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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2014)01_20+21

PROTOKOLS
Sanāksme 2014. gada 20. janvārī plkst. 15.00–18.30,

2014. gada 21. janvārī plkst. 9.00–12.30
BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta pirmdien, 2014. gada 20. janvārī, plkst. 15.15 priekšsēdētājas Erminia 
Mazzoni vadībā.

1. Darba kārtības projekta pieņemšana PETI_OJ(2014)230_1

Darba kārtību pieņēma tādu, kā norādīts šajā protokolā.

2. To sanāksmju protokolu apstiprināšana, kas notika:

- 2013. gada 25.–26. novembrī
- 2013. gada 5. decembrī
Protokoli ir apstiprināti.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētājai paziņojumu nebija.

4. Dažādi jautājumi

Nekādus jautājumus neapsprieda.

5. Lūgumraksts Nr. 0446/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Harry Shindler, par ārzemēs dzīvojošo Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesībām 
piedalīties valsts parlamenta vēlēšanās

Lūgumraksta iesniedzēju pārstāvēja Charlotte Oliver. Viņa izdalīja vēstuli par sūdzību 
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attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu (Shindler pret Apvienoto Karalisti, 
pieteikuma Nr. 19840/09), kas Harry Shindler lietā bija negatīvs. Charlotte Oliver 
paskaidroja, ka tikšanās laikā ar komisāri Viviane Reding pagājušā gada septembrī Komisija 
pauda skaidru apņemšanos izskatīt jautājumu par ārzemēs dzīvojošo Apvienotās Karalistes 
pilsoņu tiesībām piedalīties valsts parlamenta vēlēšanās.

Tibor Vaszi (EK Tieslietu ģenerāldirektorāts) norādīja, ka Komisija ir informēta par šo 
jautājumu. Vēlēšanu kārtība valstīs nav regulēta ES tiesību aktos. Viņš informēja klātesošos, 
ka Komisija ir apspriedusi šo jautājumu ar dalībvalstīm kopš 2010. gada, un 2013. gadā 
saistībā ar ziņojumu par ES pilsonību EK paziņoja, ka tā sagatavos konstruktīvus 
priekšlikumus, lai ļautu ES pilsoņiem, kas dzīvo citā valstī, saglabāt tiesības balsot valsts 
vēlēšanās savā izcelsmes valstī. Noslēgumā Tibor Vaszi darīja zināmu, ka EK drīzumā, 
2014. gada sākumā, nāks klajā ar minētajiem priekšlikumiem.

Runātāji: priekšsēdētāja.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz būs saņemta papildu informācija no 
EK par tās saņemtajām ziņām, un komiteja rakstiski vērsīsies pie komisāres Viviane Reding, 
paužot atbalstu citā dalībvalstī dzīvojošu ES pilsoņu tiesībām balsot valsts vēlēšanās savā 
izcelsmes valstī un mudinot Komisiju uzņemties iniciatīvu šā jautājuma risināšanā.

6. Lūgumraksts Nr. 1138/2012, ko Grieķijas centrālās daļas un Ziemeļgrieķijas 
autobusu līniju vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Vasileios Antonopoulos, 
par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz pasažieru autopārvadātājiem

Komisijas pārstāvis Orestis Nikou (Konkurences ģenerāldirektorāts) paskaidroja, ka Grieķijas 
valdība ir veikusi pasākumus attiecībā uz pasažieru autopārvadājumu liberalizāciju Grieķijā 
un ir pieņēmusi stratēģiju šīs nozares atvēršanai saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem un ES 
tiesību aktiem par pasažieru transporta pakalpojumu līgumu slēgšanu un nepieciešamo tiesību 
aktu pieņemšanai. Attiecībā uz apgalvojumu, ka KTEL SA uzņēmumiem tiek dotas vairākas 
selektīvas priekšrocības, Komisija var informēt lūgumraksta iesniedzēju, ka pēc tam, kad 
sūdzību iesniedza konkurentu asociācija, Komisija jau ir sākusi pārbaudīt šo 
problēmjautājumu atbilstību valsts atbalsta noteikumiem. Komisija vēl nav pabeigusi savu 
novērtējumu un vajadzības gadījumā veiks attiecīgus pasākumus.

Runātāji: Nikolaos Salavrakos, priekšsēdētāja.

Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu. Lūgumraksta iesniedzējam tiks nosūtīta atbildes 
vēstule.

7. Lūgumraksts Nr. 0711/2012, ko advokātu biroja „Kancelaria Prawne Viggen” vārdā 
iesniedza Polijas valstspiederīgais Mariysz Miasko, par dažu normu interpretāciju 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus 
noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un 
atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK

Komisijas pārstāve Ewa Ptaszynska (Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts) informēja, 
ka lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Regulas (EK) Nr. 1071/2009 IV pielikuma formulējumu. 
Viņa paskaidroja, ka šajā pielikumā sniegts saraksts ar vissmagākajiem pārkāpumiem un šie 
pārkāpumi tiek definēti, atsaucoties uz dažādos ES transporta nozares tiesību aktos 
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ietvertajiem noteikumiem, un tie jāinterpretē attiecīgo noteikumu kontekstā. Jo īpaši tas 
attiecas uz tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem un 
atpūtas laikposmiem, kas minēti šā pielikuma 1. punktā un kas skaidri atsaucas uz 
attiecīgajām definīcijām Regulā (EK) Nr. 561/2006.

Runātāji: priekšsēdētāja.

Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu. Lūgumraksta iesniedzējam tiks nosūtīta atbildes 
vēstule. 

8. Lūgumraksts Nr. 0021/2013, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
John Savage, par pārmērīgi augstajām Allertonas Atkritumu reģenerācijas parka 
(Allerton Waste Recovery Park) darbības izmaksām

Komisijas pārstāvis Jose J. Diaz Del Castillo (Vides ģenerāldirektorāts) informēja, ka 
lūgumraksts skar vides, konkurences, valsts atbalsta un iepirkuma jautājumus un ka minētais 
projekts ir plānošanas stadijā, un vēl nav izsniegta būvniecības atļauja. Viņš skaidroja, ka 
Apvienotajā Karalistē 35 % cieto sadzīves atkritumu tiek pārstrādāti un 12 % tiek sadedzināti. 
Saskaņā ar EK rīcībā esošo informāciju Apvienotajā Karalistē atšķirībā no citām dalībvalstīm 
atkritumu sadedzināšana netiek regulēta ar tiesību aktiem. Noslēgumā Komisijas pārstāvis 
paziņoja, ka šā projekta turpmākajās stadijās uz to, visticamāk, attieksies Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīva un Rūpniecisko emisiju direktīva.

Otrs Eiropas Komisijas pārstāvis Paulo Silva (Iekšējā tirgus un pakalpojumu 
ģenerāldirektorāts) informēja, ka projekta līgumā attiecībā uz dažādo atkritumu apjomu, 
līguma darbības ilgumu un tehniskajiem risinājumiem netiek pārkāpti ES publiskā iepirkuma 
tiesību akti.

Runātāji: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández un priekšsēdētāja. Edward McMillan-
Scott bija priekšsēdētājai atsūtījis atvainošanos, ka nevar ierasties uz šā jautājuma 
apspriešanu.

Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu. Lūgumraksta iesniedzējam tiks nosūtīta atbildes 
vēstule ar EK apsvērumu izklāstu.

9. Lūgumraksts Nr. 0768/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Ana Martina 
Varela Velo, par atklātās zelta raktuvēs Kabanas pašvaldības teritorijā (La Coruña, 
Galisija) paredzētajiem ieguves darbiem

Lūgumraksta iesniedzēja Ana Martina Varela Velo iepazīstināja ar lūgumrakstu par projektu 
būvēt zelta raktuves Korkoesto, Kabanas pašvaldības teritorijā (La Coruña province, Galisijas 
autonomais apgabals). Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par šā projekta postošo ietekmi uz 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka raktuvju atrašanās vieta paredzēta tikai 140 metru attālumā no upes un 
dažu kilometru attālumā no putniem nozīmīga kalna, kā arī netālu no Natura 2000 teritorijas. 
Raktuves atrastos pārāk tuvu arī lauksaimniecības zemēm, florai un faunai. Noslēgumā 
lūgumraksta iesniedzēja pauda pārliecību, ka projektu nevajadzētu atļaut.

Francisco Garcia Trigo pārstāve Ana Miranda Paz skaidroja, ka šīm zelta raktuvēm būtu 
daudzējāda ietekme uz vidi, jo tiktu iznīcināti daudzi hektāri zemes un zvejniecības iespējas 
un rastos nopietnas veselības problēmas saistībā ar raktuvju tehnoloģiskajos procesos 
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izmantoto cianīdu. Informētība par šo projektu pieaug, ir uzsākta kampaņa, un ir notikušas 
plašas demonstrācijas, kurās piedalījās 15 000–20 000 cilvēku. Viņa norādīja arī uz to, ka 
zinātnieku aprindas ir vērsušās pret šo projektu. Noslēgumā viņa vērsa EK uzmanību uz to, ka 
šis projekts nav tikai Galisijas jautājums, bet skar visu Eiropas Savienību.

Noelia Vallejo Pedregal, EK Vides ģenerāldirektorāta pārstāve, apgalvoja, ka EK ir 
pieprasījusi informāciju no Spānijas iestādēm, ir saņēmusi atbildes, tostarp Galisijas vides un 
infrastruktūras dienestu ziņojumus, kas vēsta, ka attiecībā uz raktuvju projektu atļauja nav 
sniegta. Saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegto oficiālo informāciju ir uzsākta procedūra, lai 
noraidītu šo projektu, un, ja tiktu uzsākts jauns projekts, arī saistībā ar to būtu jāveic visas 
attiecīgās procedūras.

Runātāji: Antolín Sánchez Presedo teica, ka būtībā neiebilst pret zelta raktuvēm, bet ir ļoti 
svarīgi pievērst uzmanību Kopienas tiesību aktiem un to piemērošanai. Viņš piebilda, ka 
saskaņā ar EK aktuālo informāciju projekts jau ir noraidīts. Tomēr lūgumrakstu izskatīšanu 
nevajadzētu slēgt līdz galīgās informācijas saņemšanai.

Priekšsēdētājas vietnieks Willy Meyer pauda pārliecību, ka projekts, visticamāk, tiks atcelts un 
tas pasargās attiecīgo teritoriju no plašas un ļoti negatīvas ietekmes uz vidi un veselības 
problēmām, ko izraisītu, piemēram, cianīda lietošana. Lai gan ir saņemti apgalvojumi, ka 
projekts netiks turpināts, viņš aicināja neslēgt lūgumrakstu izskatīšanu, lai pārliecinātos, ka 
Galisijas pašvaldības lēmums netiks mainīts.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández piekrita iepriekšējiem runātājiem un izteica argumentu, ka 
raktuvju dzīves cikls būtu visai īss, kas nozīmētu, ka visas negatīvās sekas, ko radītu šo 
raktuvju atvēršana, saglabātos ilgi. Viņš aicināja komiteju neslēgt šā jautājuma izskatīšanu 
līdz brīdim, kad Galisija pieņems skaidru un galīgu lēmumu.

Francisco Jose Millán Mon informēja, ka Spānijas iestādēm, īpaši Galisijas pašvaldībai, šā 
projekta kaitīgā ietekme ir labi zināma un tās ir informējušas, ka projekts netiks turpināts. 
Projekts ir noraidīts, jo neatbilst vides, tehniskajām un ekonomiskajām prasībām. Par to 
informē arī Galisijas plašsaziņas līdzekļi. Kad komiteja būs saņēmusi galīgu lēmumu, 
lūgumraksta izskatīšanu varēs slēgt.

Priekšsēdētājas vietnieks Carlos José Iturgaiz Angulo pauda viedokli, ka, tā kā projektam nav 
piešķirta atļauja, nav izskatāmas lietas. EK paziņojums bija ļoti skaidrs. Lūgumraksta 
izskatīšanu var atstāt atklātu līdz oficiālā noraidījuma saņemšanai.

Miranda Paz piebilda, ka lūgumraksta izskatīšanu vēl nevajadzētu slēgt. Viņa uzsvēra, ka 
atļauja nav izsniegta tādēļ, ka projektam trūkst finansējuma.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz būs saņemta papildu informācija no 
EK par tās saņemtajām ziņām.

No plkst. 16.12 sanāksme turpinājās priekšsēdētājas vietnieka Willy Meyer vadībā.

10. Lūgumraksts Nr. 0095/2012, ko „Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción de Valdemoro” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Julio Martín De 
Eugenio Manglano, par notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projektu Valdemoro un 
Sjemposvelosā (Madride), kam būtu ietekme uz Natura 2000 tīklu un kas būtu 
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pretrunā Dzīvotņu un Putnu direktīvām
kā arī

Lūgumraksts Nr. 0282/2012, ko EQUO vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Javier Carrillo Castaño, par Valdemoro un Cimpozuelos (Madride) notekūdeņu 
attīrīšanas infrastruktūru, kas ietekmē Natura 2000 tīklu un pārkāpj Direktīvu par 
ietekmes uz vidi novērtējumu, Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu

Lūgumraksta iesniedzējs Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla informēja, ka nav veikts 
pienācīgs ietekmes uz vidi novērtējums un tādēļ šie divi projekti būtu jānoraida. Šīs teritorijas 
aizsargā vairākas ES direktīvas, un tās ietilpst Natura 2000 tīklā. Noslēgumā viņš pauda 
viedokli, ka šiem projektiem ir iespējams atrast alternatīvas atrašanās vietas un ka iestādēm 
tās ir zināmas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vēl ir iespējams veikt pārmaiņas 
projektos.

Jose M. Ramos Florido, kurš runāja EK vārdā, informēja, ka saistībā ar šiem projektiem ir 
uzsākta izmeklēšana. Tā kā plānotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrastos Natura 2000 tīkla 
tuvumā, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Uz šo projektu attiecas arī citas direktīvas. 
Viņš uzsvēra, ka, saistībā ar Valdemoro projektu ir veikts obligātais ietekmes novērtējums, 
kurā secināts, ka ir iespējama ietekme uz apkārtējo vidi. Attiecībā uz otru projektu Spānijas 
iestādes ir apgalvojušas, ka ietekmes novērtējums nav nepieciešams. Projekti vēl netiek 
realizēti, būvniecības darbi nav uzsākti, un šiem projektiem nav piešķirts ES finansējums.

Runātāji: Iñaki Irazabalbeitia Fernández lūdza papildu informāciju par alternatīvajām 
atrašanās vietām un to izmaksām.

Lūgumraksta iesniedzējs Javier Carrillo Castaño apgalvoja, ka cauruļvadi nodarītu kaitējumu 
dzīvotnēm un ir pamats jauna ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Willy Meyer, kurš runāja savas partijas vārdā, apgalvoja, ka neviens neapšauba notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu nepieciešamību, tomēr ir jāatrod līdzsvars ar vides aizsardzību un nedrīkst 
būvēt šīs iekārtas par katru cenu. Tādēļ viņš aicināja pievērsties alternatīvu izvēlei.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz būs saņemta papildu informācija no 
EK. Komiteja sekos informācijai par alternatīvajām atrašanās vietām.

11. Lūgumraksts Nr. 0838/2012, ko iesniedza Kipras valstspiederīgais Vasilis 
Hadjievangelou, par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem Kiprā

EK pārstāvis Vincent Depaigne (Tieslietu ģenerāldirektorāts) uzsvēra, ka EK un Savienība var 
rīkoties tikai gadījumos, kad Līgumos tai noteiktas attiecīgas pilnvaras. EK ir iepazinusies ar 
lūgumrakstu un nesaskata, ka tas būtu saistīts ar ES tiesību aktiem. Ja šāda saistība nepastāv, 
tiesības uz īpašumu ir valsts tiesību aktos regulējams jautājums. Noslēgumā viņš paziņoja, ka 
šo procesu nav nepieciešams turpināt.

Runātājs: priekšsēdētājas vietnieks uzsvēra, ka šāda veida jutīgi jautājumi būtu jāuzrauga un 
lūgumraksta izskatīšanu nevajadzētu slēgt.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz būs saņemta papildu informācija no 
EK. 
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12. lūgumraksts Nr. 1653/2010, ko Kipras Bēgļu un pārvietoto māšu asociācijas vārdā 
iesniedza Kipras valstspiederīgā Markella Isaia-Tsiakka, par diskrimināciju pret 
sieviešu-bēgļu bērniem

EK pārstāvis Nikolaos-I. Iliopoulos (Tieslietu ģenerāldirektorāts) uzsvēra, ka Pamattiesību 
hartu var piemērot tikai tad, ja tiek īstenoti ES tiesību akti. Viņš skaidroja, ka EK ir veikusi 
plašu saraksti ar lūgumraksta iesniedzēju, kura ir arī iesniegusi sūdzību EK, ko Komisija 
vēlāk slēdza. Slēgšanas pamatā bija tas, ka sociālie pabalsti nav ES tiesību aktos regulējams 
jautājums. EK ir nodevusi šo sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesai.

Runātāji: Jarosław Leszek Wałęsa jautāja, vai lūgumraksta izskatīšanu varētu atlikt līdz 
brīdim, kad būs saņemta atbilde no ECT. Priekšsēdētājas vietnieks pauda viedokli, ka šis 
lūgumraksts, tāpat kā iepriekšējais, skar jutīgu jautājumu.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliks atklāta, līdz būs saņemta papildu informācija no EK 
par ECT iesniegtās lietas iznākumu. Komiteja šajā jautājumā vērsīsies pie Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas un lūgs tās atzinumu.

No plkst. 17.30 līdz 18.30 (aiz slēgtām durvīm)

13. Koordinatoru sanāksme

* * *

Otrdien, 2014. gada 21. janvārī

Sanāksme tika atklāta plkst. 9.10 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

14. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

1) Turpmāki pasākumi attiecībā uz lūgumrakstiem, kas saistīti ar imigrāciju

Koordinatori uzskatīja, ka lūgumrakstiem, kas saistīti ar imigrāciju, īpaši tiem, kas 
saistīti ar Lampedūzu, ir ļoti liela nozīme, un nolēma nosūtīt vēstuli Grieķijas valdībai, 
lai lūgtu informāciju par Grieķijas prezidentūras plāniem šajā saistībā.

2) Pieprasījumi par steidzamības procedūrām 

Koordinatori nolēma pieņemt tos pieprasījumus par steidzamību, kas saistīti ar 
lūgumrakstiem, kuriem ir sagatavoti kopsavilkumi un ieteikumi (1480/2013, 1481/2013, 
1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). Attiecībā uz pārējiem lūgumrakstiem 
koordinatori nolēmuma piemērot rakstisku procedūru (0971/2013, 1229/2013, 
1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 
1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 
2539/2013, 2716/2013, 2813/2013). Tāpēc koordinatori līdz ceturtdienas (2014. gada 
23. janvāra) rītam saņems sarakstu ar pārējiem lūgumrakstiem, par ko iesniegti 
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pieprasījumi, un ieteikumus attiecībā uz pieņemamību. Koordinatoriem pēc iespējas 
ātrāk ir jāsniedz atbilde. 

3) Lūgumi grozīt ieteikumus jauniem lūgumrakstiem

i) Tika noraidīts lūgums mainīt lūgumraksta (0655/2013) statusu un atzīt to par 
pieņemamu. 

ii) Tika noraidīts lūgums mainīt lūgumrakstu (sērija Nr. 725–825/2013 — vairāki 
lūgumi, 0884/2013 un 0829/2013) statusu un atzīt tos par pieņemamiem. 

4) Steidzama misija Taranto saistībā ar tērauda ražotni ILVA

Koordinatori apstiprināja savu iepriekš pieņemto lēmumu neorganizēt jaunas misijas 
līdz vēlēšanām. Tomēr, pamatojoties uz Peter Jahr priekšlikumu, koordinatori vienojās, 
ka jebkurš PETI komitejas loceklis varētu apmeklēt Taranto un pēc tam ziņot par 
situāciju komitejai. 

5) Invaliditāte

Šajā jautājumā galvenā atbildīgā ir EMPL komiteja. PETI komitejai rūpīgi jāseko 
norisēm un vajadzības gadījumā jābūt gatavai rīkoties. 

6) Atklāta uzklausīšana saistībā ar pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu 

ENVI komiteja organizē uzklausīšanu par „Right 2 Water” tematu pirmās Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas ietvaros. Uzklausīšanā piedalās arī PETI un divas citas komitejas. 
Koordinatori apsprieda PETI nozīmi un aicina komitejas locekļus aktīvi piedalīties šajā 
notikumā. Priekšsēdētāja Erminia Mazzoni teiks uzrunu uzklausīšanas atklāšanas sēdē. 
Uzklausīšana notiks 2014. gada 17. februārī plkst. 15.00 JAN 4Q2 telpā.

7) Turpmākās darba kārtības plānošana

Sandrine Belier ir lūgusi turpmākajā darba kārtībā iekļaut ar lidostu Notre-Dame-des-
Landes saistīto lūgumrakstu (1342/2013 un 1645/2013) izskatīšanu. Šis lūgums tika 
noraidīts. 

8) Darba kārtību projekti

Darba kārtības projekts februārim tika apstiprināts, un sekretariāts to izplatīs.

9) Tīmekļa portāls — aktuāla informācija par pašreizējo stāvokli

Komitejas locekļi atzinīgi novērtēja panākto progresu jauna komitejas tīmekļa portāla 
izstrādē un tā izmēģinājuma posmu, kas sāksies šajā nedēļā. Priekšsēdētāja nākamajā 
sanāksmē februārī sniegs pārskatu par izmēģinājuma posma novērtējumu un ieteiks 
portāla atklāšanas laiku. Komitejas locekļi tiek aicināti piedalīties apmācībās, ko 
organizē Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta ĢD un Komunikācijas ĢD un kas notiks 
šajā trešdienā un ceturtdienā. Sekretariāts informāciju nosūtīs atsevišķi. 
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10) Dažādi jautājumi

a) Aktuālā informācija par komitejas darba procesiem (reģistrētajiem 
lūgumrakstiem, tulkošanai nodotajiem kopsavilkumiem, komitejas locekļiem 
izplatītajiem kopsavilkumiem) 

Koordinatori pieņēma zināšanai jaunāko informāciju par būtisko 2013. gadā 
reģistrēto lūgumrakstu skaita pieaugumu salīdzinājumā ar 2012. un 2011. gadu. 
Pagājušajā gadā tika reģistrēti 2862 lūgumraksti, tādējādi konstatējams pieaugums 
par 45 % salīdzinājumā ar 2012. gadu un par 102 % salīdzinājumā ar 2011. gadu. 

Tika ņemts vērā, ka komitejas locekļiem izplatīti kopsavilkumi par lūgumrakstiem 
līdz sērijai Nr. 0925/2013, un to pieņemšanas termiņš ir 2014. gada 20. janvāris. 
Sasaukuma laikā no 2009. gada līdz 2014. gadam ir izskatīti aptuveni 
10 000 lūgumrakstu. 

Tiks sagatavots kopsavilkums par segtajiem izdevumiem lūgumrakstu iesniedzējiem, 
kuri tika aicināti piedalīties komitejas sanāksmēs. 

b) Eiropas Ombuda īpašais ziņojums par Frontex

Koordinatori pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar 2013. gada 16. decembra sanāksmē 
pieņemtajiem lēmumiem ir nosūtīts jauns lūgums Komiteju priekšsēdētāju konferencei 
par Eiropas Ombuda īpašā ziņojuma par Frontex sagatavošanu. 

15. Gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2013. gadā

Referents Jarosław Leszek Wałęsa skaidroja, ka šis ziņojums ir vairāk nekā tikai 
kopsavilkums par pagājušā gada darbību, jo tajā arī sniegts pārskats par visu Parlamenta 
sasaukuma laiku. Šim ziņojumam ir trīs daļas: a) kopsavilkums; b) jaunas iespējas; c) darba 
metodes. Viņš uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai komiteja pieņemtu jaunos iekšējos noteikumus un 
lai Parlaments attiecīgi pārskatītu Reglamentu. Noslēgumā referents informēja klātesošos, ka 
ēnu referenti ir piekrituši strādāt ar ziņojumu tikai angļu valodā, lai taupītu laiku. Termiņš 
grozījumu iesniegšanai ir 2014. gada 27. janvāris, un pieņemšana notiks 2014. gada 
11. februāra sanāksmē.

Runātāji: Heinz K. Becker pauda apmierinātību ar ziņojumu. Viņš aicināja komitejas darbā 
vairāk sadarboties ar citām komitejām. Viņš norādīja, ka plāno iesniegt vairākus grozījumus.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández uzsvēra, ka nevajadzētu ieviest praksi strādāt tikai ar vienu 
valodu un ka šis jāuztver kā izņēmuma gadījums. Viņš ieteica ziņojumā ietvert arī politiskus 
secinājumus, piemēram, saistībā ar lūgumrakstu skaita ievērojamo pieaugumu pēdējo gadu 
laikā un komitejas ļoti ierobežotajiem resursiem visu lūgumrakstu izskatīšanai. Viņš piebilda, 
ka tīmekļa portālu vajadzētu atklāt neilgi pirms pilnvaru termiņa beigām un pauda cerību, ka 
tas palīdzēs komitejas darbā. Turklāt ir nepieciešams lielāks elastīgums attiecībā uz komitejas 
vizītēm.
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Charalampos Angourakis izteica nožēlu, ka ziņojums pieejams tikai vienā valodā. Viņš pauda 
uzskatu, ka ir būtiski apkopot jautājumus, ar ko komiteja saskārusies, un uzskaitīt galvenos no 
tiem, jo tas varētu veidot priekšstatu par situāciju ES kopumā. Tas ļautu nonākt pie 
secinājumiem par dažādām ES politikas jomām. Lūgumrakstu komitejai ir vislielākās iespējas 
sniegt komentārus un ierosinājumus par direktīvām un to īstenošanu. Visbeidzot viņš piebilda, 
ka nepiekrīt ziņojuma 21. punktam (Eiropas pilsonība).

Jarosław Leszek Wałęsa komentēja debatēs izteiktos priekšlikumus ziņojuma projekta 
uzlabošanai un aicināja iesniegt grozījumus. 

Priekšsēdētāja atgādināja, ka 2013. gadā lūgumrakstu skaits pieaudzis par 45 % salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu un šā Parlamenta sasaukuma laikā kopš 2009. gada iesniegti aptuveni 
10 000 lūgumrakstu. 

Lēmums: termiņš grozījumu iesniegšanai būs 2014. gada 27. februāris. Balsojums par 
ziņojumu notiks 2014. gada 10.–11. februāra sanāksmē. 

16. Ziņojums par faktu vākšanas misiju Grieķijā (2013. gada 17.–20. septembrī)

Delegācijas vadītājs Carlos José Iturgaiz Angulo informēja, ka delegācija ir apmierināta ar 
dažādo vietu apmeklējumiem un tikšanās reizēm ar daudzām iestādēm un vietējiem 
iedzīvotājiem. Ziņojumā sniegti 11 ieteikumi par valsts atkritumu savākšanas plānu un 
poligonu atrašanās vietām. Ir jāievēro ES direktīvas vides jomā un jānodrošina sabiedrībai 
pieejama detalizēta informācija par plāniem, lai iedzīvotājiem būtu iespēja tos novērtēt 
patstāvīgi. Viņš arī piebilda, ka EK jāpārskata tās politika attiecībā uz publisko finansējumu 
un rūpīgi jāuzrauga šā finansējuma izmantošana. Par ziņojuma grozījumiem varēs balsot 
nākamajā sanāksmē. 

EK pārstāvis Ioannis Couniniotis (Vides ģenerāldirektorāts) teica, ka EK pieņem zināšanai 
šos ieteikumus. Viņš uzsvēra, ka par trīs lūgumrakstiem saistībā ar Grammatiko projektu jau 
daudzkārt ir notikušas diskusijas Grieķijas Valsts padomē un tikuši pieņemti lēmumi par 
projekta turpināšanu. EK turpinās sekot šim projektam, taču šajā posmā nesaskata ES tiesību 
aktu pārkāpumus. Viņš apgalvoja, ka saistībā ar atkritumu izgāztuvēm Karvounari ir bijušas 
dažas problēmas, taču panākti nepārprotami uzlabojumi, un Komisija gaida papildu 
informāciju, lai veiktu padziļinātas analīzes. EK informēja, ka attiecībā uz citiem 
lūgumrakstiem tiek veiktas rūpīgas izpētes.

Priekšsēdētāja lūdza Komisiju komentēt ziņojumu, ne tikai savas aktivitātes.

Runātāji: Nikolaos Chountis teica, ka šim jautājumam vajag pievērsties sistemātiskāk, proti, 
veikt attiecīgus pasākumus, lai pārtrauktu noteiktus projektus, īpaši gadījumos, kad iespējama 
naudas izšķiešana vai nav veikti nepieciešamie pētījumi. Viņš piekrita ziņojuma 
secinājumiem, taču uzsvēra, ka komitejai jāieņem konkrētāka nostāja attiecībā uz vairākiem 
gadījumiem, kas ir tās uzmanības lokā, jo iedzīvotāji sagaida konkrētus pasākumus, kas spētu 
mainīt situāciju. 

Charalampos Angourakis teica, ka mūsdienās problēmas sagādā arī smogs, kas veidojas no 
koksnes dedzināšanas un rada nopietnas veselības problēmas. Viņš teica, ka misija bijusi ļoti 
lietderīga, taču, neskatoties uz visiem centieniem, delegācija ir aplūkojusi tikai aisberga 
redzamo daļu. Vides problēmas ir tik lielas, ka būtu jāapsver arī noteiktu iestāžu, struktūru un 
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organizāciju sodīšana, ja tās nav pienācīgi veikušas savus īstenošanas pienākumus. Viņš 
piebilda, ka komitejai ziņojumā būtu jāizsakās konkrētāk.

Nikolaos Salavrakos pauda pārliecību, ka Grieķijā, bez šaubām, pastāv daudz problēmu, kas 
saistītas ar piesārņojumu un atkritumiem. Tomēr jāsaprot, cik lielas ir komitejas tiesiskās 
iespējas rīkoties, tā kā atkritumu apsaimniekošana ir pakļauta subsidiaritātes principam. Viņš 
ierosināja ziņojuma 6., 7. un 8. punktu izteikt skaidrāk un konkrētāk, lai vairāk uzsvērtu 
atkritumu apsaimniekošanas jautājumus. 

Zbigniew Zaleski teica, ka šādām diskusijām būtu jānotiek plānošanas posmā, lai abas puses 
gūtu skaidrību par ieguvumiem no plānotajiem projektiem un šo projektu sekām. 

Marino Baldini vēlējās uzsvērt to, cik nozīmīgi ir, lai faktu vākšanas delegācijai būtu 
kompetents vadītājs, kā arī to, ka šajā misijā aktīvi iesaistījās deputāti no Grieķijas. Viņš teica, 
ka šī misija varētu kalpot kā paraugs šāda veida aktivitāšu organizēšanai.

Lūgumraksta iesniedzējs Kyriakos Gkikas aicināja izbeigt visus noziegumus pret vidi, kas 
notiek Grieķijā. Visus šāda veida projektus vajadzētu rūpīgi izskatīt, ņemot vērā tiesību aktus 
vides jomā, kas nosaka atkritumu pareizu pārstrādi. 

Carlos José Iturgaiz Angulo noslēdza debates ar paziņojumu, ka komentāri tiks iekļauti 
galīgajā ziņojumā un notikusī diskusija parāda, cik nozīmīga ir bijusi šī vizīte. Viņš teica, ka 
komiteja nevar piemērot sankcijas, jo tas ir ārpus tās kompetences, un ka iedzīvotāji drīzāk 
sagaida ierosinājumus par risinājumiem, nevis sodus. Viņš aicināja komitejas locekļus 
iesniegt 6. 7. un 8. punkta grozījumus. 

Lēmums: ziņojuma pieņemšana notiks februāra sanāksmē. 

No plkst. 10.30 sanāksme turpinājās priekšsēdētājas vietnieka Willy Meyer vadībā. 

17. 2013. gada ziņojums par ES pilsonību: ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne

Referents Nikolaos Salavrakos aicināja sniegt komentārus un ierosinājumus par šo ziņojumu. 

Komisijas pārstāve Nathalie Stockwell (Tieslietu ģenerāldirektorāts) uzsvēra, ka kopš 
2010. gada jau ir sasniegts daudz. Saraksts ar šiem sasniegumiem atrodams tīmeklī.

Runātāji: Heinz K. Becker ierosināja ziņojumā ietvert 25 īstenotos pasākumus, ko minēja EK. 
Eiropas pilsonība uzskatāma par nozīmīgu sasniegumu; tomēr tādi problēmjautājumi kā 
pensijas tiesību saskaņošana vai attieksme pret trešo valstu pilsoņiem šajā ziņojumā nebūtu 
jāaplūko. 

Nikolaos Chountis izteica piekrišanu kompromisa grozījumiem Nr. 3, 4, 5, 6, 7 un 8. Viņš 
nepiekrita diviem citiem grozījumiem. 

Tatjana Ždanoka teica, ka Eiropas pilsonību vajadzētu vairāk novērtēt un piešķirt tādām 
personām, kam ir, piemēram, Latvijas vai Igaunijas pase, bet kas citās dalībvalstīs tiek 
uzskatīti par nepilsoņiem, un tātad šiem cilvēkiem nav pilnu tiesību, tostarp balsstiesību.

Victor Boştinaru aicināja pievērst uzmanību pilsoņu tiesībām balsot un kandidēt vēlēšanās, jo 
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tā ir būtiska pamatproblēma. Šo jautājumu vajadzētu izskatīt kopā ar referentu un nākt klajā ar 
skaidru paziņojumu, aicinot Komisiju reaģēt. 

Nikolaos Salavrakos aicināja pievērsties ziņojumā aplūkotajiem galvenajiem principiem, 
pārāk neiedziļinoties subsidiaritātes aspektā. 

Lēmums: balsojums par ziņojumu notiks februāra sanāksmē. 

18. Lūgumraksts Nr. 1175/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā 
Tania Jackson, par plānoto divu kodolreaktoru būvniecību Hinkley Point, 
Apvienotajā Karalistē

EK pārstāvis Santiago Martinez Iglesias (Enerģētikas ģenerāldirektorāts) izklāstīja Komisijas 
uzskatu, ka pašreizējā sistēmā aizsardzībai pret radiāciju ir ņemts vērā risks atkarībā no 
vecuma un dzimuma un gan sievietēm un vīriešiem, gan zīdaiņiem un bērniem ir nodrošināta 
atbilstoša aizsardzība pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem. Komisija 2012. gada 
jūlijā saskaņā ar Euratom līguma 41. pantu pieņemtajā atzinumā pauda viedokli, ka plānotais 
ieguldījums divu kodolreaktoru būvniecībā Hinkley Point atbilst Euratom līguma mērķiem. 
Runātājs uzsvēra, ka valsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu un uzraudzītu, ka spēkstacijas ir 
pietiekami drošas un ka tiek ņemti vērā pēc Fukušimas katastrofas veiktie riska testi. 

Runātāji: Keith Taylor apgalvoja, ka EK nav veikusi pietiekamu izmeklēšanu un izpēti, īpaši 
ņemot vērā, ka sievietēm ir augsts jutīguma risks pret radiāciju. Viņš pieprasīja papildu 
pamatojumu šajā jautājumā.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz būs saņemta papildu informācija no 
EK.

19. Lūgumraksts Nr. 0413/2012, ko vārda brīvības asociācijas „Anna Politkovskaya” 
vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Petar Troyanski, par iespējamiem 
pārkāpumiem saistībā ar atomelektrostacijām Bulgārijā

EK pārstāvis Santiago Martinez Iglesias (Enerģētikas ģenerāldirektorāts) skaidroja, ka 
Bulgārijai jālemj par to, vai būvēt jaunu atomelektrostaciju savā teritorijā. Jebkurā gadījumā ir 
jāievēro ES un Euratom tiesību akti. Par visiem investīciju projektiem ir jāziņo saskaņā ar 
Euratom līguma 41. pantu. Komisija 2008. gadā pauda nostāju, ka šajā gadījumā visi projekta 
aspekti atbilst Euratom līguma mērķiem. Komisija nevar komentēt izmeklēšanu par 
iespējamo pašreizējās Kozlodujas atomelektrostacijas un plānotās Belenes atomelektrostacijas 
saražotās elektrības pārprodukciju, jo šis jautājums ir valsts iestāžu kompetencē. Viņš arī 
norādīja, ka Komisija nevar komentēt prasību par saukšanu pie kriminālatbildības, jo ar 
kriminālkodeksu saistīti jautājumi ir dalībvalstu ekskluzīva kompetence.

Runātāji: Iñaki Irazabalbeitia Fernández norādīja, ka Komisijai ir taisnība attiecībā uz tās 
kompetenci šajā gadījumā un ka Bulgārijas iestāžu sagatavotie dokumenti, šķiet, atbilst ES 
prasībām. Viņš vēlējās atkārtoti paust savu nostāju pret kodolenerģijas izmantošanu. 

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz būs saņemta papildu informācija no 
EK.
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20. Lūgumraksts Nr. 1666/2013, ko „Save Damaroaia and Bucurestii Noi 
Neighbourhoods” asociācijas vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais P. T., par 
iespējamu Eiropas tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar daudzu ēku būvniecību 
vēsturiskajā teritorijā „Parcelarea Bazilescu” (Bukarestē, Rumānijā)

Lūgumraksta iesniedzējs P. T., kurš ir priekšsēdētājs asociācijai, kuras vārdā iesniegts 
lūgumraksts, informēja, ka divos Bukarestes rajonos, tostarp arī vēstures pieminekļu teritorijā, 
notiek vērienīgi būvniecības projekti, kuru ietvaros paredzēts uzcelt vairāk kā 200 ēkas. Dažu 
interešu grupu ietekmes rezultātā Bukarestes pašvaldība pārkāpj plānošanas noteikumus. Tiek 
būvētas ēkas, neatstājot zaļās zonas apkārtējās teritorijās, un netiek domāts par autostāvvietu 
būvniecību. Viņš lūdza Eiropas palīdzību Rumānijai. 

EK pārstāve Daniela-Valeria Andrei (Vides ģenerāldirektorāts) informēja, ka lūgumraksts 
saņemts pavisam nesen un Komisija pašlaik to izskata un sniegs rakstisku atbildi saskaņā ar 
noteikumiem. 

Runātāji: Victor Boştinaru uzsvēra, ka šāds projekts ir tipisks Bukarestē. Šī Bukarestes daļa 
vienmēr, pat komunisma laikā, bijusi zaļā zona, un tā ir pilsētas lielākā zaļā teritorija. Projekta 
realizēšanas gaitā pieaug piesārņojums. Viņš norādīja arī, ka uz šo teritoriju attiecas 
daudzstāvu ēku būvniecības ierobežojumi un tai ir vēsturiska nozīme. Nav ievērotas pat 
seismiskās drošības prasības. Bukarestes pašvaldības pieeja šim projektam ir ļoti liberāla, un 
Bukarestē pastāv augstākais ar būvniecību saistītais risks Rumānijā. Viņš uzskata, ka šis 
projekts ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Jāsniedz skaidrs vēstījums 
Rumānijas parlamentam un Senātam, kā arī Bukarestes pašvaldībai un Rumānijas 
tiesībsargam. 

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta. Tika nolemts lūgt iespējami ātru Eiropas 
Komisijas atbildi un nosūtīt lūgumrakstu Rumānijas parlamenta un Senāta Lūgumrakstu 
komitejai un Rumānijas tiesībsargam.

21. Lūgumraksts Nr. 0359/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria Elena Solís 
Yánez, par atļauju veikt naftas izpēti Fuerteventurā un Lansarotē (Kanāriju salās), 
iespējams, pārkāpjot Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu un Dzīvotņu direktīvu

un
Lūgumraksts Nr. 0559/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro 
Hernández Camacho un kam pievienoti 164 paraksti, par atļauju naftas 
meklējumiem Fuerteventurā un Lansarotē (Kanāriju salās), ar ko, iespējams, tiek 
pārkāpta Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva un Dzīvotņu direktīva

un
Lūgumraksts Nr. 0683/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria del 
Carmen Cabrera González, par atļauju veikt naftas izpēti Fuerteventurā un 
Lansarotē (Kanāriju salas), kas, iespējams, pārkāpj Ūdens pamatdirektīvu

un
Lūgumraksts Nr. 1826/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Daniel Pérez 
Creus, par atļauju veikt naftas izpēti Fuerteventuras un Lansarotes salās (Kanāriju 
salas)

un
Lūgumraksts Nr. 0801/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā María Mercedes 
Gómez Sande, par naftas izpētes darbībām Fuerteventuras un Lansarotes salās 
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(Kanāriju salas)

Lūgumraksta iesniedzējs Pedro Hernandez Camacho paskaidroja, ka šie pieci lūgumraksti 
attiecas uz vides un enerģijas jautājumu saistībā ar Fuerteventurā un Lansarotē (Kanāriju 
salas) plānoto naftas izpēti. Viņš informēja, ka Spānijas valdība ir devusi atļauju urbšanas 
darbiem lielā dziļumā vairāk kā 6000 kvadrātkilometru lielā platībā. Katru gadu Kanāriju 
salas apmeklē vairāk nekā 12 miljoni tūristu. Šie projekti apdraud valsts resursus Kanāriju 
salās, lai labumu gūtu privāts naftas uzņēmums. Nav ievērota direktīva par urbšanas darbiem 
lielā dziļumā un nav izvērtētas alternatīvas. Urbšana var arī radīt seismiskus riskus. Lai gan 
EK šie fakti ir pilnībā zināmi, tā ignorē šo situāciju un nereaģē attiecībā uz šiem projektiem. 

Video demonstrēšana. Runātāji: Richard Steiner, Marisa Tejedor un Horst Likens. J. Wilson
runa tika iesniegta rakstiskā formā. 

Lūgumraksta iesniedzēja Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez uzsvēra, ka jūras ūdens ir 
vienīgais dzeramā ūdens avots Kanāriju salās, jo tajās nav ne upju, ne ezeru, ne pietiekama 
lietusūdens daudzuma. Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis līdzeklis uzņēmumu peļņas 
gūšanai. Viņa teica, ka šo lūgumrakstu iesniedzēji cīnās arī par nākamajām paaudzēm un ka 
nav iedomājams, ka 21. gadsimtā var notikt šādas lietas. 

Lūgumraksta iesniedzējs Domingo Montanez Montanez uzsvēra riskus, ko radītu noplūde no 
urbuma lielā dziļumā. Īpašs risks naftas noplūdes gadījumā izriet no fakta, ka Kanāriju salas 
saldūdens ieguvē ir pilnībā atkarīgas no atsāļošanas iekārtām. Ir acīmredzams, ka tiktu 
nodarīts ievērojams postījums, un nav skaidras garantijas, ka tā nenotiks. 

Lūgumraksta iesniedzēja Maria Mercedes Gomes Sande jautāja, kāda ir Eiropas mēroga 
noteikumu, piemēram, Eiropas ainavu konvencijas, nozīme, ja valsts līmenī tie netiek ievēroti. 
Šajā projektā nav pilsoņu līdzdalības. Ir pārkāpti ainavu plānošanas noteikumi, un nav ņemtas 
vērā ilgtspējas prasības attiecībā uz Kanāriju salām un tūrismu. 

Komisijas pārstāvis Daniel Fernandez Gomez (Vides ģenerāldirektorāts) teica, ka ES tiesību 
aktu piemērošana un ievērošana ir valstu iestāžu atbildība un ka tas palīdzēs izvairīties no 
riskiem, kas saistīti ar šāda veida projektiem. EK ir pieprasījusi informāciju no Spānijas 
iestādēm, kuras ir informējušas, ka par naftas izpētes projektiem ir veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums, kurā novērtēta projektu iespējamā tiešā un netiešā ietekme uz vidi. Kamēr 
atbildīgās iestādes nav izsniegušas galīgo atļauju šiem projektiem, EK nevar izvērtēt, vai ir 
pārkāpts ietekmes uz vidi novērtējums. Kad par projektiem būs izsniegtas atļaujas, EK ļoti 
rūpīgi uzraudzīs visu ES tiesību aktu prasību ievērošanu.

Runātāji: Juan Fernando López Aguilar apliecināja, ka Spānijas sociālistu delegācija pilnībā 
atbalsta lūgumrakstu iesniedzējus. Pastāv lielas šaubas par ES tiesību aktu vides jomā 
ievērošanu. Ilgtspējīgs tūrisms ir Kanāriju salu galvenais balsts, un šis projekts ir tam 
pretrunā. Šaubas rodas arī saistībā ar direktīvām par valsts un privātajām investīcijām, faunu 
un floru un aizsargājamām teritorijām Natura 2000 tīklā. Turklāt pastāv konkurences 
trūkums, jo visi projekti uzticēti vienam uzņēmumam. Viņš aicināja apturēt šo projektu. 

Victor Boştinaru atgādināja par naftas noplūdes katastrofu Meksikas līcī un tās milzīgo 
ietekmi un aicināja EK ņemt vērā no šīs traģēdijas gūtās mācības. Viņš piebilda, ka ir veikts 
atsevišķs šā projekta ietekmes uz vidi novērtējums. Pašlaik norisinās sarunas par direktīvas 
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grozījumiem nolūkā panākt pārredzamību un objektivitāti un novērst interešu konfliktus šim 
projektam līdzīgās lietās. Viņš atgādināja, ka vietējās pašvaldības un iedzīvotāji ir pret šo 
projektu, nav notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm un nav meklēti alternatīvi 
enerģijas avoti. 

Gabriel Mato Adrover informēja, ka EK nav konstatējusi tiesību aktu pārkāpumus. Viņš 
sacīja, ka par šo projektu vairākkārt ir notikusi sabiedriskā apspriešana, piemēram, notikušas 
konsultācijas ar dažādām iestādēm, vietējām pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, 
zvejniekiem un pat videi draudzīgas riteņbraukšanas klubu, kā rezultātā apspriešanā ir bijuši 
iesaistīti vairāki tūkstoši cilvēku. 

Raül Romeva i Rueda apgalvoja, ka pienācīga apspriešana nav notikusi un iedzīvotāju 
viedoklis ir ticis noraidīts. Projekts ir pretrunā tīras atjaunojamās enerģijas modelim. Viņš 
uzsvēra arī, ka iespējamā ietekme uz vidi ir nopietna un neatgriezeniska.

Vicente Miguel Garcés Ramón teica, ka ES ir pienākums uzraudzīt tās teritorijā notiekošo un 
ka vietējās pašvaldības ir pret šo projektu, un tas būtu jāņem vērā. Viņš mudināja Komisiju 
būt agresīvākai un pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas vēl nav tās rīcībā. Turklāt 
vajadzētu prasīt no Spānijas valdības, lai tā nodrošina, ka necietīs vietējo iedzīvotāju 
ekonomiskā dzīvotspēja un tūrisma nozare. Komitejai vajadzētu mudināt EK veikt padziļinātu 
izmeklēšanu.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández uzskata, ka šis projekts ir ārpus direktīvas darbības jomas, jo 
tas skar iedzīvotāju pamattiesības. Galvenais problēmjautājums šajā gadījumā ir saistīts ar 
dzeramo ūdeni, jo pastāv apdraudējums un ir jāaizstāv salu iedzīvotāju tiesības uz dzeramo 
ūdeni. Naftas urbumi Kanāriju salu piekrastes ūdeņos būtu pretrunā šim principam. 

Priekšsēdētājas vietnieks Willy Meyer pauda izbrīnu par to, ka pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji, lai aicinātu šādā projektā ievērot piesardzības principus, ir spiesti vērsties šeit, nevis 
Eiropas Komisijā, kuras sniegtās atbildes uz saņemtajām sūdzībām ir pretrunīgas. Viņš pauda 
bažas par to, ka saskaņā ar atzinumu, ko sniedzis eksperts Richard Steiner, kurš pārskatīja 
Repsol veikto ietekmes uz vidi novērtējumu, daži urbumi Kanāriju salās ir dziļāki nekā tas, 
kurš izraisīja noplūdi Meksikas līcī, un par to, ka ASV iestādes, ņemot vērā šīs katastrofas 
pieredzi, šādu projektu neapstiprinātu. Viņš arī uzsvēra Richard Steiner apgalvojumu — ja 
notiktu negadījums, izplūstu daudz vairāk naftas, nekā minēts ietekmes uz vidi novērtējumā.

Mutiskā tulkošana tika pārtraukta plkst. 12.46. Sanāksme turpinājās tikai spāņu valodā. 

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz būs saņemta papildu informācija no 
EK.

* * *

22. B daļas lūgumraksti

Tiks slēgta šādu lūgumrakstu izskatīšana: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 0244/2012, 
0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 1041/2012, 
1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 1799/2012, 
1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 0042/2013.
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Lūgumraksti, kurus pārvietos no B daļas un kuru izskatīšanu neizbeigs: 0181/2011, 
0134/2012, 1321/2012 un 1555/2012.

o O o

23. Nākamās sanāksmes datums un vieta
 2014. gada 10. februārī plkst. 15.00–18.30
 2014. gada 11. februārī plkst. 9.00–12.30

Priekšsēdētājas vietnieks slēdza sanāksmi plkst. 12.57.

Pielikumi:

Laikā kopš pēdējās sanāksmes (2013. gada 16. decembris) par pieņemamiem atzīto 
lūgumrakstu saraksts.
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Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot
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