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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2010)0223_1

PROTOKOLAS
2010 m. vasario 23 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2010 m. vasario 23 d., antradienį, 11.30 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkės pavaduotojai Chrysoulai Paliadeli.

9.00–11.30 val. vyko uždaras koordinatorių posėdis.

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas (PE 439.108).

Darbotvarkės projektas patvirtintas be pakeitimų.

2. 2010 m. sausio 27–28 d. posėdžio protokolo tvirtinimas.

Protokolas patvirtintas be pakeitimų.

3. Pirmininkės pavaduotojos pranešimai: Chrysoula Paliadeli paskelbė šią informaciją:

 Pirmininkė Erminia Mazzoni negalėjo dalyvauti posėdyje ir dėl to atsiprašė komiteto; 
Michael Cashman taip pat perdavė savo atsiprašymą dėl to, kad negalėjo dalyvauti 
posėdyje, nes buvo išvykęs į oficialią misiją, kaip Pietų Afrikos delegacijos 
pirmininkas;

 Victoro Boştinaru, kuris vis tiek buvo nepatenkintas darbo dokumento variantu, kuris 
buvo išplatintas nariams su dokumentų rinkiniu, prašymu, darbotvarkės 7 klausimas 
(darbo dokumento dėl bioįvairovės svarstymas) atidėtas kitam posėdžiui (2010 m. 
kovo 22–23 d.). Iš dalies pakeistas dokumento variantas bus išplatintas nariams;

 Josefos Andrés Barea prašymu, darbotvarkės 9 klausimas (peticija Nr. 878/2007) buvo 
atidėtas;

 Peticijų pateikėjai dalyvaus svarstant darbotvarkės 14 klausimą (peticiją 
Nr. 539/2007); 15 klausimą (peticiją Nr. 1282/2007); 20 klausimą (peticiją 
Nr. 669/2006); 22 klausimą (peticiją Nr. 742/2007); 24 klausimą (peticiją 
Nr. 0006/2009);
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 neišreikšta jokių prieštaravimų dėl pasiūlymų baigti nagrinėti peticijas arba atnaujinti 
nagrinėjimą peticijų sąrašo, kuris buvo išplatintas apsvarstyti nariams likus savaitei iki 
posėdžio. Todėl peticijų Nr. 1021/2003, 0026/2005, 0892/2008 ir 1565/2008 
nagrinėjimas atnaujintas, gavus naujos svarbios informacijos; peticijos Nr. 1447/2009 
nagrinėjimas atnaujintas, Michaelo Cashmano ir Arlene McCarthy, kurie paprašė 
Vidaus rinkos ir Tarptautinės prekybos komitetų pateikti oficialius atsakymus, 
prašymu; peticijos Nr. 0174/2007, 1670/2009, 154/2006, 210/2006, 435/2006 baigtos 
nagrinėti, kadangi peticijų pateikėjai neatsakė į prašymą pateikti daugiau informacijos; 
peticija Nr. 550/2006 baigta nagrinėti, kadangi Europos Teisingumo Teismas paskelbė 
sprendimą šiuo klausimu, o peticija Nr. 1009/2007 baigta nagrinėti, remiantis Europos 
Komisijos atsakymu, kuris pakartotinai patvirtintas 2009 m. liepos 13 d. el. laišku.



4. Kiti klausimai: kitų klausimų nebuvo.

5. Pirmininko pavaduotojos pranešimai dėl koordinatorių sprendimų:

 PPE frakcijos pateikti prašymai dėl sekretoriato darbo: 

a) Peticijų priimtinumas. PPE frakcija pasiūlė pateikti sąrašą peticijų, dėl kurių, 
frakcijos nuomone, nereikėtų rengti Santraukos, informacijos ir rekomendacijų (SIR) 
dokumentų, nes šias peticijas būtų galima priskirti prie Piliečių korespondencijos 
skyriaus arba tinklo SOLVIT kompetencijai; sekretoriatas turėtų pateikti nariams 
pasiūlymą, kuriame būtų nustatyti su peticijų priimtinumu susiję tikslūs kriterijai ir 
taisyklės.

b) Koordinatorių posėdžių protokolai. Apsikeitus nuomonėmis, nutarta, kad 
sekretoriatas pateiks koordinatorių priimtų sprendimų arba pateiktų pasiūlymų 
santrauką, dėl kurios bus galima pateikti pastabas ir kurią bus galima patvirtinti, esant 
galimybei, per tris dienas nuo posėdžio pabaigos; vėliau dokumentas bus įtrauktas į 
oficialų posėdžio protokolą;

c) Pirmininkės patvirtinta posėdžio darbotvarkė, tikriausiai likus savaitei iki posėdžio 
ir, esant galimybei, dar anksčiau pranešus bus nusiųsta komiteto nariams; nariai 
pabrėžė kiekvieną trečiadienį Strasbūre rengiamų nuolatinių komiteto sekretoriato ir 
frakcijų sekretoriatų parengiamųjų susitikimų svarbą.

d) Posėdyje dalyvaujančių peticijų pateikėjų kvietimas ir jų kelionės išlaidų 
atlyginimas bei išorės misijų biudžetas. Prisiminta, kad koordinatoriai atidžiai 
peržiūrėjo 2009 m. ataskaitą ir sąskaitas, susijusias su kvietimais peticijų pateikėjams, 
kurias sekretoriatas pateikė per praėjusį posėdį. Be to, nutarta, kad komiteto 
pirmininkė nuo šiol turėtų oficialiai patvirtinti sekretoriato pateiktas rekomendacijas 
dėl peticijų pateikėjų kelionės išlaidų atlyginimo ir jiems skiriamų dienpinigių. 
Koordinatoriai taip pat atidžiai peržiūrėjo kelionės išlaidų atlyginimo kriterijus. Nariai 
paprašė sekretoriato nusiųsti nariams rašytinį dokumentą, kuriame būtų tiksliai 
paaiškinti sekretoriato pasirinkti kelionės išlaidų atlyginimo kriterijai.

e) Komiteto organizuojamas EP narių padėjėjų dalyvavimas misijose ir misijų 
organizavimas apskritai. Pateikti paaiškinimai dėl iškilusios problemos: padėjėjai gali 
lydėti narius, kurie atsakingi už jų patiriamų išlaidų finansavimą. Nutarta, kad būsimas 
misijas ir tiriamuosius vizitus reikėtų numatyti kuo anksčiau, atsižvelgiant į komiteto 
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įsipareigojimus. Nariai nusprendė, kad tiriamųjų vizitų metu komiteto vardu 
rengiamiems oficialiems priėmimams turėtų būti užtikrinami tinkami ištekliai, 
nesikėsinant į pirmininkei skirtas metines išmokas.

(Sekretoriato paprašyta parengti bendresnio pobūdžio dokumentą, kuriame būtų 
pateiktos pastabos dėl diskusijos metu iškilusių klausimų.)

 Tiriamieji vizitai į Austriją ir Italiją (Kampaniją):

a) Pirmininkų sueigai ir Biurui patvirtinus tiriamąjį vizitą į Austriją (susijusį su 
peticija Nr. 672/2007), frakcijų paprašyta paskirti narius ir pasiūlyti tinkamas datas.

b) Komiteto pirmininkė Pirmininkų sueigai pakartotinai pateiks išsamesnį prašymą 
patvirtinti vizitą į Kampaniją (susijusį su peticija Nr. 683/2005 ir 16 kitų peticijų).

 Peticija Nr. 672/2009 dėl miesto kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos, kurią 
pateikė Real Academia de Bellas Artes de Toledo. Sekretoriatas pakartotinai 
išplatins SIR dokumentą su išsamiomis rekomendacijomis dėl šios peticijos, kad nariai 
galėtų jį patvirtinti.

 Diskusija dėl Carloso José Iturgaizo Angulo iškeltų klausimų, susijusių su 
rekomendacijomis dėl peticijų Nr. 904/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1523/2009, 
1573/2009, 1245/2009. Diskusija buvo pradėta, tačiau nepakako laiko jai užbaigti. 
C. J. Iturgaiz klausinėjo sekretoriato atstovų apie per koordinatorių posėdį nurodytus 
kai kuriuos rekomendacijų pakeitimus, kurie buvo padaryti po rekomendacijų 
patvirtinimo ir kuriuos galima rasti peticijų interneto svetainėje. Diskusija neužbaigta.

 Rezoliucijos projektas, susijęs su padėtimi Dano Brenano ūkyje (peticija 
Nr. 161/2006). Koordinatoriai patvirtino rezoliucijos projektą, kuris bus perduotas 
Europos Parlamento pirmininkui su prašymu, kad šis dokumentus būtų pateiktas per 
būsimą plenarinį posėdį, vadovaujantis Darbo taisyklių 202 straipsnio 2 dalyje 
nustatytomis sąlygomis.

 Diskusijos dėl gautų peticijų, susijusių su Ispanijos pakrančių įstatymu (peticija 
Nr. 174/2008 ir kitomis 25 peticijomis). Koordinatoriai nusprendė surengti šių 
peticijų svarstymą dviem dalimis tokia tvarka: Ispanijos valdžios institucijų atstovų 
pranešimas komitete bus pristatytas 2010 m. kovo 22 d. po pietų; o peticijų pateikėjų 
pranešimas – 2010 m. kovo 23 d. ryte

 Peticija dėl oro eismo valdymo sistemos (473/2008). Koordinatoriai nutarė prašyti 
Teisės reikalų komiteto pateikti oficialią nuomonę ir apsvarstyti galimybę pateikti 
rezoliucijos projektą, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 2 dalyje 
nustatytomis sąlygomis.

 Kiti klausimai: Koordinatoriai nutarė patikrinti, ar atitinkamų frakcijų nariai galėtų 
dalyvauti komiteto posėdyje 2010 m. balandžio 7–8 d.; sekretoriatas įsipareigojo 
pateikti užklausą dėl kitų galimų datų.
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6. Tiriamasis vizitas į Huelvą – dalyvių žodinė ataskaita:

Delegacijos nariai glaustai pristatė vizitą ir savo pirmąsias po vizito padarytas išvadas.
Delegacijai vadovavusi Pascale Gruny pabrėžė, kad komiteto nariams buvo pateikti 
prieštaringi su tarša toje vietovėje susiję tyrimai; ji taip pat atkreipė dėmesį, kad po 
susitikimų su peticija susijusiomis šalimis, nariai pastebėjo, kad tarp jų nepakankamai 
keičiamasi informacija ir nusprendė, kad viena iš rekomendacijų, kurios bus pateiktos 
ataskaitoje, bus susijusi su šiuo aspektu. Margrete Auken apgailestavo, kad negalėjo 
apsilankyti toje konkrečioje vietoje, kur, pasak peticijų pateikėjų, tarša buvo 
didžiausia. Victor Boştinaru pareiškė, kad yra patenkintas puikiu delegacijos narių 
bendradarbiavimu ir pabrėžė, kad itin svarbu pateikti tinkamai parengtas 
rekomendacijas. Be to, V. Boştinaru iškėlė klausimą dėl laiko, kurį Europos Komisija 
užtruko, prieš pateikdama nariams ataskaitos, kuri buvo parengta po vizito į tą vietovę 
2009 m. rugsėjo 14 d., vadovaujantis Euratomo sutarties 35 straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis, santrauką. Visi kalbėjusieji minėjo didelį Ispanijos žiniasklaidos 
susidomėjimą ir įvertino sklandžią bendrą vizito eigą, dėl kurios pavyko išvengti 
galimų trikdžių, siekiant įgyvendinti vizito užmojį ir tikslus.

Europos Komisijos Aplinkos GD atstovas paaiškino, kad šiuo metu vykdomi tyrimai 
dėl Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų, Direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės 
atliekų tvarkymo ir Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų nuostatų, susijusių 
su fosfogipso ir kitų nuodingų atliekų telkiniais, tinkamo taikymo.

Energetikos ir transporto GD E direktorato atstovai pabrėžė, kad Komisijos atliktos 
patikrinimo misijos ataskaita buvo perduota kuo greičiau, vadovaujantis galutinio 
dokumento patvirtinimo tvarkos etapais. Jie taip pat teigė, kad skirtingų ekspertų toje 
vietovėje atliktų radioaktyvių medžiagų matavimų duomenų skirtumai tėra tariami. 
Pasak jų, skirtumus galima paaiškinti išoriniais veiksniais, kurie galėjo turėti įtakos 
tirtiems mėginiams (pvz., dėl lietaus).

Kalbėjo: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (Europos Komisijos Aplinkos GD 
atstovė); Wolfgang Klib ir Eberhardt Henrich (Energetikos ir transporto GD E 
direktorato atstovai).

Sprendimas: Pascal Gruny pateiks su vizitu susijusį darbo dokumentą ir pasiūlys 
tolesnes rekomendacijas.

7. Peticija Nr. 1322/2007 dėl pakartotinio dujinimo gamyklos atidarymo Mugardose, 
La Korunjoje, kurią pateikė Ispanijos pilietė Yolanda Díaz Pérez Izquierda Unida de 
Galicia [Suvienytųjų Galisijos kairiųjų] vardu, Jesús Ignácio Caselas Pérez 
Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol vardu, su dar 4 parašais, 
ir Bernardo Bastida Sixto Cofradía de Pescadores de Ferrol [Ferolio žvejų profesinės 
sąjungos] vardu.

Kalbėjo: Yolanda Villar Ruberte (Europos Komisijos atstovas), Willy Meyer, Carlos 
José Iturgaiz Angulo ir komiteto pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos, remiantis papildoma peticijos pateikėjo raštu pateikta informacija.
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8. Peticija Nr. 1380/2007 dėl tariamų EB teisės aktų dėl galimybės gauti informaciją ir 
miesto nuotekų valymo pažeidimų, susijusių su bendrovės „Emasagra“ (Granada, 
Ispanija) veikla, kurią pateikė Ispanijos pilietis Javier Gomez Gonzalez.

Kalbėjo: Helmut Bloech (Europos Komisijos atstovas), Carlos José Iturgaiz Angulo ir 
komiteto pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos.

Posėdis pertrauktas 12.38 val.; posėdis vėl pradėtas 15.10 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkės pavaduotojai Chrysoulai Paliadeli.

9. Peticija Nr. 1737/2008 dėl 2008 m. taisyklių dėl Europos Parlamento nariais išrinktų 
perų statuso (teisės dalyvauti Lordų rūmų veikloje netekimas) diskriminuojamo 
pobūdžio, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis lordas Richard Inglewood DL.

Kalbėjo: Tibor Vaszi (Europos Komisijos atstovas), Sarah Ludford, David Lowe (EP 
sekretoriato skyriaus vadovas) ir komiteto pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos (kuri laukia atsakymo iš Jungtinės Karalystės valdžios institucijų).

10. Peticija Nr. 539/2007 dėl kaltinimų EB teisės aktų pažeidimu, susijusiu su Korko 
tarybos sprendimu leisti kasybą regiono mastu svarbiame vandeningame sluoksnyje, 
kurią „Watergrasshill Community Association“ vardu pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis Barry Curtin.

Kalbėjo: Barry Curtin (peticijos pateikėjas), Helmut Bloech (Europos Komisijos 
atstovas), Seán Kelly, Joe Higgins ir komiteto pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos; komiteto pirmininkė raštu kreipsis į Airijos aplinkos ministrą 
Johną Gormley, prašydama paaiškinti, koks yra su šia peticija susijusio karjero 
faktinis dydis.

11. Peticija Nr. 1282/2007 dėl tilto virš Luaros upės (rytų Orleanas) projekto poveikio 
aplinkai, atsižvelgiant į žiedą aplink Orleaną („apvažiavimo greitkelis“), kurią 
„4CASP Association“ vardu pateikė Prancūzijos pilietis Rémi Sallé.

Kalbėjo: Maguy Pleynet (peticijos pateikėjo atstovas), Joseph van der Stegen 
(Europos Komisijos atstovas), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, Margrete Auken (kuri 
prisiminė komiteto vizitą į tą vietovę 2007 m. ir tuo metu pateiktas ir patvirtintas 
rekomendacijas) ir komiteto pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos; komiteto pirmininkė raštu kreipsis į kompetentingas Prancūzijos 
institucijas (Agglomération d'Orléans), siekdama atkreipti dėmesį į tai, kad planai ir 
projektai turi būti patvirtinami vadovaujantis aplinkosaugą reglamentuojančiais 
Europos Sąjungos teisės aktais.
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12. Peticija Nr. 551/2008 dėl kaltinimų Direktyvos 92/43/EEB pažeidimu, padarytu 
išdavus statybos leidimą plėtros darbams netoli numatomos „Natura 2000“ 
teritorijos Gerande, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Olivier Pereon Druskingų 
žemapelkių darbuotojų sąjungos vardu.

Kalbėjo: Joseph van der Stegen (Europos Komisijos atstovas), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru, Sandrine Bélier ir komiteto pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos (kuri laukia rašytinio Prancūzijos valdžios institucijų patvirtinimo, 
kad projektas nebevykdomas); esant būtinybei, pirmininkė nusiųs priminimą Gerando 
merui, kuriam ji jau buvo parašiusi tuo pačiu klausimu.

13. Peticija Nr. 468/2007 ES aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo dėl vasarnamio 
statybos projekto Danijoje, kurią pateikė Danijos pilietis Jan Terkel Nielsen.

Kalbėjo: Irene Plank (Europos Komisijos atstovė), Margrete Auken ir komiteto 
pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos atsakymu.

14. Peticija Nr. 980/2007 „Borgergruppen“ (piliečių grupės) vardu dėl greitkelio tiesimo 
tarp Kiplevo ir Sionderborgo Danijoje, kurią pateikė Danijos pilietis Torkild 
Todsen.

Kalbėjo: Silvya Aile (Europos Komisijos atstovė), Margrete Auken ir komiteto 
pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos apie nutiesus greitkelį padidėsiančio eismo srauto bendrą poveikį. 

15. Peticija Nr. 832/2008 dėl mokslinių tyrimų programos dėl Dunojaus upės, ypač 
atkarpos tarp Straubingo ir Vilshofeno, tinkamumo laivybai finansavimo 
nutraukimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Anton Huber.

Kalbėjo: Cesare Bernabei (Europos Komisijos atstovas), Peter Jahr ir komiteto 
pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš
Europos Komisijos; paprašyti peticijos pateikėjo, įgyvendinant mokslinių tyrimų 
programą įsteigtos stebėsenos grupės pirmininko, suteikti informaciją.

16. Peticija Nr. 742/2007 dėl sąvartyno Achajoje (Graikija) įrengimo, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Andreas Varnakiotis.

Kalbėjo: Andreas Varnakiotis (peticijos pateikėjas); Yannis Couniniotis (Europos 
Komisijos atstovas), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine Bélier, Iliana Malinova 
Iotova, Victor Boştinaru ir komiteto pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos; komiteto pirmininkė nusiųs raštą Graikijos aplinkos ministrei 
Tinai Mpirmpili.
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17. Peticija Nr. 669/2006 dėl taršos Graikijos Spetsėso saloje, kurią pateikė Graikijos 
pilietis I. K., su 2 parašais.

Kalbėjo: Ioannis Kokkalas (peticijos pateikėjas); Helmut Bloech (Europos Komisijos 
atstovas), Victor Boştinaru, Pascale Gruny ir komiteto pirmininkės pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas; paraginti Europos Komisiją 
nurodyti Graikijai sumokėti baudą pagal Sutarties 260 straipsnį; komiteto pirmininkė 
nusiųs raštus Graikijos aplinkos ministrei Tinai Mpirmpili ir Spetsėso merui (šių raštų 
kopijos bus nusiųstos susipažinti Graikijos parlamentui).

18. Peticija Nr. 978/2008 dėl to, kad Graikijos valdžios institucijos nesilaiko ES atliekų 
šalinimo kriterijų, ir dėl veiksmų, susijusių su planuojamu sąvartynu šalia 
Megalopolio, Graikijos Peloponeso regione, kurią pateikė Graikijos pilietis 
Panagiotis Bouras Megalopolio savivaldybės tarybos vardu.

Kalbėjo: Yannis Couniniotis (Europos Komisijos atstovas) ir komiteto pirmininkės 
pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos.

19. Peticija Nr. 6/2009 dėl diskriminacijos dėl tautybės, Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijų vykdomos nepripažįstant Prancūzijoje išduoto farmacijos bakalauro 
diplomo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Jean Marie Taga Fosso.
Peticija Nr. 1413/2009  dėl kaltinimų diskriminacija tautybės pagrindu dėl 
galimybės įgyti vaistininko (-ės) profesiją Jungtinėje Karalystėje, kurią pateikė 
Ispanijos pilietė AE. 

Kalbėjo: Jean Marie Taga Fosso (peticijos pateikėjas), Peter Mihok (Europos 
Komisijos atstovas), Pascale Gruny, Victor Boştinaru ir komiteto pirmininkės 
pavaduotoja.
Sprendimas: peticijos nagrinėjimas dar nebaigtas – laukiama tolesnės informacijos iš 
Europos Komisijos (komitetas atkreipė dėmesį, kad Europos Komisija ketina perduoti 
šį klausimą Europos Teisingumo Teismui ir paragino ją kuo skubiau imtis veiksmų); 
komiteto pirmininkė kreipsis raštu į Jungtinės Karalystės nuolatinį atstovą prie 
Europos Sąjungos, prašydama paaiškinti, kodėl ES piliečiams taikomi apribojimai, 
susiję su galimybe įgyti farmacininko profesiją.

20. Peticija Nr. 357/2006 dėl galimų Maltos valdžios institucijų EB teisės aktų, susijusių 
su kvalifikacijos pripažinimu, pažeidimų, kurią pateikė Maltos pilietis M. Kenneth 
Abela.

Kalbėjo: Angelika Koman (Europos Komisijos atstovė) ir komiteto pirmininkės 
pavaduotoja.
Sprendimas: baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos atsakymu.

21. Peticija Nr. 1221/2008 dėl Italijos televizijos transliuojamos medicinos produktų 
reklamos, kurią pateikė Italijos pilietis Sergio Niola.

Kalbėjo: Florian Schmidt (Europos Komisijos atstovas) ir komiteto pirmininkės 
pavaduotoja.
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Sprendimas: baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos atsakymu.

22. Peticija Nr. 1325/2008 dėl Italijos diskriminacinio teisės akto dėl ligų, kurią pateikė 
Italijos pilietė B. M.
Peticija Nr. 307/2009 dėl Italijos naujo teisės akto dėl ligų, kurią pateikė Italijos 
pilietė Mirella Collina organizacijos „Funzione Pubblica CGIL Imola“ vardu, su 
1215 parašų.

Kalbėjo: Petra Schott (Europos Komisijos atstovė) ir komiteto pirmininkės 
pavaduotoja.
Sprendimas: baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos atsakymu.

23. Peticijos, kurių svarstymas atidėtas kitam posėdžiui: peticijos Nr. 878/2007, 482/2009, 
484/2009, 933/2007, 42/2009, 78/2007 ir 439/2009.

24. B skirsnyje esančios peticijos.

 Peticijos Nr. 612/2004, 161/2005, 1223/2007, 930/2005, 230/2006, 239/2009, 
242/2009, 323/2009, 755/2009, 970/2009, 563/2007, 1245/2007, 1340/2007, 
177/2008, 425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 1311/2008, 1428/2008, 1567/2008, 
1577/2008, 102/2009, 525/2009, 601/2009, 607/2009, 705/2009, 750/2009, 779/2009, 
807/2009, 817/2009, 839/2009, 858/2009, 870/2008, 887/2009, 925/2009, 933/2009 ir 
957/2009 baigtos nagrinėti, remiantis Komisijos atsakymu. 

25. Kiti klausimai. 

Prie protokolo pridedamas peticijų, kurios paskelbtos priimtinomis 2010 m. sausio 
28 d.–vasario 23 d., sąrašas.

26. Kito posėdžio data ir vieta:

 2010 m. kovo 22 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val. ir 2010 m. kovo 23 d., antradienis, 
9.00–12.30 val. (Briuselis).

Posėdis baigtas 18.00 val.
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