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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2009)10-01

PROTOKOLAS
2009 m. spalio 1 d. 10.15–12.35 val. ir 15.10–17.15 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2009 m. spalio 1 d., ketvirtadienį, 10.15 val. pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Darbotvarkės (PE 428.285) tvirtinimas.

2. 2009 m. rugsėjo 1–2 d. posėdžio protokolo (PE 428.150) tvirtinimas: protokolas 
patvirtintas, patikslinus pirmosios pastraipos septintajame puslapyje šeštą eilutę, kurioje, 
EP narės Pascale Gruny prašymu, išbraukti žodžiai Madridas ir.

Kalbėjo: EP narė Pascale Gruny ir pirmininkė.

3. Pakeitimų svarstymas ir balsavimas dėl pranešimo apie metinį pranešimą dėl 
Europos ombudsmeno 2008 m. veiklos projekto (2009/2088 (INI)) – Pranešėja: 
Chrysoula Paliadeli (S&D).

Pranešėja pristatė pranešimo projektą, pabrėždama Europos ombudsmeno svarbą 
visam ES institucijų veikimui. Ji paragino visas europines institucijas, ypač Europos 
Komisiją, bendradarbiauti su ombudsmenu ir imtis tinkamų veiksmų, kad būtų 
įgyvendintos išvados, prie kurių ombudsmenas priėjo, atlikęs savo tyrimus. Pranešėja 
padėkojo EP nariams, pateikusiems pakeitimus, už jų indėlį ir Karen Chioti iš 
sekretoriato už pagalbą rengiant pranešimo projektą.
Kalbėjo: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny ir pirmininkė.
Sprendimas: iš dalies pakeistas pranešimas patvirtintas, 19 narių balsavus už ir vienam 
susilaikius.
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4. Biudžeto komiteto nuomonės dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo 
biudžeto projekto (VIII skirsnis. Europos ombudsmenas) projekto tvirtinimas –
Pranešėja: M. AUKEN (Verts/ALE).

Kalbėjo: pirmininkė. 
Sprendimas: nuomonė patvirtinta, 19 narių balsavus už ir dviem susilaikius. 

5. Pirmininkė paskelbė šią informaciją:

 Po balsavimų dėl C. Paliadeli pranešimo ir M. Auken nuomonės komitetas daugiausia 
dėmesio skirs Buveinių direktyvos taikymui, remdamasis išorės tyrimu, kurį bendrai 
pristatys jo autorių atstovas Nicolas de Sadeleer. Už šio tyrimo paskelbimą atsakingas 
teminis skyrius jį nusiuntė visiems nariams. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto nariai pakviesti dalyvauti diskusijoje.

 Vėliau Komitetas peržiūrės kelias konkrečias peticijas, susijusias su Buveinių 
direktyvos taikymu keliose ES šalyse.

 Peticijų pateikėjai nurodė, kad jie dalyvaus svarstant: 
- 12 punktą Jean-Marie Salomon atstovaus peticijoms Nr. 37/2005 ir 

Nr. 613/2009;
- 13 punktą: David Cholon (organizacijos „Syndicat des Paludiers“ 

prezidentas) ir M. Jean-Paul Declerq (asociacijos „Vert Pays Blanc et Noir“ 
prezidentas) – dėl peticijos Nr. 551/2008;

- 19 punktą: Billy Leonard iš Šiaurės Airijos – dėl peticijos Nr. 650/2008 dėl 
sąvartynų Derio grafystėje;

- 21 punktą: Sentgothardo (Vengrija) meras Vinczay Tibor – dėl peticijos 
Nr. 1885/2008 dėl atliekų deginimo įmonės; taip pat dalyvaus Vengrijos 
užsienio reikalų ministerijos atstovas Tibor Peto. 

 15 punktą: peticiją Nr. 169/2007; peticijos pateikėjas Marc de Schower pranešė, kad 
nors jis negali dalyvauti, jis pasilieka teisę pateikti pastabas vėlesniame etape – jis 
stebės svarstymą tiesioginiu interneto ryšiu.

 Pirmininkės padėjėja Agnès Hankiss pirmininkaus popietinėje posėdžio dalyje.

 Popietinė posėdžio dalis prasidės nuo Dianos Wallis pristatyto darbo dokumento dėl 
Stokholmo darbotvarkės svarstymo. Dėl šio klausimo svarstymo Peticijų komitetas 
buvo susijęs su atsakingais (JURI, LIBE ir AFCO) komitetais. Darbo dokumente 
bendrais bruožais nupasakojamas komiteto darbas, susijęs su peticijomis klausimais, 
apie kuriuos kalbama Stokholmo darbotvarkėje. Peticijų komiteto gali būti prašoma 
pateikti konkrečius rezoliucijos projekto, kurį parengs atsakingi komitetai, pakeitimus.

 Pirmininkė atkreipė dėmesį į tai, kad peticijų, kurių nagrinėjimas, remiantis 
pateiktomis priežastimis, bus atnaujinamas arba baigiamas, buvo perduotas visoms 
frakcijoms prieš savaitę. Jei EP nariai nepateiks pastabų dėl sąrašo iki posėdžio 
pabaigos, jis bus laikomas patvirtintu. Ji atkreipė dėmesį, kad peticijos Nr. 734/2008 
nagrinėjimas dar nebus baigtas.

6. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių sprendimų.

 Peticijų nagrinėjimo proceso valdymas. Šiame etape pastabų nebuvo; prireikus, 
tolesnis keitimasis nuomonėmis vyks vėlesniame etape, vadovaujantis šiuo metu 
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galiojančiomis gairėmis;
 Nuomonių pranešėjų ir nuomonės referentų skyrimas pagal d‘Hondt sistemą arba 

balų sistemą arba netaikant balų sistemos. Nors d'Hondt sistema yra naudinga 
priemonė visoje Europos Parlamento veikloje, ją taikant būtų nevisiškai atsižvelgiama 
į Peticijų komiteto ypatumus; todėl ją reikėtų taikyti lankstesniu formatu, kuris 
užtikrintų nešališką pranešimų ir nuomonių paskirstymą frakcijoms;

 Peticijų komitetas parengs nuomonę dėl pranešimo savo iniciatyva dėl biologinės 
įvairovės nykimo sustabdymo iki 2010 m., dėl kurio Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetas siekė gauti leidimą. S&D frakcija paskirs už 
nuomonės projekto rengimą atsakingą EP narį;

 Peticijų komitetas taip pat parengs nuomonę dėl Teisės reikalų komiteto 26-ojo 
metinio pranešimo dėl Bendrijos teisės taikymo. PPE frakcija paskirs už nuomonės 
projekto rengimą atsakingą EP narį;

 Perduotas svarstyti dokumentas iš plenarinės sesijos – peticija Nr. 486/2008. EP 
narė Arlene McCarthy kalbėjo peticijos pateikėjo Michaeloo Schieldso (vieno iš savo 
įgaliotųjų 2009 m. rugsėjo mėn. plenarinės sesijos metu) vardu; ji kreipėsi į Peticijų 
komitetą prašydama, kad šis įsikištų ir pareikalautų, kad Bulgarijos valdžios 
institucijos nedelsdamos peržiūrėtų įrodymų dokumentų rinkinį, kadangi Jungtinės 
Karalystės teisingumo sekretorius suteikė malonę peticijos pateikėjui. Peticijų 
komitetas susisieks su Bulgarijos valdžios institucijomis;

 Tolesni veiksmai dėl M. Auken pranešimo, patvirtinto 2009 m. kovo mėn.
Diskusija atidėta, nes Margrete Auken nedalyvavo posėdyje;

 Paskirtųjų Komisijos narių klausymai. Komitetų pirmininkų sueigai bus nusiųstas
raštas, kuriame bus pranešama apie Peticijų komiteto pageidavimą dalyvauti būsimųjų 
Komisijos narių klausymuose, atsižvelgiant į Europos Komisijos pirmininko Jose 
Manuelio Barroso ketinimus paskirti du – už pagrindines teises ir teisingumą bei už 
piliečius atsakingus – Komisijos narius;

 Europos ombudsmeno rinkimų tvarka. Kaip ir anksčiu, bus sukurta tam skirta 
interneto svetainė siekiant užtikrinti, kad rinkimų tvarka būtų kuo aiškesnė ir EP 
nariams, ir visuomenei; komiteto neeilinis posėdis įvyks 2009 m. spalio 19 d., 
pirmadienį, Strasbūre, kuriame bus paskelbta apie kandidatų priimtinumą. Tai bus 
uždaras posėdis;

 Kiti klausimai. Pirmininkė primygtinai pareikalaus Rumunijos vyriausybės pateikti 
pastabas dėl statybos projekto netoli Šv. Juozapo katedros Bukarešte (peticijos 
Nr. 67/2007 ir Nr. 149/2007); Rumunijos ministras pirmininkas neatsakė į buvusio 
Europos Parlamento pirmininko Hanso Gerto Pötteringo raštą.

7. Peticija Nr. 251/2007 dėl vietovės Ta’Cenc (Gozo sala, Malta) išsaugojimo, kurią 
pateikė Maltos pilietė Marin Galea nevyriausybinės organizacijos „Din L-Art 
Helwa“ vardu, su 10 000 parašų.

Peticija Nr. 496/2006 dėl skundo elektros bendrovei „Sevillana-Endesa“, susijusio su 
Direktyva Nr. 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
kurią pateikė (tikriausiai) Jungtinės Karalystės pilietis M. T. Turvey.

Kalbėjo: Isabel Lourenco de Faria (Komisijos atstovė), Simon Busuttil, John Attard-
Montalto ir pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Komisijos ir paskirtas kitas nagrinėjimo laikas per kitą komiteto posėdį po Europos 
Komisijos ir Maltos valdžios institucijų susitikimo, numatyto 2009 m. spalio viduryje.
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8. Tyrimo „Nacionaliniai teisės aktai ir praktika, susiję su 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos, ypač jos 6 straipsnio įgyvendinimu“ pristatymas.

Ekspertas Nicolas de Sadeleer atkreipė dėmesį į pagrindinius tyrimo rezultatus, 
tvirtindamas, kad:

 visos valstybės narės turi nedelsdamos užbaigti vietovių priskyrimo saugomoms 
teritorijoms procesą ir nustatyti privalomas kiekvienos vietovės valdymo priemones;

 valstybės narės turi priimti teisės aktus, kuriuose būtų nustatytos konkrečios tinkamų 
poveikio vertinimų (TPV) nešališkumo garantijos, siekiant išvengti subjektyvių 
vertinimų (jis pažymėjo tinkamų poveikio vertinimų mokslinės kokybės poreikį; 
būtinybės atsižvelgti į tiesioginį ir netiesioginį poveikį (įskaitant trumpalaikį ir 
ilgalaikį poveikį) ir liekamąjį bei sinerginį poveikį, išanalizuoti galimas alternatyvas 
ir, prireikus, kompensacines ir poveikį švelninančias priemones, siekiant sumažinti 
tam tikro projekto neigiamą poveikį vietovės vientisumui, svarbą);

 Komisija turėtų parengti naujas gaires valstybėms narėms dėl faktinio tinkamų 
poveikio vertinimų turinio;

 sprendimų priėmimo procesas turėtų būti kuo skaidresnis ir jo metu kuo anksčiau, 
geriausiai – atrankos laikotarpiu, turėtų būti rengiamos viešosios konsultacijos 
(kompetentingos institucijos turėtų pateikti konkrečius paaiškinimus tuo atveju, kai 
nusprendžiama, kad neįmanoma įgyvendinti kito varianto, paaiškinant tokį sprendimą 
lėmusius veiksnius);

 nacionalinės valdžios institucijos turėtų prašyti Komisijos pateikti nuomonę, jei tinklo 
„Natura 2000“ teritorijoje yra prioritetinių buveinių ar rūšių;

 Europos Komisija turėtų aktyviau imtis veiksmų dėl pažeidimų prieš valstybes nares, 
kurios nesilaiko Buveinių direktyvos.

EP nariai ir Europos Komisijos atstovai palankiai įvertino tyrimą ir jame išdėstytas 
rekomendacijas; jie pabrėžė, kad ateityje būtina daugiausia dėmesio skirti 
priemonėms, kuriomis būtų siekiama užtikrinti geresnį Buveinių direktyvos vykdymą, o 
ne jos peržiūrai.

Kalbėjo: Nicolas de Sadeleer (ekspertas), Carlos José Iturgaiz Angulo (11.05–
11.25 val. pirmininkavęs posėdžiui vietoj pirmininkės), François Kremer (Komisijos 
atstovas), Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (11.25–11.30 val. 
pirmininkavusi posėdžiui vietoj pirmininkės), Margrete Auken, Bairbre de Brún, 
Victor Boştinaru ir pirmininkė.

9. Peticija Nr. 543/2008 dėl protestų prieš tilto per Fua upės žiotis, kurios saugomos 
pagal programą „Natura 2000“, statybą, kurią pateikė Ispanijos pilietis Carlos Rios 
Torres aplinkosaugos asociacijos „Fauna de Cubelles“ vardu, su 2 720 parašų.

Kalbėjo: Isabel Lourenco de Faria (Komisijos atstovė) ir pirmininkė.
Sprendimas: peticija baigta nagrinėti remiantis Europos Komisijos atsakymu.
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10. Peticija Nr. 37/2005 dėl Orleano miesto apvažiavimo greitkelio statybos, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietė Laurence de la Martinière asociacijos A.D.I.P.H.C.M. 
vardu 

Peticija Nr. 613/2009 dėl netinkamo viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
susitarimų naudojimo statant Mardië tiltą (Luarė), kurią pateikė Prancūzijos pilietis 
Jean-Marie Salomon asociacijos MARDIËVAL vardu.

Kalbėjo: Jean-Marie Salomon (peticijos pateikėjas), David Grimeaud ir Christian 
Servenay (Komisijos atstovai) ir pirmininkė.
Sprendimas: pakartotinai patvirtintas prieštaravimas siūlomo Mardië tilto statyboms; 
peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš Komisijos, o 
Prancūzijos aplinkos ministerijai bus nusiųstas raštas.

11. Peticija Nr. 551/2008 dėl tariamo Direktyvos 92/43/EEB pažeidimo, padaryto išdavus 
statybos leidimą plėtros darbams netoli numatomos „Natura 2000“ teritorijos 
Gerande, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Olivier Pereon Druskingų žemapelkių 
darbuotojų sąjungos vardu.

Kalbėjo: Jean- Paul Declercq (peticijos pateikėjo vardu), David Grimeaud ir Joseph 
van der Stegen (Komisijos atstovai), Sandrine Bélier, Pascale Gruny ir pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Komisijos, o naujajam Gerando merui ir Prancūzijos aplinkos ministerijai bus 
nusiųstas raštas, kuriame bus pabrėžiamas EP narių rūpestis dėl projekto 
įgyvendinimo Gerande pasekmių aplinkai ir ūkiui netinkamo įvertinimo ir dėl visos 
stambių plėtros projektų (kaip antai nurodytų peticijose Nr. 37/2005 ir Nr. 613/2009) 
padalijimo į smulkesnius projektus, siekiant apeiti poveikio aplinkai vertinimo teisės 
aktus, praktikos.

Posėdis nutrauktas 12.35 val. ir vėl pradėtas 15.10 val. pirmininkaujant komiteto 
pirmininkės pavaduotojai Ágnesei Hankiss.

12. Darbo dokumento dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui“, taip pat žinomo „Stokholmo 
programos“ pavadinimu, svarstymas – Pranešėja: Diana Wallis (ALDE).

Diana Wallis palankiai įvertino ES pirmininkaujančiosios Švedijos parengtą 
„Stokholmo programą“ ir pabrėžė, kad darbo dokumento tikslas – atkreipti dėmesį į 
tuos klausimus, kurie sutampa su rūpesčiais, kuriuos Europos Parlamento Peticijų 
komitetui išsako sprendimų ar skriaudos atlyginimo ieškantys piliečiai. Ji atkreipė 
dėmesį į tai, kad gaunamos peticijos yra susijusios su daugeliu programoje nurodytų 
problemų, pažymėdama, kad jos parodo didelį atotrūkį tarp piliečių lūkesčių ir ES 
teisės aktų bei problemas, kurios kyla valstybėms narėms įgyvendinant jau patvirtintus 
teisės aktus. Ji nurodė įvairias problemas, pradedant visišku pasinaudojimu teise į 
laisvą judėjimą ir vizų politika, baigiant savitarpio pripažinimu ir dalyvavimu 
demokratiniame Sąjungos gyvenime.

Kalbėjo: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (Komisijos atstovė), Pascale Gruny, David 
Lowe (skyriaus vadovas) ir pirmininkė.
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Sprendimas: darbo dokumentas dėl „Stokholmo programos“ patvirtintas be pastabų. 
D. Wallis pavesta parengti rezoliucijos projekto, kurį 2009 m. spalio 8 d. bendrai 
pateiks Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų, Teisės reikalų ir Konstitucinių 
reikalų komitetai, pakeitimus. Peticijos komiteto pakeitimų projektas bus tvirtinamas 
raštu 2009 m. spalio 22 d.

13. Peticija Nr. 650/2008 dėl visuomenės rūpesčio bendru keturių sąvartynų Ringsendo 
apylinkėje (Derio grafystė, Šiaurės Airija) didėjančiu kenksmingu poveikiu, kurią 
pateikė Airijos pilietis Billy Leonard.

Kalbėjo: Billy Leonard (peticijos pateikėjas), Stephanos Ampatzis ir Jose Diaz Del 
Castillo (Komisijos atstovai), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, David Lowe 
(skyriaus vadovas) ir pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Komisijos; pirmininkė nusiųs raštą Šiaurės Airijos valdžios institucijai ir paprašys 
pateikti savo pastabas dėl peticijoje iškeltų klausimų.

14. Peticija Nr. 206/2007 dėl blogo kvapo Vaitriverio (Kolonas, Airija) sąvartyno 
apylinkėse ir kenkimo aplinkai, kurią pateikė Airijos pilietis David Rogers.

Kalbėjo: Liam Cashman (Komisijos atstovas) ir pirmininkė. 
Sprendimas: peticija baigta nagrinėti remiantis Europos Komisijos atsakymu.

15. Peticija Nr. 1885/2008 dėl atliekų deginimo įmonės vietos Lafnictalyje (Austrijoje), 
kurią pateikė Vengrijos pilietis Viniczay Tibor Sentgothardo savivaldos institucijų 
vardu.

Kalbėjo: Tibor Viniczay (peticijos pateikėjas), Stephanos Ampatzis (Komisijos 
atstovas), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún ir 
pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Komisijos; pirmininkė nusiųs raštą Austrijos valdžios institucijoms, kuriame išsakys 
EP narių rūpestį projekto poveikiu aplinkai; peticijas bus perduota Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui, kuris parengs nuomonę dėl tam tikrų 
projektų tarpvalstybinio poveikio aplinkai.

16. Peticija Nr. 1129/2008 dėl viešojo transporto Bolonijos ir San Lazzaro di Savena 
miestuose (Italija) projekto, kurią pateikė Italijos pilietė Veronica Dini komitetų 
„L'Altrainformazione“,„No al Civis Mazzini - Savena“ ir „Palsport Riva Reno -
Lame - San Felice - Marconi“ vardu.

Kalbėjo: Stephanos Ampatzis (Komisijos atstovas) ir pirmininkė.
Sprendimas: peticija baigta nagrinėti remiantis Europos Komisijos atsakymu.

17. Peticija Nr. 614/2002 dėl profesinės patirties, įgytos Jungtinėje Karalystėje, 
nepripažinimo Prancūzijoje, kurią pateikė Prancūzijos pilietė Sylvie Lindeperg.

Kalbėjo: Ursula Scheuer (Komisijos atstovė), David Lowe (skyriaus vadovas), Pascale 
Gruny ir pirmininkė. 
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Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Komisijos.

18. Peticija Nr. 930/2005 dėl fizioterapijos diplomų, įgytų Nyderlanduose, pripažinimo 
Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Marc Stahl.

Kalbėjo: Andras Mogyoro (Komisijos atstovas) ir pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Komisijos, kol Vokietijos teismas paskelbs sprendimą dėl peticijos pateikėjo bylos.

19. Peticija Nr. 357/2006 dėl kaltinimų Maltos valdžios institucijoms pažeidus EB teisės 
aktus, susijusius su kvalifikacijų pripažinimu, peticiją pateikė Maltos pilietis 
M. Kenneth Abela.

Kalbėjo: Angelika Koman (Komisijos atstovė) ir pirmininkė. 
Sprendimas: Simono Busuttilo prašymu, peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas 
(Europos Komisijos paprašyta pateikti rašytinį savo pranešimo patvirtinimą).

20. Peticija Nr. 1297/2007 dėl Maltos valdžios institucijų neįgyvendintos Direktyvos 
2002/85/EB, kurią pateikė Maltos pilietis F. J. C.

Kalbėjo: Jean-Paul Repussard (Komisijos atstovas) ir pirmininkė.
Sprendimas: Simono Busuttilo prašymu, peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas
(Europos Komisijos paprašyta pateikti rašytinį savo pranešimo patvirtinimą).

21. Peticija Nr. 995/2002 dėl Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3577/92 dėl jūrų kabotažo 
įgyvendinimo Graikijoje, kurią pateikė Graikijos pilietis Stylianos Zambetakis 
Graikijos keleivinių laivų savininkų asociacijos vardu.

Kalbėjo: Joanna Warnel (Komisijos atstovė) ir pirmininkė. 
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Komisijos; peticijas bus perduota susipažinti Transporto ir Turizmo komitetui.

22. Peticija Nr. 299/2005 dėl išvykimo iš Maltos mokesčio, kurią pateikė Airijos pilietis 
Oisin Jones-Dillon.

Peticija Nr. 415/2005 dėl išvykimo iš Maltos mokesčio, kurią pateikė Maltos pilietė 
Anna Ignacak Mifsud.

Peticija Nr. 419/2005 dėl išvykimo iš Maltos mokesčio, kurią pateikė Nyderlandų 
pilietis Robert G. Coenen.

Peticija Nr. 533/2005 dėl Maltoje įvestų didelių aviacijos mokesčių, kuriais 
ribojamas laisvas asmenų judėjimas, kurią pateikė Maltos pilietis Matthew 
Buttigieg.

Peticija Nr. 490/2006 dėl Komisijos delsimo sprendžiant skundus dėl išvykimo iš 
Maltos mokesčio, kurią pateikė Maltos pilietis Michael Tanti-Dougall kelionių ir 
turizmo agentūrų asociacijos (FATTA) vardu.
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Kalbėjo: Joanna Warnel (Komisijos atstovė) ir pirmininkė. 
Sprendimas: peticijos Nr. 299/2005, 533/2005 ir Nr. 490/2006 dėl skrydžio išvykimo 
mokesčio, baigtos nagrinė remiantis Komisijos žodiniu atsakymu (paprašyta pateikti 
pranešimo, kuriuo Maltos prašoma panaikinti mokestį, rašytinį patvirtinimą); peticijų 
Nr. 415/2005 ir Nr. 419/2005, taip pat dėl laivų išvykimo mokesčio, nagrinėjimas dar 
nebaigtas (Komisija pateiks papildomos informacijos).

23. Peticija Nr. 363/2007 dėl kaltinimų Graikijos valdžios institucijoms, kad jos pažeidė 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, kurią pateikė Vokietijos pilietė Doris 
Mueller.

Kalbėjo: Martin Gajda (Komisijos atstovas), Peter Jahr ir pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Komisijos; (Komisijos pradėta pažeidimo procedūra prieš Graikiją pradėta nagrinėti 
Europos Teisingumo Teismą (C-155/09); Komisijos paprašyta pateikti rašytinį žodinio 
atsakymo patvirtinimą).

24. B skirsnyje esančios peticijos.

 Peticijos Nr. 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 220/2007, 578/2007, 
919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 40/2008, 60/2008, 91/2008, 
115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 1009/2008, 1170/2008, 
1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 1429/2008, 1481/2008; 
1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 1800/2008, 1817/2008, 
1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 1876/2008, 0004/2009, 
0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 0269/2009, 0292/2009, 
0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 0408/2009, 0489/2009 
baigtos nagrinėti remiantis Komisijos atsakymu. 

 Peticijos Nr. 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009, 353/2009 bus 
nagrinėjamos kartu su į A skirsnį įtrauktais punktais per kitą posėdį.

25. Kito posėdžio data ir vieta.

 2009 m. lapkričio 3 d., antradienis, 15.00–18.30 val. ir 2009 m. lapkričio 4 d., 
trečiadienis, 9.00–12.30 val. (Briuselis).

Posėdis baigtas 17.15 val.
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