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Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2013)1216

PROTOKOLS
Sanāksme 2013. gada 16. decembrī plkst. 15.00–18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta pirmdien, 2013. gada 16. decembrī, plkst. 15.40 priekšsēdētājas 
Erminia Mazzoni vadībā.

1. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru sanāksmi

Priekšsēdētāja sniedza šādu paziņojumu par koordinatoru sanāksmi, kas bija notikusi pirms 
komitejas sanāksmes:

koordinatori apstiprināja deputātes Angelika Werthmann pieprasījumu par lūgumrakstu 
Nr. 0939/2013, 0944/2013, 0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 
1564/2013, 1630/2013, 1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 
2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 attiecībā uz bērnu aprūpes, aizgādības un nolaupīšanas 
lietām Dānijā pieņemamības novērtēšanu saskaņā ar steidzamības procedūru.

Koordinatori izskatīja šādus lūgumus grozīt ieteikumus jauniem lūgumrakstiem: 

a) lūgumraksts Nr. 0655/2013: apspriešanu pārtrauca līdz koordinatoru sanāksmei 
2014. gada janvārī;

b) lūgumraksts Nr. 0708/2013: noraidīts; lūgumraksts tiek atzīts par pieņemamu un tā 
izskatīšana tiek izbeigta;

c) lūgumraksts Nr. 0709/2013: pieņemts; lūgumraksts tiek atzīts par pieņemamu un tā 
izskatīšana turpinās;

d) lūgumraksti Nr. 0691/2013 un Nr. 0694/2013: vienprātīgi atzīts, ka šo lūgumrakstu 
izskatīšana jāturpina.
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Sanāksmes, kas notiks 2014. gada janvārī, darba kārtības projekts tiks izplatīts nākamajā 
dienā un apstiprināts ar rakstisku procedūru. Koordinatori ir laipni lūgti iesniegt komentārus 
līdz 18. decembra pusdienlaikam.

Ņemot vērā Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) organizēšanas procedūras, koordinatori norādīja, 
ka saskaņā ar izplatītajiem grozītajiem noteikumiem atbildīgajai komisijai ļauts uzklausīt ne 
vairāk kā trīs uzaicinātos, kuru izdevumi tiek segti. Turklāt kā viesus, kuru izmaksas tiek 
segtas, drīkst uzaicināt ne vairāk kā trīs iniciatīvas rīkotājus, tostarp uzaicināto 
kontaktpersonu, kas darbojas kā starpnieks starp Eiropas Parlamentu un pilsoņiem.
Uzklausīšanas par EPI attiecīgajā gadījumā notiek rīkotājas komitejas ierastajā sanāksmju 
laikā vai ceturtdienas pēcpusdienā komiteju nedēļā. Iepriekšējs paziņojums ir jāiesniedz 
priekšsēdētājam saskaņā ar šo noteikumu 4. pantu. Pirmā uzklausīšanas reize, par kuru EPI 
oficiāli jāpaziņo, provizoriski paredzēta 2014. gada februārī.

Ņemot vērā pārrunas ar Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorātu un 
Komunikācijas ģenerāldirektorātu, nolemts, ka jaunā Lūgumrakstu komitejas tīmekļa portāla
pilotstadija, kurā deputāti varēs to izmēģināt un novērtēt, sāksies tikai janvāra vidū, nevis 
decembra vidū, kā bija paredzēts agrāk. Paredzēts, ka izmēģinājumu stadijas laikā deputāti 
iesniegs priekšlikumus un viedokļus, kas radīsies, izmēģinot portālu kā potenciāliem
lūgumrakstu iesniedzējiem. Šī stadija ir svarīga, jo tās laikā jānovērš visi iespējamie 
traucējumi portāla darbībā, kas nākotnē varētu apgrūtināt lūgumrakstu iesniedzējus. Minētās 
vilcināšanas dēļ arī portāla darbības pirmā stadija sāksies mēnesi vēlāk nekā paredzēts. 
Komiteja tiks uzaicināta apstiprināt jauno tīmekļa portālu — iespējams, savā februāra 
sanāksmē, taču jebkurā gadījumā pirms oficiālas portāla darbības uzsākšanas —, un 
Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta un Komunikācijas ģenerāldirektorāta sekretariāts 
oficiāli iepazīstinās deputātus ar tīmekļa portāla darbību īpašā sanāksmē.

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu par ANO Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām īstenošanu 2013. gada 12. decembrī Priekšsēdētāju konference 
apstiprināja Komiteju priekšsēdētāju konferences ieteikumu, kurš nosaka, ka Nodarbinātības, 
sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts ciešā sadarbībā ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju nodrošinās Parlamenta iesaistīšanos „ES programmā personu ar invaliditāti 
tiesību nodrošināšanai”. Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātam ciešā 
sadarbībā ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju un atkarībā no konkrētā jautājuma 
— arī citām komitejām uzdots turpināt integrēt ANO konvenciju Parlamenta darbībā. 

Koordinatori pauž nožēlu par šādu lēmumu, jo jautājumi, kas saistīti ar invaliditāti, bija viena 
no komitejas prioritātēm, un kopā ar partneriem tā gadu bija strādājusi šajā jomā, kā vēstulē 
iepriekšējā gada februārī priekšsēdētājam norādījusi komitejas priekšsēdētāja. Priekšsēdētāja 
norāda, ka šāds lēmums pieņemts saskaņā ar komitejas likumdošanas pilnvarām minētajā 
jomā. 

Attiecībā uz Lūgumrakstu komitejas darba kārtību koordinatori atzīmēja, ka kopš 2013. gada 
janvāra reģistrēti 2724 lūgumraksti un deputātiem izplatīti kopsavilkumi līdz sērijai 
Nr. 285/2013.

Visbeidzot, attiecībā uz turpmāko darba kārtības plānojumu koordinatori iepazinās ar 
Komiteju priekšsēdētāju konferences pieņemto lēmumu nelūgt Priekšsēdētāju konferencei 
izstrādāt patstāvīgu ziņojumu (Eiropas Ombuda īpašais ziņojums par FRONTEX), kā arī 
nenosūtīt citu komiteju iesniegtos pieprasījumus par atzinumu izstrādāšanu, jo tuvojas 



PV\1014945LV.doc 3/12 PE526.282v01-00

LV

likumdošanas perioda beigas. Koordinatori uzskata, ka īpašais ziņojums par FRONTEX 
jāizstrādā un jāsniedz šajā likumdošanas periodā, jo šo jautājumu nedrīkst atlikt. 
Priekšsēdētāja piekrita vēlreiz iesniegt lūgumu apstiprināšanai Komiteju priekšsēdētāju 
konferencē, īpaši tādēļ, ka nesen amatā apstiprināta jaunā ombude Emily O'Reilly. Deputāts 
Peter Jahr ierosināja, ka visām politiskajām partijām vajadzētu parakstīt vēstuli Martin 
Schulz un Klaus-Heiner Lehne un lūgt viņus pieļaut izņēmumu attiecībā uz minēto ziņojumu.

Koordinatori vienojās, ka 10. un 11. februāra sanāksmē līdzās esošajiem darba kārtības 
punktiem tiks iekļauta arī lūgumrakstu izskatīšana attiecībā uz bērnu aprūpes, aizgādības un 
nolaupīšanas lietām Dānijā un starppētījuma „Eiropas pilsoņu iniciatīva — īstenošanas pirmās 
atziņas” izklāsts. Šī gada 19. un 20. marta sanāksmē tiks izskatītas lietas par bērnu aprūpi, 
nolaupīšanu un aizgādību Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Nīderlandē.

Noslēgumā koordinatori saņēma 2012. gada ziņojuma brošūras pirmversiju.

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

Attiecībā uz darba kārtības projekta 14. punktu (lūgumraksta Nr. 1690/2012 izskatīšana, ko 
iesniedza Regina Schlacht, par patvēruma meklētāju profesionālo sagatavošanu) deputāts 
Heinz K. Becker un lūgumraksta pirmā parakstītāja ierosināja, lai lūgumraksta izskatīšanu 
atliktu pirmās lūgumraksta iesniedzējas neierašanās dēļ. Priekšlikums tika pieņemts, un tā 
izskatīšana pārcelta uz 2014. gada janvāra sanāksmi. 

Attiecībā uz darba kārtības projekta 16. punktu (no Rumānijas saņemtie lūgumraksti par 
Roșia Montană zelta raktuves projekta izraisīto kaitējumu videi), deputāti Peter Jahr un 
Victor Boştinaru ierosināja, lai lūgumraksta izskatīšanu atliktu, apgalvojot, ka šāds lūgums ir 
pamatots un lūgumraksta iesniedzēja interesēs. Priekšsēdētāja uzskatīja, ka lūgums iesniegts 
novēloti, turklāt lūgumraksts iesniedzējs ir ieradies. Pēc tam sekojošajā balsošanā, kurā 
piedalījās klātesošie komitejas deputāti, 6 deputātiem balsojot par un 6 – pret (priekšsēdētājas 
balss – pret), lūgums tika noraidīts. 

Attiecībā uz lūgumrakstiem par imigrācijas lietām (6.–14. darba kārtības projekta punkts), 
sanāksmē bija ieradies un par vispārīgiem imigrācijas jautājumiem, kurus izskata viņa vadītā 
aģentūra, stāstīja Ilkka Laitinen (FRONTEX izpilddirektors). Attiecībā uz darba kārtības 
projekta 15. punktu, lūgumraksta iesniedzējs nebija varējis ierasties un bija atsūtījis 
vēstījumu, kas tika nolasīts. Balsojums par faktu vākšanas vizītes Galisijā ziņojumu (darba 
kārtības projekta 18. punkts) pēc deputāta Philippe Boulland lūguma tika pārcelts uz 
plkst. 18.00. 

Pēc tam darba kārtību pieņēma.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

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

4. Citi jautājumi
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Nekādus citus jautājumus neapsprieda.

A. Lūgumraksti, kurus bija ierosināts apspriest komitejā, pamatojoties uz Komisijas 
rakstisku atbildi vai citiem saņemtiem dokumentiem

5. Lūgumraksts Nr. 1596/2012, ko organizācijas Jugendliche ohne Grenzen vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgā Lucie Haardt un ko atbalsta aptuveni 
25 organizācijas, un kam pievienoti vēl simtiem parakstu, par bēgļu 
cilvēktiesībām Eiropā

6. Lūgumraksts Nr. 1714/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Elisabeth 
Schmock un kam pievienots 31 paraksts, par sloga sadali attiecībā uz bēgļiem, 
kuri ES iekļūst caur Itāliju un Grieķiju

7. Lūgumraksts Nr. 1769/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Bernhard 
Sengen, par bēgļu problēmu un tās iespējamo risinājumu

8. Lūgumraksts Nr. 1909/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Renato Lelli
organizācijas Associazione Genitori Separati vārdā par Eiropas Savienības 
noteikumiem attiecībā uz imigrāciju

9. Lūgumraksts Nr. 1946/2013, ko iesniedza organizācija Pro Asyl - Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Vācija) un kam pievienots simtiem 
parakstu, par patvēruma meklētāju aizturēšanu

10. Lūgumraksts Nr. 1948/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Dorothee 
Matthias par attieksmi pret patvēruma meklētājiem

11. Lūgumraksts Nr. 2056/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Cesare Rizzi 
organizācijas Associazione Amici della Domenica vārdā, par Lampedūzā (Itālija) 
notikušo traģēdiju ar imigrantiem 

12. Lūgumraksts Nr. 2091/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Emiliano 
Fratello, par vienotu Eiropas imigrācijas stratēģiju Vidusjūras reģionā

Uzstājās: Emiliano Fatello (lūgumraksta iesniedzējs), Giulio di Blasi (EK), Ilkka Laitinen
(FRONTEX izpildddirektors), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, Margrete Auken, 
Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Deputāts Giulio di Blasi atsaucās uz EK 2013. gada 4. decembra paziņojumu par minēto 
jautājumu, kuru 2013. gada 5. decembrī apsprieda Padomē un kuru tuvāko dienu laikā nosūtīs 
Parlamentam. Viņš informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka šobrīd notiek minētā jautājuma 
sabiedriska apspriešana un nepieciešams papildu laiks, lai pabeigtu konkrētas stratēģijas 
izstrādāšanu. 

Ilkka Laitinen pastāstīja, ka situācija Lampedūzas salā ir viena no FRONTEX prioritātēm 
starptautisko jautājumu ziņā. Viņš atsaucās uz Vidusjūras reģiona darba grupu (TFM), kas 
šobrīd veic dažādus pasākumus, kuros aktīvi piedalās FRONTEX. Runātājs atzīmēja, ka 
migrantu straume pieaug un situācija Vidusjūras centrālajā daļā ir drūma. Tiek izmantotas 
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arvien nedrošākas laivas un migranti pārvadāšanas laikā pakļauti arvien augstākam riskam. 
Valda liela ģeopolitiskā nedrošība: visvairāk bēgļu nāk no Sīrijas, Eritrejas un Somālijas, kā 
arī no Afganistānas. Itāliju īpaši skar migrantu straume no divām valstīm — Lībijas un 
Ēģiptes. Migrantu skaits dažādu apstākļu ietekmē svārstās, taču skaidrs, ka tas ir lielāks nekā 
2011. gadā. Bēgļi no Sīrijas nonāk ES, šķērsojuši Turcijas – Bulgārijas robežu, un to skaits 
palielinās ļoti strauji. Svarīgākais darba grupas uzdevums ir atklāt nelielas laivas ar 
migrantiem, jo šobrīd tas uzskatāms par vienu no grupas darbības vājajiem punktiem. 
FRONTEX uzdevums ir koordinēt operāciju norisi — pašlaik to veic tā dalībvalsts, kuras 
teritorijā ir noticis pārkāpums. Dalībvalstis arvien negribīgāk sadarbojas un palīdz viena otrai, 
un pretpasākumu mērogs ir visai ierobežots. Kas attiecas uz finansējumu, FRONTEX ir 
saņēmusi 8 miljonus euro (prasīto 14 miljonu vietā), lai varētu veikt pretpasākumus visā 
Vidusjūras baseinā. Robežu apsardzība un cilvēktiesību ievērošana ir aģentūras darbības 
prioritātes, kuru sasniegšanu sekmē pareizu pretdarbības veidu izvēle, atbilstoša iesaistīto 
darbinieku apmācība un horizontālas darbības. 

Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; komitejai ir jāmeklē, kā panākt Parlamenta iesaisti un 
rīcību šī jautājuma risināšanā, piemēram, jaunas likumdošanas iniciatīvas, iespēju pavēršanu 
imigrantiem utt. Koordinatoriem jāpanāk, ka tiek izstrādāta konkrēta darbības stratēģija.

13. Lūgumraksts Nr. 1375/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giuseppe 
Lamparelli, par Itālijas provinču aizsardzības pasākumiem

Uzstājās: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (EK) Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Victor 
Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr.

Priekšsēdētāja nolasīja lūgumraksta iesniedzēja atsūtīto vēstījumu, kurā izklāstīts viņa 
viedoklis par lūgumrakstā skarto jautājumu, un pēc tam paskaidroja, ka pārkāpts Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 1., 2., 6., 7., 8., 20., 21. un 41. pants, bet Eiropas Padome 
2013. gada martā apstrīdējusi Itālijas tiesas lēmumus, līdz ar to nav ņemts vērā Itālijas vietējās 
pašpārvaldes viedoklis. 

Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; jānosūta papildu informācijas pieprasījums Eiropas 
Komisijai un jāinformē Reģionu komiteja.

14. Lūgumraksts Nr. 0622/2010, ko Rumānijas zinātnieku apvienības AD Astra vārdā 
iesniedza Rumānijas valstspiederīgais A. I. C., par iespējamiem Kopienas tiesību 
aktu pārkāpumiem attiecībā uz Roşia Montană zelta raktuves projektu 
(Rumānija)
un
lūgumraksts Nr. 628/2011, ko Roșia Montană Kultūras fonda vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgais Sorin Jurca, par Roșia Montană zelta raktuves 
projekta (Rumānija )kaitējumu videi,
un 
lūgumraksts Nr. 891/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais A. S., par 
cianīda izmantošanu derīgo izrakteņu ieguvē Roşia Montană

Uzstājās: Octavian Voiculescu (lūgumrakstu iesniegušās apvienības vārdā), Marianne Müller
(EK), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, Charalampos Angourakis.
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Eiropas Komisija neuzskata, ka šajā konkrētajā lietā būtu atklāti ES tiesību aktu pārkāpumi, jo 
nav izsniegta nedz atļauja uzņēmuma darbības uzsākšanai, nedz veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums.

Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; komiteja gaida, ka Eiropas Komisija jautājumu izskatīs 
vēlreiz un informēs par to.

15. Lūgumraksts Nr. 0298/2012, ko iesniedza Francijas apvienība Arivem, par gāzes 
ražošanas rūpnīcas būvniecību Romainville (Francija)
un
lūgumraksts Nr. 1005/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais A. C. par 
plānoto metanizācijas rūpnīcas atrašanās vietu Romainville (Francijā)

Uzstājās: David Grimeaud (EK), Peter Jahr, Margrete Auken.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pārstāvja teikto, projekta mērogs ir samazināts un būtiski 
mainīts, un atļauja tā darbības uzsākšanai ir pārskatīta. Turklāt par šo jautājumu iesniegta 
prasība administratīvajā apelācijas tiesā, un tās spriedums gaidāms 2014. gada jūnijā.

Lēmums: lūgumraksts paliek atklāts; jānosūta papildu informācijas pieprasījums Eiropas 
Komisijai.

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

Saskaņā ar darba kārtību deputāte Angelika Werthmann sniedza ziņojumu, kurā viņa minēja 
savu vēstuli, kuru parakstījusi arī deputāte Tatjana Ždanoka, kas nosūtīta priekšsēdētājam
Martin Schulz un kurā izteikti iebildumi pret to, kā ziņojums galu galā ticis iesniegts. 
Runātāja minēja arī Martin Schulz atbildi. Tad uzstājās deputāte Tatjana Ždanoka un norādīja, 
ka tādā gadījumā viņa nepiedalīsies balsošanā. Deputāte Margrete Auken atbalstīja runātājas 
un lūdza, lai sanāksmes protokolam tiktu pievienots atšķirīgais deputātu mazākuma viedoklis.

Priekšsēdētāja pateicās deputātēm par piezīmēm un informēja, ka darīs visu iespējamo, lai 
tiktu panākta vienprātība un pilnībā ievērota likumība, kā to prasījis priekšsēdētājs Martin 
Schulz.

*** Balsošanas laiks ***

Pieņemtie grozījumi: 2, 4 (pirmā daļa), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (pirmā daļa), 32, 35 (pirmā 
daļa), 36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (pirmā un otrā daļa), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 66, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84.
Noraidītie grozījumi: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 (otrā 
daļa), 31, 34, 35 (otrā daļa), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 74, 78, 
82.
Spēku zaudējušie grozījumi: 4 (otrā daļa), 33.
Atsauktie grozījumi: 75.
Par nepieņemamiem atzītie grozījumi: 1, 5, 10, 59.
Galīgais balsojums: 20 — par, 7 — pret un neviens neatturas.
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*** Balsošanas beigas ***

Sanāksmi slēdza plkst. 18.44.

17. B daļas lūgumraksti

Tika slēgta šādu lūgumrakstu izskatīšana: Nr. 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 0938/2011, 
1385/2011, 0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 
1566/2012, 1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 
1737/2012, 1874/2012, 1880/2012.

Lūgumrakstus Nr. 1367/2012, 1929/2012 un 1334/2010 no B daļas izņems un atstās atklātus.

18. Nākamās sanāksmes vieta un laiks

Pirmdien, 2014. gada 20. janvārī, plkst. 15.00–18.30 un otrdien, 2014. gada 
21. janvārī, plkst. 9.00–12.30 Briselē.

Pielikumi

Laikā kopš pēdējās sanāksmes (2013. gada 5. decembrī) par pieņemamiem atzīto lūgumrakstu 
saraksts.
Saraksts ar lūgumrakstiem, kuri jāatsauc vai kuru izskatīšana jāslēdz vai jāatsāk saskaņā ar 
priekšsēdētājas piezīmju pielikumu.
Apšaubāmo dokumentu saraksts.
Atšķirīgais viedoklis attiecībā uz ziņojumu par Galisiju.
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