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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2012)0320_1

PROTOKOLAS
2013 m. kovo 20 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2013 m. kovo 20 d., trečiadienį, 09.34 val. Pirmininkavo Erminia Mazzoni 
(pirmininkė).

1. Darbotvarkės tvirtinimas PETI_OJ\930410

Pirmininkė pranešė, kad darbotvarkės projekto 5 punktas (Faktų nustatymo vizitas į 
Galisiją) atidėtas kitam posėdžiui, nes dokumentas dar nebaigtas rengti. Ji taip pat 
pranešė apie keletą darbotvarkės projekto punktų tvarkos pakeitimų.

Patvirtinta tokia darbotvarkė, kokia pateikiama šiame protokole.

2. Posėdžio protokolo tvirtinimas:

2013 m. sausio 21–22 d. PV\925007

Posėdžio protokolas patvirtintas.

3. Pirmininkės pranešimai

Pirmininkė informavo narius, kad Peticijų komiteto narys Simon Busuttil išrinktas į 
Maltos parlamentą. Ji pranešė, kad komiteto vardu išsiųs S. Busuttiliui laišką, kuriame 
padėkos už jo Peticijų komitete atliktą darbą ir palinkės jam geriausios kloties einant 
naujas pareigas.

Vėliau pirmininkė informavo narius, kad nagrinėjant toliau išvardytas peticijas 
dalyvaus jas pateikę asmenys arba jų atstovai.

Peticija Nr. 1459/2012 dėl netinkamo struktūrinių fondų lėšų naudojimo kai kuriose 
Vidurio ir Rytų Europos šalys, susijusio su neįgaliaisiais, kurią pateikė Vengrijos 
pilietė Judith Klein Atviros visuomenės fondo, remiamo 12 asociacijų, vardu;
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peticija Nr. 1273/2010 dėl neįgaliųjų teisės užsiimti darbine veikla, kurią pateikė 
Italijos pilietis Lorenzo Torto;

peticija Nr. 1342/2012 dėl siūlomos oro uosto statybos Notre Dame des Landes
komunoje (Prancūzija) ir galimos šio projekto neatitikties ES aplinkos apsaugos teisės 
aktams, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Raphael Romi asociacijų ACIPA ir CéDpa
vardu;

peticija Nr. 1632/2012, kuria pritariama pasiūlymui statyti oro uostą Notre Dame des 
Landes komunoje (Prancūzija), kurią pateikė Prancūzijos pilietis Alain Mustière 
asociacijos ACIPRAN vardu, su 3 000 parašų;

peticija Nr. 1645/2012, kuria prieštaraujama tam pačiam projektui, kurią pateikė 
Prancūzijos pilietis Bruno Genty Prancūzijos gamtos ir aplinkos asociacijos (pranc. 
France Nature Environnement) ir kitų 5 asociacijų vardu;

peticija Nr. 1256/2012 dėl kosmetikos bandymų su gyvūnais nutraukimo, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Michele Thew Europos koalicijos bandymams su 
gyvūnais nutraukti (angl. ECEAE) vardu, su 220 000 parašų;

peticija Nr. 0336/2012 dėl Danijoje dažnai taikomos paršelių uodegų karpymo 
praktikos, kurią pateikė Danijos pilietis C. R.;

peticija Nr. 1251/2011 dėl problemų, susijusių su nekilnojamojo turto įsigijimu 
Kipre, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Eric Catten;

peticija Nr. 0474/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Katus Karoly Judėjimo už tarnybos ir 
garbės gynimą (veng. Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom) vardu, su 1 860 
parašų;

peticija Nr. 1261/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis László Kuti organizacijos „KNOE“ vardu.

Išdalytas pirmininkės pastabų priedas. Gautas W. Meyerio prašymas nebaigti nagrinėti 
peticijų Nr. 1408/2010 ir 1157/2010. Kadangi negauta jokių kitų prašymų ar pastabų, 
pritarta priede pateiktiems pasiūlymams, ir jie bus pridėti prie šio protokolo.

4. Kiti klausimai

Kitų klausimų nebuvo.

Dalyvaujant Europos Komisijos atstovams

5. Faktų nustatymo vizitas į Galisiją

Atidėta kitam posėdžiui.

6. Peticija Nr. 1160/2009 dėl dviejų vėjo jėgainių parkų statybos Čekijos pasienio 



PV\931487LT.doc 3/13 PE508.040v01-00

LT

regione Ūstyje prie Labės ir susijusio neigiamo poveikio šalia esančių Vokietijos 
gamtos teritorijų aplinkai, kurią pateikė Vokietijos pilietis Werner Sandig

Kalbėjo: pirmininkė, Ctibor Kocman (Komisijos atstovas) ir Peter Jahr.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją, 
visų pirma apie Čekijos valdžios institucijų sprendimą dėl leidimo statyti vėjo jėgainių 
parkus ir abiejų nerimą keliančio klausimo šalių galimybes apskųsti sprendimą.

7. Peticija Nr. 1459/2012 dėl netinkamo struktūrinių fondų lėšų naudojimo kai 
kuriose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, susijusio su neįgaliaisiais, kurią pateikė 
Vengrijos pilietė Judith Klein Atviros visuomenės fondo, remiamo 12 asociacijų, 
vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Judith Klein (peticijos pateikėja), Michael Ralph (Komisijos 
atstovas) Tatjana Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Jaroslav Paška ir Peter Jahr.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją, 
visų pirma apie struktūrinių fondų lėšų naudojimo rodiklius valstybėse narėse 
pereinant nuo priežiūros institucijose prie priežiūros bendruomenėse. Minėtų valstybių 
narių valdžios institucijoms bus išsiųsti laiškai.
Peticiją persiųsti Biudžeto kontrolės komitetui, kad jis suteiktų informaciją apie 
atitinkamų struktūrinių fondų lėšų naudojimą ar piktnaudžiavimą jomis šioje peticijoje 
minėtose ES valstybėse narėse, ir Regioninės plėtros komitetui, kad jis suteiktų 
informaciją apie fondų lėšų naudojimo skaidrumą, be to, pastarojo prašyti peržiūrint 
būsimą struktūrinių priemonių reglamentą nustatyti ex ante sąlygas.

8. Peticija Nr. 0279/2012 dėl neįgaliųjų pensijų sistemos reformos Vengrijoje, kurią 
pateikė Vengrijos pilietis I. T.

Kalbėjo: pirmininkė, Ilaria Brazzodouro (Komisijos atstovė), Kinga Göncz, Miguel 
Angel Martínez Martínez ir Zoltán Bagó.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją. 
Nariai pritarė Miguelio Angelo Martínezo Martínezo pasiūlymui prašyti Komisijos 
įvertinti, kokiu mastu krizė daro įtaką neįgaliesiems ar galimybėms pragyventi iš 
netekto darbingumo pensijos ne tik Vengrijoje, bet ir visose ES valstybėse narėse. 
Laiškas, kuriame prašoma atlikti tokį tyrimą, bus skirtas atsakingam Komisijos nariui.

9. Peticija Nr. 1273/2010 dėl neįgaliųjų teisės užsiimti darbine veikla, kurią pateikė 
Italijos pilietis Lorenzo Torto

Kalbėjo: pirmininkė, Lorenzo Torto (peticijos pateikėjas), Ilaria Brazzodouro 
(Komisijos atstovė), Miguel Angel Martínez Martínez ir Peter Jahr.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui bus išsiųstas laiškas, kuriame bus 
teiraujamasi, kodėl taip ilgai delsiama priimti sprendimą pažeidimo byloje prieš Italiją 
dėl to, kad ji visapusiškai neperkėlė Direktyvos 2000/78/EB nuostatų į nacionalinę 
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teisę, ir prašoma paspartinti šią procedūrą. Taip pat bus išsiųstas laiškas Komisijai, 
kuriame bus klausiama, kodėl taip ilgai truko šią bylą perduoti Teismui. Dar vienas 
laiškas bus išsiųstas Italijos valdžios institucijoms, kuriame jos bus primygtinai 
raginamos visapusiškai perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti.

Nuo 11.32 val. posėdžiui pirmininkavo Carlos José Iturgaiz Angulo (pirmininkės 
pavaduotojas).

10. 2012 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (Darbo tvarkos taisyklių 202 
straipsnio 8 dalis) (2013/2013(INI))

Pranešėjas: Edward McMillan-Scott (ALDE).

Pranešėjas pristatė komiteto metinės ataskaitos aiškinamosios dalies projektą ir pasiūlė 
tokį tvarkaraštį:

pranešimo projekto svarstymas: balandžio mėn. posėdyje (balandžio 24–25 d.),
pakeitimų pateikimo terminas: 2013 m. gegužės 2 d.,
pakeitimų svarstymas: gegužės mėn. posėdyje (gegužės 27–28 d.),
balsavimas komitete: birželio mėn. posėdyje (birželio 19 d.),
balsavimas plenariniame posėdyje: rugsėjo mėn. sesijoje.

Kalbėjo: pirmininkas, pranešėjas, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés Ramón ir 
Elena Băsescu.

Nuo 11.37 val. posėdžiui pirmininkavo Erminia Mazzoni (pirmininkė).

Posėdis sustabdytas 11.41 val.

Nuo 11.30 iki 12.30 val. – koordinatorių posėdis (uždaras)

11. Koordinatorių posėdis (uždaras)

15.00 val.

Posėdis atnaujintas 15.00 val. Pirmininkavo Erminia Mazzoni (pirmininkė).

12. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

1) Europos ombudsmeno išėjimas į pensiją

Praėjusią savaitę Europos ombudsmenas N. Diamandouros pranešė, kad nuo spalio 
1 d. jis išeina į pensiją.

Šis pranešimas reiškia, kad Parlamentas turi pradėti naujojo Europos ombudsmeno 
išrinkimo procedūrą. Šiame procese Peticijų komitetas atlieka pagrindinį vaidmenį. 
Koordinatoriams buvo išdalyti pastabų apie galimą šių rinkimų tvarkaraštį metmenys.

Renkant naują ombudsmeną bus surengti papildomi neeiliniai komiteto posėdžiai 
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(datos dar nepatvirtintos), taip pat klausymai, į kuriuos galės atvykti visi Europos 
Parlamento nariai ir išklausyti reikalavimus atitinkančius kandidatus.

Ombudsmenas dalyvaus gegužės 27–28 d. vyksiančiame komiteto posėdyje, kuriame 
pristatys savo 2012 m. metinį pranešimą. Komitetas turės labai greitai parengti ir 
aptarti savo pranešimą dėl ombudsmeno metinio pranešimo bei dėl jo balsuoti, kad 
rugsėjo mėn. Strasbūre vyksiančioje plenarinėje sesijoje būtų galima užtikrinti
veiksmingas diskusijas.

Koordinatoriai sutarė, kad pagal taškų sistemą EFD frakcija turi skirti pranešimo dėl 
ombudsmeno metinio pranešimo pranešėją.

2) Faktų nustatymo vizitai

2013 m. kovo 12 d. Pirmininkas M. Schulz atsiuntė komitetui laišką, kuriame 
teiravosi, kurių trijų iš penkių lydinčių narių, vykusių į pastarąją misiją į Galisiją, 
išlaidas reikėtų kompensuoti pagal Parlamento narių statuto 23 straipsnį. 
Koordinatoriai sutarė, kad išlaidas reikėtų kompensuoti trims nariams iš Ispanijos: 
Carlosui José Iturgaizui Angulo, Willy’ui Meyeriui ir Anai Mirandai. Šiuo klausimu 
Pirmininkui bus išsiųstas atsakymas.

Koordinatoriai pritarė siūlomai vizito į Madridą (dėl Pakrančių įstatymo, isp. Ley de 
Costas) programai ir patvirtino, kad šiai delegacijai vadovaus Angelika Werthmann.

Dėl gegužės 28 – birželio 2 d. vyksiančio vizito į Graikiją iki šiol dvi frakcijos paskyrė 
savo narius (PPE frakcija: C. J. Iturgaiz ir C. Mastella, S&D frakcija – J. A. Merkies). 
Koordinatoriai pritarė pasiūlymui, kad C. J. Iturgaiz vadovautų šiai delegacijai.

Koordinatoriai susipažino su gegužės 29–31 d. vizito į Lenkiją programos projektu ir 
pažymėjo, kad iki šiol dalyvauti šiame vizite užsiregistravo tik du nariai: V. Boştinaru 
ir K. Taylor.

3) Viešasis klausymas „Krizės poveikis Europos Sąjungos piliečiams“ (rugsėjo 
24 d.)

Koordinatoriai susipažino su šio klausymo, kurį buvo nuspręsta surengti po diskusijų 
su Konstitucinių reikalų komiteto atstovais ir peticijų pateikėjais, programos metmenų 
projektu. Pagal šį projektą turėtų kalbėti du pagrindiniai pranešėjai, kurie skatins 
diskusijas šiuo klausimu, ir numatyta surengti tris grupių diskusijas. Koordinatoriai 
pritarė šiam programos projektui ir patvirtino, kad reikėtų prašyti Pirmininko 
M. Schulzo dalyvauti ir pradėti šį renginį.

4) Skundai, susiję su rekomendacijomis dėl priimtinumo

Koordinatoriai patvirtino savo vasario mėn. vykusiame posėdyje priimtą sprendimą 
paskelbti peticijas Nr. 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 1368/12 ir 1369/12 dėl 
naujagimių pagrobimo Ispanijos ligoninėse priimtinomis. Jie atkreipė dėmesį į 
C. J. Iturgaizo pastabą, kad Ispanijos teisėjai nagrinėja šį klausimą, ir patvirtino, kad 
diskusijos dėl šių peticijų bus rengiamos atsižvelgiant į teisminio tyrimo padėtį.
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5) Tolesni veiksmai dėl peticijos Nr. 0070/2012 dėl prašymo panaikinti Slovakijos 
nacionalinės tarybos rezoliuciją Nr. 1487/2007 dėl E. Benešo dekretų 
neskundžiamumo, kurią pateikė Vengrijos pilietis Imre Juhasz, su dviem 
parašais

Koordinatoriai susipažino su išsamiu šios peticijos teisiniu vertinimu, kurį po 
praėjusių metų rugsėjo mėn. komitete vykusių diskusijų atliko Slovakijos valdžios 
institucijos. Jie sutarė aptarti šią peticiją ir Slovakijos valdžios institucijų parengtą 
dokumentą būsimame uždarame posėdyje dalyvaujant tik komiteto nariams ir 
Slovakijos valdžios institucijų atstovams ir posėdžio netransliuojant internetu.

6) Vizitas į Daniją

Koordinatoriai sutarė, kad komiteto delegacija, imdamasi tolesnių veiksmų po 
vasario mėn. posėdyje vykusių diskusijų dėl vaikų priežiūros bylų, kuo greičiau vyks į 
Daniją vienos darbo dienos vizito.

7) Italijos valdžios institucijų pranešimas dėl konkurencijos automobilių 
draudimo rinkoje

Koordinatoriai sutarė šį pranešimą įtraukti į balandžio mėn. posėdžio darbotvarkę.

8) Kiti klausimai

Koordinatoriai susipažino su Komitetų pirmininkų sueigos parengtame dokumente, 
kuris buvo perduotas Pirmininkų sueigai, pateiktų rekomendacijų projektu.

Koordinatoriai sutarė, kad būtų naudinga nusiųsti pastabą Komitetų pirmininkų 
sueigos pirmininkui, atkreipiant dėmesį į peticijų teikimo proceso specifiką ir 
konkrečias komiteto darbo taisykles, ypač kiek tai sietina su pranešimų savo iniciatyva 
teikimu plenariniame posėdyje (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 2 dalis) ir faktų 
nustatymo vizitais. Iki kovo 22 d., penktadienio, nariai gali raštu teikti pirmininkui 
kitus pasiūlymus.

13. Nuomonė dėl poveikio aplinkai vertinimo peržiūros (Direktyvos 2011/92/ES dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinis 
keitimas) (2012 m. spalio 26 d. – COM(2012) 0628 final – 2012/0297(COD)). 
Atsakingas komitetas – ENVI

Pranešėjas: Nikolaos Chountis (GUE).

Pranešėjas pristatė savo pakeitimus ir pasiūlė tokį tvarkaraštį:

darbo dokumento projekto svarstymas: balandžio mėn. posėdyje (balandžio 24 d.),
pakeitimų pateikimo terminas: 2013 m. gegužės 2 d.,
pakeitimų svarstymas: gegužės mėn. posėdyje (gegužės 27–28 d.),
balsavimas komitete: birželio mėn. posėdyje (birželio 19 d.).

Kalbėjo: pirmininkė, pranešėjas, George Kremlis (Komisijos atstovas), Sandrine 
Bélier, Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru ir Tatjana Ždanoka.
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14. Peticija Nr. 1342/2012 dėl siūlomos oro uosto statybos Notre Dame des Landes
komunoje (Prancūzija) ir galimos šio projekto neatitikties ES aplinkos apsaugos 
teisės aktams, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Raphael Romi asociacijų ACIPA 
ir CéDpa vardu

Peticija Nr. 1632/2012, kuria pritariama pasiūlymui statyti oro uostą Notre Dame 
des Landes komunoje (Prancūzija), kurią pateikė Prancūzijos pilietis Alain 
Mustière asociacijos ACIPRAN vardu, su 3 000 parašų

Peticija Nr. 1645/2012, kuria prieštaraujama tam pačiam projektui, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Bruno Genty Prancūzijos gamtos ir aplinkos 
asociacijos (pranc. France Nature Environnement) ir kitų 5 asociacijų vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Françoise Verchère (peticijos pateikėja), Sylvain Fresneau 
(peticijos pateikėjas), Alain Mustière (peticijos pateikėjas), Bruno Genty (peticijos 
pateikėjas), Romain Ecorchard (peticijos pateikėjas), Marie-Claude Blin (Komisijos 
atstovė), Philippe Boulland, Sandrine Bélier, Yannick Jadot, Tatjana Ždanoka, Victor 
Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, Jean-Luc Bennahmias, Raphael Romi (peticijos 
pateikėjas) ir Gilles Retière (peticijos pateikėjas).

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją. 
Prancūzijos valdžios institucijoms bus išsiųstas laiškas, kuriame bus teiraujamasi, 
kokių priemonių jos imasi, kad užtikrintų atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų 
laikymąsi. Pakartotinis peticijos pateikėjų prašymas surengti faktų nustatymo vizitą į 
Notre Dame des Landes vietovę bus perduotas Peticijų komiteto koordinatoriams.

15. Peticija Nr. 1256/2012 dėl kosmetikos bandymų su gyvūnais nutraukimo, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Michele Thew Europos koalicijos 
bandymams su gyvūnais nutraukti (angl. ECEAE) vardu, su 220 000 parašų

Kalbėjo: pirmininkė, Katherine Taylor (peticijos pateikėjos atstovė), Susanne Hoeke 
(Komisijos atstovė) ir Keith Taylor.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją. 
Peticiją persiųsti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui 
susipažinti.

Nuo 16.54 val. posėdžiui pirmininkavo Angelika Werthmann.

16. Peticija Nr. 0334/2011 dėl problemų įsigyjant nekilnojamąjį turtą Kipre, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietė C. C.

Peticija Nr. 1236/2011 dėl Kipro statybos teisės aktų ir galimo jų 
nesuderinamumo su ES vartotojų apsaugos teisės aktais, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietis Michael Rolfe, su keturiais parašais

Peticija Nr. 1251/2011 dėl problemų, susijusių su nekilnojamojo turto įsigijimu 
Kipre, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Eric Catten
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Kalbėjo: pirmininkė, Eric Catten (peticijos pateikėjas), Sophie Ridoux (Komisijos 
atstovė) ir Nicole Sinclaire.

Sprendimas: peticijų nebaigti nagrinėti, kol bus gauta papildoma informacija. Kipro 
valdžios institucijoms bus išsiųstas laiškas ir paprašyta pateikti savo nuomonę šiuo 
klausimu. Nariai tikisi griežtesnio Komisijos požiūrio, itin daug dėmesio skiriant 
vartotojų apsaugai ir klaidinančiai reklamavimo praktikai.

17. Peticija Nr. 0336/2012 dėl Danijoje dažnai taikomos paršelių uodegų karpymo 
praktikos, kurią pateikė Danijos pilietis C. R.

Kalbėjo: pirmininkė, Birgitte Iversen Damm (Danijos gyvūnų gerovės bendrijos ir 
peticijos pateikėjo atstovė), Denis Simonin (Komisijos atstovas), Keith Taylor ir 
Margrete Auken.

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją. 
Nariai tikisi, kad Komisija patvirtins griežtesnį požiūrį į reikalavimų nesilaikančius 
kiaulių augintojus Europos Sąjungoje, ir pasiūlė Komisijai apsvarstyti galimybę 
pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš atitinkamų ES teisės aktų 
nesilaikančias valstybes nares.

18. Peticija Nr. 0267/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis József Darányi

Peticija Nr. 0474/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Katus Károly Judėjimo už tarnybos 
ir garbės gynimą (vengr. Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom) vardu, su 
1 860 parašų

Peticija Nr. 0479/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis L. G. T.

Peticija Nr. 0483/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Attila Fazekas

Peticija Nr. 0625/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Csaba Nyakó

Peticija Nr. 0762/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Koczko Florian

Peticija Nr. 1144/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis István Balogh

Peticija Nr. 1261/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis László Kuti organizacijos „KNOE“ 
vardu

Kalbėjo: pirmininkė, László Kuti (peticijos pateikėjas), Károly Katus (peticijos 
pateikėjas), Helga Vogelmann (Komisijos atstovė), Csaba Sándor Tabajdi, Victor 
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Boştinaru, Kinga Göncz, Zoltán Bagó ir Heinz K. Becker.

Sprendimas: peticijų nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją. 
Bus išsiųstas laiškas Vengrijos nuolatiniam atstovui, kuriame bus prašoma pateikti 
išsamesnę informaciją ir nurodyti oficialią Vengrijos vyriausybės poziciją šiose 
peticijose iškeltais klausimais, taip pat Komisijos nariui L. Andorui (Užimtumo, 
socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui) su prašymu pareikšti savo 
nuomonę. Visų pirma bus keliami su priemonių taikymu atgaline data, galimybių 
pateikti apeliacinį skundą ar atlyginti žalą trūkumu, įgytų teisių pažeidimais ir didelių 
grupių atskirtimi visuomenėje susiję klausimai. Peticijos bus persiųstos Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetui susipažinti.

19. Peticija Nr. 1557/2009 dėl mažųjų ir vidutinių įmonių diskriminavimo Vengrijoje 
ir ES standartų nesilaikymo, kurią pateikė Vengrijos pilietė Izabella Mészárosné 
Györvári Verslo interesų apsaugos susivienijimo (vengr. Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége) vardu

Kalbėjo: pirmininkė, Istvan Nemeth (Komisijos atstovas) ir Szabolcs Szilagyi 
(Komisijos atstovas).

Sprendimas: peticijos nebaigti nagrinėti, kol Komisija pateiks papildomą informaciją. 
Peticiją persiųsti Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui susipažinti.

20. B dalies peticijos

Peticijos Nr. 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 0403/2010, 
1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 1396/2011, 
0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 0634/2012, 
0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 0796/2012, 
0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 0885/2012, 
0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 1048/2012, 
1064/2012 ir 1172/2012 baigtos nagrinėti remiantis Europos Komisijos raštu suteikta 
informacija.

Narių prašymu nebaigtos nagrinėti šios peticijos:
Nr. 1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012.

21. Kito posėdžio data ir vieta

2013 m. balandžio 24 d., trečiadienis, 15.00–18.30 val.,
2013 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

o-O-o

Posėdis baigtas 18.36 val.

Priedai:
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Peticijų, paskelbtų priimtinomis nuo praėjusio (2012 m. vasario 20 d.) posėdžio, sąrašas.
Peticijų, kurias, remiantis pirmininkės pastabų priedu, ketinama atšaukti, baigti nagrinėti 
arba nagrinėti iš naujo, sąrašas.
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