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Výbor pre petície

PETI_PV(2014)01_20+21

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 20. januára 2014 od 15.00 h do 18.30 h

a 21. januára 2014 od 09.00 h do 12.30 h
v BRUSELI

Schôdza sa začala v pondelok 20. januára 2014 o 15.15 h. Predsedala jej predsedníčka 
Erminia Mazzoni.

1. Prijatie návrhu programu schôdze  
PETI_OJ\1015250

Návrh programu schôdze bol prijatý v poradí uvedenom v tejto zápisnici.

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:

– 25. – 26. novembra 2013
– 5. decembra 2013
Zápisnica bola schválená.

3. Oznámenia predsedu

Predsedníčka nevydala žiadne oznámenia.

4. Rôzne otázky

O iných otázkach sa nerokovalo.

5. Petícia 446/2007, ktorú predkladá Harry Shindler, štátny občan Spojeného 
kráľovstva, o práve občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v zahraničí hlasovať vo 
voľbách do národného parlamentu

Predkladateľa petície zastupovala pani Charlotte Oliverová. Rozoslala list týkajúci sa 
sťažnosti na rozhodnutie Európskeho dvora pre ľudské práva (Shindler/Spojené kráľovstvo, 
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žiadosť č. 19840/09), ktorý rozhodol v neprospech pána Shindlera. Pani Oliverová vysvetlila, 
že Komisia po stretnutí s komisárkou Vivian Redingovou minulý september súhlasila, že 
preskúma prípad týkajúci sa práva občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v zahraničí 
hlasovať vo voľbách do národného parlamentu.

Pán Tibor Vaszi (EK-JUST) uviedol, že Komisia je o tejto problematike informovaná. 
Organizovanie volieb do národného parlamentu nepatrí do pôsobnosti práva EÚ. Na zasadnutí 
informoval, že Komisia o tejto záležitosti rokovala s členskými štátmi od roku 2010 a v roku 
2013 v kontexte správy Európskej komisie o občianstve oznámila, že vypracuje konštruktívny 
návrh, ktorý občanom EÚ žijúcim v inej krajine umožní ponechať svoje právo hlasovať vo 
voľbách do národného parlamentu v krajine ich pôvodu. Pán Vaszi na záver uviedol, že 
Európska komisia už čoskoro, teda začiatkom roka 2014, predloží návrhy.

Rečníci: predsedníčka.

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie týkajúce sa nadchádzajúceho oznámenia, a výbor zašle komisárke 
Redingovej správu, v ktorej podporí právo občanov EÚ žijúcich v zahraničí hlasovať 
v národných voľbách v krajine ich pôvodu a podporí Komisiu, aby v tejto veci vyvinula 
iniciatívu.

6. Petícia 1138/2012, ktorú predkladá Vasileios Antonopoulos, grécky štátny občan, 
v mene autobusovej spoločnosti stredného a severného Grécka, o deregulácii cestnej 
osobnej dopravy

Komisia, ktorú zastupuje pán Orestis Nikou (COMP) uviedla, že grécka vláda prijala 
opatrenia týkajúce sa liberalizácie cestnej osobnej dopravy v Grécku, a uskutočnila stratégiu 
zameranú na otvorenie tohto sektora v súlade s pravidlami štátnej pomoci a právnymi 
predpismi EÚ o zadávaní zákaziek pre služby osobnej dopravy, s cieľom prijať potrebné 
právne predpisy. Pokiaľ ide o sériu údajných selektívnych výhod v prospech spoločnosti 
KTEL SA, Komisia môže predkladateľa petície informovať o tom, že sa touto problematikou 
začala zaoberať podľa pravidiel štátnej pomoci na základe sťažnosti, ktorú predložilo 
združenie konkurentov. Komisia svoje posudzovanie zatiaľ ešte neukončila a v prípade 
potreby prijme vhodné opatrenia.

Rečníci: pán Salavrakos a predsedníčka.

Rozhodnutie: rozhodlo sa o uzatvorení petície. Predkladateľovi petície sa zašle odpoveď.

7. Petícia 711/2012, ktorú predkladá Mariusz Miasko, poľský štátny občan, v mene 
právnickej firmy Kancelaria Prawne Viggen, o výklade určitých ustanovení 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone 
povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
96/26/ES

Komisia, ktorú zastupovala pani Ewa Ptaszynska (MOVE) uviedla, že predkladateľ petície 
nesúhlasí so znením prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1071/2009. Uviedla, že príloha IV 
obsahuje zoznam najzávažnejších porušení, a že tieto porušenia sú vymedzené odkazom na 
ustanovenia uvedené v jednotlivých právnych predpisoch EÚ o doprave a musia sa vykladať v 
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kontexte týchto predpisov. Ide najmä o prípad porušenia právnych predpisov týkajúcich sa 
času cesty a času odpočinku vodičov, uvedených v bode 1 tejto prílohy, ktoré jasne odkazujú 
na príslušnú definíciu nariadenia (ES) 561/2006.

Rečníci: predsedníčka.

Rozhodnutie: rozhodlo sa o uzatvorení petície. Predkladateľovi petície sa zašle odpoveď. 

8. Petícia 0021/2013, ktorú predkladá John Savage, štátny občan Spojeného 
kráľovstva, o nadmerných nákladoch na prevádzku zhodnocovania odpadov 
Allerton Waste Recovery Park

Pán Jose J. Diaz Del Castillo, ktorý zastupuje Európsku komisiu (ENV) informoval o tom, že 
táto petícia sa týka problematiky životného prostredia, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci 
a obstarávania, že daný projekt sa nachádza vo fáze plánovania a že doteraz mu nebolo 
udelené stavebné povolenie. Uviedol, že Spojené kráľovstvo recykluje 35 % a spaľuje 12 % 
pevného komunálneho odpadu. Podľa informácií Európskej komisie nemá Spojené 
kráľovstvo dostatočnú právnu spôsobilosť zákona o spaľovniach, ako je to v prípade 
ostatných členských štátov. Európska komisia na záver uviedla, že keďže tento projekt 
napreduje, pravdepodobne bude podliehať smernici o posudzovaní vplyvu na životné 
prostredie a smernici o priemyselných emisiách.

Ďalší rečník v mene Európskej komisie pán Paulo Silva (MARKT) uviedol, že v projektovej 
zmluve nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona EÚ o verejnom obstarávaní, ako je rozsah 
pôsobnosti iného odpadu, dĺžka zmluvy a technické riešenia.

Rečníci: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a predsedníčka. Pán Edward McMillan-
Scott zaslal predsedníčku ospravedlnenie, že nemohol byť prítomný na rokovaní v tejto veci.

Rozhodnutie: rozhodlo sa o uzatvorení petície. Predkladateľovi petície sa zašle odpoveď 
s odkazom na vyhlásenia Európskej komisie.

9. Petícia 0768/2012, ktorú predkladá Ana Martina Varela Velo, španielska štátna 
občianka, o plánovaných činnostiach zameraných na ťažbu zlata v povrchových 
baniach v meste Cabana (La Coruña, Galícia)

Predkladateľka petície pani Ana Martina Varela Velo predložila petíciu o projekte 
zameranom na ťažbu zlata v meste Corcoesto, ktoré sa nachádza v obci Cabana (provincia La 
Coruña, Galícia). Predkladateľku petície znepokojuje ničivý vplyv tohto projektu na životné 
prostredie, najmä skutočnosť, že baňa by sa nachádzala iba 140 metrov od rieky a niekoľko 
kilometrov od pohoria, v ktorom žijú osobitné druhy vtákov, ako aj v blízkosti oblastí 
patriacich do siete Natura 2000. Baňa by sa nachádzala aj v tesnej blízkosti 
poľnohospodárskych oblastí, flóry a fauny. Predkladateľka petície preto navrhuje, aby tento 
projekt nebol schválený.

Pani Ana Miranda Paz, ktorá zastupuje pána Francisca Garciu Triga, tvrdila, že baňa na ťažbu 
zlata by mala veľký vplyv na životné prostredie, keďže by zničila mnoho hektárov pôdy 
a rybolovných možností, a spôsobila by vznik vážnych zdravotných problémov, keďže by sa 
v rámci technických procesov používal kyanid. V súvislosti s týmto projektom sa zvyšuje 
informovanosť, boli spustené kampane a došlo aj k veľkým demonštráciám, ktorých sa 
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zúčastnilo 15 000 – 20 000 ľudí. Takisto zdôraznila, že proti tomuto projektu je aj vedecká 
obec. Nakoniec Európsku komisiu upozornila na to, že tento projekt nie je len problémom 
Galície, ale aj celej Európskej únie.

Pani Noelia Vallejo Pedregal za GR ENV Európskej komisie uviedla, že Európska komisia 
požiadala španielske orgány o informácie a dostala odpoveď vrátane správ od orgánov Galície 
životné prostredie a infraštruktúru, v ktorých sa uvádza, že tento projekt ťažby nebol 
povolený. Podľa oficiálnych informácií, ktoré predložili španielske orgány, sa začalo konanie 
na účel zamietnutia tohto projektu a v prípade nového projektu by takýto projekt musel prejsť 
všetkými príslušnými procesmi.

Rečníci: Antolín Sánchez Presedo uviedol, že v zásade nie je proti ťažbe zlata, ale že je 
dôležité dodržiavať zákony Spoločenstva a spôsob ich uplatňovania. Uviedol, že projekt bol 
podľa informácií Európskej komisie zamietnutý. Petície by však mali zostať otvorené, kým 
nebudú doručené konečné informácie.

Willy Meyer, podpredseda, uviedol, že tento projekt bude zrušený, čo túto oblasť uchráni od 
mnohých negatívnych environmentálnych vplyvov a zdravotných ťažkostí, ktoré by vyvolalo 
používanie kyanidu. Aj keď sa uviedlo, že tento projekt nebude pokračovať, navrhol, aby sa 
petície ponechali otvorené s cieľom zabezpečiť, že rozhodnutie vlády Galície nebude dočasné.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández vyjadril súhlas s predchádzajúcimi rečníkmi a pridal 
argument, že životný cyklus bane by bol veľmi obmedzený, čo by znamenalo, že všetky 
nevýhody otvorenia bane by pretrvali dlhší čas. Poslanec navrhol, aby výbor nechal túto 
otázku otvorenú, kým Galícia neprijme pevné a definitívne rozhodnutie.

Francisco Jose Millán Mon uviedol, že španielske orgány a najmä Galícia si dobre 
uvedomujú škodlivý vplyv tohto projektu a potvrdili, že v ňom nebudú pokračovať. Projekt 
bol zamietnutý vzhľadom na skutočnosť že nie je možné splniť environmentálne, technické 
a ekonomické požiadavky. Túto informáciu uverejnili aj médiá Galície. Petíciu možno 
uzavrieť až po tom, ako bude výboru doručené konečné rozhodnutie.

Carlos José Iturgaiz Angulo, podpredseda, uviedol, že tento projekt nebol v žiadnom prípade 
schválený. Vyhlásenie Európskej komisie bolo veľmi jasné. Táto petícia môže zostať 
otvorená až do doručenia oficiálneho zamietnutia.

Pani Miranda Paz poznamenala, že petícia by mala zostať otvorená. Uviedla, že nebolo 
udelené žiadne povolenie, pretože projekt nedisponoval dostatočným množstvom finančných 
prostriedkov.

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie týkajúce sa nadchádzajúceho oznámenia

Schôdza pokračovala o 16.12 h a predsedal jej Willy Meyer (podpredseda).

10. Petícia 0095/2012, ktorú predkladá Julio Martín De Eugenio Manglano, španielsky 
štátny občan, v mene združenia Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción 
de Valdemoro, o plánovanej výstavne čistiarne odpadových vôd v oblastiach 
Valdemoro a Cimpozuelos (Madrid), ktorá by mala dosah na sieť Natura 2000 
a predstavovala by porušenie smernice o biotopoch a smernice o vtákoch



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

SK

ako aj
Petícia 0282/2012, ktorú predkladá Javier Carrillo Castaño, španielsky štátny 
občan, v mene organizácie EQUO, o infraštruktúre na čistenie odpadových vôd 
v oblastiach Valdemoro a Cimpozuelos (Madrid), ktorá má dosah na sieť 
Natura 2000 a predstavuje porušenie smernice o posudzovaní vplyvu na životné 
prostredie, smernice o biotopoch a smernice o vtákoch

Pán Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, predkladateľ petície, uviedol, že nebolo 
vypracované dostatočné posúdenie vplyvu na životné prostredie a že tieto dva projekty by sa 
preto mali zamietnuť. Tieto oblasti sú chránené niekoľkými európskymi smernicami, ako aj 
v rámci siete Natura 2000. Nakoniec uviedol, že pre tento projekt existujú alternatívne miesta, 
čoho sú si príslušné orgány vedomé. Podľa predkladateľa petície je ešte stále dostatok času na 
zmenu projektov.

Pán Jose M. Ramos Florido, ktorý vystúpil v mene Európskej komisie, informoval o začatí 
vyšetrovania týchto projektov. Keďže plán čistenia odpadových vôd bol určený v blízkosti 
siete Natura 2000, muselo sa uskutočniť posúdenie vplyvu na životné prostredie. V obraze sú 
aj ostatné smernice. Rečník zdôraznil, že v súvislosti s projektom Valdemoro bolo posúdenie 
vplyvu povinné, pričom sa v ňom uvádza, že by mohol mať vplyv na životné prostredie 
v danej oblasti. Pokiaľ ide o ďalší projekt, španielske orgány uviedli, že posúdenie vplyvu nie 
je potrebné. Tieto projekty ešte neboli spustené, nezačali sa žiadne stavebné práce a nie sú na 
ne vyčlenené žiadne finančné prostriedky EÚ.

Rečníci: Iñaki Irazabalbeitia Fernández požiadal o ďalšie informácie týkajúce sa 
alternatívnych miest a ich nákladov.

Pán Javier Carrillo Castaño, predkladateľ petície, uviedol, že potrubia by poškodili biotopy 
a že existujú dôvody, prečo by sa malo vykonať nové posúdenie vplyvu.

Willy Meyer, ktorý vystúpil v mene svojej stravy uviedol, že nikto nespochybňuje potrebu 
plánu na čistenie odpadových vôd, ale že je potrebné nájsť rovnováhu so životným prostredím 
a nerealizovať ho za každú cenu. Preto uviedol, že je potrebné zamerať sa na inú možnosť.

Rozhodnutie: petície zostanú otvorené, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie. Výbor zabezpečí informácie týkajúce sa alternatívnych miest.

11. Petícia 0838/2012, ktorú predkladá Vasilis Hadjievangelou, cyperský štátny občan, 
o údajnom porušovaní ľudských práv na Cypre

Pán Vincent Depaigne z Európskej komisie (JUST) zdôraznil, že Európska komisia a Únia 
môžu konať len v prípade, že sú na to oprávnené v súlade so zmluvami. Európska komisia 
túto petíciu preskúmala a nevie nájsť prepojenie medzi petíciou a európskym právom. Právo 
vlastniť majetok je záležitosťou vnútroštátneho práva, a v opačnom prípade tu nie je žiadne 
takéto prepojenie. Na záver uviedol, že tento proces nemôže ďalej napredovať.

Rečník: Podpredseda uviedol, že tento typ citlivých otázok by sa mal monitorovať a že táto 
záležitosť by mala zostať otvorená.

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie. 
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12. Petícia 1653/2010, ktorú predkladá Markella Isaia-Tsiakka, cyperská štátna 
občianka, v mene Cyperského hnutia utečencov a vysídlených matiek, 
o diskriminácii detí utečeniek

Pán Nikolaos-I. Iliopoulos v mene Európskej komisie (JUST) uviedol, že Charta základných 
práv sa uplatňuje len pri vykonávaní právnych predpisov EÚ. Uviedol, že Európska komisia 
viedla korešpondenciu s predkladateľom petície, ktorý Európskej komisii predložil aj 
sťažnosť, ktorú Komisia nedávno uzavrela. Dôvodom bolo, že sociálne dávky nepatria do 
oblasti pôsobnosti právnych predpisov EÚ. Európska komisia odkázala sťažovateľa na 
Európsky súd pre ľudské práva.

Rečníci: Jarosław Leszek Wałęsa požiadal, či by petícia mohla zostať otvorená, kým nebude 
k dispozícii odpoveď od Európskeho súdu pre ľudské práva. Podpredseda uviedol, že táto 
petícia je rovnako citlivá ako predchádzajúca problematika.

Rozhodnutie: Petícia zostane otvorená, kým nebudú k dispozícii ďalšie informácie od 
Európskej komisie týkajúce sa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, pričom výbor 
postúpi túto záležitosť Výboru pre práva žien, aby vydal svoje stanovisko.

od 17.30 do 18.30 h (za zatvorenými dverami)

13. Schôdza koordinátorov

* * *

Utorok, 21. januára 2014

Schôdza sa začala o 9.10 h. Predsedala jej predsedníčka Erminia Mazzoni.

14. Oznámenia predsedajúcej o rozhodnutiach koordinátorov

1) Opatrenia nadväzujúce na petície týkajúce sa prisťahovalectva

Koordinátori usúdili, že petície týkajúce sa prisťahovalectva, najmä tie, ktoré sa týkajú 
ostrova Lampedusa, majú veľmi významnú hodnotu, a rozhodli sa zaslať gréckej vláde 
list, v ktorom požadujú informácie o plánoch gréckeho predsedníctva v tejto veci.

2) Žiadosť o postup pre naliehavé prípady 

Koordinátori sa rozhodli prijať naliehavé žiadosti týkajúce sa petícií, v prípade ktorých 
boli poskytnuté zhrnutia a odporúčania (1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 
2761/2013, 2843/2013). V prípade všetkých ostatných petícií sa rozhodli uplatniť 
písomný postup (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, 2813/2013). Koordinátori 
preto do štvrtka rána (23. 1. 2014) dostanú zoznam zvyšných požadovaných petícií 



PV\1020678SK.doc 7/19 PE527.915v02-00

SK

spolu s predbežnými odporúčaniami týkajúcimi sa prípustnosti. Očakáva sa, že 
koordinátori zašlú svoju odpoveď hneď, ako to bude možné. 

3) Žiadosti o zmenu odporúčaní pre nové petície

i) Žiadosť o zmenu stavu petície (0655/2013) na prípustnú bola zamietnutá. 

ii) Žiadosť o zmenu stavu petícií (série 725-825/2013, viacero žiadostí, 0884/2013 
a 0829/2013) na prípustné bola zamietnutá. 

4) Naliehavá služobná cesta do Taranta týkajúca sa prevádzky ILVA 

Koordinátori potvrdili svoje predchádzajúce rozhodnutie neuskutočniť pred voľbami 
žiadnu služobnú cestu. Na základe návrhu pána Jahr sa však odsúhlasilo, aby 
ktorýkoľvek člen výboru PETI mohol navštíviť Taranto a podať výboru správu. 

5) Zdravotné postihnutia

V tejto veci je gestorským výborom výbor EMPL. Výbor PETI bude tento vývoj 
starostlivo sledovať a v prípade potreby sa pripraví na prijatie opatrenia. 

6) Prvé verejné vypočutie európskej občianskej iniciatívy 

Výbor ENVI organizuje vypočutie na tému „Práva na vodu“ v rámci prvej európskej 
občianskej iniciatívy. Na tomto vypočutí sa zúčastní výbor PETI a dva ďalšie výbory. 
Koordinátori rokovali o úlohe výboru PETI a podporili členov, aby sa na tomto podujatí 
aktívne podieľali. Predsedníčka, pani Mazzoni, sa týmto vypočutím bude zaoberať na 
otváracej schôdzi. Vypočutie sa uskutoční 17. februára 2014 o 15.00 h v miestnosti JAN 
4Q2.

7) Plánovanie budúcich programov

Pani Belier požiadala, aby sa do budúceho programu zaradili petície týkajúce sa Notre 
Dame des Landes (1342/2013 a 1645/2013). Táto žiadosť bola zamietnutá. 

8) Návrhy programov

Návrh februárového programu schôdze bol prijatý a rozošle ho sekretariát.

9) Webový portál – informácie o aktuálnom vývoji situácie.

Členovia uvítali pokrok dosiahnutý pri vývoji nového webového portálu výboru 
a pilotnej fázy, ktorá začne tento týždeň. Predsedníčka predloží na nasledujúcej 
februárovej schôdzi správu o posúdení pilotnej fázy a odporučí termín na spustenie 
portálu. Členovia sú vyzvaní, aby sa zúčastnili na školeniach, ktoré GR ITEC a GR 
COMM organizujú tento týždeň v stredu a vo štvrtok. Ďalšie informácie zašle 
sekretariát. 

10) Rôzne otázky
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a) Aktualizácia pracovných postupov výboru (zaregistrované petície, zhrnutia 
zaslané na preklad, zhrnutia rozdané členom) 

Koordinátori vzali na vedomie najnovšie informácie týkajúce sa obrovského nárastu 
počtu petícií, ktoré boli zaregistrované v roku 2013 v porovnaní s rokmi 2012 
a 2011. Minulý rok bolo zaregistrovaných 2 862 petícií, čo v porovnaní s rokom 
2012 predstavuje 45 % nárast a nárast o 102 % v porovnaní s rokom 2011. 

Takisto sa poznamenalo, že členom boli zaslané zhrnutia do série 925/2013, ktorých 
lehota na prijatie bola 20. januára 2014. V rokoch 2009 – 2014 sa riešilo približne 
10 000 petícií. 

Vypracuje sa súhrn výdavkov pre predkladateľov petícií, ktorí boli požiadaní, aby sa 
zúčastnili na schôdzach výboru. 

b) Osobitná správa európskeho ombudsmana o agentúre Frontex

Koordinátori poznamenali, že na základe rozhodnutí zo schôdze, ktorá sa konala 
16. decembra 2013, bola Konferencii predsedov výborov zaslaná nová žiadosť 
o vypracovanie osobitnej správy európskeho ombudsmana o agentúre Frontex. 

15. Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2013

Jarosław Leszek Wałęsa, spravodajca, uviedol, že táto správa nie je len súhrnom činností za 
posledný rok, ale aj prehľadom celého volebného obdobia Parlamentu. Táto správa je 
rozdelená do troch častí: a) zhrnutie, b) nové vyhliadky a c) pracovné metódy. Uviedol, že je 
veľmi dôležité, aby výbor prijal nové vnútorné predpisy a aby Parlament prepracoval 
rokovací poriadok. Spravodajca nakoniec na schôdzi informoval o tom, že tieňoví 
spravodajcovia súhlasili, že budú pracovať len s anglickou verziou správy z dôvodu úspory 
času. Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov je 27. január 2014 a na ich prijatie na 
schôdzi 11. február 2014.

Rečníci: Heinz K. Becker vyjadril uspokojenie so správou. Uviedol, že činnosť výboru by 
mala viesť k zintenzívneniu spolupráce s ostatnými výbormi. Uviedol, že predloží 
pozmeňujúce návrhy.    

Iñaki Irazabalbeitia Fernández uviedol, že by sme nemali mať vo zvyku pracovať iba 
s jedným jazykom a že tentoraz by malo ísť o výnimku. Navrhol, že správa by mala 
obsahovať aj politické závery, napríklad silný nárast petícií v priebehu posledných rokov, 
a veľmi obmedzené zdroje výboru na spracovanie všetkých petícií. Uviedol, že webový portál 
by sa mal spustiť čo najskôr pred koncom mandátu a dúfa, že to pomôže v našej práci. 
Pracovné návštevy výboru musia byť navyše flexibilnejšie.

Charalampos Angourakis vyjadril poľutovanie nad tým, že táto správa je dostupná len 
v jednom jazyku. Uviedol, že treba spomenúť, akými problémami sa výbor zaoberal a že by 
sa tieto hlavné body mali zhrnúť s cieľom zistiť, v akej fáze riešenia sa v EÚ nachádzajú a či 
je možné nájsť nejaké riešenie. Mohli by sme tak dospieť k záverom týkajúcim sa 
jednotlivých politických oblastí EÚ. Náš výbor je najvhodnejší na predkladanie pripomienok 
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a návrhov k našim smerniciam a ich vykonávaniu. Nakoniec uviedol, že nesúhlasí s bodom 21 
správy (európske občianstvo).

Jarosław Leszek Wałęsa komentoval návrhy predložené v tejto rozprave na zlepšenie návrhu 
správy, a uvítal pozmeňujúce návrhy. 

Predsedníčka pripomenula, že v roku 2013 došlo k 45 % nárastu počtu petícií v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom, a v tomto volebnom období bolo od roku 2009 predložených 
približne 10 000 petícií. 

Rozhodnutie: Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov bude 27. februára 2014. 
Hlasovanie o správe bude prebiehať na schôdzi 10. – 11. februára 2014. 

16. Správa o vyšetrovacej misii v Grécku (17. – 20. septembra 2013)

Carlos José Iturgaiz Angulo, vedúci delegácie uviedol, že je spokojný s návštevami do 
rôznych oblastí, ako aj so schôdzami s mnohými orgánmi a miestnym obyvateľstvom. 
V správe bolo predložených 11 odporúčaní k vnútroštátnemu zberu odpadu a miestam 
skládok. Environmentálne smernice EÚ sa musia dodržiavať a verejné informácie o plánoch 
musia byť podrobné a dostupné občanom, ktorí môžu následne vyjadriť vlastné hodnotenie. 
Uviedol, že Európska komisia musí revidovať svoju politiku verejného financovania 
a dôkladne monitorovať vynakladanie finančných prostriedkov. O pozmeňujúcich návrhoch 
k správe bude možné hlasovať na nasledujúcej schôdzi. 

Pán Ioannis Couniniotis z Európskej komisie (ENV) uviedol, že Európska komisia vzala tieto 
odporúčania na vedomie. Zdôraznil, že o troch petíciách týkajúcich sa obce Grammatiko, sa 
v gréckej Rade rokovalo pri mnohých príležitostiach a že prijaté rozhodnutia boli v prospech 
pokračovania projektu. Európska komisia bude na tento projekt dohliadať, avšak v tejto fáze 
nevidí žiadne porušovanie právnych predpisov EÚ. Pokiaľ ide o skládku v Karvounari, 
uviedol, že nastali isté problémy, ale aj výrazné zlepšenie, pričom Komisia očakáva viac 
informácií v záujme vypracovania dôkladnejších analýz. Pokiaľ ide o ostatné petície, 
Európska komisia uviedla, že pokračuje dôkladné preskúmanie.

Predsedníčka požiadala, aby Komisia predložila pripomienky k tejto správe, nielen 
k vlastným opatreniam.

Rečníci: Nikolaos Chountis uviedol, že potrebujeme systematickejšie pracovať, čo znamená, 
že je potrebné prijať vhodné opatrenia na dokončenie niektorých projektov, najmä v prípade, 
keď sa mrhajú finančné prostriedky alebo keď neboli vykonané potrebné štúdie. Uviedol, že 
závery tejto správy sú správne, avšak výbor musí byť v rôznych prípadoch konkrétnejší, 
keďže občania očakávajú konkrétne úsilie s cieľom dosiahnuť zmenu. 

Charalampos Angourakis uviedol, že v súčasnosti existuje problém smogu vznikajúceho pri 
spaľovaní dreva, čo spôsobuje závažné zdravotné problémy. Uviedol, že pracovná cesta bola 
veľmi užitočná, aj keď delegácia aj napriek všetkému úsiliu videla len vrchol ľadovca. 
Environmentálne problémy sú také veľké, že by sme si mali pohovoriť aj o potrestaní 
niektorých úradov, orgánov, organizácií v prípade neplnenia stanovených úloh. Takisto 
uviedol, že správa výboru by mala byť konkrétnejšia.

Nikolaos Salavrakos uviedol, že neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že v Grécku dochádza 
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k veľkému znečisťovaniu a že tu majú problém s odpadom. Otázka je, ako ďaleko môže 
výbor zájsť legálnou cestou, keďže tento odpad súvisí so zásadou subsidiarity. Navrhol 
vysvetliť a špecifikovať body 6, 7 a 8 správy, aby sa mohol klásť väčší dôraz na likvidáciu 
odpadu. 

Zbigniew Zaleski uviedol, že tieto diskusie by mali prebiehať vo fáze plánovania, aby si obe 
strany boli vedomé výhod a dôsledkov týchto projektov.   

Marino Baldini chcel poukázať na význam kompetentného lídra v rámci informačnej 
návštevy, ako aj na aktívnu účasť gréckych členov v tejto veci. Povedal, že táto návšteva by 
mohla byť príkladom toho, ako by mal tento druh činnosti prebiehať.

Predkladateľ petície Kyriakos Gkikas žiada o ukončenie všetkej trestnej činnosti na životnom 
prostredí, ku ktorej dochádza v Grécku. Všetky tieto typy projektov by sa mali dôkladne 
preskúmať v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi so zreteľom na náležitú 
recykláciu. 

Carlos José Iturgaiz Angulo ukončil rozpravu tým, že pripomienky budú zahrnuté do 
záverečnej správy a že diskusie poukazujú na význam tejto návštevy. Uviedol, že nemôžeme 
použiť žiadne sankcie a že to nie je v našej kompetencii, a občania by mali byť šťastnejší, keď 
vidia, že namiesto trestov navrhujeme riešenia. Požiadal členov, aby navrhli zmeny k bodom 
6,7 a 8. 

Rozhodnutie: prijatie tejto správy sa uskutoční na februárovej schôdzi. 

Schôdza pokračovala o 10.30 h a predsedal jej Willy Meyer (podpredseda). 

17. Správa o občianstve EÚ za rok 2013: vaše práva, vaša budúcnosť

Spravodajca pán Nikolaos Salavrakos uviedol, že k tejto správe očakáva pripomienky 
a príspevky. 

Pani Nathalie Stockwell z Komisie (JUST) zdôraznila, že od roku 2010 sa podarilo dosiahnuť
veľa. Zoznam dosiahnutých úspechov sa nachádza na internete.

Rečníci: Heinz K. Becker navrhol, aby sa 25 realizovaných opatrení, ktoré spomenula 
Európska komisia, zaznamenalo do správy. Európske občianstvo by sa malo považovať za 
významný úspech; do tejto správy však nepatria otázky, ako sú harmonizácia dôchodkových 
práv alebo liečba občanov tretích krajín.   

Nikolaos Chountis uviedol, že súhlasí s kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi 3, 4, 5, 6, 7 
a 8. Nesúhlasil však s dvoma ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi. 

Tatjana Ždanoka uviedla, že európske občianstvo by sa malo väčšmi ceniť a malo by sa 
udeľovať tým osobám, ktoré vlastnia napr. lotyšský alebo estónsky pas, ale ktoré sa 
nepovažujú za občanov v iných členských štátoch, ktoré nemajú plnohodnotné práva, vrátane 
práva voliť.

Victor Boştinaru uviedol, že sa musíme zamerať na právo občanov voliť a byť volený vo 
voľbách, keďže ide o veľký zásadný problém. Táto otázka by sa mala posúdiť spolu so 
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spravodajcom a ako výsledok, aby mohla Komisia reagovať na základe jasného vyhlásenia. 

Nikolaos Salavrakos uviedol, že sa môžeme zamerať na všeobecné zásady uvedené v správe 
bez toho, aby sa priveľa priestoru venovalo subsidiarite.  

Rozhodnutie: hlasovanie o tejto správe sa uskutoční na februárovej schôdzi. 

18. Petícia 1175/2012, ktorú predkladá Tania Jackson, štátna občianka Spojeného 
kráľovstva, o plánovanej výstavbe dvoch jadrových reaktorov v Hinkley Point 
v Spojenom kráľovstve

Pán Santiago Martinez Iglesias z Európskej komisie (ENER) uviedol, že Komisia je 
presvedčená, že súčasný systém ochrany pred žiarením zohľadňuje skutočnosť, že riziká 
ožiarenia závisia od veku a pohlavia a poskytuje primeranú ochranu pred hrozbami, ktoré 
vyplývajú z vystavenia ionizujúcemu žiareniu pre ženy aj mužov, ako aj pre dojčatá a deti. 
Komisia vo svojom stanovisku, ktoré bolo prijaté v júli 2012 v súlade s článkom 41 Zmluvy o 
Euratome zastávala názor, že plánované investície do dvoch jadrových reaktorov v Hinkley 
Point splnili ciele Zmluvy o Euratome. Zdôraznil, že národnou povinnosťou je zabezpečiť a 
kontrolovať dostatočnú úroveň bezpečnosti a zabezpečenia jadrových elektrární a berie na 
vedomie testy rizika, ktoré sa začali po havárii vo Fukušime. 

Rečníci: Keith Taylor uviedol, že Európska komisia nedospela v oblasti vyšetrovania 
a skúmania veľmi ďaleko, najmä preto, že ženy sú väčšmi ohrozené porušením radiačných 
signálov. Požiadal o ďalšie odôvodnenie tejto problematiky.

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým Európska komisia neposkytne ďalšie 
informácie.

19. Petícia č. 413/2012, ktorú predkladá Petar Troyanski, bulharský štátny občan, 
v mene asociácie za slobodu slova s názvom Anna Politkovská, o údajných 
nezrovnalostiach týkajúcich sa jadrových elektrární v Bulharsku

Pán Santiago Martinez Iglesias z Európskej komisie (ENER) uviedol, že je na rozhodnutí 
Bulharska, či na svojom území vybuduje alebo nevybuduje novú jadrovú elektráreň. 
V každom prípade však musí spĺňať právne predpisy EÚ a Zmluvu o Euratome. Každý 
investičný projekt sa musí ohlásiť podľa článku 41. Komisia sa v tomto prípade v roku 2008 
domnievala, že všetky aspekty investícií boli v súlade s cieľmi Zmluvy o Euratome. Pokiaľ 
ide o vyšetrovanie údajnej „nadmernej výroby“ elektrickej energie v súčasných jadrových 
elektrárňach v Kozloduy a v budúcnosti v Belene, Komisia v tejto veci nemôže predložiť 
pripomienky, pretože táto právomoc patrí do oblasti pôsobnosti vnútroštátnych orgánov. 
Takisto zdôraznil, že pokiaľ sa v petícii žiada o odsúdenie za spáchanie trestného činu, 
Komisia sa k tomu nemôže vyjadriť, pretože trestné právo patrí do výlučnej kompetencie 
členských štátov.

Rečníci: Iñaki Irazabalbeitia Fernández uviedol, že Komisia má pravdu, pokiaľ ide o jej 
právomoci v tejto záležitosti, a že dokumenty, ktoré zostavili bulharské orgány, zrejme 
spĺňajú normy EÚ. Opätovne sa vyslovil proti využívaniu jadrovej energie.   

Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým Európska komisia neposkytne ďalšie 
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informácie.

20. Petícia 1666/2013, ktorú predkladá P. T., rumunský štátny občan, v mene asociácie 
Save Damaroaia and Bucurestii Noi Neighbourhoods, o údajnom porušovaní 
európskych právnych predpisov, pokiaľ ide o rozsiahlu výstavbu budov 
v historickej oblasti Parcelarea Bazilescu (Bukurešť v Rumunsku)

Pán P. T., predkladateľ petície, ktorý je predsedom združenia predkladajúceho petíciu 
uviedol, že na dvoch miestach v Bukurešti prebiehajú projekty rozsiahlej výstavby 
pozostávajúce z viac ako 200 budov, ktoré zahŕňajú aj oblasť, v ktorej sa nachádzajú 
historické monumenty. Z dôvodu vplyvu určitých záujmových skupín porušujú bukureštské 
orgány predpisy v oblasti plánovania. Výstavba nenecháva v okolitých oblastiach žiadnu 
zeleň a opomína aj vybudovanie parkovacích miest. Požiadal Európu o ochranu Rumunska. 

Pani Daniela-Valeria Andrei, zastupujúca Európsku komisiu (ENV) informovala o tom, že 
táto petícia bola predložená len nedávno, že ju Komisia v súčasnosti skúma, a že v súlade s 
predpismi na ňu písomne odpovie.   

Rečníci: Victor Boştinaru uviedol, že tento projekt patrí medzi projekty, ktoré sú pre 
Bukurešť typické. Táto oblasť bola v Bukurešti vždy plná zelene, dokonca aj v časoch 
komunizmu, a je to najväčšia zelená plocha v meste. V dôsledku napredovania projektu sa 
zvyšuje aj znečisťovanie. Takisto zdôraznil, že táto oblasť je osobitne chránená pred 
výstavbou vysokých budov a má historický charakter. Dokonca neboli dodržané ani 
bezpečnostné opatrenia pred zemetrasením. Mesto Bukurešť zaujalo k tomuto projektu veľmi 
liberálny prístup a z hľadiska výstavby je Bukurešť najohrozenejšou oblasťou Rumunska. 
Rečník sa domnieva, že v tomto projekte ide o pranie špinavých peňazí. Rumunskému 
parlamentu, senátu ako aj orgánom mesta Bukurešť a rumunskému ombudsmanovi by sa mal 
zaslať jasný odkaz.   

Rozhodnutie: Petícia zostane otvorená. Bolo rozhodnuté požiadať Európsku komisiu, aby čo 
najrýchlejšie poskytla odpoveď a zaslať petíciu Výboru pre petície do rumunského 
parlamentu, senátu a rumunskému ombudsmanovi.

21. Petícia 359/2012, ktorú predkladá Maria Elena Solís Yánez, španielska štátna 
občianka, o povolení prieskumu ložísk ropy na ostrovoch Fuerteventura 
a Lanzarote (Kanárske ostrovy), ktorým by údajne došlo k porušeniu smernice 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernice o biotopoch

ako aj
Petícia 559/2012, ktorú predkladá Pedro Hernández Camacho, španielsky štátny 
občan, so 164 podpismi, o povolení prieskumu ložísk ropy na ostrovoch 
Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy), ktorým sa údajne porušuje 
smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernica o biotopoch

ako aj
Petícia 683/2012, ktorú predkladá Maria del Carmen Cabrera González, španielska 
štátna občianka, o povolení prieskumu ložísk ropy na ostrovoch Fuerteventura 
a Lanzarote (Kanárske ostrovy), ktorým sa údajne porušuje rámcová smernica 
o vode

ako aj
Petícia 1826/2012, ktorú predkladá Daniel Pérez Creus, španielsky štátny občan, 
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o povolení prieskumu ložísk ropy na ostrovoch Fuerteventura a Lanzarote 
(Kanárske ostrovy)

ako aj
Petícia 801/2013, ktorú predkladá María Mercedes Gómez Sande, španielska štátna 
občianka, o povolení prieskumu ložísk ropy na ostrovoch Fuerteventura 
a Lanzarote (Kanárske ostrovy)

Pán Pedro Hernandez Camacho, predkladateľ petície, vysvetlil, že týchto päť petícií sa týka 
problematiky životného prostredia a energie v kontexte prieskumu ložísk ropy na ostrovoch
Fuerteventura a Lanzarote (Kanárske ostrovy). Uviedol, že španielska vláda schválila v tejto 
oblasti hlbokú ťažbu, ktorá tvorí viac ako 6 000 štvorcových kilometrov. Kanárske ostrovy 
navštívi každý rok viac ako 12 miliónov turistov. Týmito projektmi bol ohrozený národný 
majetok ostrovov v prospech súkromnej ropnej spoločnosti. Smernica o ťažbe v hlbokých 
vodách nebola dodržaná a nepreskúmali sa žiadne alternatívy. Táto ťažba môže vyvolať aj 
seizmické riziká. Európska komisia si to všetko plne uvedomuje, priviera však oči a na tieto 
projekty nereagovala. 

Premietanie videa. Rečníci: Richard Steiner, Marisa Tejedor a Horst Likens. Prejav pána 
Wilsona bol predložený v písomnej podobe. 

Pani Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez, predkladateľka petície, zdôraznila, že morská 
voda je jediným zdrojom pitnej vody na Kanárskych ostrovoch, keďže sa tu nenachádzajú 
žiadne rieky a jazerá, ani tu tak často neprší. Voda je spoločným majetkom a nie niečo, na 
čom možno zarábať. Uviedla, že predkladatelia petícií bojujú aj za budúce generácie a je 
neprijateľné, aby sa niečo také dialo v 21. storočí.  

Pán Domingo Montanez Montanez, predkladateľ petície, zdôrazňuje riziká, keby pri ťažbe 
v hlbokej vode došlo k presakovaniu. Závislosť týchto ostrovov od odsoľovacích zariadení 
pre všetku sladkú vodu vytvára osobitnú zraniteľnosť v prípade úniku ropy. Je zrejmé, že 
takéto škody by mali veľmi negatívny vplyv a neexistujú žiadne jasné záruky, že sa tak 
nestane. 

Pani Maria Mercedes Gomes Sande, predkladateľka petície, položila otázku, aký význam 
majú všetky európske predpisy, ako napríklad Dohovor o krajine, ak sa tieto požiadavky na 
vnútroštátnej úrovni nedodržiavajú. Občania sa na tomto projekte nezúčastňujú. Pravidlá 
plánovania krajiny sa porušujú a nezohľadňujú sa udržateľné požiadavky na ostrovy 
a cestovný ruch. 

Pán Daniel Fernandez Gomez z Komisie (ENV) uviedol, že vykonávanie a dodržiavanie 
právnych predpisov EÚ je v právomoci vnútroštátnych orgánov, čo pomôže predchádzať 
rizikám pri tomto druhu činnosti. Európska komisia požiadala o informácie španielske 
orgány, ktoré uviedli, že projekty zamerané na ťažbu ropy prešli dôkladným posúdením 
vplyvu na životné prostredie vrátane priamych a nepriamych účinkov, ktoré by mal tento 
projekt na životné prostredie. Európska komisia nemôže posúdiť, či došlo k porušeniu 
posúdenia vplyvu na životné prostredie skôr, ako príslušné orgány udelia konečné povolenie 
na realizáciu projektov. Po ich schválení bude Európska komisia veľmi dôsledne 
monitorovať, či boli dodržané všetky požiadavky právnych predpisov EÚ.

Rečníci: Juan Fernando López Aguilar uviedol, že španielska delegácia socialistov plne 
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podporuje predkladateľov petície. Existujú mnohé pochybnosti, že právne predpisy EÚ 
v oblasti životného prostredia neboli dodržané. Udržateľný cestovný ruch má pre ostrovy 
veľký význam a je v rozpore s týmto projektom. Pochybnosti vzbudzujú aj smernice týkajúce 
sa súkromných a verejných investícií, fauny a flóry a chránených oblastí súvisiacich so sieťou 
Natura 2000. Takisto neprebehla dostatočná hospodárska súťaž, keďže všetky projekty boli 
zadané jedinej spoločnosti. Požiadal o zastavenie tohto projektu. 

Victor Boştinaru pripomenul ropnú haváriu v Mexickom zálive a jej obrovský vplyv, 
a povedal, že Európska komisia by mala vziať do úvahy ponaučenie z tejto tragédie. Uviedol, 
že posúdenie vplyvu na životné prostredie sa vykonalo výlučne pre tento projekt. V súčasnosti 
prebiehajú rokovania o pozmeňujúcich návrhoch k smernici, ktorých účelom je zabezpečiť 
transparentnosť, objektivitu a predchádzanie konfliktu záujmov v podobných prípadoch, ako 
je tento projekt. Pripomenul, že miestne orgány a obyvatelia sú proti tomuto projektu a že so 
zainteresovanými stranami neprebehli žiadne konzultácie a že neboli preskúmané žiadne 
alternatívne zdroje. 

Gabriel Mato Adrover uviedol, že Európska komisia nezistila žiadne porušenie právnych 
predpisov. Povedal, že v súvislosti s týmto projektom sa uskutočnilo množstvo verejných 
konzultácií, napríklad v rámci všetkých druhov inštitúcií, miestnych orgánov, MVO, rybárov 
či dokonca ekologického cyklistického klubu, čo znamená, že o tejto problematike 
konzultovali tisíce ľudí. 

Raül Romeva i Rueda uviedol, že neprebehla náležitá konzultácia a že stanoviská obyvateľov 
boli zamietnuté. Tento projekt je v rozpore s modelom čistej energie z obnoviteľných zdrojov. 
Takisto zdôraznil, že environmentálny vplyv je závažný a nezvratný.

Vicente Miguel Garcés Ramón uviedol, že EÚ je povinná sledovať situáciu na území EÚ a že 
miestne orgány sú proti tomuto projektu, čo treba vziať do úvahy. Požiadal Komisiu, aby bola 
priebojnejšia a vyžiadala si viac informácií, ktoré jej ešte neboli doručené. Mali by sme trvať 
na tom, aby vláda Španielska zabezpečila, že miestne obyvateľstvo nebude musieť čeliť 
žiadnemu ohrozeniu svojho živobytia a cestovného ruchu. Výbor by mal Európsku komisiu 
požiadať o ďalšie vyšetrovanie.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández pripomenul, že tento projekt presahuje rámec otázok 
smernice, keďže ide o základné práva ľudí. Problémom je pitná voda, pretože je ohrozená 
a musíme brániť práva občanov žijúcich na týchto ostrovoch na pitnú vodu. Ťažba ropy 
v pobrežných vodách ostrovov je v rozpore s touto zásadou.   

Podpredseda Willy Meyer uviedol, že je dosť prekvapený, že musela prísť občianska 
spoločnosť, aby pri tomto projekte vyzvala na dodržiavanie zásady obozretnosti, a nie 
Európska komisia, ktorá rieši sporné podané sťažnosti. Vyjadril znepokojenie nad 
skutočnosťou, že podľa dôkazov poskytnutých odborníkom Richardom Steinerom, ktorý 
preskúmal smernicu o posudzovaní vplyvu na životné prostredie predloženú spoločnosťou 
Repsol, sú niektoré vrty na Kanárskych ostrovoch hlbšie než vrt, pri ktorom došlo k úniku 
ropy v Mexickom zálive a že takýto projekt by orgány Spojených štátov amerických, 
vzhľadom na skúsenosti s takouto katastrofou, neschválili. Zároveň zdôraznil Steinerove 
vyjadrenie, že množstvo ropy v prípade tejto nehody, bude oveľa väčšie, ako sa uvádza 
v smernici o posudzovaní vplyvu na životné prostredie.  

Tlmočenie bolo ukončené o 12.46 h. Schôdza ďalej pokračovala len v španielskom jazyku. 
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Rozhodnutie: petícia zostane otvorená, kým Európska komisia neposkytne ďalšie 
informácie.

* * *

22. Petície sekcie B

Uzavrú sa tieto petície: 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.

Nasledujúce petície sa presunú zo sekcie B a zostanú otvorené: 0181/2011, 0134/2012, 
1321/2012 a 1555/2012.

o O o

23. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
 10.02.2014,   15.00 – 18.30
 11.02.2014,    9.00 – 12.30   

Podpredseda ukončil schôdzu o 12.57 h.

Prílohy:

Zoznam petícií, ktoré boli uznané ako prípustné od ostatnej schôdze, ktorá sa uskutočnila 
16. decembra 2013.
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