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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2013)11 25_26

PROTOKOLS
Sanāksme 2013. gada 25. novembrī plkst. 15.00 – 18.30,

2013. gada 26. novembrī plkst. 9.00 – 12.30
BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta pirmdien, 2013. gada 25. novembrī, plkst. 15.05 priekšsēdētājas 
Erminia Mazzoni vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ PE523.156v01-00

Attiecībā uz darba kārtības projekta 16. punktu Tatjana Ždanoka un Angelika 
Werthmann paziņoja, ka viņas nepiekrīt priekšsēdētājas tekstam darba dokumentā par 
faktu vākšanas vizīti Galīcijā un ka 16. punktu vajadzētu no darba kārtības svītrot. 
Tika nolemts šā punkta izskatīšanu atlikt. Peter Jahr uzsvēra, ka viņa pārstāvētā grupa 
ir pret punkta izskatīšanas atlikšanu.

Darba kārtību pieņēma.

2. Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika 2013. gada 17. oktobrī

Angelika Werthmann lūdza no protokola izņemt tam pievienoto Margaret Auken 
rakstisko paziņojumu par faktu vākšanas vizīti Dānijā. Priekšsēdētāja šo lūgumu ņēma 
vērā, un tika nolemts, ka pielikums ar paziņojumu no protokola tiks izņemts.

Protokolu apstiprināja.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētāja paziņoja, ka jaunais Eiropas ombuds Emily O'Reilly otrdien pirmo reizi 
piedalīsies komitejas sanāksmē, lai iepazīstinātu ar savu pirmo īpašo ziņojumu. 
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Otrdien sanāksmē piedalīsies arī Īrijas parlamenta Lūgumrakstu komitejas locekļu un 
darbinieku delegācija, lai vērotu Lūgumrakstu komitejas darbu.

Priekšsēdētāja paziņoja, ka sanāksmē piedalīsies šādu lūgumrakstu iesniedzēji vai viņu 
pārstāvji. Pirmdien, 25. novembrī:

- lūgumraksts Nr. 0689/1998 par svešvalodu lektoru situāciju Itālijā: David Petrie un 
James Innes;

- lūgumraksts Nr. 1954/2012 par profesionālajām kvalifikācijām Ungārijā: Bea Judit 
Bodrogi (lūgumraksta iesniedzēja pārstāve);

- lūgumraksts Nr. 1380/2011 par Komisijas atzinumu saistībā ar Ģēras pilsētas 
attīstības plānu (Ungārija): Ferenc Tibor Zsák;

- lūgumraksts Nr. 1342/2011 par Ūdens pamatdirektīvas, Direktīvas par atbildību 
vides jomā un Orhūsas konvencijas pārkāpumiem: Noelia Jurado Ortega
(lūgumraksta iesniedzējas pārstāve);

- darba dokumenta izskatīšana par faktu vākšanas vizīti Grieķijā: Kyriakos Gkikas un 
Jean Papadopoulos;

- lūgumraksts Nr. 0847/2011 par Eiropas civildienesta darbavietu samazināšanu: 
Mohammad Reza Fardoom.

Otrdien, 26. novembrī:

- lūgumraksts Nr. 1441/2012 par atkritumu poligonu Bois du Roi (Francija): Jean-
Claude Bocquillon (lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis);

- lūgumraksts Nr. 1194/2013 par jauna atkritumu poligona noteikšanu Romai 
(Falcognana), lai aizstātu Malagrotta: Andrea Panetto (lūgumraksta iesniedzējas 
pārstāvis);

- lūgumraksts Nr. 1574/2013 par to pašu jautājumu: Pasquale Calzetta;
- lūgumraksts Nr. 1713/2013 par to pašu jautājumu: Alfredo Pallone (EP deputāts);
- lūgumraksts Nr. 1856/2013 par to pašu jautājumu: Laura Pasetti;
- lūgumraksts Nr. 0051/2013 par gāzes projektiem Huelva (Spānija): Pedro Jimenez 

San Jose un Francisco Velasco Heredero (Gas Natural vārdā); 
- lūgumraksts Nr. 0085/2013 par gāzes ieguvi bez IPPC licences: David 

Hammerstein (lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis). 

Priekšsēdētāja informēja komitejas locekļus, ka priekšsēdētājas piezīmju pielikums, kā 
arī apšaubāmo dokumentu saraksts ir izdalīts, nekādi iebildumi nav reģistrēti un šie 
dokumenti tiks pievienoti sanāksmes protokolam.

Priekšsēdētāja arī informēja komitejas locekļus, ka Rolandas Paksas, kurš sagatavojis 
PETI atzinumu par gada pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību, uz 
sanāksmi ierasties nevarēja un viņu aizstās Juozas Imbrasas. 

4. Citi jautājumi

Carlos José Iturgaiz Angulo (priekšsēdētājas vietnieks) ierosināja Galīcijas darba 
dokumenta procedūru izskatīt koordinatoru sanāksmē, kas notiks vēlāk pēcpusdienā.

*** Balsošanas laiks ***
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5. Atzinums par 29. gada pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību

Pieņemtie grozījumi: 1, 2, 3, mutisks grozījums (1.a punkts (jauns)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 1. kompromisa grozījums, 17, 21, 26, 31, 32, mutisks grozījums (9.b punkts 
(jauns)), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 un 44.
Noraidītie grozījumi: 5, 9, 22 (1. daļa), 30, 40, 45 un 46.
Spēku zaudējušie grozījumi: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (2. daļa), 28 un 29.
Atsauktie grozījumi: nav.
Galīgais balsojums: pieņemts ar 14 balsīm „par”, vienu balsi „pret” un nevienam 
komitejas loceklim neatturoties.

*** Balsošanas beigas ***

Klātesot Eiropas Komisijas pārstāvjiem

A. Lūgumraksti, kurus ir ierosināts apspriest komitejā, pamatojoties uz Komisijas 
rakstisko atbildi vai citiem saņemtajiem dokumentiem

6. Lūgumraksts Nr. 0749/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
M. B., par ķermeņa rentgena skeneru izmēģinājuma perioda pagarinājumu 
Mančestras lidostā
un
lūgumraksts Nr. 1636/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
M. B., par ķermeņa skeneriem Apvienotās Karalistes lidostās

Runātāji: priekšsēdētāja, Kai Tulllius (Eiropas Komisija) un Victor Boştinaru.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu slēgt, pamatojoties uz Komisijas paziņojumu, ka 
Mančestras lidosta vecos rentgena skenerus nesen nomainīja pret jauniem milimetru 
viļņu skeneriem un ka Apvienotā Karaliste nesen atcēla tā dēvēto „bez skenēšanas 
nebūs lidojuma” politiku. Tagad ikvienam, kurš nevēlas iet cauri lidostas skenerim, 
tiek piedāvātas alternatīvas pārbaudes metodes.

7. Lūgumraksts Nr. 0689/1998, ko Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia
vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais David Petrie, par 
svešvalodu lektoru situāciju Itālijā
un
lūgumraksti Nr. 0508 un 0509/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgie Simon Lander un Cheryl Wolley, par diskriminatīvu attieksmi 
pret svešvalodu lektoriem Cagliari universitātē un citās Itālijas universitātēs

Runātāji: priekšsēdētāja, David Petrie (lūgumraksta iesniedzējs), Francisco Perez 
Flores (Eiropas Komisija), Margrete Auken, Victor Boştinaru un Jaroslav Paška.
Lēmums: lūgumrakstu izskatīšanu turpināt, līdz būs saņemta papildu informācija no 
Eiropas Komisijas.

8. Lūgumraksts Nr. 1954/2012, ko Dzemdību namu apvienības vārdā iesniedza 
Ungārijas valstspiederīgais Fazakas Palma un kam pievienoti vēl divi paraksti, 
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par Direktīvas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu varbūtēju pārkāpumu no 
Ungārijas puses

Runātāji: priekšsēdētāja, Bea Judit Bodrogi (lūgumraksta iesniedzēja pārstāve), 
Konstantionos Tomaras (Eiropas Komisija), Kinga Göncz, Margrete Auken un Victor 
Boştinaru.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu turpināt, līdz būs saņemta papildu informācija no 
Eiropas Komisijas un lūgumraksta iesniedzēja.

9. Lūgumraksts Nr. 1380/2011, ko biedrības Society of Conservationists of Eastern 
Hungary vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Ferenc Tibor Zsák, par 
Eiropas Komisijas sniegto atzinumu C(2011) 351 par faunas un floras 
aizsardzību saistībā ar izmaiņām Ģēras pilsētas attīstības plānā (Ungārija)

Runātāji: priekšsēdētāja, Ferenc Tibor Zsák (lūgumraksta iesniedzējs), Przemyslaw 
Oginski (Eiropas Komisija), Margrete Auken un Jaroslav Paška.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu turpināt, līdz būs saņemta papildu informācija no 
Eiropas Komisijas. Tiks pieprasīts Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas atzinums.

10. Lūgumraksts Nr. 1342/2011, ko Melnā stārķa ornitologu biedrības (Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Rosmarie 
Hennecke-Gramatzki, par Ūdens pamatdirektīvas, Direktīvas par atbildību vides 
jomā un Orhūsas konvencijas pārkāpumiem San Bernabé, Alhesirasā (Kadisa)

Runātāji: priekšsēdētāja, Noelia Jurado Ortega (lūgumraksta iesniedzējas pārstāve), 
José Maria Ramos Florido (Eiropas Komisija), Iñaki Irazabalbeitia Fernández un 
Victor Boştinaru.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu turpināt, līdz būs saņemta papildu informācija no 
Eiropas Komisijas. Tiks nosūtīta vēstule Spānijas pastāvīgajam pārstāvim.

Sanāksme turpinājās plkst. 16.53 priekšsēdētājas vietnieka Carlos José Iturgaiz Angulo 
vadībā.

11. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Grieķijā (2013. gada 17.–20. septembrī)

Runātāji: Carlos José Iturgaiz Angulo (delegācijas vadītājs), Marino Baldini, Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos
(lūgumraksta iesniedzējs) un Kyriakos Gkikas (lūgumraksta iesniedzējs). Delegācijas 
dalībniekiem ir jātiekas, lai izskatītu priekšlikumus attiecībā uz ieteikumiem un lai 
pabeigtu dokumentu.

12. Lūgumraksts Nr. 0847/2011, ko Solidarity, Independence and Democracy (SID) 
vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Mohammad Reza 
Fardoom, par Eiropas civildienesta darbavietu samazināšanu

Runātāji: priekšsēdētājs un Mohammad Reza Fardoom (lūgumraksta iesniedzējs).
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu turpināt. Tiks pieprasīts Budžeta komitejas 
atzinums.
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Sanāksme turpinājās plkst. 17.58 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā. Plkst. 18.04 
sanāksme tika pārtraukta. 

13. Koordinatoru sanāksme (aiz slēgtām durvīm)

* * * 

Otrdien, 2013. gada 26. novembrī plkst. 9.00

Sanāksme tika atsākta plkst. 9.10 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

14. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Lūgumrakstu komitejas darba metožu ieviešana

Koordinatori iepazinās ar starpposma ziņojumu par darba metožu ieviešanu, ko saskaņā ar 
2013. gada jūnijā un oktobrī pieņemtajiem koordinatoru lēmumiem bija sagatavojis komitejas 
sekretariāts, un pievērsa uzmanību gūtajiem panākumiem, kā arī tam, cik lielā mērā ir 
samazinājies iekavētā darba apjoms. Viņi vienojās, ka metožu efektivitāte ir periodiski 
jāpārbauda.

Iepazīstināšana ar topošo lūgumrakstu tīmekļa portālu

Koordinatori iepazinās ar kopsavilkuma dokumentu par jaunā lūgumrakstu tīmekļa portāla 
izveidi. Viņi atzinīgi novērtēja pieņemto pieeju un līdz šim paveikto darbu. Viņi arī atzinīgi 
izteicās par filtra anketas projektu un vienojās, ka līdz 2014. gada janvāra beigām ir jāparedz 
izmēģinājuma posms, kura laikā komitejas locekļi un viņu darbinieki varēs iepazīties ar jauno 
portālu, izmēģināt to un vajadzības gadījumā ierosināt iespējamos uzlabojumus. Margrete 
Auken uzsvēra, ka portāla izveidē ir jāievēro Reglaments, tostarp tā 202. pantā paredzētā 
iespēja personām, kas nav (galvenās) lūgumraksta iesniedzējas, pievienot savu parakstu, lai 
atbalstītu lūgumrakstu.

Eiropas ombuda īpašais ziņojums par sūdzību saistībā ar Frontex

Koordinatori vienojās lūgt atļauju, lai komiteja varētu sagatavot ziņojumu par Eiropas 
ombuda ziņojumu saskaņā ar Reglamenta 205. panta 2. punktu. Priekšroka iecelt šā ziņojuma 
referentu ir S&D grupai. Ziņojuma sagatavošanai ir noteikts šāds grafiks: komiteja ziņojumu 
pieņems martā, un ziņojums tiks sniegts un par to tiks balsots plenārsēdē aprīlī.

Lēmumi par steidzamības procedūrām

Ar atsevišķiem balsojumiem koordinatori šādi pauda savu nostāju par steidzamības procedūru 
priekšlikumu:

- lūgumraksti Nr. 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 
2056/2013 un 2091/2013 par imigrāciju Vidusjūras reģionā un jo īpaši par nesenajiem 
notikumiem Lampedūzā: pieņemts vienbalsīgi;

- lūgumraksts Nr. 2259/2013, kam pievienoti vairāk nekā 55 000 parakstu, par Itālijas 
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neatbilstības likuma Nr. 190/2012 piemērošanu ar atpakaļejošu spēku un par aizliegumu 
kandidēt vēlēšanās personām, kas bijušas notiesātas: noraidīts, kamēr nav nodrošināts 
tulkojums, kas ļaus pamatīgāk un pilnīgāk izprast šo jautājumu;

- lūgumraksts Nr. 1753/2013 par pašreizējo kontroles problēmu uz Spānijas robežas ar 
Gibraltāru: noraidīts, jo netika konstatēta steidzamība;

- lūgumraksts Nr. 1845/2013, kurā ierosināta Eiropas mēroga atbildības apdrošināšana 
attiecībā uz kodolreaktoriem (pievienoti 14 658 paraksti): noraidīts, jo netika konstatēta 
steidzamība;

- lūgumraksts Nr. 1784/2013 par Lionel Gilberti izdošanu: pieņemts ar balsu vairākumu.

Darba kārtību projekti

Koordinatori jau bija rakstveidā apstiprinājuši darba kārtības projektu 5. decembra sanāksmei. 
Viņi tika informēti, ka tiks izdalīts darba kārtības projekts 16. decembra sanāksmei un ka 
komitejas locekļi varēs tajā ierosināt izmaiņas.

Lūgumi grozīt ieteikumus

Koordinatori apstiprināja visus lūgumus grozīt ieteikumus, izņemot ieteikumu attiecībā uz 
lūgumrakstu Nr. 0324/2013, kas pēc Victor Boştinaru lūguma paliek nemainīgs, proti, 
saskaņā ar sekretariāta ieteikumu lūgumraksts ir nepieņemams.

Informatīvi jautājumi

Koordinatori iepazinās ar šādiem dokumentiem:

- projekts vēstulei, kas adresējama Lietuvas pastāvīgajam pārstāvim, par lūgumrakstu 
Nr. 0358/2011;

- vēstule, kas saskaņā ar koordinatoru 2013. gada 17. oktobra lēmumu 24. oktobrī tika 
nosūtīta Komiteju priekšsēdētāju konferencei, atkārtoti pieprasot abus patstāvīgos 
ziņojumus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un par Tiesā izskatāmajām lietām;

- projekts vēstulei, kas saskaņā ar koordinatoru 2013. gada 17. oktobra lēmumu jānosūta 
Padomes prezidentvalstij un Komisijai, par Marrākešas līguma steidzamu ratifikāciju 
attiecībā uz lasāmvielu neredzīgajiem.

Koordinatori tika informēti par šādu grafiku:

2013. gada ziņojums par ES pilsonību (pamatojoties uz COM(2013)0269 final)
Referents: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Iepazīstināšana ar ziņojuma projektu angļu valodā: otrdiena, 26. novembris
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 16. decembris
Iepazīstināšana ar grozījumiem: 20.–21. janvāris
Ēnu referentu sanāksme: janvāra beigas
Balsošana PETI: 2014. gada 10.–

11. februāris
Paredzamais plenārsēdes datums: februāra otrā puse
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Ziņojums par PETI darbību 2013. gadā
Referents: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

Pirmā viedokļu apmaiņa par darba dokumentu: ceturtdiena, 
5. decembris

Iepazīstināšana ar ziņojuma projektu: 2014. gada 20.–
21. janvāris

Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 24. janvāris
Iepazīstināšana ar grozījumiem un balsošana PETI: 2014. gada 10.–

11. februāris
Paredzamais plenārsēdes datums: 2014. gada 

27. februāris

Peter Jahr informēja koordinatorus, ka Lena Kolarska-Bobińska, kuru PPE bija iecēlusi par 
PETI gada ziņojuma referenti, ir atkāpusies no amata Parlamentā, lai kalpotu savai valstij kā 
jaunā Polijas zinātnes un augstākās izglītības ministre. Gada ziņojuma referenta pienākumus 
pārņems Jarosław Leszek Wałęsa.

Koordinatori iepazinās arī ar šādiem dokumentiem:

- atsauksme par pasākumu „2013. gada darba forums par ANO Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām īstenošanu Eiropas Savienībā”;

- vēstule, ko nosūtījis cilvēku ar invaliditāti Eiropas forums, ar priekšlikumu izveidot 
Lūgumrakstu komitejas vadītu darba grupu, un vēstule, ko visu komiteju priekšsēdētājiem 
nosūtījis Klaus-Heiner Lehne, aicinot izteikt ieinteresētību (uz šo vēstuli PETI
priekšsēdētāja sniegs attiecīgu atbildi).

Citi jautājumi

Koordinatori ņēma vērā, ka ir atlikta darba dokumenta izskatīšana par faktu vākšanas vizīti 
Galīcijā, kā lēma vairākums komitejas locekļu. Tika nolemts, ka dokumentu izskatīs Prezidija 
koordinētā sanāksmē, lai mēģinātu panākt delegācijas dalībnieku vienošanos par aprakstošo 
daļu. Koordinatori apstiprināja darba dokumenta grozījumu un apstiprināšanas grafiku un 
termiņus:

Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 27. novembris
Grozījumu izskatīšana: 2013. gada 5. decembris (tulkojums vēl nav pieejams)
Balsošana: 2013. gada 16. decembris

15. 2013. gada ziņojums par ES pilsonību. ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne 
(COM(2013)0269 final)

Runātāji: priekšsēdētāja, Nikolaos Salavrakos (referents), Tatjana Ždanoka, Heinz 
K. Becker, Nikolaos Chountis un Victor Boştinaru.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 16. decembris
Grozījumu izskatīšana: 2014. gada 20.–21. janvāris
Pieņemšana komitejā: 2014. gada 10.–11. februāris
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16. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Galīcijā, Spānijā

Šā jautājuma izskatīšana tika atlikta.

17. Lūgumraksts Nr. 1441/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Didier Malé, 
par atkritumu poligonu Bois du Roi (Francijā)

Runātāji: priekšsēdētāja, Jean-Claude Bocquillon (lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis), 
Bartosz Zambrycki (Eiropas Komisija), Carlos José Iturgaiz Angulo (Phillippe 
Boulland vārdā) un Peter Jahr.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu turpināt, līdz būs saņemta papildu informācija no 
Eiropas Komisijas.

18. Lūgumraksts Nr. 1194/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Lidia Panetto, 
par jauna atkritumu poligona noteikšanu Romai (Falcognana), lai aizstātu 
Malagrotta,
un
lūgumraksts Nr. 1574/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Pasquale 
Calzetta, par atkritumu apstrādi Falcognana,
un
lūgumraksts Nr. 1713/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais, EP deputāts 
Alfredo Pallone kopīgi ar vēl četriem EP deputātiem, par to pašu jautājumu,
un
lūgumraksts Nr. 1856/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Laura Pasetti, 
par to pašu jautājumu,
un
lūgumraksts Nr. 1968/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Luigino Bucchi, 
par to pašu jautājumu,
un
lūgumraksts Nr. 2330/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā, EP deputāte 
Roberta Angelilli, par to pašu jautājumu

Runātāji: priekšsēdētāja un Andrea Baffoni (lūgumraksta iesniedzēja pārstāve), 
priekšsēdētāja (kura pārtrauca uzstāšanos, lai sveiktu Īrijas parlamenta Izmeklēšanas, 
uzraudzības un lūgumrakstu komitejas delegāciju), Pasquale Calzetta (lūgumraksta 
iesniedzējs), Laura Pasetti (lūgumraksta iesniedzēja), Luigino Bucchi (lūgumraksta 
iesniedzējs), Ion Codescu (Eiropas Komisija), Margrete Auken, Judith A. Merkies, 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, priekšsēdētāja un Roberta Angelilli.
Lēmums: lūgumrakstu izskatīšanu turpināt, līdz būs saņemta papildu informācija no 
Eiropas Komisijas. Vides komisāram Janez Potočnik tiks nosūtīta vēstule ar 
uzaicinājumu ierasties komitejā, lai pārrunātu jautājumu par atkritumu pārstrādes 
situāciju Lazio, un ar ieteikumu viņam apmeklēt attiecīgās vietas Lazio reģionā.

19. Lūgumraksts Nr. 0051/2013, ko Izquerda Unida vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Pedro Jimenez San José, par dabasgāzes ieguves, uzglabāšanas 
un transportēšanas projektu apstiprināšanu Doñana (Huelva) — Natura 2000
teritorijā
un
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lūgumraksts Nr. 0085/2013, ko Asocación Mesa de la Ría de Huelva vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Aurelio González Peris, par gāzes ieguvi un 
uzglabāšanu pazemē un par atkritumu apsaimniekošanu Doñana (Huelva) bez 
IPPC licences kopš 2008. gada

Runātāji: priekšsēdētāja, Pedro Jimenez San José (lūgumraksta iesniedzējs), David 
Hammerstein (otrā lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis), Ion Codescu (Eiropas 
Komisija), Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero
(Gas Natural, Doñana dabasgāzes projekta operatora, pārstāvis (lūgumraksts 
Nr. 0051/2013)), Luis Yáñez-Barnuevo García un Iñaki Irazabalbeitia Fernández.
Lēmums: lūgumrakstu izskatīšanu turpināt, līdz būs saņemta papildu informācija no 
Eiropas Komisijas.

20. Īrijas parlamenta Izmeklēšanas, uzraudzības un lūgumrakstu komitejas (IULK) 
priekšsēdētāja paziņojums

Runātāji: priekšsēdētāja un Pádraig Mac Lochlainn TD (IULK priekšsēdētājs), kurš 
pateicās Lūgumrakstu komitejai par viņa delegācijas uzaicināšanu un laipno 
uzņemšanu. Viņš uzsvēra, ka EP Lūgumrakstu komiteja ir labākais piemērs tam, kā 
lūgumrakstu komitejām būtu jāstrādā, un ka apmeklējuma galvenais mērķis bija vērot 
PETI procedūras un mācīties no tām. Pádraig Mac Lochlainn īpaši pateicās David 
Lowe (PETI sekretariāta vadītājam), kurš IULK darbības sākumposmā bija sniedzis 
ļoti noderīgus un vērtīgus padomus. Viņš īsi aprakstīja IULK pilnvaras un procedūras 
un uzsvēra pašreizējā Eiropas ombuda Emily O'Reilly ļoti lielo atbalstu komitejas 
izveidē.

21. Eiropas ombuda Emily O'Reilly uzstāšanās, iepazīstinot ar savu īpašo ziņojumu 
par sūdzību saistībā ar Frontex

Runātāji: priekšsēdētāja, kas sveica un iepazīstināja ar jauno Eiropas ombudu, Emily 
O'Reilly (Eiropas ombuds), kas komiteju iepazīstināja ar savu pirmo īpašo ziņojumu, 
Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Emily O'Reilly
(Eiropas ombuds), kura atbildēja uz jautājumiem, ko viņai bija uzdevuši iepriekšējie 
runātāji, un priekšsēdētāja, kas informēja ombudu, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
nolēmusi steidzami izskatīt vairākus lūgumrakstus par imigrācijas problēmām 
Vidusjūras reģionā.

 * * * 

Sanāksme beidzās plkst. 12.36.

* * *

B. Lūgumraksti, kuru izskatīšana tiks slēgta, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 
rakstisko atbildi vai citiem saņemtajiem dokumentiem

Tika slēgta šādu lūgumrakstu izskatīšana: Nr. 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 
1595/2009, 1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 
1485/2012, 1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 
1518/2012, 1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 
1658/2012, 1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 un 1738/2012.
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Lūgumraksti Nr. 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 un 1514/2012 tiks pārcelti no 
darba kārtības B daļas, lai tos vēlāk apspriestu citas sanāksmes A daļā.

22. Nākamās sanāksmes datums un vieta

Ceturtdien, 2013. gada 5. decembrī, plkst. 9.00 – 12.30

Pielikumi:

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