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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV1017-01

PROTOKOLS
Sanāksme 2013. gada 17. oktobrī plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta ceturtdien, 2013. gada 17. oktobrī plkst. 9.10 priekšsēdētājas Erminia 
Mazzoni vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ (2013)226_1

Darba kārtību pieņēma.

Runātāji: priekšsēdētāja, Nikolaos Salavrakos un Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Darba kārtības projektu apstiprināja tādu, kā norādīts šajā protokolā.

2. Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika:

2013. gada 16. un 17. septembrī.

Protokolu apstiprināja.

3. Citi jautājumi

Runātāji: priekšsēdētāja, Philippe Boulland un Kinga Göncz.

Intervences attiecās uz lūgumrakstiem Nr. 0979/2012, 1298/2012 un 1571/2012, kuru 
izskatīšanu lūdza turpināt; tas tika pierakstīts.
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4. Atzinums par 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 
(2011. gads)
JURI komitejai (2013/2119(INI))
Referents: R. Paksas (EFD)
- atzinuma projekta izskatīšana

Runātāja: Mara Bizzotto referenta vārdā, Iñaki Irazabalbeitia Fernández un Tamas 
Barsi (Komisija).

Lēmums: grozījumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 30. oktobrī plkst. 17.00;
grozījumu izskatīšana un balsošana: 2013. gada 25. novembrī.

5. Lūgumraksts Nr. 1633/2012, ko Comitato Libera informazione Radio Televisiva
(Itālija) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie Mara Bizzotto, Gino Agerde un 
Rosario Boschieri un kam pievienoti 11 432 paraksti, par RAI TV (Itālija) 
abonentmaksas neatbilstību ES tiesību aktiem

Runātāji: priekšsēdētāja, Rosario Boschieri (lūgumraksta iesniedzēja), Avv. Rigo 
(lūgumraksta iesniedzējs), Simona Martorelli (RAI pārstāve), Wouter Pieke (Komisija), Mara 
Bizzotto (lūgumraksta iesniedzēja, EP deputāte), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Mario Borghezio un Matteo Salvini.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, un to vajadzētu vēlreiz apspriest 
2014. gada marta sanāksmē. Uz šo sanāksmi vajadzētu uzaicināt pārstāvi no Itālijas 
parlamenta komitejas, kura veic RAI uzraudzību, kā arī Komisijas pārstāvi, kurš darbojas 
plašsaziņas līdzekļu jomā. Komisijai tiks lūgta papildu informācija.

6. Lūgumraksts Nr. 1022/2012, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Sean Lawless, par 
valsts iestāžu kļūdainu noteikumu un nosacījumu piemērošanu attiecībā uz 
vienreizējiem saimniecības maksājumiem un mazāk attīstītu reģionu shēmām 
Golvejā, Īrijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Teresa Murphy (lūgumraksta iesniedzēja), Valerie Adam 
(Komisija), Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher un Mairead McGuinness.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta. Komisijai tiks lūgta papildu informācija un 
nosūtīts revīzijas ziņojums par šīs lietas specifiku. Īrijas Lauksaimniecības ministrijai tiks 
nosūtīta vēstule, lūdzot precizēt izmantotās metodes un norādīt iemeslus šādai acīmredzamai 
neatbilstībai. Lieta tiks nodota Lauksaimniecības un lauku attīstības komisijai.

7. Lūgumraksts Nr. 0760/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Cosimo 
Fracasso, par dioksīna trauksmi Taranto pilsētā

Runātāji: priekšsēdētāja, Antonia Battaglia (lūgumraksta iesniedzēja vārdā), Ion Codescu 
(Komisija), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández un Ivo Vajgl. 
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Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta. Komisijai ir jāsniedz papildu informācija 
un, ņemot vērā to, ka šis lūgumraksts tika iesniegts pirms sešiem gadiem, ir jāpaātrina 
pārkāpuma procedūra pret Itāliju.

*** Balsošanas laiks ***

8. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Polijā (2013. gada 29.–31. maijā)
- grozījumu izskatīšana (grozījumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 25. septembrī)
- FVV ziņojuma apstiprināšana

Lēmums: ziņojumu pieņēma ar 19 balsīm „par”, divām balsīm „pret” un nevienam komitejas 
loceklim neatturoties.
Pieņemtie grozījumi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 un 21.
Grozījumi Nr. 7 un 19 bija zaudējuši spēku, un grozījumi Nr. 16 un 22 tika atsaukti.

9. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Dānijā (2013. gada 20. un 21. jūnijā)
- grozījumu izskatīšana (grozījumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 3. oktobrī 
plkst. 12.00)
- FVV ziņojuma apstiprināšana

Runātāja: Angelika Werthmann.

Lēmums: ziņojumu pieņēma ar 20 balsīm „par”, vienu balsi „pret” un nevienam komitejas 
loceklim neatturoties.
Pieņemtie grozījumi: 2, 3, 6, 9, 11, 14 un 17, mutisks grozījums par sesto ieteikumu un 
kompromisa grozījums par 11.a ieteikumu (jauns).
Noraidītie grozījumi: 1, 5, 7 un 18.

Grozījumi Nr. 4, 8, 10, 12, 15 un 16 bija zaudējuši spēku, un grozījums Nr. 13 tika atsaukts.

10. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Grieķijā (2013. gada 17.–20. septembrī)
- provizorisks mutisks ziņojums
   

Runātāji: Carlos José Iturgaiz Angulo un Marino Baldini.

Komitejas locekļi pauda apmierinātību ar vizītes iznākumu un organizāciju. Plašs rakstisks 
ziņojums tiks sniegts kādā no nākamajām sanāksmēm.

No plkst. 11.30 līdz 12.30 — koordinatoru sanāksme (aiz slēgtām durvīm)

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 12.45.

°°°
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Sanāksme tika atsākta plkst. 15.00 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

11. Priekšsēdētājas paziņojumi par 2013. gada 16. septembrī pieņemtajiem 
koordinatoru lēmumiem

a) Jaunākā informācija par faktu vākšanas vizītēm

 Notre Dame des Landes (Francija) — Priekšsēdētāju konference nedeva atļauju doties 
misijā.

 Evro upe (Spānija) — lēmuma pieņemšana par iespējamu faktu vākšanas vizīti tika 
atlikta līdz nākamajam sasaukumam.

 Lūgumraksts par Apvienotās Karalistes iespējamu pārkāpumu, neīstenojot ES 
direktīvu par atkritumu poligoniem attiecībā uz Houghton-le-Spring atkritumu 
izgāztuvi — arī šā jautājuma izskatīšana tika atlikta līdz nākamajam sasaukumam. 

b) Pārskats par jaunākajiem ziņojumiem un atzinumiem

Koordinatori nolēma neiesniegt rezolūciju par bišu drošību un ilgtspējīgu medus ražošanu 
attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0812/2011.

c) Reglamenta VII pielikuma grozījumu izskatīšana

Sekretariāts ierosināja šādus grozījumus:

„Šī komiteja ir atbildīga par:
1. lūgumrakstu saņemšanu, novērtēšanu un ar to saistītām turpmākām darbībām;
2. attiecībām ar Eiropas ombudu;
3. atklātu sēžu organizēšanu par veiksmīgām Eiropas pilsoņu iniciatīvām kopā ar 

atbildīgo komiteju;
4. personu ar invaliditāti tiesību aizsardzību saskaņā ar Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.”

Visi grozījumi tika pieņemti, izņemot pēdējo, kuram nepiekrita SD un PPE.
Neraugoties uz to, PETI turpinās darbību personu ar invaliditāti jomā.

d) Mutiskie jautājumi

Koordinatori nolēma izskatīšanai plenārsēdē iesniegt mutiskus jautājumus attiecībā uz:
 lūgumrakstiem par hipotēku banku praksi Spānijā;
 lūgumrakstiem par krāpnieciskām darbībām un iespējamiem ļaunprātīgas 

izmantošanas gadījumiem, Spānijas krājbanku klientiem pārdodot finanšu 
instrumentus;

 lūgumrakstiem par atkritumu apsaimniekošanu Kampānijā;
 lūgumrakstiem par dzīvnieku labturību.
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Mutisko jautājumu projekti tiks izdalīti apstiprināšanai.

e) Juridiskā dienesta atzinums par faktu vākšanas vizīšu ziņojumiem

 Koordinatori tika informēti par Juridiskā dienesta atzinumu par faktu vākšanas vizīšu 
ziņojumiem „Reglamenta 202. panta 5. punkta interpretācija — kārtība, kas jāievēro 
attiecībā uz ziņojuma pieņemšanu, ja starp faktu vākšanas vizītes dalībniekiem ir radušās 
domstarpības”. Juridiskais dienests apstiprināja noteikumus, kas paredz, ka par misijas 
ziņojuma saturu vienojas delegācijas dalībnieki. Domstarpību gadījumā jāņem vērā visi 
viedokļi, un ieteikumu politiskais saturs ir jāgroza un par to jābalso visai komitejai. 

12. Priekšsēdētājas paziņojumi par 2013. gada 17. oktobrī pieņemtajiem koordinatoru 
lēmumiem

a) Jaunākā informācija par faktu vākšanas vizītēm

 Īrija — misija tika atcelta, jo nebija dalībnieku, kuri vēlētos tajā piedalīties, kā arī dažu 
ar Īrijas parlamentu saistītu organizatorisku iemeslu dēļ.

b) Pārskats par jaunākajiem ziņojumiem un atzinumiem

Saskaņā ar d'Hondt sistēmu ziņojumu sagatavošana tika uzticēta šādām grupām:

 ziņojums par ES pilsonību — EFD;
 ziņojums par komitejas darbību 2013. gadā — PPE.

Grupas tika uzaicinātas iecelt referentus līdz 2013. gada 21. oktobrim.

Koordinatori vienojās par vēstules projekta nosūtīšanu LIBE komitejai attiecībā uz 
ziņojumu par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā.

Attiecībā uz ECON komitejas ierosināto ziņojumu par krīzes ietekmi, attiecībā uz kuru 
pašlaik tiek gaidīta atļauja, koordinatori nolēma, ka PETI varētu sniegt atzinumu 
detalizētas vēstules veidā, aprakstot komitejas galvenos secinājumus pēc PETI
organizētās 24. septembra uzklausīšanas „Krīzes ietekme uz Eiropas iedzīvotājiem un 
demokrātiskās iesaistes pastiprināšanu Savienības pārvaldībā”, kā arī uz saņemto 
lūgumrakstu izskatīšanu.

c) Komitejas novembra sanāksmes darba kārtības projekts

Darba kārtības projekts tika apstiprināts, tajā iekļaujot arī lūgumrakstu Nr. 0847/2011.

d) Procedūras jautājumi

Koordinatori ar balsu vairākumu apstiprināja virkni pasākumu, kurus četri no viņiem bija 
iesnieguši attiecībā uz lūgumrakstu izskatīšanu (skat. papildu pielikumu), norādot, ka 
pilnībā atbalsta sekretariātu, kurš cenšas tikt galā ar iekavēto darbu pie jauno lūgumrakstu 
kopsavilkumu sagatavošanas. 
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Sekretariāts informēja komitejas locekļus par papildu slodzi 2013. gadā un par to, kādas 
sekas ir radījušas vakantās amata vietas, kuras saglabājušās pārmērīgi ilgu laiku.

Komitejas locekļi tika informēti arī par to, kādas sekas ir daudzo faktu vākšanas vizīšu 
organizēšanai 2013. gadā, ombuda vēlēšanu organizēšanai un citiem faktoriem, kas ir 
aizkavējuši kopsavilkumu sagatavošanu. 

e) Steidzamības procedūra

Koordinatori vienojās par steidzamības procedūras piemērošanu šādiem lūgumrakstiem:

 lūgumrakstam Nr. 0051/2013;
 lūgumrakstiem Nr. 1194/2013 un 1574/2913 un citiem iespējamiem 

lūgumrakstiem par Malagrotta poligonu.

Koordinatori nolēma lūgumrakstam Nr. 0570/2013 steidzamības procedūru nepiemērot, 
bet gan nosūtīt vēstuli kompetentajām valsts iestādēm, pieprasot papildu informāciju par 
šo jautājumu.

f) Mutiskie jautājumi

 Koordinatori apstiprināja lēmumu izskatīšanai plenārsēdē iesniegt mutiskus 
jautājumus attiecībā uz lūgumrakstiem par dzīvnieku labturību, par hipotēku banku 
praksi Spānijā, par krāpnieciskām darbībām un iespējamiem ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumiem, Spānijas krājbanku klientiem pārdodot finanšu 
instrumentus, un par atkritumu apsaimniekošanu Kampānijā.

g) Citi jautājumi

 Koordinatori nolēma Komiteju priekšsēdētāju konferencei atkārtoti iesniegt 
pieprasījumu attiecībā uz patstāvīgo ziņojumu par pilsoņu iniciatīvu un par Tiesā 
vēl neizskatītajiem lūgumrakstiem.

 Koordinatori ar balsu vairākumu vienojās slēgt lūgumraksta Nr. 1298/2012 
izskatīšanu (SD, ALDE, EFD „par”, PPE „pret”; GUE atturējās).

 Tika apstiprināts PETI sanāksmju kalendārs 2014. gadam.
 Tika pieminēts projekts programmai „2013. gada darba forums par ANO 

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Eiropas Savienībā”.
 Priekšsēdētāja lūdza paust atbalstu vēstulei, kas jāsagatavo Padomes 

prezidentvalstij un Komisijai, par Marrākešas līguma steidzamu ratifikāciju 
attiecībā uz lasāmvielu neredzīgajiem.

Runātāji: priekšsēdētāja, Zoltán Bagó, Edit Bauer un Alajos Mészáros. 

13. Lūgumraksts Nr. 0660/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Anna Spyra, par 
kopējiem Eiropas standartiem profilakses un ārstēšanas iniciatīvām, kas attiecas uz 
grūtniecību un dzemdībām

Runātāji: priekšsēdētāja, Anna Spyra (lūgumraksta iesniedzēja), Isabel de la Mata 
(Komisija), Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru un Lena Kolarska-Bobińska.
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Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta. Eiropas Komisijai tiks lūgta informācija 
par zīdaiņu mirstības un invaliditātes rādītājiem Eiropas Savienībā un par iespēju piemērot 
LESD 168. panta 5. un 6. punktu. Tiks pieprasīts Polijas Pastāvīgās pārstāvniecības un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinums.

14. Lūgumraksts Nr. 1454/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
William Sanders, par iespējamu diskrimināciju attiecībā uz Anglijas studentu 
studiju maksu Skotijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Antoniu Marc (Komisija), Peter Jahr un Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta. Komisijai tiks lūgta papildu informācija. 
Tiks nosūtīta vēstule Skotijas Lūgumrakstu komitejai.

Plkst. 16.15 sanāksmes vadību pārņēma priekšsēdētājas vietnieks Carlos José Iturgaiz 
Angulo.

15. Lūgumraksts Nr. 1186/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Michael Cain, par Apvienotās Karalistes pilsoņu medicīnisko apdrošināšanu 
Francijā
un
lūgumraksts Nr. 1218/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Peter Djordjevic, par Apvienotās Karalistes pilsoņu medicīnisko apdrošināšanu 
Francijā

Runātāji: priekšsēdētājs, Els Vertongen (Komisija).

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana tiks turpināta. Komisijai tiks lūgta papildu 
informācija. Komisijai vajadzētu nekavējoties uzsākt pārkāpuma procedūru, jo 
lūgumraksts tika iesniegts 2007. gadā.

16. Lūgumraksts Nr. 0277/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais A. K., par iespēju 
trūkumu Polijā pārsūtīt tiesas un ārpustiesas dokumentus izsniegšanai pa pastu vai 
elektroniski
un
lūgumraksts Nr. 1399/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Henryka Glenc, par 
tiesību veikt tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanai vajadzīgos pasākumus 
ierobežojumiem Polijā

Runātāji: Patrizia de Luca (Komisija) un Peter Jahr. A. K. (lūgumraksta iesniedzēja) 
nosūtītais dokuments tika izdalīts klātesošajiem.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks slēgta, pamatojoties uz Komisijas sniegto 
informāciju, kurai pilnībā piekrita komiteja. 
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17.  Lūgumraksts Nr. 1691/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Erwin 
Michaeler, par viņa Itālijas pensiju un Itālijas pensiju aģentūru INPS

Runātāji: priekšsēdētājs, Els Vertongen (Komisija) un Peter Jahr.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta. INPS tiks nosūtīta vēstule, lūdzot 
paskaidrojumu.

18. B daļas lūgumraksti

Tiks slēgta šādu lūgumrakstu izskatīšana: Nr. 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 
1020/2006, 0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 
1068/2008, 0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 
0486/2012, 0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 
1265/2012, 1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 
1416/2012, 1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 
1458/2012, 1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 
1584/2012, 1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 
1659/2012, 161/2012, 1684/2012.

Lūgumraksti, kurus pārcels no B daļas un kuru izskatīšanu turpinās: Nr. 0840/2004, 
0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 1444/2012, 
1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 1571/2012.

19. Nākamās sanāksmes laiks un vieta
 2013. gada 25. novembrī plkst. 15.00 – 18.30
 2013. gada 26. novembrī plkst. 9.00 – 12.30

Sanāksme tika slēgta plkst. 17.40.

Pielikumi

Laikā kopš pēdējās sanāksmes (2013. gada 16. un 17. septembrī) par pieņemamiem atzīto 
lūgumrakstu saraksts.
Saraksts ar lūgumrakstiem, kuri jāatsauc vai kuru izskatīšana jāslēdz vai jāatsāk saskaņā ar 
priekšsēdētājas piezīmju pielikumu.
Apšaubāmo dokumentu saraksts.

EP deputātes Margaret Auken paziņojums par faktu vākšanas vizīti Dānijā.

Papildu pielikums 

Darba metodes — oktobrī pieņemtie koordinatoru lēmumi

2013. gada 17. oktobra sanāksmē pieņemtie koordinatoru lēmumi

1. Lūgumrakstu izskatīšanas termiņi, par kuriem VIENOJĀS 2013. gada 19. jūnija 
sanāksmē, ir jāievēro bez izņēmuma un bez kavēšanās.
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2. Komitejas locekļiem ir NEKAVĒJOTIES jārisina jautājums saistībā ar iekavēto darbu pie 
lūgumrakstiem, kuri reģistrēti 2013. gadā. Līdz šim ir reģistrēti 1673 lūgumraksti, un 
tikai 50 no tiem ir nosūtīti komitejas locekļiem pieņemamības noteikšanai. Ir jāveic šādi 
neatliekami pasākumi:

 jauni pieprasījumi sagatavot ziņojumus, atzinumus, rezolūcijas un delegāciju 
vizītes netiks pieņemti, kamēr nebūs apstrādāta būtiska daļa no 2013. gadā 
reģistrētajiem lūgumrakstiem;

 kopsavilkumi un ieteikumu projekti ir nekavējoties jānosūta komitejas 
locekļiem, tiklīdz tie ir iztulkoti angļu valodā. Komitejas locekļi vienmēr var 
lūgt pārskatīt pieņemto lēmumu;

 pēc PETI sekretariāta un grupu administratoru ierosinājuma var tikt veikti arī 
citi pasākumi.

3. Ilgākā termiņā, tomēr līdz šā likumdošanas perioda beigām, ģenerālsekretāram lūdz 
pārskatīt PETI procedūras saskaņā ar Reglamenta 201., 202., 203. un 203.a pantu.

4. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš diviem filtriem, kurus ierīkot ir nolēmusi PETI: viens ir 
paredzēts Prezidentūras ģenerāldirektorātā, lai apšaubāmiem dokumentiem piemērotu 
administratīvo procesu, bet otru PETI sekretariātā izveidos ES iekšpolitikas 
ģenerāldirektorāts, lai veiktu lūgumrakstu pieņemamības tiesisko apstākļu papildu 
pārbaudi.

5. Iepriekš minētie pasākumi neskar nevienu punktu, kas paredzēts steidzamības procedūrā.
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