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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2011)203_1

PROTOKOLAS
2011 m. gruodžio 20 d. 9.00– 2.30 val. ir 15.00– 8.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2011 m. gruodžio 20 d. antradienį, 9.12 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Nuo 9.00 iki 10.00 val. koordinatorių posėdis (uždaras)

Posėdis pratęstas 10.12 val. pirmininkaujant pirmininkės pavaduotojai Chrysoulai Paliadeli.

2. Darbotvarkės projekto tvirtinimas PETI_OJ (2011)203_1

Pirmininkė pranešė apie esminį rytinės posėdžio dalies darbotvarkės pakeitimą: po 
punktų, susijusių su darbo tvarka, komitetas pereis prie 8–12 punktų svarstymo, o 
vėliau nagrinės 6 ir 7 punktą. 

Svarstant kiekvieną rytinės posėdžio dalies darbotvarkės punktą dalyvaus peticijos 
pateikėjas. Po pietų peticijų pateikėjai dalyvaus svarstant 13 ir 14 punktus.

Praėjusią savaitę Parlamento nariams ir frakcijos darbuotojams buvo išdalytas 
pirmininkės pastabų priedas. Niekam nepaprieštaravus, pasiūlymai, susiję su peticijų 
nagrinėjimo pradėjimu, baigimu ir atšaukimu dėl nurodytų priežasčių, laikomi 
patvirtintais.

Darbotvarkė patvirtinta tokia, kokia pateikiama šiame protokole.

3. Pirmininkės pranešimai

Pirmininkė priminė Parlamento nariams, kad artėja pirmojo komitetų įgaliojimo 
laikotarpio pabaiga. Paskutinis jo posėdis vyks sausio 12 d. Ji pranešė Parlamento 
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nariams, kad steigiamasis posėdis, kuriame bus atidaryta antroji šios kadencijos dalis, 
greičiausiai vyks sausio 23 d., pirmadienį. 

4. Kiti klausimai

Nebuvo.

Dalyvauja Europos Komisijos atstovai.

5. Peticija Nr. 212/2008 dėl sąvartynų įrengimo, kurią pateikė Belgijos pilietis Ioannis 
Papadopoulos 

Kalbėjo: pirmininkė, Ioannis Couniniotis (Komisija), Ioannis Papadopoulos (peticijos 
pateikėjas), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor Boştinaru, 
pirmininkė, Ioannis Couniniotis (Komisija) ir Ioannis Papadopoulos (peticijos 
pateikėjas).

Sprendimas:  Peticijos svarstymas nebaigtas. Laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos. 

6. Peticija Nr. 0078/2007 dėl šiukšlyno rytinėje Atikos dalyje įrengimo, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Mavroudis Voridis.
ir
Peticija Nr. 0573/2011 dėl rimtų klaidų ir aplaidumo atliekant siūlomo sąvartyno 
vietovėje Mavro Vouno Grammatikou poveikio aplinkai vertinimą ir dėl susijusių 
ES aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų, kurią pateikė Graikijos pilietis 
Konstantinos Papadigenopoulos, su 2 220 parašų  

Kalbėjo: pirmininkė, Kyriakos Gkikas (peticijos pateikėjo atstovas), Nikolaos Chountis, 
Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Komisija), Ioannis Couniniotis (Komisija) ir 
Morten Messerschmidt.

Sprendimas: Peticijos svarstymas nebaigtas. Laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos.

7. Peticija Nr. 0978/2008 dėl Graikijos valdžios institucijų nepakankamai taikomų ES 
atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijų ir tvarkos įgyvendinant sąvartyno, 
numatyto įrengti netoli Megalopolio, Peloponese (Graikija), projektą, kurią 
pateikė Graikijos pilietis Panagiotis Bouras Megalopolio komunos administracijos 
vardu

8. Peticija Nr. 0742/2007 dėl sąvartyno Achajoje (Graikija) įrengimo, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Andreas Varnakiotis

9. Peticija Nr. 1152/2010 dėl aplinkai kenksmingos veiklos Ermionės savivaldybėje 
šiaurės rytų Peloponese, kurią pateikė Graikijos pilietis Georgios Toussas 
Graikijos komunistų partijos (KKE) vardu 
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Kalbėjo: pirmininkė, Panagiotis Bouras (peticijos pateikėjas), Andreas Varnakiotis 
(peticijos pateikėjas), Georgios Toussas (peticijos pateikėjas (Europos Parlamento 
narys)), Ioannis Couniniotis (Komisija) ir Morten Messerschmidt.

Iš diskusijų dėl minėtųjų peticijų buvo aišku, kad Parlamento nariai labai rimtai reagavo 
į peticijos pateikėjams susirūpinimą keliančius klausimus ir kad jie tikėjosi, jog 
Europos Komisija su derama atida pateiks daugiau informacijos. 

Sprendimas: Peticijos svarstymas nebaigtas. Laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos. Bus išsiųstas laiškas Graikijos aplinkos ministrui, kuriame bus paprašyta 
pateikti informacijos ir poziciją peticijų klausimais. Komitetas pratęs šių klausimų 
nagrinėjimą, kai tik gaus šią informaciją. Peticijos pateikėjo I. Papadopoulo prašymas, 
kad būtų atliktas faktų nustatymo vizitas, kuriam pritarė kiti peticijų pateikėjai, bus 
pateiktas apsvarstyti koordinatoriams.

Posėdis pratęstas 11.48 val. pirmininkaujant komiteto pirmininkei Erminiai Mazzoni.

10. Peticija Nr. 1331/2010 dėl nevienodo draudimo įmokų už transporto priemones 
mokėjimo, kurią pateikė Italijos pilietis Fausto Benzone
taip pat
Peticija Nr. 1621/2010 dėl aukštų automobilių draudimo kainų, kurią pateikė 
Italijos pilietis F. F.
taip pat
Peticija Nr. 1105/2011 dėl Europos draudimo įmokų suderinimo, kurią pateikė 
Italijos pilietis Marco Fiorentino
taip pat
Peticija Nr. 1106/2011 dėl transporto priemonių draudimo įmokų skirtumų 
įvairiuose Italijos regionuose, kurią pateikė Italijos pilietis Pietro Avino „Onlus 
Orgoglio Meridionale“ vardu
taip pat
Peticija Nr. 0799/2011 dėl skirtingų transporto priemonių draudimo įmokų tarifų 
taikymo Kampanijos gyventojams, kurią pateikė Italijos pilietis Giuseppe 
Sorrentino

Kalbėjo: pirmininkė, Pietro Avino (peticijos pateikėjas), Angelo Genovese (peticijos 
pateikėjas), Elisa Annamaria Daniele (peticijos Nr. 0799/2011 pateikėjo atstovė), Joao 
de Abreu Rocha (Komisija), Crescenzio Rivellini, Peter Jahr ir Philippe Boulland.

Parlamento nariai susipažino su lentele, iš kurios matyti, kad automobilių draudimo 
kainos skirtinguose Italijos regionuose labai skiriasi.  

Sprendimas: Peticijos svarstymas nebaigtas. Laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos. Bus išsiųstas raštas Italijos draudimo kontrolės įstaigai, Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), kuriame bus 
paprašyta pateikti daugiau informacijos apie draudimo kainų Italijoje skirtumus ir 
reaguoti į kaltinimus, kad tam tikri Italijos miestai ir regionai automobilių draudimo 
kainų požiūriu yra diskriminuojami. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
(IMCO) bus paprašyta pateikti nuomonę apie draudimo kainų svyravimus. 
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11. Peticija Nr. 1458/2010 dėl bendro Europos draudimo agentų registro, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Stefan Jauernich

Komisija sutiko pateikti peticijos teikėjui atsiliepimą dėl Draudimo tarpininkavimo 
direktyvos (2002/92/EB) persvarstymo, ypač dėl nacionalinių registrų sujungimo į 
tinklą.

Kalbėjo: pirmininkė, Stefan Jauering (peticijos pateikėjas), Joao de Abreu Rocha 
(Komisija) ir Peter Jahr.

Sprendimas: Baigti peticijos svarstymą ir kartu su Komisijos atsakymu išsiųsti IMCO 
komitetui susipažinti. 

Posėdis sustabdytas 12.43 val.

15.00 val.

Posėdis atnaujintas 11.18 val. pirmininkaujant komiteto pirmininkei Erminiai Mazzoni.

12. Pirmininkės pranešimai apie koordinatorių priimtus sprendimus

1. Pranešėjų skyrimas 
1. 2011 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita 
2. Nuomonė dėl ES teisės taikymo ataskaitos (JURI).
3. Nuomonė dėl 20 pagrindinių susirūpinimą Europos piliečiams ir verslo įmonėms 

keliančių klausimų (INI –IMCO). 
4. Nuomonė dėl ES vandens politikos ir Vandens pagrindų direktyvos (INI – ENVI); 
5. Nuomonė dėl 2014–2020 m. Teisių ir pilietybės programos (COD 2011/0344 
(LIBE)). 

Koordinatoriai atidėti sprendimų dėl pranešėjų skyrimo priėmimą iki kito posėdžio. Tik 
S&D frakcija išreiškė interesą paskirti pranešėją nuomonei dėl 2014–2020 m. Teisių ir 
pilietybės programos.

2. C. Iturgaizo pranešimo padėtis
Buvo pateiktas prašymas atidėti C. Iturgaizo pranešimo pristatymą per plenarinį posėdį, 
atsižvelgiant į tai, kad nebuvo skirta laiko diskusijoms, nors komitetas ir nurodė, kad 
diskusijos yra labai svarbios. 

Koordinatoriai sutarė, jog dabar labai svarbu, kad kiekvienas iš jų imtųsi reikiamų 
priemonių savo valdžios atžvilgiu ir būtų užtikrinta, kad atsižvelgiant į Darbo tvarkos 
taisyklių 48 straipsnio 2 dalį per vasario mėn. Strasbūro sesiją įvyktų esminės diskusijos 
dėl C. Iturgaizo pranešimo. 

3. Ne peticijų procedūros vertinimas
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Vykdant ne peticijų procedūrą, koordinatoriai turėjo po šešių mėnesių bandomojo 
laikotarpio ją įvertinti. Iki šiol šiemet nuo gruodžio mėn. pradžios užregistruota 1 350 
naujų peticijų, palyginti su 1 567 per visus 2010 m.

Koordinatoriai pritarė M. Auken prašymui, kurį palaikė S. Koch-Mehrin, paprašyti 
Parlamento Teisės tarnybą pateikti nuomonę dėl ne peticijų procedūros, ypač dėl 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio aiškinimo.  Jie nutarė pratęsti savo 
atliekamą procedūros vertinimą kai tik gaus šią nuomonę.

4. Europos piliečių iniciatyva
Koordinatoriai pritarė pirmininkės ir Dianos Wallis su Geraldu Häfneriu (pranešėjai) 
parengtiems Parlamento tvarkos taisyklių pakeitimams. Pakeitimai buvo oficialiai 
pateikti ir perduoti AFCO komitetui. Taigi jie turėtų būti apsvarstyti AFCO komitete 
Zitai Gurmai šiuo klausimu rengiant dabartinį pranešimą, kuris turėjo būti nagrinėjamas 
vasario mėn. ir kuris turėtų būti priimtas plenariniame posėdyje ne vėliau kaip 2012 m. 
kovo mėn., nes Europos piliečių iniciatyva turėjo pradėti galioti 2012 m. balandžio 1 d. 

Koordinatoriams buvo pranešta, kad Tarybos techninė darbo grupė susitiks Briuselyje 
sausio 17 d. (sesijos savaitė), kad apsvarstytų techninių įgyvendinimo nuostatų padėtį 
kiekvienoje valstybėje narėje. Koordinatoriai sutarė, kad šiame posėdyje turėtų 
dalyvauti komiteto, sekretoriato atstovas ir galbūt pranešėjai. Pirmininkė pranešė, kad 
daugiau informacijos šiuo klausimu turėtų būti pateikta komiteto sausio 12 d. posėdžiui.

5. Prašymas priimti J. M. Taga Fosso peticiją Nr. 1314-11 pagal skubos 
procedūrą

Kadangi J. M. Taga Fosso iškeltas klausimas yra svarbus principo klausimas, susijęs su 
Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje nustatyta teise į veiksmingą teisinę gynybą, 
pirmininkė pasiūlė nedelsiant kreiptis į Teisės reikalų komitetą, kad šis pateiktų savo 
nuomonę šiuo klausimu, ir Europos Komisijos paprašyti greitai atlikti šios padėties, kai 
peticijos pateikėjui iš esmės neįmanoma reikalauti kompensacijos iš JK teismų, nes JK 
valdžios institucijos netaiko ES teisės, preliminarų tyrimą, Koordinatoriai pritarė 
pirmininkės pasiūlymui.

6. JT neįgaliųjų teisių konvencija ir ES tinklo kūrimas
Koordinatoriams buvo pranešta, kad komitetas pakviestas dalyvauti ES konvencijos 
tinkle. Gruodžio 16 d., penktadienį, įvyko parengiamasis posėdis, kuriame dalyvavo 
sekretoriato nariai. Tai, kad komitetas dalyvavo šiame posėdyje, susiję su jo 
atsakomybe atsakyti į gaunamas peticijos negalios klausimais. 

Koordinatoriai sutarė, kad komitetas turėtų tapti tinklo nariu, ir pažymėjo, kad Komisija 
šiuo tikslu inicijuos pasikeitimą laiškais su Parlamentu ir Pagrindinių teisių agentūra.

7. Sausio mėn. posėdžio darbotvarkės projektas
Buvo patvirtintas sausio mėn. darbotvarkės projektas.

8. Kiti klausimai
Pirmininkė pasiūlė, kad, atsižvelgiant į naujausią Komisijos atsakymą dėl peticijos 
Nr. 0161/2006 dėl Dann Brennano ūkio Airijoje ir toksinių teršalų poveikio galvijams, 
koordinatoriai susitartų pateikti šį klausimą tolesnėms diskusijoms per kovo mėn. 
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posėdį, į kurį bus pakviestos Airijos valdžios institucijos. Koordinatoriai pritarė 
pirmininkės pasiūlymui.

13. Peticija Nr. 0338/2010 dėl vandens surinkimo ir šulinių gręžimo Kasorlos kalnų 
gamtos parke, Segura y las Villas, Chaenas, kurią pateikė Ispanijos pilietis T. F. T. 
Žaliųjų slėnių gynybos platformos vardu

Kalbėjo: prmininkė, peticijos pateikėjas, William Floyd (Komisija), Francisco Sosa 
Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete Auken ir 
Peter Jahr.

Parlamento nariai išreiškė susirūpinimą dėl dramatiškų vandens surinkimo veiklos 
padarinių gamtos parkui, kur jau išseko daug šulinių. Jų nuomone, skubiai (per du 
mėnesius) reikia gauti daugiau informacijos, ypač dėl galimų Vandens pagrindų 
direktyvos, Buveinių ir Paukščių direktyvų ir Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyvų pažeidimų. 

Atsižvelgiant į Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą, buvo atkreiptas dėmesys į 
tai, kad bet kuri suinteresuota šalis, t. y. ne tik savininkai, remiantis šia direktyva galėtų 
būti teisėta šalis bylose dėl atsakomybės ir kad ši direktyva taip pat taikytina 
gresiantiems pavojams.  

Sprendimas: Peticijos svarstymas nebaigtas. Laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos. Bus išsiųstas laiškas Ispanijos valdžios institucijoms, kuriame bus paprašyta 
skubiai pateikti informacijos apie padėtį Kasorlos kalnuose.

14. Peticija Nr. 1820/2009 dėl statybų sektoriaus mažųjų ir vidutinių įmonių, 
nukentėjusių dėl neatsiskaitymo laiku, padėties, kurią pateikė Ispanijos pilietis 
José María Carrasco Cano Ispanijos statybos paslaugų, už kurias neatsiskaityta, 
teikėjų asociacijos vardu

Kalbėjo:  pirmininkė, José Maria Carrasco Cano (peticijos pateikėjas), Raluca Pruna 
(Komisija), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Peter Jahr ir peticijos pateikėjas.

Parlamento nariai išreiškė supratimą peticijos pateikėjui bei panašioje padėtyje 
esančioms MVĮ ir atkreipė dėmesį į Komisijos pateiktą informaciją, kad buvo priimta 
nauja direktyva (2011/7/ES) dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal 
komercinius sandorius ir kad ji turės būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2013 m. kovo 
16 d. 

Sprendimas: Peticijos svarstymas nebaigtas. Laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos. Išsiųsti IMCO komitetui susipažinti. Bus išsiųstas laiškas Ispanijos valdžios 
institucijoms, kuriame bus paprašyta išreikšti nuomonę apie peticijos pateikėjo 
apibūdintą padėtį Ispanijoje ir ar imamasi priemonių siekiant pagerinti dėl 
neatsiskaitymo laiku kenčiančių MVĮ padėtį.

15. Peticija Nr. 0210/2007 dėl rūpestį keliančio hidrofluorsilicio rūgšties (H2SiF6) 
pridėjimo į geriamąjį vandenį Airijoje, kurią Voice of Irish Concern for the 
Environment vardu pateikė Airijos pilietis Robert Pocock
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taip pat
Peticija Nr. 0211/2007 dėl rūpestį keliančio hidrofluorsilicio rūgšties (H2SiF6) 
pridėjimo į geriamąjį vandenį JK, kurią Council of Northern Ireland against 
Fluoridation vardu pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Walter Graham

Peticijos pateikėjo prašymu diskusijos dėl šių peticijų atidėtos.

16. Peticija Nr. 0354/2006 dėl dviejų bendrovių, „Exxon“ ir „Qater“, veiklos tariamai 
sukeltos taršos prie Cleddau upės žiočių, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis Rodney Maile

Peticijos pateikėjo prašymu diskusijos dėl šios peticijos atidėtos.

17. Peticija Nr. 1655/2010 dėl universaliojo dizaino ir prieinamumo neįgaliesiems, 
kurią pateikė Latvijos pilietis Lūkas Rozītis ir kurią remia 18 Latvijos NVO ir kitų 
organizacijų

Kalbėjo: pirmininkė, Johanna Engström (Komisija), Tatjana Ždanoka ir Peter Jahr.

Parlamento nariai atkreipė dėmesį į Komisijos pateiktą informaciją apie 2010–2020 m. 
ES strategiją dėl negalios, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą 
(žr. 12 punkto 6 dalį), Europos prieinamumo aktą ir pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
vienodo požiūrio principo taikymo asmenims, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos, socialinės apsaugos, socialinių lengvatų, 
sveikatos priežiūros, švietimo ir visuomenei prieinamų prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo srityse.  

Sprendimas: Peticijos svarstymas nebaigtas. Laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos. T. Zdanokos prašymas savo iniciatyva parengti pranešimą šia tema (galbūt 
kartu su EMPL komitetu) bus perduotas koordinatoriams. 

18. Peticija Nr. 1746/2008 dėl Estijoje gyvenančių nenustatytos pilietybės asmenų 
teisių balsuoti Europos rinkimuose, kurią pateikė Estijos pilietis Maksim Reva

Kalbėjo: pirmininkė, Tibor Vaszi (Komisija), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Indrek 
Tarand ir Margrete Auken.

Sprendimas: Baigti peticijos nagrinėjimą.

19. B kategorijos peticijos

Peticijų Nr. 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 
1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 0117/2010, 
0216/2010, 0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 
1492/2010, 1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 0313/2011, 
0320/2011, 0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 0371/2011, 
0373/2011, 0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 0440/2011, 
0449/2011, 0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 0518/2011, 
0519/2011, 0568/2011, 0577/2011 ir 0583/2011 svarstymas baigtas remiantis Komisijos 
raštu pateikta informacija.
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Willy Meyerio prašymu peticijų Nr. 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005 ir 1400/2009 
svarstymas nebaigtas.

Willy Meyerio ir Carloso José Iturgaizo Angulo prašymu peticijos Nr. 0445/2011 
svarstymas nebaigtas.

20. Kito posėdžio laikas ir vieta

2012 m. sausio 12 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00– 18.30 val., Briuselis.

Posėdis baigtas 16.50 val.

Priedai:
Peticijų, kurios paskelbtos priimtinomis po paskutinio posėdžio (2011 m. lapkričio 21–22 d.), 
sąrašas.
Peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama atšaukti, baigti nagrinėti 

arba nagrinėti iš naujo, sąrašas. 
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