ir dėl ataskaitos.

Kalbėjo: Nikolaos Chountis sakė, kad komitetas turi dirbti sistemingiau, o tai reiškia, kad 
reikia imtis atitinkamų priemonių tam tikriems projektams nutraukti, ypač tais atvejais, kai 
bus švaistomi pinigai arba kai neatlikti būtini tyrimai. Jis sakė, kad šios ataskaitos išvados yra 
teisingos, tačiau komitetas turi priimti konkretesnes rekomendacijas dėl įvairių savo tirtų 
atvejų, nes piliečiai tikisi, kad bus imamasi tam tikrų konkrečių veiksmų pokyčiams 
įgyvendinti.

Charalampos Angourakis sakė, kad šiuo metu dėl medžio deginimo atsiranda ir smogo 
problema, dėl kurios kyla didelių sveikatos problemų. Jis pažymėjo, kad ši misija buvo labai 
naudinga, bet, nepaisant visų pastangų, delegacija pamatė tik ledkalnio viršūnę. Aplinkos 
apsaugos problemos yra tokios didelės, kad taip pat reikėtų kalbėti apie galimybę bausti tam 
tikras institucijas, įstaigas ir organizacijas, jeigu jos nevykdo savo prievolių. Jis taip pat sakė, 
kad komitetas šioje ataskaitoje turėtų padaryti konkretesnes išvadas.

Nikolaos Salavrakos sakė, kad nėra jokių abejonių, jog Graikijoje esama daug su tarša ir 
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atliekomis susijusių problemų. Tačiau kyla klausimas, kokiu mastu komitetas gali imtis 
veiksmų teisiniu požiūriu, nes atliekų tvarkymui taikomas subsidiarumo principas. Jis pasiūlė 
aiškiau ir konkrečiau išdėstyti ataskaitos 6, 7 ir 8 punktus, kad būtų galima labiau pabrėžti 
atliekų tvarkymą.

Zbigniew Zaleski sakė, kad šios diskusijos turėtų vykti planavimo etapu, kad abi šalys būtų 
informuotos apie projektų naudą ir padarinius.

Marino Baldini norėjo pabrėžti, kaip svarbu turėti kompetentingą faktų nustatymo delegacijos 
vizito vadovą ir kad šiuo atveju Parlamento nariai iš Graikijos aktyviai dalyvavo procese. Jis 
sakė, kad šis delegacijos vizitas galėtų būti tokios rūšies veiklos vykdymo pavyzdys.

Peticijos pateikėjas Kyriakos Gkikas paragino nutraukti visus Graikijoje vykdomus 
nusikaltimus aplinkai. Reikėtų atidžiai išnagrinėti visas šias projektų rūšis pagal aplinkos 
apsaugos teisės aktus, atsižvelgiant į tinkamą perdirbimo veiklą.

Carlos José Iturgaiz Angulo užbaigė diskusijas pasakydamas, kad šios pastabos bus įtrauktos 
į galutinę ataskaitą ir kad iš šių diskusijų matyti šio vizito svarba. Jis sakė, kad komitetas 
negali taikyti jokių sankcijų ir kad tokie veiksmai nepriskiriami jo kompetencijos sričiai, be 
to, piliečiai labiau džiaugtųsi, jeigu komitetas siūlytų ne bausmes, o problemos sprendimo 
būdus. Jis paprašė narių siūlyti 6, 7 ir 8 punktų pakeitimus.

Sprendimas: ataskaita bus tvirtinama vasario mėn. posėdyje.

Nuo 10.30 val. posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininkės pavaduotojas Willy Meyer.

17. 2013 m. ES pilietybės ataskaita. ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis

Pranešėjas Nikolaos Salavrakos sakė, kad laukia tolesnių pastabų ir rekomendacijų dėl savo 
pranešimo.

Komisijos atstovė Nathalie Stockwell (Teisingumo generalinis direktoratas) pabrėžė, kad nuo 
2010 m. jau pasiekta daug laimėjimų. Jų sąrašą galima rasti interneto svetainėje.

Kalbėjo: Heinz K. Becker pasiūlė į pranešimą įtraukti 25 Europos Komisijos paminėtas 
įgyvendinimo priemones. Europos Sąjungos pilietybę reikėtų laikyti svarbiu laimėjimu; tačiau 
tokie klausimai kaip teisių gauti pensiją derinimas arba trečiųjų šalių piliečių vertinimas 
nesusiję su šiuo pranešimu.

Nikolaos Chountis sakė, kad pritaria 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 kompromisiniams pakeitimams. Kitiems 
dviem pakeitimams jis nepritarė.

Tatjana Ždanoka sakė, kad Europos Sąjungos pilietybė turėtų būti labiau vertinama ir kad ją 
reikėtų suteikti asmenims, kurie turi, pavyzdžiui, Latvijos arba Estijos pasus, tačiau kitose 
valstybėse narėse laikomi nepiliečiais ir negali naudotis visomis teisėmis, įskaitant balsavimo 
teises.

Victor Boştinaru sakė, kad piliečių teises balsuoti ir būti kandidatais reikia laikyti pagrindiniu 
esminiu klausimu. Jį reikėtų apsvarstyti kartu su pranešėju ir, kaip šių svarstymų rezultatus, 
pateikti Komisijai aiškų pareiškimą, kad ji imtųsi veiksmų.



PV\1020678LT.doc 11/19 PE527.915v02-00

LT

Nikolaos Salavrakos pareiškė, kad šio pranešimo bendruosius principus galima nagrinėti 
pernelyg nesigilinant į subsidiarumo sritį.

Sprendimas: Balsavimas dėl pranešimo vyks vasario mėn. posėdyje.

18. Peticija Nr. 1175/2012 dėl dviejų branduolinių reaktorių statybos Hinkley Pointe 
(Jungtinė Karalystė) projekto, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Tania 
Jackson

Europos Komisijos atstovas Santiago Martinez Iglesias (Energetikos generalinis direktoratas) 
sakė, kad Komisija mano, jog pagal dabartinę radiacinės saugos sistemą atsižvelgiama į 
radiacijos keliamą pavojų amžiaus ir lyties požiūriais ir užtikrinama atitinkama tiek moterų ir 
vyrų, tiek kūdikių ir vaikų apsauga nuo apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote keliamo 
pavojaus. Savo 2012 m. liepos mėn. pagal Euratomo sutarties 41 straipsnį priimtoje 
nuomonėje Komisija teigė, kad Hinkley Pointe planuojamos investicijos į dviejų branduolinių 
reaktorių statybą atitinka Euratomo sutarties tikslus. Komisijos atstovas pabrėžė, kad 
atitinkama valstybė narė turi užtikrinti ir kontroliuoti pakankamą jėgainių saugumo ir saugos 
lygį ir kad ji atsižvelgia į rizikos tyrimus, pradėtus atlikinėti po Fukušimoje įvykusios 
avarijos.

Kalbėjo: Keith Taylor, kuris sakė, kad Europos Komisija neatliko pakankamai tyrimų ir 
patikrų, ypač todėl, kad moterims kyla didelis pavojus nepaisyti radiacijos signalų. Jis paprašė 
pateikti keletą tolesnių įrodymų šiuo klausimu.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Europos Komisija suteiks papildomą 
informaciją.

19. Peticija Nr. 0413/2012 dėl tariamų pažeidimų, susijusių su Bulgarijos 
branduolinėmis elektrinėmis, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Petar Troyanski 
Annos Politkovskajos žodžio laisvės asociacijos vardu

Europos Komisijos atstovas Santiago Martinez Iglesias (Energetikos generalinis direktoratas) 
pareiškė, kad Bulgarija turi nuspręsti, ar savo teritorijoje statyti naują branduolinę elektrinę. 
Bet kuriuo atveju privalu laikytis ES ir Euratomo teisės aktų. Apie bet kurį investicinį 
projektą turi būti pranešta pagal 41 straipsnio nuostatas. Šiuo atveju Komisija 2008 m. 
patvirtino nuomonę, kad visi investicijų aspektai atitinka Euratomo sutarties tikslus. Dėl 
tariamų pernelyg didelių esamos Kozlodujaus branduolinės elektrinės ir būsimos Belenės 
branduolinės elektrinės elektros energijos gamybos pajėgumų tyrimo Komisija negali pateikti 
pastabų, nes šis klausimas priskiriamas nacionalinės valdžios institucijų kompetencijos sričiai. 
Jis taip pat pažymėjo, kad, kiek tai sietina su peticijoje pateiktais prašymais paskelbti 
apkaltinamuosius nuosprendžius, Komisija negali pateikti pastabų, nes baudžiamoji teisė 
priskiriama išimtinei valstybių narių kompetencijos sričiai.

Kalbėjo: Iñaki Irazabalbeitia Fernández, kuris sakė, kad Komisija, kalbėdama apie savo 
kompetenciją šiuo klausimu, buvo teisi ir kad Bulgarijos valdžios institucijų sukaupti 
dokumentai, atrodo, atitinka ES standartus. Jis norėjo dar kartą pareikšti, kad nepritaria 
branduolinės energijos vartojimui.
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Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Europos Komisija suteiks papildomą 
informaciją.

20. Peticija Nr. 1666/2013 dėl tariamo Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimo, 
susijusio su daugybės pastatų statyba istorinėje „Parcelarea Bazilescu“ (Bukareštas, 
Rumunija) vietovėje, kurią pateikė Rumunijos pilietis P. T. asociacijos „Save 
Damaroaia and Bucurestii Noi Neighbourhoods“ vardu

Peticijos pateikėjas P. T., kuris yra peticiją pateikusios asociacijos pirmininkas, sakė, kad 
dviejuose Bukarešto rajonuose, kuriuose yra ir istorinių paminklų vietovė, vykdomi dideli 
statybos projektai, pagal kuriuos statoma daugiau kaip 200 pastatų. Dėl tam tikrų interesų 
grupių įtakos Bukarešto valdžios institucijos pažeidžia planavimo reglamentus. Statybos 
projektai vykdomi aplinkinėse vietovėse nepaliekant žaliųjų zonų, taip pat neketinama įrengti 
automobilių stovėjimo vietų. Jis paprašė Europos pagalbos Rumunijai apsaugoti.

Europos Komisijos atstovė Daniela-Valeria Andrei (Aplinkos generalinis direktoratas) 
informavo, kad ši peticija gauta visai neseniai. Šiuo metu Komisija ją nagrinėja ir pagal 
taisykles pateiks rašytinį atsakymą.

Kalbėjo: Victor Boştinaru, kuris sakė, kad šis projektas – tipinis įprastos veiklos Bukarešte 
pavyzdys. Šis rajonas Bukarešte visada, netgi komunizmo laikotarpiu, buvo žalias ir yra 
didžiausia žalioji zona mieste. Įgyvendinant šį projektą didėja tarša. Jis taip pat pažymėjo, kad 
šiam rajonui suteikta ypatinga apsauga nuo aukštų pastatų statybos ir kad jis yra istorinio 
pobūdžio. Nebuvo laikomasi net žemės drebėjimų saugos reikalavimų. Bukarešto miesto 
valdžios institucijos laikėsi labai liberalaus požiūrio į šį projektą ir, kiek tai sietina su statyba, 
Bukareštas Rumunijoje priskiriamas didžiausios rizikos zonai. Kalbėtojas mano, kad 
įgyvendinant šį projektą plaunami pinigai. Rumunijos parlamentui, Senatui, taip pat 
Bukarešto miesto valdžios institucijoms ir Rumunijos ombudsmenui reikėtų pasiųsti aiškią 
žinią.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti. Nuspręsta paprašyti Europos Komisijos kuo 
greičiau pateikti savo atsakymą ir nusiųsti peticiją Rumunijos parlamento peticijų komitetui, 
Senatui ir Rumunijos ombudsmenui.

21. Peticija Nr. 0359/2012 dėl leidimo žvalgyti naftos išteklius Kanarų salose 
Fuerteventūroje ir Lansarotėje tariamai pažeidžiant Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvą ir Buveinių direktyvą, kurią pateikė Ispanijos pilietė Maria Elena Solís 
Yánez

ir
Peticija Nr. 0559/2012 dėl leidimo žvalgyti naftos išteklius Kanarų salose 
Fuerteventūroje ir Lansarotėje tariamai pažeidžiant Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvą ir Buveinių direktyvą, kurią pateikė Ispanijos pilietis Pedro Hernández 
Camacho, su 164 parašais

ir
Peticija Nr. 0683/2012 dėl leidimo žvalgyti naftos išteklius Kanarų salose 
Fuerteventūroje ir Lansarotėje tariamai pažeidžiant Vandens pagrindų direktyvą, 
kurią pateikė Ispanijos pilietė Maria del Carmen Cabrera González

ir
Peticija Nr. 1826/2012 dėl leidimo žvalgyti naftos išteklius Kanarų salose 
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Fuerteventūroje ir Lansarotėje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Daniel Pérez Creus
ir

Peticija Nr. 0801/2013 dėl leidimo vykdyti naftos žvalgymo veiklą Kanarų salose 
Fuerteventūroje ir Lansarotėje, kurią pateikė Ispanijos pilietė María Mercedes 
Gómez Sande

Peticijos pateikėjas Pedro Hernandez Camacho paaiškino, kad šios penkios peticijos 
susijusios su aplinkos apsaugos ir energetikos klausimu žvalgant naftą Kanarų salose 
Fuerteventūroje ir Lansarotėje. Jis sakė, kad Ispanijos valdžios institucijos leido daugiau kaip 
6 000 kvadratinių kilometrų gilių vandenų teritorijoje vykdyti gręžimo operacijas. 
Kiekvienais metais Kanarų salas aplanko daugiau kaip 12 mln. turistų. Įgyvendinant šiuos 
projektus dėl privačios naftos įmonės naudos iškilo pavojus Kanarų salų nacionaliniam turtui. 
Nebuvo paisoma giliavandenio gręžimo direktyvos nuostatų ir nebuvo išnagrinėtos kitos 
alternatyvos. Dėl gręžimo taip pat gali kilti žemės drebėjimų pavojus. Nors Europos Komisija 
puikiai žino apie visus šiuos dalykus, ji į juos pažiūrėjo pro pirštus ir dėl šių projektų nesiėmė 
jokių veiksmų.

Pristatytas vaizdo įrašas. Kalbėjo: Richard Steiner, Marisa Tejedor ir Horst Likens. 
B. Wilsono kalba pateikta raštu.

Peticijos pateikėja Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez pabrėžė, kad jūros vanduo yra 
vienintelis geriamojo vandens šaltinis Kanarų salose, nes jose nėra ežerų ar upių ir nedaug 
lyja. Vanduo yra bendrasis gėris, o ne verslo pelno siekimo priemonė. Ji sakė, kad peticijų 
pateikėjai taip pat kovoja ateities kartų labui ir kad nesuvokiama, jog XXI amžiuje gali vykti 
tokie dalykai.

Peticijos pateikėjas Domingo Montanez Montanez pabrėžė pavojus, kurių kiltų, jeigu dėl 
gręžimo giliuose vandenyse prasidėtų nuotėkis. Dėl salų priklausomybės nuo viso vandens 
gėlinimo įrenginių jos tapo itin pažeidžiamos bet kokiam naftos išsiliejimui. Akivaizdu, kad 
žala būtų labai didelė ir kad nėra jokių aiškių garantijų, jog žala nebus padaryta.

Peticijos pateikėja Maria Mercedes Gomes Sande teiravosi, kokia yra visų Europos Sąjungos 
teisės aktų, pavyzdžiui, Europos kraštovaizdžio konvencijos, prasmė, jeigu šių reikalavimų 
nesilaikoma nacionaliniu lygmeniu. Įgyvendinant šį projektą piliečiai nedalyvauja. 
Pažeidžiamos kraštovaizdžio planavimo taisyklės ir neatsižvelgiama į suderintus salų ir 
turizmo reikalavimus.

Komisijos atstovas Daniel Fernandez Gomez (Aplinkos generalinis direktoratas) sakė, kad ES 
teisės aktų įgyvendinimas ir laikymasis priskiriami nacionalinės valdžios institucijų 
kompetencijos sričiai ir kad tai padės išvengti tokios rūšies veiklos keliamo pavojaus. 
Europos Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų suteikti informaciją, o pastarosios 
informavo, kad atliktas naftos žvalgymo projektų poveikio aplinkai vertinimas ir nustatytas 
galimas tiesioginis bei netiesioginis šio projekto poveikis aplinkai. Kol kompetentingos 
valdžios institucijos neišdavė galutinio leidimo įgyvendinti projektus, Europos Komisija 
negali vertinti galimų poveikio aplinkai vertinimo nuostatų pažeidimų. Kai bus išduotas 
leidimas įgyvendinti projektus, Europos Komisija labai atidžiai stebės, kad būtų laikomasi 
visų ES teisės aktų reikalavimų.

Kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar sakė, kad Ispanijos socialistų delegacija visapusiškai 
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palaiko peticijų pateikėjus. Kyla daug abejonių, ar buvo laikomasi ES aplinkos apsaugos 
teisės aktų. Tvarus turizmas – pats šių salų pagrindas, o šio projekto įgyvendinimas 
prieštarauja šiam tikslui. Be to, kyla abejonių, ar buvo laikomasi privačiųjų ir viešųjų 
investicijų, faunos ir floros bei saugomų teritorijų, susijusių su tinklo „Natura 2000“ sistema, 
direktyvų nuostatų. Taip pat trūksta konkurencijos, nes visus projektus pavesta įgyvendinti 
vienai įmonei. Jis paragino užlaikyti šio projekto įgyvendinimą.

Victor Boştinaru priminė Meksikos įlankoje įvykusią naftos katastrofą ir didžiulį jos poveikį 
bei sakė, kad Europos Komisija turėtų pasimokyti iš šios tragedijos. Jis sakė, kad buvo 
atliktas tik šio projekto poveikio aplinkai vertinimas. Šiuo metu vyksta derybos dėl šios 
direktyvos pakeitimų, kuriais siekiama tokiais kaip šio projekto atvejais užtikrinti skaidrumą 
ir objektyvumą bei užkirsti kelią interesų konfliktui. Jis priminė, kad vietos valdžios 
institucijos ir gyventojai priešinasi šiam projektui, kad nepasikonsultuota su 
suinteresuotaisiais subjektais ir kad neieškota alternatyvių šaltinių.

Gabriel Mato Adrover sakė, kad Europos Komisija nenustatė jokių teisės aktų pažeidimų. Jis 
sakė, kad dėl šio projekto buvo surengta daug viešų konsultacijų, pavyzdžiui, konsultuotasi su 
visų rūšių įstaigomis, vietos valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, 
žvejais ir netgi su žaliuoju dviračių klubu, taigi pasitarta su tūkstančiais žmonių.

Raül Romeva i Rueda pareiškė, kad nesurengtos tinkamos konsultacijos ir kad nepaisyta 
žmonių nuomonės. Šis projektas neatitinka atsinaujinančiosios švarios energijos modelio. Jis
taip pat pabrėžė, kad poveikis aplinkai yra didelis ir nepataisomas.

Vicente Miguel Garcés Ramón sakė, kad ES turi stebėti padėtį ES teritorijoje; kadangi vietos 
valdžios institucijos prieštarauja šiam projektui, ji turi į tai atsižvelgti. Jis paprašė Komisijos 
imtis atkaklesnių veiksmų ir primygtinai reikalauti pateikti visą papildomą informaciją, kurios 
dar negavo. Taip pat reikėtų primygtinai reikalauti iš Ispanijos valdžios institucijų užtikrinti, 
kad vietos gyventojai nepatirtų su jų pragyvenimo šaltiniais ir turizmu susijusios žalos. 
Komitetas turėtų prašyti Europos Komisijos atlikti išsamesnius tyrimus.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández laikėsi nuomonės, kad šis projektas susijęs ne tik su 
direktyvos nuostatų laikymusi, bet ir su žmonių pagrindinių teisių klausimu. Šiuo atveju 
problema yra geriamasis vanduo, nes jam kyla grėsmė ir reikia ginti salų piliečių teises į 
geriamąjį vandenį. Naftos gavybos veikla salų pakrantės vandenyse prieštarauja šiam 
principui.

Pirmininkės pavaduotojas Willy Meyer sakė, kad yra gerokai nustebęs dėl to, kad ne Europos 
Komisija, kurios atsakymai į pateiktus skundus yra prieštaringi, o pilietinės visuomenės 
atstovai atvyko čia paraginti įgyvendinant tokį projektą laikytis atsargumo principų. Jis 
išreiškė susirūpinimą dėl to, kad, remiantis eksperto Richardo Steinerio, tikrinusio įmonės 
„Repsol“ pateiktą poveikio aplinkai vertinimą, įrodymais, kai kurie Kanarų salų gręžiniai yra 
gilesni už išsiliejimą Meksikos įlankoje sukėlusius gręžinius ir kad JAV valdžios institucijos, 
atsižvelgdamos į po tokios nelaimės įgytą patirtį, nepatvirtintų tokio projekto. Jis taip pat 
atkreipė dėmesį į R. Steinerio pareiškimą, kad avarijos atveju išsilietų daug daugiau naftos 
negu nurodyta poveikio aplinkai vertinime.

Vertimas žodžiu baigtas 12.46 val. Po to posėdis buvo tęsiamas tik ispanų kalba.

Sprendimas: peticijų nebaigti nagrinėti, kol Europos Komisija suteiks papildomą 
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informaciją.

* * *

22. B kategorijos peticijos

Bus baigtos nagrinėti šios peticijos: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 0244/2012, 
0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 1041/2012, 
1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 1799/2012, 
1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 0042/2013.

Iš B kategorijos bus išbrauktos šios nebaigtos nagrinėti peticijos: 0181/2011, 0134/2012, 
1321/2012 ir 1555/2012.

o O o

23. Kito posėdžio data ir vieta
 2014 m. vasario 10 d. 15.00–18.30 val.,
 2014 m. vasario 11 d. 9.00–12.30 val.

Pirmininkės pavaduotojas baigė posėdį 12.57 val.

Priedai:

Peticijų, paskelbtų priimtinomis nuo praėjusio (2013 m. gruodžio 16 d.) posėdžio, sąrašas.
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