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Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV2006-146

PROTOKOLS

sanāksmei, kas notika 2007. gada 11. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.30

1. Koordinatoru sanāksme (no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00)

Plkst. 10.00

Sanāksmi atklāja plkst. 10.02 priekšsēdētāja Marcin Libicki vadībā.

2. Darba kārtības projekta pieņemšana (PE 376.705)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka pēc darba kārtības sagatavošanas komitejas locekļi, lūgumrakstu 
iesniedzēji un Komisija ir lūgusi tajā veikt vairākus grozījumus. 
Tādēļ uz kādu no nākamajām sanāksmēm ir atlikti šādi punkti: 7. punkts (Lūgumraksts 
Nr. 45/2006 par t.s. ES pilsētu ceļvedi), 11. punkts (Lūgumraksts Nr. 1121/2003 par nodokli 
interneta piekļuvei), 15. punkts (Lūgumraksts Nr. 391/2005 par diskrimināciju attiecībā uz 
algām), 16. punkts (Lūgumraksts Nr. 142/2006 par apdrošināšanas uzņēmumu diskriminējošu 
rīcību) un 18. punkts (Lūgumraksts Nr. 851/2005 par Temzas upes ūdens kvalitāti). Atbilstoši 
Komisijas lūgumam pēc 33. punkta tiks izskatīts 37. punkts. Priekšsēdētājs deputātus 
informēja arī par to, ka piedalīsies lūgumraksta iesniedzēji, kuri iesnieguši Lūgumrakstu 
Nr. 261/2001 un Nr. 404/2001 par caretta caretta bruņurupuču aizsardzību Grieķijā 
(24. punkts). Roger Helmer vaicāja, kad izskatīs 7. punktu, un viņu informēja, ka to iekļaus 
maija sanāksmes darba kārtībā.
Darba kārtību apstiprināja.

3. 2007. gada 30. janvāra sanāksmes protokola apstiprināšana (PE 384.507) 

Protokolu apstiprināja.

4. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs norādīja, ka pēdējā sanāksmē tika izteikts lūgums saistībā ar Lūgumrakstu 
Nr. 1149/2003 par Īrijas Elektroenerģijas padomes nodomu celt augstsprieguma līnijas 
kultūrvēsturiskās teritorijās Sligo un Roskomonas grāfistē Īrijā. Vairāki Īrijas deputāti pauda 
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bažas par šo jautājumu. Tomēr Komisija vienmēr ir norādījusi, ka tā nevar konstatēt ES 
tiesību aktus pārkāpumus šajā attiecīgajā gadījumā. Ir uzsākti divpadsmit ietekmes uz vidi 
novērtējumi (sk. komisāra S. Dimas 2005. aprīļa vēstuli priekšsēdētājam), un tie darīti zināmi 
lūgumrakstu iesniedzējiem. Priekšsēdētājs norādīja, ka gadījumā, ja deputāti jautājumu 
uzskata par pašlaik svarīgu, to papildu izskatīšanai var vēlreiz iekļaut darba kārtībā, un 
lūgumrakstu iesniedzēji tiek aicināti iesniegt savus argumentus.

5. Citi jautājumi

Citu jautājumu nebija.

6. Priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Priekšsēdētājs paziņoja:
balsojums bez debatēm par ieteikumiem saistībā ar Andres Martinez Espinosa Lūgumrakstu 
Nr. 858/2006 un Gema Amor Perez Lūgumrakstu Nr. 859/2006 par Jucar un Vinalopo 
upes novirzīšanu notiks 2. maija sanāksmē.

Priekšsēdētājs informēja komitejas locekļus, ka 3. maija pēcpusdienā Juridiskajā komitejā 
notiks uzklausīšana par „Kopienas tiesību īstenošanu”. Mūsu komiteja sagatavoja atzinumu 
(D. Wallis – ALDE). Uzklausīšanā jāpiedalās cik vien iespējams daudz komitejas locekļiem, 
un priekšsēdētājs sazināsies ar Juridisko komiteju, lai ierosinātu uzaicināt arī lūgumraksta 
iesniedzējus. 

Attiecībā uz „Tele Madrid” priekšsēdētājs rakstīs „Tele Madrid” vadītājam, lūdzot sniegt 
atbildi par lūgumraksta iesniedzēju apgalvojumiem un aicinot viņu atbildēt komitejā, ja viņš 
to vēlas.

Laika grafiks ziņojumiem par ombuda darbībām un komitejas ikgadējam ziņojumam būs 
šāds: ombuds iepazīstinās ar savu ziņojumu 2. maijā. Pirmā viedokļu apmaiņa notiks jūnijā, 
un iespējama pieņemšana komitejā paredzēta jūlijā. Ziņojums plenārsēdei vienlaikus ar īpašo 
ziņojumu par vācu valodu Padomes tīmekļa vietnē, cerams – oktobra plenārsēdē. Komitejas 
ikgadējais ziņojums, pirmā viedokļu apmaiņa notiks jūnijā un iespējamā pieņemšana komitejā 
– septembrī. Mērķa balsojums par sera Robert Akins atzinumu Konstitucionālo jautājumu 
komitejai (AFCO) par regulējuma izmaiņām – jūnija beigu sanāksmē.

Sekretariāts deputātiem nodrošinās to atklāto lūgumrakstu sarakstu, kurus iesniedza 
iepriekšējiem diviem likumdevējiem. Komitejas locekļus informēja arī par pašreizējo situāciju 
saistībā ar e-lūgumrakstu uzlabošanas darbu un par laika daudzumu, ko sekretariāts veltījis tā 
sagatavošanai.

Priekšsēdētājs atkārtoja koordinatoriem paredzēto paziņojumu, kurā viņš noraidīja 
A. C. Iturgaiz apsūdzības par iespējamo objektivitātes trūkumu sekretariātā un kuru atbalstīja 
visas grupas. Tādēļ priekšsēdētājs lūdza viņa paziņojumu minēt sanāksmes protokolā.

7. Lūgumraksts Nr. 245/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Waldemar Pape,
par augošajām enerģijas cenām un to ietekmi uz sabiedriskajiem pakalpojumiem

Runātāji: priekšsēdētājs un Christof Schoser (Komisijas pārstāvis).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek pārtraukta pēc Komisijas atbildes saņemšanas. 
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8. Lūgumraksts Nr. 626/2000, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Klaus Schuler, 
par mantojuma dubultu aplikšanu ar nodokļiem

Runātāji: priekšsēdētājs, Klaus Schuler un Thomas Schmekal (lūgumraksta iesniedzēji), 
Volker Heydt (Komisijas pārstāvis) un Margie Sudre.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Komisija iesniegs papildu informāciju. 
Lūgumrakstu zināšanai nosūtīs Ekonomikas un monetārajai komitejai un Francijas un Vācijas 
iestādēm nosūtīs īpašu vēstuli, lūdzot sniegt paskaidrojumus.

9. Lūgumraksts Nr. 255/2003, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Gerard Keyser, 
par iespējamu dubultu aplikšanu ar nodokļiem

Runātāji: priekšsēdētājs un Volker Heydt (Komisijas pārstāvis).

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Komisija iesniegs papildu informāciju.

10. Lūgumraksts Nr. 470/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Andrew 
Watson, par iepirkšanās braucieniem uz kontinentu un Lielbritānijas muitas un akcīzes 
iestāžu rīcību
Lūgumraksts Nr. 813/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Michael 
Newton, par iepirkšanās braucieniem uz kontinentu un Lielbritānijas muitas un akcīzes 
iestāžu rīcību
Lūgumraksts Nr. 846/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Patricia Joyce, 
par Lielbritānijas muitas pārbaudēm
Lūgumraksts Nr. 921/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Bill 
Kristofferson, par iepirkšanās braucieniem uz kontinentu un Lielbritānijas muitas un 
akcīžu iestāžu rīcību
Lūgumraksts Nr. 957/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais David Williams, 
par iepirkšanās braucieniem uz kontinentu un beznodokļa pārdošanas atcelšanu
Lūgumraksts Nr. 961/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Johnson Adedeji 
Ibitola, par iepirkšanās braucieniem uz kontinentu, lai iegādātos alkoholu un cigaretes, 
un Lielbritānijas muitas un akcīzes iestāžu rīcību
Lūgumraksts Nr. 139/2002, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Brian Jones, par 
muitas un akcīzes noteikumiem attiecībā uz tabaku un alkoholu ceļošanai starp 
dalībvalstīm
Lūgumraksts Nr. 577/2002, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Phillips Cath, par 
to, ka muitas darbinieki Doverā konfiscēja viņas automašīnu, turot aizdomās par 
tabakas kontrabandu
Lūgumraksts Nr. 915/2002, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Graham 
Bathurst, par preču brīvu apriti – ES Direktīva Nr. 92/12/EEK
Lūgumraksts Nr. 1118/2002, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Kelly Hughes, 
par to preču konfiscēšanu, kas importētas no Eiropas,
un
Lūgumraksts Nr. 497/2006, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais R. Chamberlain, 
par tabakas importu no Francijas uz Lielbritāniju un viņa transportlīdzekļa 
konfiscēšanu saistībā ar to



PE 388.464v01-00 4/13 PV\663540LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

Runātāji: priekšsēdētājs, David Vasak (Komisijas pārstāvis), John Purvis (Ekonomikas un 
monetārās komitejas loceklis) un David Lowe (vienības vadītājs).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Komisija iesniegs papildu informāciju. 
Notiks sazināšanās ar Ekonomikas un monetāro komiteju, atsaucoties uz iespējamu kopīgu 
pieeju Komisijai. Locekļi pauda bažas par to, ka Komisija ir pārtraukusi pārkāpumu 
procedūras bez atbilstošiem pierādījumiem par situācijas uzlabošanos muitas kontrolpunktos, 
kā arī nesniedzot nekādus reālus kompensēšanas līdzekļus lūgumrakstu un sūdzību 
iesniedzējiem.

11. Lūgumraksts Nr. 716/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thorsten Alt, par 
to noteikumu pārkāpumu, kuri regulē personu pārvietošanās brīvību un pakalpojumu 
brīvu apriti Eiropas Savienībā

Runātāji: priekšsēdētājs un Andrea Liesenfeld (Komisijas pārstāve).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz tiks saņemta papildu informācija no 
Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejas, kurai lūgumrakstu nosūtīs atzinuma sniegšanai. 

12. Lūgumraksts Nr. 722/2005, ko iesniedza Maltas valstspiederīgā Antonella Muscat, 
par problēmām saistībā ar viņas plāniem pārcelties no Maltas uz Apvienoto Karalisti 
kopā ar bērnu, kurš atrodas viņas aizbildniecībā

Runātāji: priekšsēdētājs un Olivier Tell (Komisijas pārstāvis).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas. Tiks nosūtīta 
vēstule Maltas iestādēm, lūdzot rast atrisinājumu šim konkrētajam gadījumam.

13. Lūgumraksts Nr. 31/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giampiero Angeli
un kam pievienots 21 paraksts, par nopietniem veselības apdraudējumiem, ko radījuši 
dioksīni no apglabātajiem atkritumiem

Runātāji: priekšsēdētājs un Fotios Papoulias (Komisijas pārstāvis).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz lūgumraksta iesniedzējs iesniegs 
papildu informāciju.

14. Lūgumraksts Nr. 284/2004, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Charles 
Winfield, par dzeramā ūdens kvalitāti Alikantē, Spānijā

Runātāji: priekšsēdētājs, Jan Cortvriend (Komisijas pārstāvis) un Kathy Sinnott.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Komisija iesniegs papildu informāciju.

15. Lūgumraksts Nr. 484/2006, ko iesniedza Spānijas vastspiederīgais John de Zulueta 
Greenebaum „Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo” vārdā, par ārkārtīgi lielo 
lidmašīnu radīto troksni pēc jauno lidojuma maršrutu izveides Barahas lidostā Madridē

Runātāji: priekšsēdētājs un Balázs Gergely (Komisijas pārstāvis).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

16. Lūgumraksts Nr. 796/2005, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgie Marisol Montes
un Pere Vallejo „Plataforma l'Ave Pel Litoral” vārdā, par plānoto trajektoriju ātrgaitas 
vilciena līnijai, kas šķērso Barselonu
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Runātāji: priekšsēdētājs un Ana Rios Olmedo (Komisijas pārstāve).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

17. Lūgumraksts Nr. 328/2005, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Juan Carlos Del 
Olmo Castillejos „WWF ADENA” (Dzīvās dabas saglabāšanas biedrība) vārdā, par ES 
līdzfinansējumu projektam, lai uzlabotu jūras piekļuvi Seviļas ostai, neskatoties uz vides 
direktīvu pārkāpumu

Runātāji: priekšsēdētājs, José-Manuel Servert (Komisijas pārstāvis), Luis Yañez-Barnuevo 
García un Manolis Mavrommatis.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

18. Lūgumraksts Nr. 71/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Manuel 
Dolón García, attiecībā uz aizdomām par vairāku vides direktīvu pārkāpumu, ko izdara 
Torrevjehas pašvaldība, būvējot peldēšanas un atpūtas parku „Punta la Víbora”

Runātāji: priekšsēdētājs, José-Manuel Servert (Komisijas pārstāvis) un David Hammerstein 
Mintz.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Komisija iesniegs papildu informāciju.

Sanāksmi pārtrauca plkst. 11.35.

*
* * *

*
Sanāksmi atklāja plkst. 15.03 priekšsēdētāja Marcin Libicki vadībā.

19. Lūgumraksts Nr. 261/2001, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Stella Zacharia 
Zakintas Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības biedrības vārdā, par caretta 
caretta jūras bruņurupuču aizsardzību un viņu dzīves vietu Laganas līcī (Zakintā),
un
Lūgumraksts Nr. 404/2001, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Marija Vitsou, par 
privātīpašuma tiesību neievērošanu saistībā ar pasākumiem caretta caretta bruņurupuču 
aizsardzībai

Runātāji: priekšsēdētājs, Maria Vitsou un Stella Zacharia (lūgumraksta iesniedzējas), 
Kiriakos Psichas (Grieķijas Pastāvīgā pārstāvniecība), Stephanos Ampatzis, Manolis 
Mavrommatis, Maria Panayotopoulos-Cassiotou un Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Grieķijas iestādes sniegs atbildi uz 
lūgumu rast risinājumu šajā konkrētajā gadījumā.

20. Lūgumraksts Nr. 582/2005, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Kassiani-Annita 
Koutsouveli, par valsts atbalsta trūkumu aizsargājamās pils restaurācijai Mani, 
Peleponēsas pussalas dienvidos

Runātāji: priekšsēdētājs, Jaqueline Pacaud (Komisijas pārstāve), Manolis Mavrommatis un 
Kathy Sinnott.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

21. Lūgumraksts Nr. 371/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Francisco 
Fernández Gatón „Plataforma Filón Verde” vārdā, par draudiem, ko rada jauni 
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kalnrūpniecības projekti Kopienas nozīmes teritorijām Kastīlijā un Leonāto,
un
Lūgumraksts Nr. 388/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais E.M.G.M., par 
atklātās izrakteņu ieguves vietas Kopienas nozīmes teritorijā „Alto Sil” neatbilstību 
Direktīvai Nr. 92/43/EK un Nr. 97/11/EK

Runātāji: priekšsēdētājs, Yolanda Villar (Komisijas pārstāve) un David Hammerstein Mintz.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Komisija iesniegs papildu informāciju, 
un komisāram Stavros Dimas tiks nosūtīta īpaša vēstule.

22. Lūgumraksts Nr. 631/2004, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Ingeborg Vurgun-
Kern „Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V.” (Pašpalīdzības grupa 
sievietēm, kuru veselība cietusi silikona implantu dēļ) vārdā, par moratoriju silikona 
implantiem

Runātāji: priekšsēdētājs un Arkadiusz Langer (Komisijas pārstāvis).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

23. Lūgumraksts Nr. 95/2005, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā C. Maria Della 
Croce di Dojola, par Šveicē un Amerikas Savienotajās Valstīs pašlaik izmantoto pretvēža 
medikamentu tirdzniecību Eiropas Savienībā

Runātāji: priekšsēdētājs un Sara Sousa de Macedo (Komisijas pārstāve). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

24. Lūgumraksts Nr. 397/2006, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean Tostain 
„European Union of Non-smokers” vārdā, par pilnīgu smēķēšanas aizliegumu 
norobežotās vai apjumtās sabiedriskās vai privātās darbavietās Eiropā

Runātāji: priekšsēdētājs un Thea Emmerling (Komisijas pārstāve).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas. Komisijas 
Zaļās grāmatas kopija tika darīta pieejama iesniegšanai lūgumraksta iesniedzējam.

25. Lūgumraksts Nr. 1113/2002, ko iesniedza Somijas valstspiederīgā Nita Elisabeth 
Blankert-Nourivaara, par diskrimināciju pret Somijas iedzīvotājiem ārzemēs saistībā ar 
viņu pensijām

Runātāji: priekšsēdētājs un Henrik Paulander (Komisijas pārstāvis). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas. Tomēr 
Komisijai lūdza sniegt rakstisku apstiprinājumu.

26. Lūgumraksts Nr. 960/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Patrick 
O’Brien, par to Lielbritānijas pilsoņu tiesībām uz pensiju, kuri uzturas citā dalībvalstī

Runātāji: priekšsēdētājs un Dimitrios Kontizas (Komisijas pārstāvis). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

27. Lūgumraksts Nr. 586/2001, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Manuel García 
Bado „Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar” 
vārdā, par pensijas nepalielināšanu Spānijas pilsoņiem, kuri iepriekš strādājuši 
Gibraltārā
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Runātāji: priekšsēdētājs, Ricardo Llopis (Komisijas pārstāvis), Luis Yañez-Barnuevo García, 
Carlos José Iturgaiz Angulo un Miguel Angel Martínez Martínez.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

28. Lūgumraksts Nr. 1218/2003, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais John 
Benson, par Kārdifas bijušā Rūdīta tērauda un stiepļu uzņēmuma darbinieku tiesībām 
uz pensiju

Runātāji: priekšsēdētājs un Françoise Berthiaume (Komisijas pārstāve). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

29. Lūgumraksts Nr. 852/2005, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Nagy Gabór
Budapeštas Ugunsdzēsēju savienības un vairāku dalīborganizāciju vārdā un kam 
pievienoti 276 paraksti, par darbalaika reglamentēšanu

Runātāji: priekšsēdētājs un Françoise Berthiaume (Komisijas pārstāve). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

30. Lūgumraksts Nr. 206/2006, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais John 
Kaufman, par Apvienotās Karalistes 2004. gada pensiju likuma saderību ar Padomes 
Direktīvas Nr. 80/987/EEK 8. pantu

Runātāji: priekšsēdētājs un Françoise Berthiaume (Komisijas pārstāve). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

31. Lūgumraksts Nr. 23/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Luigina De Santis
Eiropas Pensionāru un veco cilvēku federācijas vārdā (FERPA) un kam pievienoti 
vairāk nekā 400 000 paraksti, par Eiropas līmeņa pasākumiem pensionāru tiesību 
aizsardzībai

Runātāji: priekšsēdētājs un Ruth Paserman (Komisijas pārstāve). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

32. Lūgumraksts Nr. 257/2006, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Adrian Mifsud 
Maltas vietējās padomes izpildsekretāru asociācijas vārdā, par to, ka Maltas valdība 
nepareizi transponējusi EK Direktīvu Nr. 1999/70

Runātāji: priekšsēdētājs, Jonas Alberg (Komisijas pārstāvis) un Simon Busuttil.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Komisija iesniegs papildu informāciju.

33. Lūgumraksts Nr. 384/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Enza Sarcià 
Martorino, par darba strīdu Vācijā 

Runātāji: priekšsēdētājs un Soultana Paschalidou (Komisijas pārstāve). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

34. Lūgumraksts Nr. 247/2006, ko iesniedza, iespējams, Luksemburgas 
valstspiederīgais Gilbert Favero, par viņa problēmām saistībā ar sprieduma atzīšanu 
Vācijā laulības šķiršanas lietā Luksemburgā
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Runātāji: priekšsēdētājs un Katja Lenzing (Komisijas pārstāve). 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu pārtraukt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

35. Lūgumraksts Nr. 230/2006, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Michael 
Reichart, par medicīniskās apmācības atzīšanu, kā to apliecina kvalifikācijas, kas 
iegūtas vienā vai vairākās ES vai EEZ valstīs

Runātāji: priekšsēdētājs un An Baeyens (Komisijas pārstāvis).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, līdz Komisija iesniegs papildu informāciju.
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*
**

Sanāksmi pārtrauca plkst. 17.15 uz 5 minūtēm
*
**

36. Ziņojuma apstiprināšana par rezultātiem, kas iegūti informatīvā vizītē Spānijā 
(Andalūzija, Valensija, Madride) attiecībā uz tiesību aktu par zemi piemērošanu un 
īpašnieku tiesībām

Runātāji: priekšsēdētājs, Michael Cashman (koreferents), Christina Gutiérrez-Cortines, 
Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor un José Manuel 
Servert, un Paolo Silva (Komisijas pārstāvji).

Ziņojumu un turpmāk minētos ieteikumus nodeva balsošanai un tos pieņēma ar 15 balsīm par 
un 3 – pret.

Ieteikumi:

• aicina Komisiju pilnībā ņemt vērā un novērtēt šajā ziņojumā izvirzītos jautājumus, jo 
īpaši attiecībā uz ES tiesību aktu un ES līgumā ietverto pamattiesību un principu 
iespējamo pārkāpšanu, jo tie ietekmē pilsoņus, kuri ir kļuvuši par plašas urbanizācijas 
upuriem;

• aicina Spānijas iestādes un reģionālās pašvaldības, jo īpaši Valensijas valdību, kuru 
pienākums ir ievērot un piemērot ES līguma un ES tiesību aktu noteikumus, atzīt 
indivīdu likumīgās tiesības uz viņu likumīgi iegūto īpašumu un tiesību aktos iekļaut 
precīzāk definētus kritērijus attiecībā uz Spānijas Konstitūcijas 33. panta par 
sabiedrības interesēm piemērošanu, lai novērstu un aizliegtu iedzīvotāju īpašumtiesību 
ļaunprātīgu izmantošanu ar vietējo un reģionālo pašvaldību lēmumiem;

• apšauba iecelšanas metodes un bieži pārmērīgās pilnvaras, ko urbanizācijas veicējiem 
un īpašumu attīstītājiem praksē piešķīrušas noteiktas vietējās pašvaldības uz to vietējo 
kopienu un iedzīvotāju rēķina, kuriem tur ir mājas un likumīgi iegūts īpašums;

• pieprasa vietējām pašvaldībām apspriesties ar to iedzīvotājiem un iesaistīt viņus 
urbanizācijas attīstības projektos, lai veicinātu pieņemamu un ilgtspējīgu pilsētu 
apbūvi, kas nepieciešams vietējo kopienu interesēs, nevis tikai īpašumu 
apsaimniekotāju, nekustamo īpašumu aģentu un citu personīgās interesēs;

• stingri nosoda noteiktu īpašumu apsaimniekotāju slepeno praksi ar viltīgiem 
paņēmieniem apdraudēt Eiropas pilsoņu likumīgās īpašumtiesības, traucējot zemes 
reģistrācijas veikšanu, un aicina vietējās pašvaldības noteikt atbilstīgus juridiskos 
drošības pasākumu pret šādu praksi;

• aicina reģionālās valdības, iesaistot vietējo ombudu, izveidot īpašus administratīvos 
tribunālus, kas saņemtu ziņojumus no neatkarīgiem izmeklēšanas dienestiem, kuriem 
būtu arbitrāžas pilnvaras attiecībā uz strīdiem par urbanizācijas projektiem un kas būtu 
pieejami bez maksas visiem tiem, kurus tieši ietekmē urbanizācijas programmas, 
tostarp nelikumīgu īpašumu darījumu upuriem saistībā ar neatļautu pilsētbūvniecību;

• uzskata, ka kompensācijām, kas pienākas par īpašuma zaudēšanu, ir jābūt ar 
atbilstīgām likmēm saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
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praksi.

37. Lūgumraksti B daļā
Lūgumraksta Nr. 319/2006, 391/2006, 399/2006, 431/2006 un 458/2006 izskatīšanu 
pārtrauca, pamatojoties uz Komisijas atbildi. Lūgumrakstu Nr. 340/2006 pārvietos no B daļas 
uz A daļu.

38. Nākamās sanāksmes datums un vieta

Briselē,
Trešdien, 2007. gada 2. maijā, plkst. 9.00 un plkst. 15.00.

Sanāksmi slēdza plkst. 18.20.
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