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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2011)193_1

PROTOKOLAS
2011 m. sausio 24 d. 15.00–18.30 val.

ir 2011 m. sausio 25 d. 9.00–12.30 val. posėdis
BRIUSELIS

2011 m. sausio 24 d., pirmadienį, 15.05 val. posėdį pradėjo pirmininkė Erminia Mazzoni. 

1. Darbotvarkės projekto (PE 456.777) tvirtinimas.

Prieš teikdama pastabas dėl darbotvarkės, pirmininkė pranešė, kad Pascale Gruny pakeis 
naujas narys – PPE frakcijos paskirtas Philippe Boulland.

Pirmininkė informavo komiteto narius apie tai, kad koordinatoriai patvirtino šį darbotvarkės 
projektą gruodžio mėn., taigi reikėjo priimti keletą pakeitimų.
Pirmadienio popietės posėdyje numatyti 5 punkto dėl tolesnių veiksmų patvirtinus 
S. Busuttilo pranešimą ir 7 punkto dėl atliekų atsekamumo svarstymai atidėti iki kito 
posėdžio. 13 punkto dėl pirmojo keitimosi nuomonėmis dėl komiteto metinės ataskaitos 
svarstymas atidėtas iki penktadienio posėdžio, kol bus paskirtas pranešėjas ir paskelbti 
naujausi 2010 m. gautų peticijų duomenys. 

Pirmininkė taip pat pažymėjo, kad peticijų pateikėjai dalyvaus posėdyje svarstant 6, 8, 9, 10, 
16, 18, 19, 20 ir 21 punktuose numatytus klausimus ir kad protokolas bus patvirtintas 
prasidedant kitą rytą vyksiančiam posėdžiui.

Darbotvarkė patvirtinta su šiuo pakeitimu.

Kalbėjo: Angelika Werthmann (kuri paprašė, kad klausimas, susijęs su peticijomis dėl 
Ispanijos pakrančių įstatymo, būtų įtrauktas į kurio kito posėdžio darbotvarkę), Peter Jahr 
(kuris atkreipė dėmesį į skubių peticijų klausimą, kurį jis kels koordinatorių posėdyje), 
Margrete Auken (kuri pažymėjo, kad, jos nuomone, gruodžio mėn. posėdyje nagrinėtos 
peticijos, susijusios su spaudos laisve Rumunijoje, nėra baigtos nagrinėti), Carlos José 
Iturgaiz Angulo (kuris pažymėjo, kad nori koreguoti gruodžio mėn. posėdžio protokolą), 
Victor Bostinaru (kuris atkreipė dėmesį į frakcijų susitarimą dėl Rumunijos piliečių pateiktų 



PE456.918v01-00 2/10 PV\855079LT.doc

LT

peticijų), Rainer Wieland (kuris paprašė imtis konkretesnių tolesnių veiksmų dėl el. laiškų, 
susijusių su terminu santraukoms, informacijai ir rekomendacijoms pateikti, kuriuos jis siuntė 
Sekretoriatui) ir pirmininkė, pažymėjusi, kad su protokolu susijusius klausimus reikėtų 
nagrinėti kitą rytą ir kad klausimai, susiję su Rumunijos piliečių pateiktomis peticijomis, bus 
svarstomi koordinatorių posėdyje.

2. Pirmininkės pranešimai.

Išdalytas prie pirmininkės pastabų pridėtas priedas komentarams, susijusiems su atitinkamų 
peticijų persvarstymu ar baigimu nagrinėti dėl minėtųjų priežasčių. Kadangi komentarų dėl 
rekomendacijų negauta, laikoma, kad rekomendacijos patvirtintos.

3. Kiti klausimai.

Kitų klausimų nebuvo.

4. Peticija Nr. 0273/2010 dėl Malagrotos sąvartyno netoli Romos, kurią pateikė Italijos 
pilietė Mariagrazia Canuti.

Kalbėjo: pirmininkė, Mariagrazia Canuti (peticijos pateikėja), Ion Codescu (Komisijos 
atstovas), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr ir Victor Bostinaru.
Sprendimas. Nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija pateiks papildomos informacijos. 
Laiškas bus išsiųstas Italijos valdžios institucijoms (it. Sindaco ir Pres. Regione). Jų atstovai 
taip pat bus pakviesti dalyvauti komiteto posėdyje, kuriame bus nagrinėjama peticija.

5. Peticija Nr. 1405/2007 dėl neteisėto kietųjų buitinių atliekų sąvartyno eksploatavimo, 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Ivaylo Asenov Krastev Gyventojų sveikatos ir gyvybės 
ir aplinkos būklės apsaugos organizacijos vardu.

Kalbėjo: pirmininkė, Ventzislav Bojilov, kuris atstovavo Ivaylo Asenovą Krastevą (peticijos 
pateikėją), Detelin Ivanov ir Jean-Francois Brakeland (Komisijos atstovai), Iliana Malinova 
Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann ir Peter Jahr.
Sprendimas. Nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija pateiks papildomos informacijos. 
Laiškas bus išsiųstas Bulgarijos nuolatinei atstovybei.

6. Peticija Nr. 78/2007 dėl šiukšlyno rytinėje Atikos dalyje įrengimo, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Mavroudis Voridis.

Kalbėjo: pirmininkė, Mavroudis Voridis (peticijos pateikėjas), Georges-Stavros Kremlis 
(Komisijos atstovas), Nikolaos Salavrakos ir Angelika Werthmann.
Sprendimas. Nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija pateiks papildomos informacijos.  
Laiškas bus išsiųstas Graikijos nuolatinei atstovybei.

*
Posėdis tęsiamas pirmininkaujant pirmininkės pavaduotojui Carlosui José Iturgaizui Angulo.

*

7. Peticija Nr. 1292/2009 dėl įtarimo, kad dėl Vilniuje planuojamo statyti atliekų 
deginimo įrenginio pažeidžiami EB aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, 
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kurią pateikė Lietuvos pilietis Juozas Imbrasas.

Kalbėjo: pirmininkas, Juozas Imbrasas (peticijos pateikėjas ir EP narys), Peter Vajda 
(Komisijos atstovas) ir Victor Bostinaru.
Sprendimas. Komisijai pateikus atsakymą, peticijos svarstymas baigtas.

*
Posėdis tęsiamas pirmininkaujant Erminiai Mazzoni.

*

8.  Uždaras koordinatorių posėdis (17.10–19.10 val.).

***

Sausio 25 d., antradienis.

9.05 val. posėdį pradėjo pirmininkė Erminia Mazzoni.

9. Koordinatorių sprendimai.

a. Pranešimų ir nuomonių paskirstymas.
Koordinatoriai patvirtino, kad pranešimai ir nuomonės bus skirstomi vadovaujantis d'Hondto 
sistema, kaip nuspręsta šios kadencijos pradžioje. Pasiūlyta parengti paaiškinimą, kaip taikyti 
šią sistemą. Dėl laiko stokos Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto nuomonę 
paskirta rengti pirmininkui taikant rašytinę procedūrą. Kiti pranešimai ir nuomonės bus 
paskirstyti koordinatorių posėdyje, jeigu koordinatoriai, remdamiesi d'Hondto sistema, 
pasieks politinį susitarimą.

b. Pastabos dėl skubių peticijų.
Koordinatoriai pasiekė susitarimą dėl šių pastabų:
kiekvienas nuolatinis Peticijų (PETI) komiteto narys turi teisę kreiptis dėl peticijos 
nagrinėjimo skubos tvarka. Prašymo priežastys išdėstomos raštu ir išsiunčiamos komiteto 
pirmininko biurui. Jeigu susijusi peticija dar nepaskelbta priimtina pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 201 straipsnio 1 ir 7 dalis, pirmininkas įtraukia peticijos priimtinumo klausimą į 
komiteto pirmo eilinio posėdžio, rengiamo po prašymo pateikimo dienos, darbotvarkę.

Pirmininkas perduoda peticiją nagrinėti pirmajame eiliniame koordinatorių posėdyje, kuris 
rengiamas po prašymo pritaikyti skubos tvarką pateikimo dienos. Pirmininkas taip pat 
informuoja atsakingą (-us) komitetą (-us) ir susisiekia su Komisija, kad ji pateiktų savo 
nuomonę.

Koordinatoriai apsvarsto tolesnes procedūras, kurių ketinama imtis atsižvelgiant į 
atsakingo (-ų) komiteto (-ų) ir Komisijos nuomones bei pastabas. Po to, kai koordinatoriai, 
laikydamiesi Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio, priima galutinį sprendimą dėl peticijos, 
pirmininkas įtraukia peticiją į komiteto posėdžio darbotvarkę. Į šį posėdį kviečiami peticijos 
pateikėjas, atsakingo (-ų) komiteto (-ų) nariai ir Komisijos atstovai. 

Galutinės komiteto išvados įtraukiamos į Parlamento rezoliuciją dėl PETI komiteto metinio 
pranešimo.
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c. Klausimas žodžiu, susijęs su peticija Nr. 1565/2009, kuri pateikta Ispanijos vaisių ir 
daržovių eksportuotojų asociacijos FEPEX vardu. 
Šis klausimas žodžiu bus dar kartą nagrinėjamas kitame koordinatorių posėdyje, kai jis bus 
išverstas į anglų ir prancūzų kalbas.

d. 2011 m. delegacijų vizitai ir tiriamosios misijos.
Sekretoriatas parengs pastabas dėl vietų paskirstymo delegacijose ir tiriamosiose grupėse ir 
dėl jų organizavimą reglamentuojančių taisyklių. 

e. Kiti koordinatorių susitarimai.

i. Nuo 2011 m. sausio mėn. Parlamento darbo tvarkos taisyklės bus taikomos visoms PETI 
komiteto procedūroms. Pagal šias taisykles pirmininkas atsakingas už šių taisyklių taikymą.
  
ii. Nuo 2011 m. sausio mėn. d’Hondto sistema bus taikoma ne tik skirstant pranešimus ir 
nuomones, bet ir delegacijų vizitams bei tiriamosioms misijoms.

iii. Jeigu peticijos pateikėjas, remdamasis nauja informacija, nori, kad jo peticija būtų 
svarstoma iš naujo, jis pateikia prašymą pirmininkui, kuris jį perduoda koordinatoriams, 
priimsiantiems sprendimą. 

iv. Koordinatoriai, remdamiesi iš peticijų pateikėjų gautu laišku, nusprendė atnaujinti peticijų, 
susijusių su spaudos laisve Rumunijoje, svarstymą (peticijos Nr. 733/2010 ir Nr. 1235/2010).

Kalbėjo: Miguel Angel Martínez Martínez (kuris užsiminė apie praeitos savaitės diskusijas 
plenariniame posėdyje dėl klausimo žodžiu, susijusio su įmone ATMED (peticija 
Nr. 473/2008)), Norica Nicolai (kuri atkreipė dėmesį į žiniasklaidos padėtį Rumunijoje), 
Gerald Häfner (kuris pareiškė protestą dėl to, kaip balsuota dėl peticijų, susijusių su spaudos 
laisve Rumunijoje, priimtinumo, ir dėl to, kad per balsavimą PETI komitetui nepriklausantys 
PPE frakcijos nariai pakeitė PETI komiteto narius), Angelika Werthmann (kuri dar kartą 
paprašė pateikti tolesnių veiksmų, kurių ketinama imtis dėl peticijų, susijusių su Ispanijos 
pakrančių įstatymu ir kitais panašiais klausimais, gaires), Margrete Auken (kuri kalbėjo apie 
d'Hondto sistemos aiškinimą), Peter Jahr (kuris pažymėjo, kad šis klausimas priklauso 
koordinatorių kompetencijai) ir Victor Bostinaru (kuris kalbėjo apie tai, kokią įtaką jam 
padarė 2010 m. gruodžio 2 d. komitete vykusios diskusijos dėl Rumunijos žiniasklaidos 
įstatymo, ir pateikė iš specialiųjų telekomunikacijų skyriaus paslaugų vadovo gauto laiško 
kopiją).

10. 2010 m. lapkričio 9 d., lapkričio 22 d. ir gruodžio 1–2 d. posėdžių protokolų 
tvirtinimas.

Lapkričio 9 d. ir 22 d. protokolai patvirtinti be pakeitimų. Carloso José Iturgaizo Angulo 
prašymu gruodžio mėn. posėdžio protokolas patvirtintas su šiuo pakeitimu pirmame 
14 punkto skirsnyje:

Teisės tarnyba pabrėžė, kad jos nuomonė susijusi tik su Europos pagrindinių teisių chartijos 
teisiniu taikymu peticijoms dėl „Ley de Costas“; tačiau ji pripažino, kad pats Peticijų 
komitetas turi teisę svarstyti klausimus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis ir ES piliečių 
teisių apsauga; D. Wallis, pripažindama šio klausimo sudėtingumą, rekomendavo nagrinėti 
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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 Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos ir Teisės reikalų komitetams. 

11. Nuomonė dėl bendrosios rinkos europiečiams (IMCO) (2010/2278(INI)).
        (Tvirtinimas IMCO komitete: 2011 m. vasario 28 d.; plenariniame posėdyje: 2011 m. 
kovo 23 d.)
        – Pirmasis keitimasis nuomonėmis.

Kalbėjo: pirmininkė, Nathalie Berger (Komisijos atstovė), Peter Jahr ir Margrete Auken. 
Pakeitimų pateikimo terminas: sausio 27 d., ketvirtadienis, 15 val. Balsavimas komitete: 
2011 m. vasario 1 d.

12. Tolesni veiksmai, susiję su ataskaita dėl dujotiekio„Nordstream“, planuojamo tiesti 
iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, poveikio aplinkai (peticijos Nr. 0614/2007 ir 
Nr. 0952/2007) (2007/2118(INI)) (pranešėjas: Marcin LIBICKI).

Kalbėjo: pirmininkė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas (Komisijos 
atstovas), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Lena Kolarska-
Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken ir Peter Jahr.
Sprendimas. Po išsamių diskusijų Komisijos paprašyta, kad ji išsiųstų savo atsakymus raštu į 
EP narių diskusijų metu iškeltus klausimus. Ypatingas dėmesys skirtas Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyvos taikymui.

13. Peticija Nr. 1345/2009 dėl atviros rudosios anglies kasyklos Lenkijoje, Žemutinėje 
Silezijoje, kurią pateikė Lenkijos pilietis Michal Racki
ir
peticija Nr. 0046/2010 dėl atvirosios lignito kasyklos Žemutinėje Silezijoje, Lenkija, 
kurią pateikė Lenkijos pilietė Irena Rogowska „Stop Odkrywce“ (Stop atvirajai 
kasybai) asociacijos vardu.

Kalbėjo: pirmininkė, Irena Rogowska (peticijos pateikėja), profeserius Ludwik Tomialojc 
(peticijų pateikėjų atstovas), Alicja Kozlowska (Komisijos atstovė), Lena Kolarska-Bobinska, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru ir Robert Chrusciel 
(Rūjos meras).
Sprendimas. Nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija pateiks papildomos informacijos. 
Laiškas bus išsiųstas Lenkijos nuolatinei atstovybei.

14. Peticija Nr. 1843/2009 dėl didelio pavojaus sveikatai, kilusio dėl netinkamo nuotekų 
valymo įrenginių Bezjė mieste (Prancūzija) valdymo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis 
Francis Pont.

Kalbėjo: pirmininkė, Helmut Bloech (Komisijos atstovas) ir Philippe Boulland.
Sprendimas. Nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija pateiks papildomos 
informacijos.Laiškas bus išsiųstas Prancūzijos nuolatinei atstovybei.

15. Peticija Nr. 1486/2009 dėl Danijos vyriausybės leidimo gaudyti moliuskus dragomis 
„Natura 2000“ teritorijose, taip pažeidžiant 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
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direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 
nuostatas, kurią pateikė Danijos pilietis Bo Håkansson Danijos gamtos apsaugos 
asociacijos vardu.

Kalbėjo: pirmininkė, Henning Mørk Jørgensen (atstovavo Danijos gamtos apsaugos 
asociacijai), Susanne Wegefelt (Komisijos atstovė), Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter 
Jahr, Liam Cashman (Komisijos atstovas) ir René La Cour Sell (peticijos pateikėjas).
Sprendimas. Nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija pateiks papildomos informacijos, 
ypač apie poveikį šiai vietovei ir apie tai, ar bus paveiktos kitos jautrios pakrančių vietovės.

16. 2010 m. rugsėjo 29 d. – spalio 1 d. tiriamosios grupės vizitas į Forarlbergo žemės 
(Austrija) Melau ir Damiulio regioną dėl peticijos Nr. 0672/2007 dėl projektuojamų 
slidininkų keltuvų ir lynų kelių Melau ir Damiulio regione, kurią pateikė Austrijos 
pilietis Lothar Petter Iniciatyvinio komiteto prieš projektuojamą naują žiemos sporto 
infrastruktūrą Forarlbergo žemės (Austrija) Melau ir Damiulio regione vardu, su 26 
parašais.
– Tiriamosios grupės vizito ataskaitos svarstymas.

Kalbėjo: pirmininkė, Rainer Wieland (delegacijos vadovas), Marianne Muller (Komisijos 
atstovė), Lothar Petter (peticijos pateikėjas), Eva Lichtenberger, Angelika Werthmann ir 
Victor Bostinaru.
Sprendimas. Koordinatorių bus prašoma numatyti galimybę pateikti plenariniame posėdyje 
klausimą žodžiu. 
Laiškas bus išsiųstas Austrijos nuolatinei atstovybei. Tyriamosios grupės vizito ataskaitą 
numatyta patvirtinti kovo 15–16 d. Nariai dar kartą išreiškė savo susirūpinimą dėl Poveikio 
aplinkai vertimo direktyvos taikymo.

17. Peticija Nr. 689/98 dėl sunkumų, su kuriais susiduria užsienio kalbų dėstytojai 
(lettori) Italijos universitetuose, kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis David Petrie.

Kalbėjo: pirmininkė, David Petrie (peticijos pateikėjas), Dimitrios Kontizas (Komisijos 
atstovas), Margrete Auken, Victor Bostinaru ir Peter Jahr (kuris pabrėžė, kad šios peticijos 
nagrinėjimą vėl reikėtų įtraukti į darbotvarkę iki šių metų pabaigos).
Sprendimas. Nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija pateiks papildomos informacijos. 
Laiškas bus išsiųstas Italijos nuolatinei atstovybei.

18. Peticija Nr. 1132/2009 dėl skaidrumo stokos teikiant paramos prašymą pagal ES 
veiklos programas, kurią pateikė Portugalijos pilietis H. M. Portugalijos turizmo 
organizacijų kooperatyvo AETP vardu.

Kalbėjo: pirmininkė, H.M. (peticijos pateikėjas), Dirk Peters (Komisijos atstovas), Peter Jahr 
ir Victor Bostinaru.
Sprendimas. Nebaigti nagrinėti peticijos, kol Komisija pateiks papildomos informacijos.

19. B kategorijos peticijos.
Peticijos Nr. 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 
705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 
1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 
455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 
619/2010, 620/2010, 639/2010 ir 718/2010 baigtos nagrinėti remiantis Komisijos pateiktu 
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atsakymu. 

Peticijos Nr. 642/2009 ir 1772/2009 bus perkeltos iš punkto B ir bus svarstomos kaip punkto 
A klausimai vėlesniame posėdyje. Remiantis Žuvininkystės (PECH) komiteto nuomone 
peticija Nr. 725/2010 taip pat bus perkelta iš punkto B ir vėlesniame posėdyje svarstoma kaip 
punkto A klausimas. Ši peticija taip pat bus perduota IMCO komitetui, kad jis pateiktų 
informacijos.

20. Kito posėdžio data ir vieta. 

Briuselis,
2011 m. vasario 1 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Posėdis baigtas 12.35 val.

Priedai:
peticijų, kurios paskelbtos priimtinomis po paskutinio posėdžio (2010 m. gruodžio 1–2 d.), 
sąrašas.
Peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama užbaigti arba iš naujo 
nagrinėti, sąrašas.
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