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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2013)228_1

PROTOKOLS
Sanāksme 2013. gada 5. decembrī plkst. 9.00 – 12.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta ceturtdien, 2013. gada 5. decembrī, plkst. 9.40 priekšsēdētājas Erminia 
Mazzoni vadībā.

1. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Attiecībā uz koordinatoru sanāksmi, kas notika tieši pirms komitejas sanāksmes no 
plkst. 09.05 līdz plkst. 09.35 tajā pašā dienā, priekšsēdētāja sniedza šādus 
paziņojumus: 

Koordinatori vienprātīgi apstiprināja prasību iesniegt lūgumrakstus Nr. 1375/2013 un 
Nr. 1666/2013 steidzamības procedūrai.

Pieņemot Peter Jahr attiecīgo priekšlikumu, koordinatori vienojās, ka pieprasījumus 
par lūgumrakstu iesniegšanu steidzamības procedūrai pieņems un par tiem nolems līdz 
koordinatoru janvāra sanāksmei, lai atvēlētu pietiekami daudz laika pirms 
priekšvēlēšanu perioda sākuma. 
16. decembra darba kārtības projektu izplatīja apstiprināšanai rakstiskā procedūrā un 
apstiprināja, bet janvāra sanāksmes (2014. gada 20.–21. janvārī) darba kārtības 
projektu izplatīs apstiprināšanai rakstiskā procedūrā pēc dažām dienām.

Attiecībā uz pētījumu, ko pasūtīja Politikas departaments, par informatīvo dokumentu 
„Eiropas pilsoņu iniciatīva — īstenošanas pirmās atziņas” ir ierosināts ar to 
iepazīstināt komitejas februāra sanāksmē (2014. gada 10.–11. februārī). Tai pašā 
mēnesī koordinatoru sanāksmē koordinatoriem būs iespēja apspriest Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas precizēto uzklausīšanas procedūru.

Komitejas locekļi ņēma vērā un apstiprināja priekšsēdētājas priekšlikumus attiecībā uz 
atbildes vēstuli Klaus Lehne, Komiteju priekšsēdētāju konferencei, par ES regulējumu, 
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kas izstrādāts saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, un par 
starpkomiteju darba grupas izveidi invaliditātes jautājumā, kā arī par programmas 
projektu nākamajai sanāksmei saistībā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām (kam jānotiek 2013. gada 18. decembrī) un pamatojuma dokumentiem.

Attiecībā uz Eiropas Ombuda īpašo ziņojumu par Frontex ir nosūtīts pieprasījums dot 
Lūgumrakstu komitejai atļauju izstrādāt patstāvīgo ziņojumu. Pēc atļaujas saņemšanas 
notika vienošanās par ziņojuma sagatavošanas un pieņemšanas provizorisku grafiku 
līdz 2014. gada aprīlim.

Koordinatori ņēma vērā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu par 
Reglamenta 202. panta 5. punktu par faktu vākšanas vizīšu ziņojumiem. 

Visbeidzot, attiecībā uz jauno Lūgumrakstu komitejas tīmekļa portālu vienojās, ka 
izmēģinājuma posmu uzsāks līdz 2014. gada janvāra beigām, ļaujot EP deputātiem 
iepazīties ar jaunās vietnes īpatnībām un pārbaudīt tās pirms publiskas ieviešanas.

2. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Attiecībā uz darba kārtības projekta 6. punktu (ziņojuma par faktu vākšanas vizīti 
Galīcijā apspriešana) Tatjana Ždanoka ierosināja neapspriest šo punktu, jo ierosinātie 
grozījumi nav iztulkoti, kā arī, iespējams, netika ievērota procedūra, ko ierosināja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja saistībā ar ziņojumu sagatavošanu par faktu 
vākšanas vizītēm. Komitejas priekšsēdētāja atgādināja Tatjanai Ždanokai koordinatoru 
lēmumu par faktu vākšanas vizīšu ziņojumu pieņemšanas termiņu un to, ka par šo 
jautājumu ir bijušas vairākas diskusijas un balsojumi. Pēc komitejas locekļu balsojuma 
(4 balsis „par”, 10 balsis „pret” atlikšanu, nevienam komitejas loceklim neatturoties) 
pieprasījumu atlikt apspriešanu par Galīciju noraidīja. Tatjana Ždanoka un Angelika 
Werthmann paziņoja, ka viņas iesniegs atšķirīgu atzinumu par ziņojumu.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētāja informēja komitejas locekļus par to, ka priekšsēdētājas piezīmju 
pielikums, kā arī apstrīdamu iesniegumu saraksts ir izdalīts un ka nekādi iebildumi nav 
konstatēti, un ka šie dokumenti tiks pievienoti sanāksmes protokolam.

4. Dažādi jautājumi

Nekādus jautājumus neapsprieda.

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

1. Lūgumraksts Nr. 0338/2012, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Georgios Floras, 
par ES tiesību aktu konkurences jomā iespējamu neievērošanu no Grieķijas 
Konkurences komisijas puses

Runātāji: Georgios Floras (lūgumraksta iesniedzējs), Dorothe Dalheimer (Eiropas 
Komisija), Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr.
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Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; Eiropas Komisijai ir jāsniedz rakstiska nostāja par šo 
jautājumu, un komiteja rīkosies saskaņā ar to.

2. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Galīcijā, Spānijā (2013. gada 11.–13. februārī) 

Runātāji: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel 
Servert Martin (Eiropas Komisija), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez Presedo, 
Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe Boulland, 
Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Tatjana Ždanoka izteica savu viedokli par darba kārtības punktu, paziņojot, ka viņa 
nepiedalīsies diskusijā par ziņojuma grozījumiem, jo viņa uzskata, ka vizītes dalībnieku 
vairākuma viedokļi ziņojuma sagatavošanas laikā netika ņemti vērā. Priekšsēdētāja savā 
atbildē paskaidroja, ka ir darīts viss iespējamais, lai panāktu vienošanos starp delegācijas 
locekļiem. Tā kā ziņojuma galīgajam noformējumam tika veltīts pārmērīgi ilgs laiks, 
komitejas locekļi uzskatīja par vajadzīgu beidzot pāriet pie tā pieņemšanas. Pēc tam 
turpinājās diskusijas par procedūras jautājumiem, par kuriem uzstājās Philippe Boulland, 
Angelika Werthmann un Francisco José Millán Mon. Antolin Sánchez Presedo vērsa 
uzmanību uz dažām būtiskām daļām tekstā un piedāvāja dažus ieteikumu grozījumus, 
atbalstot viedokli par pārredzamību. Willy Meyer un Carlos José Iturgaiz Angulo izteica 
komentārus par citiem procedūras aspektiem. Eiropas Komisijas loceklis José Manuel 
Servert Martin paziņoja, ka EK atturas no turpmākajiem komentāriem līdz ziņojuma 
galīgajai apstiprināšanai. Pēc nākamo runātāju (Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Philippe 
Boulland, Angelika Werthmann) uzklausīšanas priekšsēdētāja Erminia Mazzoni paziņoja, 
ka balsošana par ziņojumu par Galīciju notiks 16. decembrī.

No plkst. 10.50 sanāksme turpinājās priekšsēdētājas vietnieka Carlos José Iturgaiz 
Angulo vadībā. Erminia Mazzoni pārņēma vadību plkst. 10.55.

3. Lūgumraksts Nr. 1873/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rolf Weber, par 
zemes iznomāšanu Francijā lauksaimniekam no Vācijas un diskrimināciju vecuma dēļ 

Runātāji: Petra Schott (Eiropas Komisija), Peter Jahr, Victor Bostinaru.

Eiropas Komisijas pārstāvis apgalvoja, ka Francija ir transponējusi attiecīgo direktīvu 
pareizi, un izteica vēl dažus komentārus par šo jautājumu. Peter Jahr un Victor Boştinaru
kritizēja Komisijas nostāju un mudināja to attiekties pret ES līgumu nopietnāk. Viņi 
Komisijai atgādināja arī to, ka šis ir gadījums, kad tā iejaucas privātu personu attiecībās. 

Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; Francijas valdībai pieprasīs sīkāku informāciju, kā 
arī Eiropas Komisijai, kurai lūgs pārskatīt nostāju. 
No plkst. 11.05 sanāksme turpinājās priekšsēdētājas vietnieka Carlos José Iturgaiz 
Angulo vadībā. 

4. Lūgumraksts Nr. 1358/2011, ko bioķīmijas profesoru, tostarp Nobela prēmijas laureātu, 
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Annemarie Grosshans un kam pievienoti 
140 paraksti, par drozofilu (Drosophila melanogaster) atbrīvojumu no veterinārajām 
pārbaudēm pie ES ārējām robežām, kas tiek veiktas saskaņā ar Direktīvu 91/496/EEK 
un Komisijas Lēmumu 2007/275/EK
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Runātāji: Annemarie Grosshans (lūgumraksta iesniedzēja), Patricia Langhammer
(Eiropas Komisija), Rainer Wieland, Victor Boştinaru.

Komitejas locekļi, kas uzstājās, pateicās Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai 
par vēstulē izteiktu atzinumu, bet tomēr uzsvēra vajadzību nekavējoties veikt pasākumus.

Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; jānosūta vēstule Veselības un patērētāju ĢD 
(SANCO) komisāram, pievienojot Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vēstuli 
un mudinot viņu veikt drīzus pasākumus, negaidot direktīvu, kas jāpieņem tuvākajā 
nākotnē.
No plkst. 11.25 sanāksme turpinājās priekšsēdētājas vietnieces Chryssoula Paliadeli 
vadībā. 

5. Lūgumraksts Nr. 1268/2010, ko ASAJA Valensijas Lauksaimnieku asociācijas vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Cristóbal Aguado Laza, par augu aizsardzības 
līdzekļiem, kaitēkļiem un augu slimībām

Runātāji: Cristóbal Aguado Laza (lūgumraksta iesniedzējs), Francesca Arena (Eiropas 
Komisija), Harry Arijs (Eiropas Komisija), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, Carlos 
José Iturgaiz Angulo.

Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; Eiropas Komisijai jānosūta komitejai rakstisks 
paziņojums par savu nostāju, kuru nosūtīs arī lūgumraksta iesniedzējam. 

6. Lūgumraksts Nr. 1236/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Michael Rolfe un kam pievienoti 4 paraksti, par Kipras tiesību aktiem būvniecības jomā 
un to iespējamu neatbilstību ES patērētāju aizsardzības noteikumiem

Runātāji: Michael Rolfe (lūgumraksta iesniedzējs), Sophie Ridoux (Eiropas Komisija), 
Graham Watson.
Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; jānosūta vēstule komisāram Tonio Borg, lai šo 
jautājumu apspriestu ar Kipras pārvaldes iestādēm. Jānosūta vēstule attiecīgajām Kipras 
pārvaldes iestādēm (Iekšlietu ministrijai), a) pieprasot atbildi uz jautājumu, kāpēc 
Iekšlietu ministrija neizpildīja lēmumu, ko 2005. gadā pieņēma par lūgumraksta 
iesniedzēja gadījumu, b) atgādinot par negodīgas komercprakses direktīvu, c) konstatējot, 
ka ir netieši pierādījumi par slepenu norunu starp būvnieku un iesaistītajām politiskajām 
partijām, lai atņemtu lūgumraksta iesniedzējam tiesības viņa valstspiederības dēļ.

7. Gada ziņojums par Lūgumraksta komitejas darbību 2013. gadā

Runātāji: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boŗtinaru, Chrysoula Paliadeli.

Referents Jarosław Leszek Wałęsa norādīja, ka tāpēc, ka šis ir pēdējais ziņojums par 
Lūgumrakstu komitejas pasākumiem šajā pilnvaru termiņā, tajā, viņaprāt, jāietver šādi 
galvenie aspekti: a) pārskats par komitejas darbību visā pilnvaru termiņa laikā, nevis tikai 
par pēdējo gadu, b) jānorāda, cik labi komiteja reaģējusi uz pilsoņu vajadzībām, jo īpaši 
ņemot vērā tās jaunās pilnvaras (Eiropas pilsoņu iniciatīvu un jaunās atziņas), c) 
jāapraksta sadarbība ar Eiropas Ombudu un valstu pārvaldes iestādēm. Tādēļ ziņojumā 
būs šādas nodaļas: a) pasākumi 2013. gadā, b) komitejas darba efektivitātes analīze un 
novērtējums, īpaši uzsverot komitejas darba metodes un tās iekšējos noteikumus, c) 
sadarbība ar Eiropas Ombudu un iespēja noslēgt jaunu iestāžu nolīgumu. Chryssoula 
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Paliadeli ierosināja, ka ziņojumā jāiekļauj arī atsauce par Lūgumrakstu komiteju izveidi 
dažādās dalībvalstīs. 

Sanāksme beidzās plkst. 12.30.

B. Lūgumraksti, kas jāslēdz, pamatojoties uz Eiropas Komisijas rakstisku atbildi 
vai citiem saņemtajiem dokumentiem

Slēdza šādus lūgumrakstus: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 
1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Lūgumrakstus Nr. 1207/2012 un Nr. 1210/2012 izņems no „B” sadaļas un atstās 
atklātus.

13. Nākamās sanāksmes datums un vieta
Pirmdien, 2013. gada 16. decembrī, no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.30.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 
NAZOČNIH/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI 
ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Suppléants/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

187 (2)

193 (3)

Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain, Santiago Fisas Ayxela,Antolín Sánchez Presedo,Josefa 
Andrés Barea,Graham Watson

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Točka dnevnog reda/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de 
zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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l'invitation du président/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq 
stedina taċ-'Chairman'/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Annemarie Grosshans, Cristobal Aguado Laz, Juan Salvador Torres Domingo, Jenaro Avino Martinez, Pedro Narro, Michael Rolfe, 
Michael Radford, Georgios Floras ,Ana Miranda

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Vijeće/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Teresa Collantes

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Dorothe Dalheimer, Jose M. Servert Martin, Petra Schott, Patricia Langhammer, Francesca Arena, Sophie Ridoux, Gabriela Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Drugi sudionici/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Tajništva 
klubova zastupnika/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų 
sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR
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GUE/NGL

EFD
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Leo Cox, Mina Petrucci,Anne-Michele de Mathelin-Laloux

Ambroise Perrin

Airis Meier

David Batt

Marc Gimenez

Elvira Hernandez
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