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Peticijų komitetas

PETI_PV(2010)192_1

PROTOKOLAS
2010 m. gruodžio 1 d. 15.00–18.30 val.
ir gruodžio 2 d. 9.00–12.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2010 m. gruodžio 1 d., trečiadienį, 15.10 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Darbotvarkės projekto (PE 454.398) tvirtinimas

2. Pirmininkė paskelbė šią informaciją:

 Dėl techninių platinimo sistemos nesklandumų į narių dokumentų rinkinių kalbines 
versijas buvo įtraukti ne visi pranešimai nariams atitinkamomis kalbomis; nepaisant 
to, skirtingas pranešimų nariams versijas visomis kalbomis buvo galima rasti Peticijų 
komiteto interneto svetainėje.

 Posėdis pradėtas balsavimu dėl Ágnes Hankiss nuomonės dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su ES dokumentais, dėl kurios buvo pateikti 27 pakeitimai.

 Po balsavimo, Rainerio Wielando ir Mairead McGuinness prašymu, įvyks diskusija 
dėl padėties, susijusios su dokumentų rinkiniu dėl draudimo bendrovės „Equitable 
Life“. Vienas iš pagrindinių peticijų pateikėjų, atstovaujantis draudimo liudijimų 
turėtojams, Paul Braithwaite, kreipsis į komitetą.

 Peticijų pateikėjai nurodė, kad jie dalyvaus svarstant šiuos darbotvarkės punktus:
- 8 punktą – peticiją Nr. 500/2010 dėl prekybos triušiena Italijoje – Saverio de 

Bonis;
- 11 punktą – peticiją Nr. 02/2008 – Marc Sasiek ir Christian Ottan, 

atstovaujantys Prancūzijos greitosios pagalbos darbuotojams dėl Darbo laiko 
direktyvos;

- 13 punktą – peticiją Nr. 1616/2008 – Chantal Pons-Mesouaki ir Philippe
Gernez, atstovaujantys Prancūzijos nacionalinės policijos pareigūnams;

- 14 punktą – peticiją Nr. 074/2010 – Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel ir 
François Simoens, atstovaujantys Belgijos valstybės tarnautojams;

- 18 punktą – Jose Luis Fernandez Fuarros, atstovaujantis Kanarų salų piliečių 
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judėjimui;
- 17 punktą – peticijas Nr. 733/2010 ir 1235/2010 dėl spaudos laisvės 

Rumunijoje – Cristinel Godinac, atstovaujantis peticijų pateikėjams; taip pat, 
siekdamas paremti peticijų pateikėjus, kalbės Marc Gruber (Europos 
žurnalistų federacijos atstovas); Rumunijos valdžios institucijoms atstovaus 
Rumunijos prezidento atstovas spaudai Valeriu Turcan, Europos reikalų 
ministras Bogdan Mănoiu ir teisininkas Ion Galea.

 Komiteto pirmininkė atkreipė dėmesį, kad peticijų, kurių nagrinėjimas bus 
atnaujinamas arba baigtas dėl nurodytų priežasčių, sąrašas buvo perduotas visoms 
frakcijoms prieš savaitę. Jeigu iki posėdžio pabaigos nariai nepateiks jokių pastabų, jis 
bus laikomas patvirtintu (žr. priedą). 

3. 2010 m. rugsėjo 29–30 d. (PE 450.605) ir 2010 m. spalio 25–26 d. (PE 452.699) 
posėdžių protokolų tvirtinimas: protokolai patvirtinti be pakeitimų.

4. Nuomonės dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dokumentais projekto tvirtinimas (2008/0090(COD) COM (2008)0229). 
Pranešėja: A. Hankiss (PPE). Pakeitimų svarstymas. Nuomonės projekto tvirtinimas

Kalbėjo: komiteto pirmininkė ir Ágnes Hankiss.
Sprendimas: nuomonė patvirtinta, 17 narių balsavus už, 1 – prieš ir 1 – susilaikius.

5. Peticija Nr. 29/2005 dėl JK valdžios institucijų tariamo neatsakingumo pilnai taikant 
ES direktyvas gyvybės ir ne gyvybės draudimo bendrovėms, ypač dėl „Equitable 
Life“ taikomų nuostatų, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Paul Braithwaite 
„Equitable“ veiksmų grupės narių „Equitable Members’ Action Group“ vardu 
(Dalyvauja peticijos pateikėjas.)

Peticija Nr. 611/2004 dėl JK valdžios institucijų tariamo neatsakingumo „Equitable 
Life Assurance Society“ atžvilgiu, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Arthur 
White

Peticija Nr. 775/2005 dėl tariamų Didžiosios Britanijos finansų tarnybų valdybos 
(FSA) stebėsenos, atliktos draudimo bendrovės „Equitable Life“ atžvilgiu, trūkumų, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Manfred Bischof

Kalbėjo: Paul Braithwaite (peticijos pateikėjas), Lukáš Bortel (Komisijos atstovas), 
Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss ir komiteto 
pirmininkė.

Peticijos pateikėjas atkreipė dėmesį, kad nors buvo numatyta išmokėti kompensacijas, 
„Equitable Members’ Action Group“ (EMAG) apskaičiavimu, bus kompensuotas tik 
ketvirtadalis nuostolių, o ne trečdalis, kaip nurodė JK iždo atstovai. Pasako jo, 
skirstant kompensacijas bus diskriminuojami vyresnio amžiaus „Equitable“ 
pensininkai ir nuostolių patyrę ne JK piliečiai. Europos Komisijos atstovas pabrėžė, 
kad neįmanoma pradėti pažeidimo nagrinėjimo bylos dėl praeityje padaryto ES teisės 
aktų pažeidimo, tačiau Komisija nedvejodama imsis priemonių prieš JK vyriausybę, 
jeigu bus pateikta įrodymų apie naujus Sutarties nuostatų pažeidimus. Nariai pritarė 
peticijų pateikėjams ir paragino komiteto pirmininkę užtikrinti, kad JK vyriausybė 
teisingai ir nediskriminuodama tam tikrų grupių išmokėtų kompensacijas visiems nuo 
„Equitable Life“ nukentėjusiems asmenims.
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Sprendimas: peticijų nebaigti nagrinėti; komiteto pirmininkė kreipsis raštu į JK 
valstybės iždo sekretorių George’ą Osborne’ą, kad galėtų informuoti jį apie Laikinojo 
tyrimo dėl „Equitable Life“ komiteto išvadas ir rekomendacijas; komiteto pirmininkė 
patars EP pirmininkui Jerzy Buzekui nusiųsti panašų raštą Bendruomenių rūmų 
pirmininkui Johnui Bercowui; ypatingas dėmesys būtų skiriamas būtinybei išmokėti 
tinkamas kompensacijas visiems nuo „Equitale Life“ nukentėjusiems asmenims (JK ir 
ne JK piliečiams).

6. Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių 
iniciatyvos (COM 2010/0119) (2010/0074(COD). Nuomonės referentai: D. Wallis 
(ALDE) – G. Häfner (Verts/ALE). Nuomonės referentų informacija

Kalbėjo: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru ir komiteto pirmininkė.

Nuomonės referentai komitetui pristatė esamą padėtį po dieną anksčiau įvykusių 
konstruktyvių Parlamento ir Tarybai pirmininkaujančios Belgijos derybų; jie atkreipė 
dėmesį, kad dėl Peticijos komiteto narių dalyvavimo ir puikaus bendradarbiavimo su 
Konstitucinių reikalų komiteto pranešėjais pavyko iš esmės pagerinti reglamento 
projektą; nuomonės referentai apgailestavo, kad nepavyko išspręsti klausimų, susijusių 
su amžiaus riba ir teisėtų gyventojų teise paremti piliečių iniciatyvas, tačiau atkreipė 
dėmesį, kad Peticijų komitetas teigė esąs pasirengęs surengti viešuosius klausymus dėl 
būsimų piliečių iniciatyvų; jie taip pat palankiai įvertino Tarybai pirmininkaujančios 
Belgijos ir visų darbuotojų, kurie padėjo, pastangas; nuomonės referentai informavo 
komiteto narius, kad gruodžio 12 d., pirmadienio, vakare Strasbūre įvyks 
Konstitucinių reikalų komiteto posėdis, kuriame bus oficialiai paskelbta suderinta 
nuomonė, ir kad susitarimą tikriausiai pavyks pasiekti po pirmojo svarstymo gruodžio 
mėn. plenariniame posėdyje Strasbūre.

7. Peticija Nr. 500/2010 dėl tariamo antimonopolinių taisyklių, taikomų Italijos 
triušienos rinkoje, pažeidimo, kurią pateikė Italijos pilietis Saverio De Bonis ANLAC 
(it. Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) asociacijos vardu (Dalyvauja 
peticijos pateikėjas.)

Kalbėjo: Saverio de Bonis (peticijos pateikėjas), Claudio Menis (Komisijos atstovas), 
Pascale Gruny ir komiteto pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol bus gauta daugiau informacijos iš 
Europos Komisijos; komiteto pirmininkė raštu kreipsis į Italijos kompetentingąją 
instituciją (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), ragindama paspartinti 
peticijos pateikėjo aprašytus procedūros aspektus.

8. Peticija Nr. 1103/2007 dėl gydytojų rezidentų darbo sąlygų Belgijoje, kurią pateikė 
Belgijos pilietis Laurent Hermoye Mokomąją praktiką atliekančių gydytojų teisių 
apsaugos asociacijos vardu

Kalbėjo: Madeleine Reid (Komisijos atstovė), Pascale Gruny, Victor Boştinaru ir 
komiteto pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol bus gauta daugiau informacijos iš 
Europos Komisijos.
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9. Peticija Nr. 709/2007 dėl gydytojų, dirbančių viešajame sveikatos apsaugos 
sektoriuje, įdarbinimo sąlygų Lenkijoje, kurią pateikė Lenkijos pilietė Paulina 
Sikorska-Radek

Peticija Nr. 885/2007 dėl gydytojų darbo sąlygų Lenkijoje, kurią pateikė Lenkijos 
pilietis Krzysztof Bukiel Nacionalinės gydytojų profesinės sąjungos (lenk. OZZL) 
vardu, su 6 770 parašų.

Kalbėjo: Madeleine Reid (Komisijos atstovė), Pascale Gruny, Victor Boştinaru ir 
komiteto pirmininkė. 
Sprendimas: peticiją baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos atstovės žodžiu 
suteikta informacija (Europos Komisijos paprašyta raštiškai patvirtinti suteiktą 
informaciją).

10. Peticija Nr. 2/2008 dėl nuostatų, reglamentuojančių Prancūzijos greitosios pagalbos 
darbuotojų darbo laiką ir užmokestį, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Marc Sasiek, 
su maždaug 100 parašų (Dalyvauja peticijos pateikėjas.)

Kalbėjo: Marc Sasiek (peticijos pateikėjas), Madeleine Reid (Komisijos atstovė), 
Pascale Gruny ir komiteto pirmininkė.
Sprendimas: peticiją baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos atstovės žodžiu 
suteikta informacija (Europos Komisijos paprašyta raštiškai patvirtinti suteiktą 
informaciją).

11. Peticija Nr. 1231/2007 dėl nuostatų, reglamentuojančių Navaros policijos pareigūnų 
darbo sąlygas, ir jų neatitikimo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2003/88/EB, reglamentuojančios tam tikrus darbo laiko organizavimo aspektus, 
turiniui ir formai, pateikta Ispanijos piliečio R.G.S.

Kalbėjo: Madeleine Reid (Komisijos atstovė) ir komiteto pirmininkė.
Sprendimas: peticiją baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos atstovės žodžiu 
suteikta informacija (Europos Komisijos paprašyta raštiškai patvirtinti suteiktą 
informaciją).

12. Peticija Nr. 1616/2008 dėl policijos pareigūnų darbo valandų, kurią pateikė 
Prancūzijos pilietis Dominique Achispon Nacionalinės policijos pareigūnų sąjungos 
(SNOP) vardu, su parašais (Dalyvauja peticijos pateikėjas.)

Kalbėjo: Chantal Pons-Mesouaki ir Philippe Gernez (peticijos pateikėjo vardu), 
Madeleine Reid (Komisijos atstovė), Victor Boştinaru, Pascale Gruny ir komiteto 
pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol bus gauta daugiau informacijos iš 
Europos Komisijos.

13. Peticija Nr. 74/2010 dėl tariamo EB Direktyvos 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų pažeidimo Belgijoje (dėl ugniagesių), kurią pateikė Belgijos 
pilietis Jean Pirotte FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics) 
vardu (Dalyvauja peticijos pateikėjas.)
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Kalbėjo: Jean Pirotte (peticijos pateikėjas), Madeleine Reid (Komisijos atstovė) ir 
komiteto pirmininkė.
Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti; peticijos pateikėjo paprašyta atsiųsti 
papildomos informacijos, kad Europos Komisija Belgijos valdžios institucijoms galėtų 
pateikti papildomų klausimų dėl iškilusių problemų.

Posėdis sustabdytas 17.50 val. ir atnaujintas kitą dieną 9.10 val., pirmininkaujant 
komiteto pirmininkei Erminiai Mazzoni.

14. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių sprendimų:

 Tolesnių veiksmų, kurių reikėtų imtis dėl gautų peticijų, susijusių su Pakrančių 
įstatymu (Ley de Costas), svarstymas; Teisės tarnybos nuomonė (konfidenciali): 
Teisės tarnyba pabrėžė, kad jos nuomonė susijusi tik su Europos pagrindinių teisių 
chartijos teisiniu taikymu su Ley de Costas susijusioms peticijoms; tačiau ji pripažino, 
kad pats Peticijų komitetas turi teisę svarstyti klausimus, susijusius su pagrindinėmis 
teisėmis ir ES piliečių teisių apsauga; pripažindami šio klausimo sudėtingumą, 
koordinatoriai rekomendavo nagrinėti kiekvieną gautą peticiją atskirai, ypatingą 
dėmesį skiriant toms peticijoms, kurios susijusios su ES sutartyje įtvirtintomis 
teisėmis. Toliau šias peticijas būtų galima nagrinėti dalyvaujant Ispanijos 
ombudsmenui, o tam tikras peticijas perduoti svarstyti kitiems komitetams.

 Pranešėjų ir (arba) nuomonės referentų skyrimas: koordinatorių paprašyta aptarti 
šių pranešimų skyrimą:

- Pranešimas dėl Atliekų tvarkymo direktyvos taikymo remiantis gautomis 
peticijomis;

- 2010 m. metinis pranešimas dėl Peticijų komiteto veiklos;
- Nuomonė dėl LIBE pranešimo dėl Komisijos komunikato (COM 2010/573) 

„Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje 
strategija“;

- Nuomonė dėl LIBE pranešimo dėl Komisijos komunikato „2010 m. ES 
pilietybės ataskaita“ (COM 2010 603 galutinis);

- Nuomonė dėl IMCO pranešimo dėl bendrosios rinkos Europos gyventojams 
(2010/2278(INI).

Buvo pateikti keli pasiūlymai dėl skirtingų pranešimų ir nuomonių, tačiau 
susitarti nepavyko ir nuspręsta taikyti rotacinę d´Hondt sistemą. Galutinis 
sprendimas atidėtas kitam koordinatorių posėdžiui, iki kurio komiteto pirmininkė 
išplatins dokumentus, kurių reikės apskaičiavimams atlikti.

 Rezoliucijos projektas, susijęs su pateiktu žodiniu klausimu dėl peticijos 
Nr. 473/2008 dėl bendrovės ATMED, kurią pateikė Ch. Klein (Darbo tvarkos 
taisyklių 115 straipsnio 5 dalis): išplatintas ir patvirtintas teksto projektas; komitetas 
pateiks jį svarstyti, kai Pirmininkų sueiga priims sprendimą dėl žodinio klausimo, kurį 
prašyta pateikti per gruodžio mėn. mėnesinę sesiją, pateikimo.

 Rezoliucijos projekto dėl peticijų Nr. 430/2009, 1451/2008 ir 1764/2008 dėl ES ir 
Izraelio asociacijos susitarimo aspektų ir palestiniečių civilių gyventojų būsto 
okupuotose teritorijose pateikimo plenariniam posėdžiui pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 202 straipsnio 2 dalį svarstymas: atsižvelgdamos į Užsienio reikalų 
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komiteto nuomonę, frakcijos parengė ir pateikė rezoliucijos projektą. Sprendimas dėl 
šio projekto atidėtas būsimam koordinatorių posėdžiui, nes nuspręsta, kad išsamesnei 
diskusijai reikia daugiau laiko.

 Nikolao Salavrako prašymas dėl gautų peticijų dėl C. Plevrio bylos Graikijoje 
nagrinėjimo, antisemitizmo klausimo ir galimo Peticijų komiteto atsakymo 
peticijų pateikėjams (Peticijos Nr. 746/2010, 907/2010, 1021/2010, 1047/2010): 
Nikolao Salavrako, kuris negalėjo dalyvauti posėdyje, prašymu, diskusija atidėta 
būsimam posėdžiui.

 2011 m. vizitų tvarkaraščių ir organizavimo svarstymas, atsižvelgiant į 
Pirmininkų sueigos sprendimą

- 2010 m. gruodžio 7 d. numatytas vizitas į Škotiją atidėtas; bus siūlomos 
naujos vizito datos ir narių bus paprašyta pranešti apie norą prisidėti prie 
delegacijos;

- vizitas į Prancūziją, Italiją, Lenkiją ir Bulgariją: diskusija dėl galimų 
tvarkaraščių atidėta. Tolesnės diskusijos metu taip pat bus atsižvelgiama į 
galimybę surengti faktų nustatymo vizitą į Rumuniją.

 Komiteto pirmininkės vizitas į Famagustą (peticija Nr. 733/2004 – 2010 m. 
birželio 3–6 d.): laiško EP pirmininkui J. Buzekui projektas šiuo klausimu buvo 
išplatintas koordinatoriams, kad šie galėtų jį apsvarstyti, atsižvelgdami į ankstesnes 
diskusijas šiuo klausimu; pirmininkė paprašė jai kuo greičiau persiųsti visas pastabas, 
nes priešingu atveju projektas bus laikomas patvirtintu.

 Kiti klausimai:
- žodinio klausimo Komisijai dėl peticijos Nr. 1565/2009 dėl pomidorų 

importo į Bendriją iš Maroko, kurią pateikė Ispanijos pilietis José María 
Pozancos asociacijos FEPEX (Ispanijos vaisių, daržovių, gėlių ir gyvųjų 
augalų augintojų bei eksportuotojų asociacija) vardu, teksto projektas bus 
išplatintas ir patvirtintas per kitą posėdį;

- komiteto pirmininkės siūlymu, koordinatoriai sutiko, kad jų įprastinis posėdis 
darbotvarkėse būtų numatytas posėdžio dienos pabaigoje 17.30 val.; 
atsižvelgiant į šį sprendimą, patvirtintas 2010 m. sausio 24–25 d. 
darbotvarkės projektas bus pakoreguotas.

15. Peticija Nr. 0733/2010 dėl galimo teisės į saviraiškos laisvę pažeidimo, susijusio su 
nuoroda į spaudą Rumunijos nacionalinėje gynybos strategijoje, kurią pateikė 
Rumunijos pilietis R. T., su 3 parašais

Peticija Nr. 1235/2010 dėl galimo teisės į saviraiškos laisvę pažeidimo, susijusio su 
nuoroda į spaudą Rumunijos nacionalinėje gynybos strategijoje, kurią pateikė 
Rumunijos piliečiai Iacob Baciu ir Cristi Godinac Rumunijos demokratinės 
profesinių sąjungų konfederacijos „CSDR“ ir Rumunijos Žurnalistų federacijos 
„MediaSind“ vardu (Dalyvauja peticijos pateikėjai.)

Kalbėjo: Cristinel Godinac (peticijos pateikėjas), Marc Gruber (Europos žurnalistų 
federacijos atstovas, remiantis peticijos pateikėjus), Rodrigo Ballester (Komisijos 
atstovas), Valeriu Turcan (Rumunijos prezidento atstovas spaudai), Margrete Auken, 
Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Pascale 
Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias Echeverría, Michael 
Cashman, Tatjana Ždanoka ir komiteto pirmininkė.
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Peticijos pateikėjai kalbėjo apie pavojų, kuris iškiltų patvirtinus nuostatą, pagal kurią 
programiniame dokumente, kaip antai Nacionalinėje gynybos strategijoje, 
žiniasklaidos kampanija būtų įvardyta kaip silpnoji nacionalinio saugumo vieta, ir apie 
saviraiškos laisvės apribojimo grėsmę Rumunijoje. Rumunijos valdžios institucijų 
atstovai atmetė tokius teiginius, teigdami, kad jie nepagrįsti ir susiję su tiesos 
neatitinkančia informacija pagrįstais žiniasklaidos antpuoliais prieš nacionalines 
institucijas. Valeriu Turcan pabrėžė, kad nuostatos tikslas – nustatyti pažeidžiamą 
Rumunijos vietą ir kad tai nesusiję su saviraiškos laisve Rumunijoje. Komisijos 
atstovas išreiškė rūpestį dėl susiklosčiusios padėties, tačiau atkreipė dėmesį, kad tai 
yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Komiteto nariai apsikeitė nuomonėmis 
apie spaudos svarbą kuriant demokratiją; PPE atstovai bei S&D, GUE/NGL, 
Verts/ALE ir ALDE frakcijų atstovai išreiškė skirtingas nuomones dėl galimų tolesnių 
Peticijų komiteto veiksmų.

Sprendimas: peticijas baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos žodžiu suteikta 
informacija ir PPE frakcijos prašymu komiteto pirmininkės surengto balsavimo 
rezultatais (Europos Komisiją atsiųs raštišką savo atsakymo patvirtinimą).
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE ir ALDE delegacijų atstovai išreiškė nepritarimą 
sprendimui balsuoti ir protestuodami išėjo iš posėdžių salės. Balsavimas įvyko; 16 
PPE narių balsavo už sprendimą baigti nagrinėti peticiją, tačiau, atsižvelgiant į 
komitete PPE frakcijai skirtų vietų skaičių, tik 12 balsų buvo galiojantys.

16. Peticija Nr. 587/2008 dėl tariamų įsipareigojimų pažeidimų, susijusių su 
Granadilijos pramoninio uosto darbams prižiūrėti įkurtu nepriklausomu viešuoju 
fondu, kurią pateikė Ispanijos pilietis Jose Luis Fernandez Fuarros „Plataforma 
Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla“ vardu (Dalyvauja peticijos 
pateikėjas.)

Kalbėjo: Jose Luis Fernandez Fuarros (peticijos pateikėjas), Javier Ruiz Tomas ir 
Beatriz Huidobro Laso (Komisijos atstovai), Gabriel Mato Adrover, Margrete Auken, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
Echeverría ir Willy Meyer (komiteto pirmininkės pavaduotojas, pakeitęs komiteto 
pirmininkę Erminią Mazzoni).
Sprendimas: peticiją baigti nagrinėti, remiantis Europos Komisijos atstovų suteikta 
informacija; paraginti peticijos pateikėją, atsiradus naujų ES kompetencijos sritims 
priskiriamų šio klausimo aspektų, pateikti naują peticiją.

17.  Peticija Nr. 148/2009 dėl cheminės taršos, kurią sukelia Adisseo gamyklos veikla, ir 
žalingo šios taršos poveikio Prancūzijos miesto gyventojų sveikatai, kurią pateikė 
Didžiosios Britanijos pilietis J. S.

Kalbėjo: Peter Wessman (Komisijos atstovas), Pascale Gruny ir komiteto pirmininkė 
(posėdžiui toliau pirmininkavo Erminia Mazzoni).
Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol bus gauta daugiau informacijos iš 
Komisijos.

 Pareiškimas dėl darbo tvarkos: Victor Boştinaru suabejojo komiteto pirmininkės 
sprendimo surengti balsavimą dėl tolesnių veiksmų dėl peticijų Nr. 733/2010 ir 
1235/2010 pagrįstumu; jis pranešė ketinąs Pirmininkų sueigai pateikti oficialų protestą 
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dėl Darbo tvarkos taisyklių 195 straipsnio 2 dalies nuostatų nesilaikymo. Pirmininkė 
atsakė, kad ji pasirengusi pakartotinai apsvarstyti balsavimo pagrįstumą, jeigu 
susijusios tarnybos įvertins netinkamą darbo tvarkos taisyklių taikymą ir ji gaus 
panašius nurodymus iš viršesnių pareigūnų.

18.  Kiti klausimai

 Pascale Gruny pranešė išeinanti iš komiteto ir pradedanti dirbti Prancūzijos 
Nacionalinėje Asamblėjoje; ji padėkojo komiteto nariams ir sekretoriatui už 
bendradarbiavimą. Komiteto pirmininkė taip pat išreiškė padėką Pascale Gruny už 
puikų bendradarbiavimą.

19. Atidėtos peticijos

Peticijų Nr. 261/2005 ir 305/2010 nagrinėjimas atidėtas; jas numatyta nagrinėti per 
kitą posėdį.

20. B skirsnyje esančios peticijos

 Peticijos Nr. 1098/98, 535/2002, 689/2004, 727/2005, 827/2005, 155/2006, 442/2006, 
494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 250/2007, 286/2007, 704/2007, 781/2007, 
842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 185/2009, 610/2009, 683/2009, 
1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 1485/2009, 1777/2009, 
1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 284/2010, 307/2010, 317/2010, 322/2010, 
327/2010, 347/2010, 360/2010, 396/2010, 397/2010, 408/2010 baigtos nagrinėti, 
remiantis Europos Komisijos raštu suteikta informacija.

 Šios peticijos nebaigtos nagrinėti:
- Nr. 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 716/2008 ir 120/2010 –

Willy Meyero prašymu; 
- Nr. 1003/2005 ir 249/2007 – Margrete Auken prašymu. 

21. Kito posėdžio data ir vieta:

 2011 m. sausio 24 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val. ir 2011 m. sausio 25 d., 
antradienis, 9.00–12.30 val., Briuselis.

Posėdis baigtas 12.33 val.

Priedai: 
Peticijų, kurios paskelbtos priimtinomis po praėjusio (2010 m. lapkričio 9 d.) posėdžio, 
sąrašas.
Peticijų, kurios bus baigtos nagrinėti, atsižvelgiant į pirmininkės pastabų priedą, sąrašas.
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