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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2010)04_26_27

PROTOKOLAS
2010 m. balandžio 26 d. 15.00–18.30 val.

ir 2010 m. balandžio 27 d. 9.00 – 12.30 val. posėdis
BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2010 m. balandžio 26 d., pirmadienį, 15.05 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Darbotvarkės tvirtinimas. PETI_OJ (2010)184_1

Pirmininkė informavo narius, kad posėdis bus skirtas dviem pagrindinėms temoms. Pirmoji 
tema, kurią pristatys buvusioji komiteto pirmininkės pavaduotoja Kathy Sinnott iš Airijos ir 
Europos neįgaliųjų forumui atstovaujantis Alain Faure – tai problemos, susijusios su negalią 
turinčių asmenų pagrindinėmis teisėmis. Su šia tema susijusios peticijos užregistruotos su 
beveik 1 500 000 parašų. Šioje posėdžio dalyje komitetas taip pat aptars vaikų teises, 
susijusias su neįgalumo klausimais ir vaiko apsauga.

Antrojoje posėdžio dalyje bus svarstomi klausimai, susiję su maistu ir sveikata, įskaitant 
genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) ir maisto papildus. Dalyvaus šie peticijų 
pateikėjai:

- svarstant darbotvarkės 5 klausimą: Kathy Sinnott ir Alain Faure;
- svarstant darbotvarkės 7 ir 8 klausimus: Vasilios Katsioulis; 
- svarstant darbotvarkės 15 klausimą: Jacqueline de Croÿ;
- svarstant darbotvarkės 17 klausimą: Brian John;
- svarstant darbotvarkės 19 klausimą: Jill Bell ir Robert Verkerk.

Vėliau pirmininkė priminė, kad antradienio rytą, pasibaigus koordinatorių posėdžiui, 
komitetas aptars komiteto 2009 m. metinį pranešimą, kurį pristatys C. J. Iturgaiz, ir 
V. Bostinaru parengtą nuomonės projektą dėl biologinės įvairovės, su kurio susijęs darbo 
dokumentas buvo pristatytas anksčiau.
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Darbotvarkė patvirtinta.

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

- 2010 m. vasario 23 d.;
- 2010 m. kovo 22–23 d.

Protokolai patvirtinti.

3. Pirmininkės pranešimai.

Pirmininkė pranešė, kad pirmininkės pastabų priedas, kuriame pateikiamos rekomendacijos 
dėl peticijų, kurių nagrinėjimas bus atnaujinamas, kurios bus baigtos nagrinėti arba atsiimtos, 
buvo išplatintas visiems nariams prieš savaitę. Negavus pastabų, rekomendacijos laikomos 
patvirtintomis.

4. Kiti klausimai.

Kitų klausimų nebuvo.

5. Peticija Nr. 360/2009 dėl neįgaliųjų teisių (kampanija „1 milijonas už negalią“, angl. 
1 million 4 disability), kurią pateikė Airijos pilietė Kathy Sinnott Europos neįgaliųjų 
forumo vardu, su 1 364 984 parašais.

Kalbėjo: pirmininkė, Kathy Sinnott (peticijos pateikėja), Alain Faure (peticijos 
pateikėjas), Maria Zuber (Komisija), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana Ždanoka, 
Iliana Malinova Iotova, Maria Zuber (Komisija), Kathy Sinnot (peticijos pateikėja), Alain 
Faure (peticijos pateikėjas) ir Michael Cashman.

Sprendimai: peticijos nebaigti nagrinėti ir nusiųsti ją LIBE komiteto pranešimo dėl 
Lygių galimybių direktyvos pranešėjui ir paprašyti atsižvelgti į šią peticiją rengiant savo 
pranešimą. Tarybai bus nusiųstas laiškas, kuriame bus prašoma paspartinti Lygių 
galimybių direktyvos svarstymą.

6. Peticija Nr. 385/2008 dėl neįgalių asmenų tapatybės kortelių pripažinimo Europos 
mastu, kurią pateikė Olandijos pilietė Anna Schnakers.

Kalbėjo: pirmininkė, Maria Zuber (Komisija), Kinga Göncz, Michael Cashman ir 
Sylvana Rapti.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol nebus gauta informacijos iš Komisijos, 
ypač dėl suderinimo proceso.

7. Peticija Nr. 142/2006 dėl Vokietijos draudimo kompanijų diskriminacijos neįgaliųjų 
atžvilgiu, kurią pateikė Vokietijos pilietis Vasilios Katsoulis
ir
Peticija Nr. 609/2008 dėl Vokietijos draudimo sektoriaus diskriminacijos neįgaliųjų 
atžvilgiu ir paskutinio teismo sprendimo dėl sutarčių, kuriose numatomos 



PV\815347LT.doc 3/12 PE441.180v01-00

LT

neįgaliuosius diskriminuojančios sąlygos, nepagrįstumo, kurią pateikė Graikijos 
pilietis Vasilios Katsoulis.

Kalbėjo: pirmininkė, Vasilios Katsioulis (peticijos pateikėjas), Stefan Olsson (Komisija), 
Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana Ždanoka, 
Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos ir Vasilios Katsioulis (peticijos pateikėjas).

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol nebus gauta daugiau informacijos iš 
Komisijos. Tarybai bus nusiųstas laiškas, ir reikėtų apsvarstyti galimybę pateikti Tarybai 
klausimą žodžiu.

Nuo 16.25 val. posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininkės pavaduotoja Chrysoula 
Paliadeli.

8. Peticija Nr. 1402/2009 dėl neteikiamos paramos Europos mokyklų mokiniams, 
turintiems fizinę ir protinę negalią, kurią pateikė Graikijos pilietis Vasilios 
Katsioulis.

Kalbėjo: pirmininkė, Vasilios Katsioulis (peticijos pateikėjas), Nikolaos Salavrakos, 
Christiane Bardoux (Komisija), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika Werthmann, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios Katsioulis 
(peticijos pateikėjas) ir pirmininkė.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol nebus gauta daugiau informacijos iš 
Komisijos.

Nuo 17.30 val. posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininkė Erminia Mazzoni.

9. Peticija Nr. 840/2007 dėl Airijos vyriausybės nerūpestingumo ir nesirūpinimo 
žmonių, sergančių autizmu, mokymu, kurią pateikė Airijos pilietė Teresa Hayes ir 
dar 12 asmenų.

Kalbėjo: pirmininkė, Silvio Grieco (Komisija), Proinsias De Rossa ir Joe Higgins.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol nebus gauta daugiau informacijos iš 
Komisijos. Peticiją reikėtų įtraukti į svarstant darbotvarkės 5 klausimą minėtą laišką 
Tarybai.

10. Peticija Nr. 1696/2008 dėl būtinybės imtis Bendrijos priemonių siekiant užkirsti 
kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui ir paremti nukentėjusiuosius, kurią pateikė 
Belgijos pilietė Jacqueline de Croÿ organizacijos „Fondation Princesse Decroÿ“ 
vardu.

Kalbėjo: pirmininkė, Jacqueline de Croÿ (peticijos pateikėja) ir Cesar Alonso Iriarte 
(Komisija).

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol iš Komisijos nebus gauta daugiau 
informacijos apie Tarybos pamatinio sprendimo, kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2004/68/JHA, priėmimą.
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11. Peticija Nr. 813/2008 dėl tariamo Europos maisto saugos tarnybos (EMSA) veiklą 
reglamentuojančių bendrųjų principų pažeidimo, susijusio su pareiškimų dėl 
genetiškai modifikuotų maisto produktų nagrinėjimu, kurią pateikė Didžiosios 
Britanijos pilietis Brian John.

Kalbėjo: pirmininkė, Brian John (peticijos pateikėjas), Sébastien Goux (Komisija), 
Sandrine Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru ir Margrete Auken.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto bus prašoma pateikti savo nuomonę. Reikėtų apsvarstyti galimybę 
surengti bendrą klausymą kartu su ENVI komiteto atstovais.

12. Peticija Nr. 1037/2007 dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su maisto papildais, suderinimo, kurią pateikė Airijos pilietė Jill Bell 
organizacijos „Irish Association of Health Stores“ vardu
ir
Peticija Nr. 1184/2007 dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su maisto papildais, suderinimo, kurią pateikė Airijos pilietė Grace 
Kinirons asociacijos „Nutritional Therapists of Ireland“ vardu
ir
Peticija Nr. 1419/2008 dėl skubios būtinybės įvertinti pavojų ir kontrolės būdus 
planuojant apriboti galimybę vartotojams įsigyti vitaminų ir mineralinių medžiagų, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Robert Verkerk organizacijos „Alliance 
for Natural Health“ vardu
ir
Peticija Nr. 1849/2008 dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su maisto papildais, suderinimo, kurią pateikė Airijos pilietis Alan G. Ruth 
organizacijos „Irish Health Trade Association“ vardu
ir
Peticija Nr. 415/2009 dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su maisto papildais, suderinimo, kurią pateikė Švedijos pilietis P. A.

Kalbėjo: pirmininkė, Robert Verkerk (peticijos pateikėjas), Basil Mathioudakis 
(Komisija), Robert Verkerk (peticijos pateikėjas), Jill Bell (peticijos pateikėjas) ir Victor 
Boştinaru.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto bus prašoma pateikti savo nuomonę.

Posėdis pertrauktas 18.49 val.

* * *

2010 m. balandžio 27 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

13. Koordinatorių posėdis – 9.00–10.00 val. (uždaras).
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Posėdis vėl pradėtas 2010 m. balandžio 27 d., antradienį, 10.07 val., pirmininkaujant 
komiteto pirmininkės pavaduotojai Chrysoulai Paliadeli.

14. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių sprendimų.

1. Reglamento projektas dėl piliečių iniciatyvos. Atsižvelgiant į per praėjusį posėdį 
priimtą sprendimą, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui nusiųstas laiškas, kuriame 
prašoma pritarti bendradarbiavimui su AFCO komitetu Darbo tvarkos taisyklių 
50 straipsnyje nustatytomis sąlygomis. Tačiau, kadangi AFCO komitetas dar nepaskyrė 
pranešėjo, koordinatoriai nutarė atidėti visus svarstymus dėl PETI komiteto pranešėjo 
skyrimo iki kito koordinatorių posėdžio 2010 m. gegužės 4 d.

Tolesni veiksmai, užbaigus diskusijas su peticijų pateikėjais ir Ispanijos valdžios 
institucijomis dėl Pakrančių įstatymo (Ley de Costas). Koordinatoriai susipažino su
Ispanijos ministro pirmininko, José Luiso Rodriguez Zapatero, EP pirmininkui Jerzy 
Buzekui skirtu laišku. Jie nutarė, kad į šį laišką bus atsižvelgiama prašant pirmininko 
J. Buzeko parašyti Ispanijos ministrui pirmininkui ir iškelti Pakrančių įstatymo klausimą, 
visų pirma, adresuojant jį ministrui pirmininkui, ir prašant kuo skubiau pateikti konkretų 
atsakymą. Nutarta, kad sprendimas dėl tolesnių veiksmų. susijusių su Pakrančių įstatymų, 
bus priimtas, komitetui gavus šį atsakymą (per EP pirmininką J. Buzeką).

2. Sprendimas dėl EP narių prieštaravimų dėl SIR dokumentų
Koordinatoriai atkreipė dėmesį, kad jie negavo jokios informacijos apie neįvykdytus 
sprendimus, susijusius su rekomendacijomis dėl peticijų priimtinumo.

2. Kito komiteto posėdžio darbotvarkės projekto aptarimas.

Koordinatoriai patvirtino komiteto gegužės 31 d. ir birželio 1 d. posėdžio darbotvarkės 
projektą. Jie atkreipė dėmesį, kad sekretoriatas teberengia B skirsnį ir kad darbotvarkė 
bus išplatinta, kai tik bus galima tai padaryti.

4. Pranešėjų, pranešimų, nuomonių ir rezoliucijų projektų skyrimas.

- Piliečių iniciatyva. Sprendimas dėl pranešimo dėl Piliečių iniciatyvos pranešėjo 
skyrimo atidėtas vėlesniam laikui.

- Ombudsmeno 2009 m. metinis pranešimas. Europos ombudsmenas oficialiai 
pristatys savo metinį pranešimą komitetui 2010 m. gegužės 4 d. posėdyje. 
Koordinatoriai nutarė, kad šio komiteto pranešimo pranešėją paskirs PPE frakcija.

- Ombudsmeno specialusis pranešimas dėl nepakankamo Europos Komisijos 
bendradarbiavimo dėl skundo 676/2008/RT. Šis specialusis pranešimas susijęs su 
Komisijos vilkinamu informacijos apie Komisijos ir bendrovės Porche bendravimą 
perdavimu. Šio pranešimo pranešėja koordinatoriai paskyrė (komiteto pirmininkės 
pavaduotoją, S&D frakcijos atstovę) Chrysoulą Paliadeli.

- Biudžeto komiteto nuomonė dėl Ombudsmeno 2011 m. biudžeto. Koordinatoriai 
nutarė, kad šios komiteto nuomonės pranešėją paskirs ALDE frakcija.
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5. Delegacijos

- Tiriamasis vizitas į Kampaniją. Koordinatoriams pranešta, kad šios delegacijos 
nariai į Kampaniją išvyks pasibaigus posėdžiui. Jie atkreipė dėmesį, kad šio vizito 
programa suderinta su valdžios institucijomis ir oficialiaisiais delegacijos nariais.

- Tiriamasis vizitas į Austriją. Koordinatoriai atkreipė dėmesį, kad pasirengimas šiam 
birželio 2–4 d. vyksiančiam vizitui jau pradėtas. Komiteto delegacijai vadovaus Rainer 
Wieland (PPE, Vokietija), o antroji delegacijos narė bus Iliana Malinova Iotova (S&D, 
Bulgarija). Kitų frakcijų buvo paprašyta susitarti ir paskirti trečiąjį narį.

6. Kiti klausimai.
- Žiniatinklis ir interneto portalas. Koordinatoriai nuogąstaudami atkreipė dėmesį į 

tai, kad Parlamento įgaliotosios tarnybos atmetė pasiūlymus dėl interneto svetainės 
patobulinimų. Šie komiteto pasiūlyti patobulinimai būtų sudarę geresnes sąlygas 
Europos piliečiams susipažinti su peticijų procesu. Koordinatoriai nusprendė šiuo 
klausimu parašyti laišką Parlamento įgaliotosioms tarnyboms. Komitetas ir toliau sieks 
tikslo – plėtoti Parlamento interneto svetainę, nes per plenarinius posėdžius, balsuojant 
dėl komiteto metinių pranešimų, daugelį kartų tam buvo pritarta.

- Peticija, kurią pateikė Andrea D'Ambra (0417/2009). Ši peticija, kurią elektroniniu 
paštu pasirašė maždaug 500 žmonių, susijusi su rinkimų organizavimu Italijoje, ir joje 
peticijos pateikėjas protestuoja prieš galimybę teistiems asmenims kelti savo 
kandidatūrą per rinkimus, įskaitant rinkimus į Europos Parlamentą. AFCO komiteto 
buvo paprašyta pateikti savo nuomonę, ir AFCO komitetas nusprendė, kad šį klausimą 
turėtų spręsti valstybės narės. Gavęs šį atsakymą, peticijos pateikėjas pradėjo 
susirašinėti su EP pirmininku, keliais nariais ir Europos ombudsmenu. Koordinatoriai 
sutarė, kad peticijos pateikėjui bus nusiųstas laiškas, kuriame jis bus informuotas apie 
įvykių raidą AFCO komitete, ir visų pirma pateikta informacija apie diskusiją dėl 
Andrew Duffo pranešimo projekto dėl įstatymo, susijusio su Europos Parlamento narių 
rinkimu, pakeitimo. Komitete šis klausimas nebebus svarstomas.
Peticija, kurią pateikė Marinella Colombo (1614/2009). Ši peticija susijusi su 
Vokietijos institucijos, sprendžiančios su vaiko priežiūra ir parama susijusius 
klausimus (Jugendamt), veikla, dėl kurios ankstesnės kadencijos metu buvo gauta 
daug peticijų, kuriose buvo pateikti rimti kaltinimai dėl Vokietijos valdžios institucijų 
veiksmų tokiais atvejais. Šios peticijos baigtos nagrinėti remiantis darbo dokumentu. 
Peticijos pateikėja ir kiti asmenis šiuo metu siekia pritarimo, kad šio klausimo 
nagrinėjimas būtų atnaujintas. Koordinatoriai nutarė nusiųsti dar vieną laišką naujajam 
Vokietijos ministrui, atsakingam už šeimos reikalus, tačiau galutinis sprendimas dėl to 
bus priimtas per kitą posėdį, kad frakcijos galėtų pirma aptarti šį klausimą su savo 
nariais iš Vokietijos.

15. Metinis pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2009 m. (2009/2139(INI).
Pranešėjas: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE).

Pranešėjas pristatė savo pranešimo projektą.

Kalbėjo: pirmininkė, Carlos José Iturgaiz Angulo (pranešėjas), William Floyd 
(Komisija), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr ir Liam 
Cashman.
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Tvarkaraštis: 
Pakeitimų pateikimo terminas:        2010 m. gegužės 6 d. 18.00 val.
Balsavimas komitete:         2010 m. birželio 1 d.
Balsavimas plenariniame posėdyje: 2010 m. liepos mėn.

11.00 val. pirmininkavimą posėdžiui perėmė komiteto pirmininkės pavaduotojas Willy Meyer.

16. Nuomonė dėl biologinės įvairovės (2009/2108(INI).
Pranešėjas: Victor Boştinaru (S&D).

Pranešėjas pristatė savo nuomonės projektą.

Kalbėjo: pirmininkė, Victor Boştinaru (pranešėjas), François Kremer (Komisija), 
Margrete Auken ir Peter Jahr.

Nuo 11.10 val. posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininkė Erminia Mazzoni.

17. Peticija Nr. 1098/2007 dėl integruoto Gibraltaro provincijos (Andalūzija, Ispanija) 
ir Gibraltaro (Jungtinė Karalystė) gyventojų epidemiologinio tyrimo, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Juan Antonio Carrasco Ragel organizacijos „Plataforma por el 
Estudio Epidemologico“ vardu
ir
Peticija Nr. 615/2009 dėl vis dažnesnių vėžio atvejų Ispanijos Gibraltaro regione ir 
ant Gibraltaro uolos, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Justine Olivero, su 
237 parašais.

Kalbėjo: pirmininkė, Peter Vajda (Komisija) ir Willy Meyer.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti. Susijusioms Ispanijos ir Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijoms bus nusiųstas laiškas, kuriame bus rekomenduojama atlikti 
epidemiologinį tyrimą.

18. Peticija Nr. 439/2009 dėl Tarlovo cistą turinčių ligonių, kurią pateikė Italijos pilietė 
Elsa Aimone, su 86 parašais.

Kalbėjo: pirmininkė ir Antoni Montserrat (Komisija).

Sprendimas: baigti naginėti peticiją.

19. Peticija Nr. 276/2008 dėl taršos iš toksinių atliekų šalinimo vietos Barkolos kurorte 
netoli Triesto (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Roberto Giurastante 
organizacijos „Greenaction Transnational“ vardu.

Kalbėjo: pirmininkė, José Diaz del Castillo (Komisija) ir Margrete Auken.

Sprendimas: baigti naginėti peticiją.
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Iliana Malinova Iotova iškėlė klausimą dėl darbo tvarkos dėl peticijų, susijusių su vaikais 
Bulgarijoje. Pirmininkė paaiškino, kad šios peticijos bus įtrauktos į vieno iš būsimų posėdžių
darbotvarkę.

20. Peticija Nr. 181/2009 dėl elektros energijos gamybos naudojant palmių aliejų ir jos 
keliamos taršos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Karl Wezel.

Kalbėjo: pirmininkė, Günter Raad (Komisija), Peter Jahr ir Margrete Auken.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti. Komisijos, peticijos pateikėjo ir Vokietijos 
institucijų bus prašoma pateikti daugiau informacijos.

21. Peticija Nr. 1337/2008 dėl Martiza-Iztock elektrinės ir taršos Bulgarijos miesto Stara 
Zagoros apylinkėse, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Nayden Chakarov, su 12 
parašų
ir
Peticija Nr. 1865/2009 dėl Bulgarijos centrinėje dalyje esančio Stara Zagoros miesto 
oro taršos, kurią pateikė Bulgarijos pilietis I. P.

Kalbėjo: pirmininkė, Peter Vajda (Komisija) ir Margrete Auken.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol nebus gauta daugiau informacijos iš 
Komisijos.

22. Peticija Nr. 1501/2008 dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su kasybos 
darbais Graikijai priklausančioje Miloso saloje, netaikymo, kurią pateikė Graikijos 
pilietė Dionisia Avgerinopoulou ir 3 peticiją pasirašę asmenys.

Kalbėjo: pirmininkė, William Floyd (Komisija) ir Margrete Auken.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol nebus gauta daugiau informacijos iš 
Komisijos.

23. Peticija Nr. 1318/2008 dėl Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų, susijusių 
su mineralų gavyba Lenkijos pietuose netoli zonos „Natura 2000“, pažeidimo, kurią 
pateikė Lenkijos pilietė Joanna Smolinska aplinkos apsaugos asociacijos 
„Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek“ vardu.

Kalbėjo: pirmininkė, François Kremer (Komisija) ir Margrete Auken.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol nebus gauta daugiau informacijos iš 
Komisijos.

24. Peticija Nr. 884/2009 dėl bendrovės „Welsh Water plc“ galimo aplaidumo 
sprendžiant kanalizacijos problemas ir šalinant dvoką St. Kingsmarke, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietis D. D. St. Kingsmarko Čepstou gyventojų 
vardu.

Kalbėjo: pirmininkė ir Helmut Bloech (Komisija).
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Sprendimas: baigti naginėti peticiją.

Darbotvarkės 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 ir 20 klausimų svarstymas atidėtas vėlesniam laikui.

25. B skirsnyje esančios peticijos

Peticijos Nr. 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 912/2009, 958/2009, 
959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 1150/2009, 1152/2009, 
1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 ir 1476/2009 baigtos nagrinėti remiantis 
raštišku Komisijos atsakymu.

o O o

26. Kito posėdžio data ir vieta:

2010 m. gegužės 4 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Posėdis baigtas 12.20 val.

Priedas: Peticijų, kurios paskelbtos priimtinomis po praėjusio posėdžio (2010 m. kovo 22–
23 d.), sąrašas 
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