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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2012)0424

PROTOKOLAS
2012 m. balandžio 24 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis prasidėjo 2012 m. balandžio 24 d., antradienį, 9.05 val. Jam pirmininkavo pirmininkė 
Erminia Mazzoni.

1. Darbotvarkės tvirtinimas PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Prieš teikdama pastabas dėl darbotvarkės, pirmininkė pranešė, kad yra keletas punktų, 
susijusių su pranešimais ir nuomonėmis, ir kad komitetas posėdį pradės balsavimu dėl 
S. Busuttilio, o po to N. Chounčio nuomonės. Išdalyti balsavimo sąrašai.

Vėliau pirmininkė pareiškė, kad rytinėje posėdžio dalyje svarstant 11, 12 ir 13 punktus 
dalyvaus ir peticijų pateikėjai. Po pietų peticijos pateikėjai dalyvaus svarstant 16, 17 ir 
18 punktus. Lietuvos ir Lenkijos valdžios institucijų atstovai dalyvaus svarstant 
17 punktą. Diskusija, susijusi su darbo dokumentu dėl tiriamojo vizito į Rumuniją, bei 
naujo darbo dokumento dėl tiriamojo vizito į Berlyną tvirtinimas buvo atidėtas iki kito 
posėdžio siekiant leisti nariams galutinai susitarti.

Darbotvarkė patvirtinta.

2. 2012 m. vasario 27–28 d. posėdžio protokolo tvirtinimas

Protokolas patvirtintas.

3. Pirmininkės pranešimai

Išdalytas pirmininkės pastabų priedas , kad būtų galima pateikti komentarus dėl 
atitinkamų peticijų persvarstymo ar baigimo nagrinėti, remiantis nurodytomis 
priežastimis. Kadangi komentarų dėl rekomendacijų negauta, laikoma, kad 
rekomendacijos patvirtintos.
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4. Kiti klausimai

Nebuvo.

5. Nuomonė dėl dvidešimties ES piliečiams ir įmonėms labiausiai rūpimų klausimų 
dėl bendrosios rinkos veikimo (IMCO) (2012/0000(INI))
Pranešėjas: Simon Busuttil (PPE)
– pakeitimų svarstymas
– nuomonės projekto tvirtinimas

Kalbėjo: pirmininkė.
1, 2 pakeitimai,1 kompr. pak., 6 pak, antra dalis, 7 , 9 ir 11 priimti.
3 ir 12 pakeitimai buvo atšaukti.
Nuomonė priimta vienbalsiai (iš viso 18 balsų).

6. Nuomonė dėl ES vandens teisės aktų įgyvendinimo prieš suformuojant būtiną 
bendrą požiūrį į Europos vandens problemas (2011/2297(INI)-ENVI)
Pranešėjas: Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
– pakeitimų svarstymas
– nuomonės projekto tvirtinimas.

Kalbėjo: pirmininkė ir Kyriacos Triantaphyllides, kuris pranešė, kad pakeis dėl 
pateisinamų priežasčių posėdyje nedalyvavusį pranešėją.

Pakeitimai: 5, pirma dalis, 1 kompr. pak., 11, 2 kompr. pak., 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 3 kompr. pak., 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46 ir 48 buvo patvirtinti.
Nuomonė priimta vienbalsiai (iš viso 18 balsų).

*
**

Posėdis tęsiamas pirmininkaujant pirmininko pavaduotojui Carlosui José Iturgaizui 
Angulo.

**
*

7. Metinis pranešimas apie Peticijų komiteto veiklą 2011 m. (Darbo tvarkos taisyklių 
202 straipsnio 8 dalis, 2011/2317 (INI))
Pranešėjas: Giles Chichester (ECR)

– pranešimo projekto svarstymas

Kalbėjo: pirmininkas, Giles Chichester (pranešėjas), Margrete Auken, Rainer Wieland, 
Elena Băsescu and Willie Floyd (Komisijos atstovas).

Pirmininkas pranešė, kad pakeitimų pateikimo terminas nustatytas gegužės 21 d, 
pakeitimų svarstymas vyks birželio 19 d, o balsavimas komitete – liepos 12 d.
Balsavimas plenariniame posėdyje numatytas rugsėjo mėn.

*
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**
Posėdis tęsiamas pirmininkaujant Erminiai Mazzoni.

**
*

8. Nuomonė dėl Europos Sąjungos administracinio proceso teisės (2012/2024(INI)) 
(pateikta JURI komitetui)
Pranešėja: Margrete Auken (VERTS/ALE)

– nuomonės projekto svarstymas

Kalbėjo: pirmininkė, Margrete Auken (pranešėja) ir Peter Jahr (Heinzo Beckerio, kuris 
dėl pateisinamų priežasčių posėdyje nedalyvavo, vardu).
Pirmininkė pranešė, kad pakeitimų pateikimo terminas nustatytas gegužės 2 d. ir kad 
balsavimas vyks 2012 m. birželio 19 d.

9. Nuomonė dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–
2015 m. (2012/2043(INI)) (pateikta AGRI komitetui)
Pranešėjas: Victor Bostinaru (S&D)

– nuomonės projekto svarstymas

Kalbėjo: pirmininkė, Victor Bostinaru (pranešėjas), Keith Taylor ir Peter Jahr.
Pirmininkė pranešė, kad balsavimas vyks 2012 m. gegužės 8 d.

Gyvūnų gerovė (4 punktai svarstomi kartu)

10. Peticija Nr. 1613/2010 dėl neteisėto benamių šunų ir kačių eksporto iš Ispanijos, 
kurią pateikė Ispanijos pilietė Rosa Letamendia Perez de San Román 
organizacijos „Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore“ 
vardu

11. Peticija Nr. 0825/2011 dėl naminių gyvūnų teisių apsaugos Ispanijoje, kurią 
pateikė Italijos pilietė M. R ir Peticija Nr. 1321/2011 dėl ES teisinės sistemos, 
skirtos benamių ir beglobių gyvūnų apsaugai užtikrinti, nustatymo, kurią kartu su 
112 683 parašais pateikė Italijos pilietis Massimo Pradella Tarptautinės gyvūnų 
apsaugos organizacijos vardu

12. Peticija Nr. 0595/2011 dėl tariamo žiauraus elgesio su gyvūnais Rumunijoje, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Kendra Pinder ir Peticija Nr. 1234/2011 dėl 
netinkamo elgesio su šunimis ir katėmis Birlade, Rumunijoje, kurią pateikė 
Suomijos pilietė Marja Kokkonen

13. Peticija Nr. 1274/2011 dėl europinės benamių ir beglobių gyvūnų apsaugos teisinės 
sistemos sukūrimo, kurią pateikė Vokietijos pilietė Rumi Becker europinį tinklą 
turinčios beglobių gyvūnų teisių apsaugos asociacijos „Ärzte für Tiere e.V.“ (angl. 
„Docs 4 Dogs“ vardu, su 157 456 parašais

Kalbėjo: pirmininkė, Massimo Pradella (peticijos pateikėjas), Hans Joachim Richter 
(vietoj peticijos pateikėjų Kendros Pinder ir Rumi Becker), Denis Simonin (Komisijos 
atstovas), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena Basescu, Ana Miranda ir 
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Helene Klein (Komisijos atstovė).

Sprendimas: peticijos svarstymas nebus baigtas ir koordinatoriai plenariniame 
posėdyje apsvarstys galimus sprendimus. Komitetas tikėjosi, kad rezoliucija bus 
apsvarstyta bendroje diskusijoje per plenarinį posėdį kartu su pranešimu dėl ES 
strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos, apie kurį komitetas pateikė nuomonę.

14. 11.30–12.30 val. uždaras koordinatorių posėdis

*
***

15.10 val. posėdį vėl pradėjo pirmininkė Erminia Mazzoni.
***
*

15. Koordinatorių sprendimai.

a. Procedūros, susijusios su abejotinų dokumentų pateikimu Parlamentui, taikymo, 
procedūros svarstymas

Praėjus 6 mėnesiams po to, kai pradėta taikyti procedūra, susijusi su vadinamosiomis 
„ne peticijomis“ , koordinatoriai persvarstė jos taikymą, kaip nurodyta laiškuose, kuriais 
pasikeitė PRES ir IPOL generalinių direktoratų generaliniai direktoriai. Teisės tarnybai 
buvo pateiktas prašymas pateikti oficialią nuomonę dėl procedūros taikymo. Ši 
nuomonė buvo išdalyta susipažinti koordinatoriams, kurie per paskutinį posėdį 
nusprendė paprašyti sekretoriato, pasikonsultavus su Teisės tarnyba ir PRES ir IPOL 
generaliniais direktoratais parengti naują pasiūlymo projektą. 

Pasiūlymo projektas buvo apsvarstytas ir patvirtintas. Pirmininkė apie tai praneš 
atitinkamam generaliniam direktoratui ir Teisės tarnybai, siekiant gauti jų galutinį 
pritarimą. 

b. Rekomendacijų, susijusių su peticija Nr. 030102011 dėl Smolenske įvykusios 
lėktuvo katastrofos, svarstymas

Šis klausimas taip pat buvo pateiktas siekiant gauti teisinę nuomonę, kuri 
koordinatoriams buvo padalyta per ankstesnį koordinatorių posėdį, dėl to paskutiniame 
posėdyje jie nusprendė peticiją paskelbti priimtina. Tinkamai apsvarstę klausimą, 
koordinatoriai nusprendė rekomenduoti baigti nagrinėti vieną iš punkto B peticijų 
remiantis Komisijos raštu pateiktu atsakymu. ECR ir Verts/ALE frakcijų koordinatoriai 
šiam sprendimui nepritarė.

Kalbėjo: Ryszard Antoni Legutko (nepritarė tam, kad peticija būtų baigta nagrinėti) , 
Peter Jahr and Margrete Auken (pageidavo balsavimo). Pirmininkė pakvietė balsuoti: 
12 narių balsavo už tai, kad peticija būtų baigta nagrinėti,4–prieš, 1 susilaikė.

c. Dviejų peticijų, susijusių su problemomis dėl galimybės pasinaudoti teisės gynimo 
priemone Jungtinėje Karalystėje, svarstymas
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Peticija Nr. 1314/2011, kurią pateikė Jean-Marie Taga Fosso, kuris anksčiau jau buvo 
pateikęs peticiją Nr. 0006/2009 ir sulaukė palankaus sprendimo, kadangi taisyklės, 
susijusios su profesinės vaistininko kvalifikacijos pripažinimu buvo pakeistos jo naudai. 
Antroji peticija susijusi su jo negalėjimu naudotis teisės gynimo priemone Jungtinėje 
Karalystėje, kurios jam nesuteikė teismai ir dėl kurios buvo gauta nuomonė iš Teisės 
reikalų komiteto. Prieš įtraukiant šį punktą į komiteto darbotvarkę, pirmininkė 
koordinatorių paprašė pateikti pastabų. 

Koordinatoriai nusprendė paprašyti Teisės tarnybos pateikti nuomonę.

Peticija Nr. 0791/2008, kurią pareikė Christopher Stockwell „Lloyds Names“ veiklos 
grupės vardu. Komitetas Teisės tarnybos paprašė nuomonės dėl šios peticijos, kuri 
Parlamente svarstoma jau ilgą laiką. Problemos, su kuriomis susiduria peticijos 
pateikėjas, iš dalies panašios į jau pateiktas ankstesnėje peticijoje būtent dėl to, kad, 
anot peticijos pateikėjo, Anglijos teismai nepripažino teisės į kompensaciją tuo atveju, 
kai valstybė narė netaiko ES teisės aktų, taip sudarydami sąlygas nesuteikti teisių 
pasinaudoti teisės gynimo priemone. Teisės tarnyba priėjo prie išvados, kad pats 
komitetas negali numatyti jokių teisinių veiksmų peticijos pateikėjo vardu, tačiau pagal 
Parlamento taisykles jis yra laisvas spręsti problemą politiniu lygmeniu. Prieš įtraukiant 
šį punktą į komiteto darbotvarkę, pirmininkė koordinatorių paprašė pateikti pastabų.. 

Koordinatoriai nusprendė peticiją įrašyti į artimiausio posėdžio darbotvarkę ir 
pakviesti peticijos pateikėją jame dalyvauti.

d. Pasiūlymų, susijusių su tiriamųjų vizitų 2012 m. organizavimu, svarstymas

Pirmininkė padėkojo frakcijoms už pateiktus pasiūlymus dėl tiriamųjų vizitų likusiu šių 
metų laikotarpiu ir už sekretoriato suteiktą papildomą informaciją ir vizitams pasiūlė 
šias šalis: Vokietiją (prie Vokietijos ir Čekijos sienos, Drezdeną ir Prahą) Italiją (Romą 
ir Neapolį) , Prancūziją (Strasbūrą) ir Lenkiją (peticijos dėl atviros kasybos ir skalūnų 
dujų).

Kalbėjo: Margrete Auken, Willy Meyer ir Ana Miranda, kuri prieštaravo dėl to, kad į 
2012 m. vizitų pasiūlymus neįtraukta Ispanija, Carlos Iturgaiz Angulo, kuris pareiškė, 
kad pritaria pirmininkės svarstomam pasiūlymui. Pirmininkė pakvietė balsuoti dėl 
pasiūlymų rinkinio, kurio rezultatai buvo tokie: 13 narių balsavo už pirmininkės 
pasiūlymą, 0 – prieš ir 4 susilaikė. Buvo sutarta, kad 2013 m komitetas prašys leidimo 
vykti į Ispaniją (Galisiją), kaip siūlė keletas frakcijų, kadangi šiuo laikotarpiu tam 
neužteko laiko.

e. Informacija, susijusi su Z. Gurmai pranešimo dėl balandžio 26 d. ES piliečių 
iniciatyvos Konstitucinių reikalų komitete, tvirtinimu

Atrodė, kad Konstitucinių reikalų komitetas balsuos dėl Z. Gurmai parengto pranešimo 
ir įtrauks keletą kompromisinių pakeitimų, dėl kurių nebuvo oficialiai konsultuotasi su 
Peticijų komitetu ir dėl kurių, atsižvelgiant į tai, kiek komitetas dirbo šiuo klausimu 
praeityje, ir į pasiektą bendrą poziciją dėl šių dokumentų, komitetui iš esmės kilo 
problemų. Diskusijos plenariniame posėdyje numatytos gegužės 22 d., antradienį, 
Strasbūre. Todėl pirmininkė paprašė koordinatorių patarimų ir komentarų, ypač 
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susijusių su galimų pakeitimų pateikimu komiteto vardu plenariniame posėdyje.

Koordinatoriai sutarė teikti pakeitimus ir nusprendė pavesti šią užduotį Geraldui 
Häfneriui, kaip PETI ir AFCO komitetų atstovui. 

f. Kiti klausimai
Gegužės 8 d. darbotvarkės projektas patvirtintas.

Koordinatoriai sutiko paprašyti leidimo plenariniame posėdyje pateikti rezoliuciją dėl 
gyvūnų gerovės. Jos projektas bus parengtas ir pateiktas tvirtinti kitame, gegužės 8 d. 
posėdyje.

16. Peticija Nr. 886/2011 dėl rizikos, susijusios su skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba, 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Vesko Dimov, su 8 000 parašų ir

Peticija Nr. 1378/2011 dėl skalūnų dujų gavybos Lenkijoje, kurią pateikė Lenkijos 
pilietis Piotr Urbanowicz

Kalbėjo: pirmininkė, kuri pasveikino atvykus buvusią Europos Parlamento narę 
Dushaną Zdravkovą, ir Peticijų komiteto atstovai, kurie dalyvavo pasirašant peticiją 
Nr 886/2011, Vesko Dimov (peticijos pateikėjas), Dushana Zdravkova (peticijos 
pateikėja), Florence Limet (Komisijos atstovė), Boguslaw Sonik, Lene Kolarska-
Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Margrete Auken, Keith Taylor ir 
Victor Bostinaru. 

Sprendimas: Peticijos svarstymas nebaigtas – laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos. Atsižvelgiant į tiek daug naujų peticijų dėl skalūnų dujų iš Bulgarijos, 
Lenkijos, Prancūzijos ir Rumunijos, koordinatorių bus paprašyta priimti sprendimą dėl 
galimybės surengti klausymą ar praktinį seminarą dalyvaujant peticijos pateikėjams ir 
paveiktų bendruomenių atstovams.

17. Peticija Nr. 0358/2011 dėl Lietuvos švietimo įstatymo pakeitimo, dėl kurio atsirado 
mokyklose lenkų kalba dėstomų dalykų apribojimų, kurią pateikė Lenkijos pilietis 
Tomasz Snarski (dalyvaujant peticijos pateikėjui) ir

Peticija Nr. 0942/2011 dėl Lietuvos švietimo įstatymo pakeitimo ir dėl to įvykdyto 
Tarybos direktyvos 2000/43/EB, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio principas 
asmenims neatsižvelgiant į jų rasinę ar etninę priklausomybę, pažeidimo, kurią 
pateikė Lenkijos pilietis Józef Sloma Sadowski asociacijos „Viribus Unitis LGD“ 
vardu, kartu su trimis peticiją pasirašiusiais asmenimis

Kalbėjo: Pirmininkė ,kuri pranešė, kad nuo peticijos gavimo dienos buvo gauta apie 
2200 parašų ir kad Janusz Wojciechowski, kuris negalėjo, atvykti pateikė rašytinį 
pritarimą peticijai, Tomasz Snarski (peticijos pateikėjas), Milda Špėlytė-Letulienė 
(Švietimo ir mokslo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje), 
Krzysztof Drzewicki (Lenkijos Užsienio reikalų ministro patarėjas), Antoniu Marc 
(Komisijos atstovas), Jaroslaw Leszek Walesa, Vytautas Landsbergis, Valdemar 
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Tomasevski, Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, Jaroslaw 
Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė, Boguslaw Sonik, Viktor Bostinaru and Michael 
Cashman.

Sprendimas: Peticija nebaigta svarstyti – laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos, ypač dėl galimų veiksmų, susijusių su Europos Taryba ir Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) bei įvairiais Sutarties straipsniais.

18. Peticija Nr. 660/2011 dėl bendrų Europos standartų, taikomų prevencinėms ir 
gydymo iniciatyvoms, susijusioms su nėštumu ir gimdymu, kurią pateikė Lenkijos 
pilietė Anna Spyra

Kalbėjo: pirmininkė, Anna Spyra (peticijos pateikėja), Silke Mader (Europos kūdikių 
priežiūros fondo atstovė), Elvira Goebel (Komisijos atstovė), Boguslaw Sonik ir 
Jaroslaw Leszek Walesa.

Sprendimas: peticija nebaigta svarstyti, kadangi laukiama papildomos informacijos iš 
Komisijos, kuri kreipsis į Tarybą dėl turimų finansinių priemonių.

19. Nuomonė dėl 2014–2020 m. teisių ir pilietybės programos sukūrimo (COD 
2011/0344)
Pranešėja: Adina-Ioana Valean (ALDE)
– Pirmasis keitimasis nuomonėmis

Kalbėjo: pirmininkė ir Adina-Ioana Valean. Nuomonės projekto svarstymas numatytas 
gegužės 8 d., pakeitimų pateikimo terminas –gegužės 24 d., pakeitimų svarstymas vyks 
birželio 19 d, o balsavimas liepos 12 d.

20. Tiriamasis vizitas į Berlyną (2011 m. lapkričio 23–24 d.)

Kalbėjo: pirmininkė, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard Antoni 
Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland ir Victor Bostinaru. 

Paraginusi delegacijos narius, baigdama pirmininkė primygtinai paragino juos kaip 
įmanoma greičiau pasiekti bendrą susitarimą, kad komitetas galėtų patvirtinti darbo 
dokumentą.

21. B punkto peticijos

Peticijos Nr. 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 
0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 
0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 
0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 
0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 
0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 
0931/2011, 0952/2011 ir 0991/2011 baigtos nagrinėti remiantis Komisijos raštu 
pateiktais atsakymais. 

Peticijos Nr 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 ir 0901/2011 perkeltos 
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iš B kategorijos ir svarstomos kaip A klausimai vėlesniame posėdyje.

21. Kito posėdžio laikas ir vieta 

2012 m. gegužės 8 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Posėdis baigtas 18.40 val.

Priedai:
peticijų, kurios paskelbtos priimtinomis po paskutinio posėdžio (2012 m. kovo 19-20 d.), 
sąrašas.
peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama užbaigti nagrinėti, sąrašas.
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