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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2009)10-01

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2009. gada 1. oktobrī plkst. 10.15 – 12.35 un plkst. 15.10 – 17.15

BRISELĒ

Sanāksme sākās 2009. gada 1. oktobrī plkst. 10.15 Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) vadībā.

1. Darba kārtības projekta pieņemšana (PE 428.285)

2. 2009. gada 1.–2. septembra sanāksmes protokola apstiprināšana (PE 428.150): 
protokols tika apstiprināts ar labojumu septītās lapas pirmā punkta sestajā rindā, 
kur vārdi Madrid and tika dzēsti pēc Eiropas Parlamenta deputāta Pascale Gruny
pieprasījuma.

Uzstājās: Eiropas Parlamenta deputāts Pascale Gruny un priekšsēdētājs.

3. Grozījumu un balsojuma par Ziņojuma projektu par gada ziņojumu par Eiropas 
ombuda darbību 2008. gadā (2009/2088 (INI)) izskatīšana, referente: Chrysoula 
Paliadeli (S&D)

Referente iesniedza Ziņojuma projektu, izceļot Eiropas ombuda nozīmīgumu ES 
iestāžu kopējā darbībā. Viņa iedrošināja visas Eiropas iestādes un īpaši Eiropas 
Komisiju sadarboties ar ombudu un pieņemt atbilstošus pasākumus, lai ņemtu vērā 
secinājumus, kurus ombuds pieņēmis pēc izmeklēšanas. Referente pateicās deputātiem 
par to ieguldījumu grozījumu veikšanā un Karen Chioti no Sekretariāta par viņas 
palīdzību Ziņojuma projekta sagatavošanā. 
Uzstājās: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny un priekšsēdētājs. 
Lēmums: grozīto ziņojumu pieņēma, 19 deputātiem balsojot „par” un vienam 
atturoties.
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4. Atzinuma projekta Budžeta komitejai par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektu pieņemšana — VIII iedaļa — Eiropas ombuds —
referente: AUKEN (Greens/ALE) 

Uzstājās: priekšsēdētājs. 
Lēmums: atzinums tika pieņemts, 19 deputātiem balsojot „par” un diviem atturoties. 

5. Priekšsēdētājs paziņoja turpmāk minēto:

 Pēc balsošanas par Paliadeli ziņojumu un Auken atzinumu Komiteja pievērsīsies 
Dzīvotņu direktīvas piemērošanai, pamatojoties uz ārējā pētījuma vispārējo 
prezentāciju, ko nodrošinās autoru pārstāvis: Nicolas de Sadeleer. Pētījums tika 
nosūtīts visiem Politikas departamenta, kas ir atbildīgs par tā publicēšanu, locekļiem. 
Vides komitejas locekļi tika uzaicināti piedalīties debatēs.

 Komiteja turpinās izskatīt vairākus konkrētus lūgumrakstus, kas ir saistīti ar Dzīvotņu 
direktīvas piemērošanu vairākās ES valstīs.

 Lūgumrakstu iesniedzēji norādījuši, ka piedalīsies šādu darba kārtības punktu 
izskatīšanā: 

- 12. punkts: Jean-Marie Salomon pārstāvēs Lūgumrakstu Nr. 37/2005 un 
613/2009;

- 13. punkts: David Cholon (Président du Syndicat des Paludiers) un M. Jean-
Paul Declerq, Président de l'Association „Vert Pays Blanc et Noir” pārstāvēs 
Lūgumrakstu Nr. 551/2008;

- 19. punkts: Billy Leonard no Ziemeļīrijas pārstāvēs Lūgumrakstu 
Nr. 650/2008 par atkritumu poligoniem Deri grāfistē;

- 21. punkts: Vinczay Tibor, Szentgotthqard (Ungārija) mērs, pārstāvēs 
Lūgumrakstu Nr. 1885/2008 par atkritumu sadedzināšanas iekārtu; piedalīsies 
arī Tibor Peto — Ungārijas Ārlietu ministrijas pārstāvis. 

 15. punkts: Lūgumraksts Nr. 169/2007, lūgumraksta iesniedzējs Marc de Schower
paziņoja, ka, neskatoties uz to, ka viņš nevar piedalīties, viņam ir tiesības izteikt 
komentārus vēlāk. Viņš vēros izskatīšanu, izmantojot tīmekļa straumēšanu.

 Priekšsēdētāja vietnieks Agnès Hankis vadīs sanāksmes pēcpusdienas daļu.

 Pēcpusdienas darba kārtība sāksies ar debatēm par darba dokumentu, ko iesniegs 
Diana Wallis saistībā ar Stokholmas programmu. Lūgumrakstu komiteja šī jautājuma 
izskatīšanā bija apvienojusies ar atbildīgajām komitejām (JURI, LIBE un AFCO). 
Darba dokuments apraksta Komitejas darbu saistībā ar lūgumrakstiem par 
jautājumiem, kurus aptver Stokholmas programma. Var tikt pieprasīts veikt konkrētus 
grozījumus Rezolūcijas projektā, kas būtu jāsagatavo atbildīgajām komitejām.

 Priekšsēdētājs norādīja, ka atkārtoti izskatāmo vai slēdzamo lūgumrakstu saraksts, 
pamatojoties uz minētajiem iemesliem, tika nosūtīts visām grupām pirms nedēļas. Ja 
dalībniekiem nebūs nekādu komentāru par sarakstu līdz sanāksmes beigām, tad tas tiks 
uzskatīts par apstiprinātu. Viņa norādīja, ka Lūgumraksts Nr. 734/2008 tiks izskatīts.

6. Priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem:

 Lūgumrakstu procedūras vadība: līdz šim brīdim nav saņemti komentāri, ja būs 
nepieciešams, vēlāk tiks turpināta viedokļu apmaiņa, pamatojoties uz esošajām 
pamatnostādnēm; 
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 Referentu/ atzinumu sagatavotāju iecelšana saskaņā ar d'Hondt sistēmu vai 
punktu sistēmu vai bez punktu sistēmas: d'Hondt sistēma, lai arī tas ir vērtīgs 
instruments Eiropas Parlamenta vispārējām darbībām, tomēr pilnībā neatbildīs 
Lūgumrakstu komitejas specifikai, tādēļ tas būtu jāpiemēro elastīgākā formātā, kas 
nodrošinātu objektīvu ziņojumu un atzinumu izplatīšanu starp politiskajām grupām; 

 Lūgumrakstu komiteja sagatavos Atzinumu par patstāvīgo ziņojumu par bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās apturēšanu līdz 2010. gadam, kuram Vides komiteja 
meklēja atļauju — S&D grupa norīkos Eiropas Parlamenta deputātu, kurš būs atbildīgs 
par atzinuma projekta sagatavošanu;

 Lūgumrakstu komiteja sagatavos arī atzinumu par Juridiskās komitejas 26. gada 
ziņojumu par Kopienas tiesību aktu piemērošanu: PPE grupa norīkos Eiropas 
Parlamenta deputātu, kurš būs atbildīgs ar atzinuma projekta sagatavošanu; 

 Atsauce no plenārsesijas — Lūgumraksts Nr. 486/2008: Eiropas Parlamenta 
deputāte Arlene McCarthy uzstājās lūgumraksta iesniedzēja Michael Schields vārdā, 
kurš bija viens no viņas pilnvarotājiem 2009. gada septembra plenārsesijā; viņa 
aicināja Lūgumrakstu komiteju sadarboties ar Bulgārijas varas iestādēm, lai 
nekavējoties izskatītu pierādījumu kopumu, jo Lielbritānijas Valsts tieslietu 
sekretariāts apžēloja lūgumraksta iesniedzēju. Lūgumrakstu komiteja sazināsies ar 
Bulgārijas varas iestādēm;

 Auken ziņojuma, kas pieņemts 2009. gada martā, papildinājums: debates tika 
atceltas, jo Margrete Auken nebija ieradusies;

 Uzklausīšanas Komisijas locekļiem: vēstule tika adresēta Komiteju priekšsēdētāju 
konferencei, lai paziņotu Lūgumrakstu komitejas vēlmi piedalīties nākamo komisāru 
uzklausīšanā, ņemot vērā Eiropas Komisijas prezidenta Jose Manuel Barroso nodomu 
iecelt Pamattiesību un tiesiskuma komisāru un Pilsoņu komisāru;

 Eiropas ombuda ievēlēšanas procedūra: tāpat kā iepriekš tiks izveidota specializēta 
tīmekļa vietne, lai ievēlēšanas procedūru padarītu pēc iespējas pārredzamāku visiem 
deputātiem un sabiedrības pārstāvjiem; Komitejas ārkārtas sanāksme notiks pirmdien, 
2009. gada 19. oktobrī, Strasbūrā, lai paziņotu kandidātu pieņemamību. Sanāksme būs 
slēgta;

 AOB: Priekšsēdētājs uzstās, lai Rumānijas valdība saņemtu komentārus par 
būvniecības projektu blakus Svētā Jāzepa katedrālei Bukarestē (Lūgumraksts 
Nr. 67/2007 un 149/2007); Rumānijas premjerministrs neatbildēja uz vēstuli, ko 
nosūtīja iepriekšējais Eiropas Parlamenta prezidents Hans-Gert Pöttering.

7. Lūgumraksts Nr. 251/2007, ko Din L-Art Helwa vārdā iesniedza Maltas 
valstspiederīgā Marin Galea un kam pievienoti vairāk nekā 10 000 parakstu, par 
Ta'Cenc teritorijas aizsardzību (Gozo, Malta)

Lūgumraksts Nr. 496/2006, ko iesniedza, iespējams, Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais M. T. Turvey, par viņa sūdzību elektroenerģijas uzņēmumam 
Sevillana-Endesa saistībā ar Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu

Uzstājās: Isabel Lourenco de Faria (Komisijas pārstāve), Simon Busuttil, John Attard-
Montalto un priekšsēdētājs. 
Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu turpināt, līdz būs saņemtu papildu informācija no 
Komisijas un debates par to pārceltas un nākamo Komisijas sanāksmi uzreiz pēc 
Eiropas Komisijas un Maltas varas iestāžu sanāksmes, kas ieplānota 2009. gada 
oktobra vidū.



PE429.670v01-00 4/11 PV\792440LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

8. Iepazīstināšana ar pētījumu par „Valsts tiesību aktiem un praksi saistībā ar 
1992. gada 21. maija Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību, jo īpaši 6. panta, īstenošanu”

Eksperts Nicolas de Sadeleer izcēla galvenos pētījuma atklājumus, apgalvojot, ka:

 visām dalībvalstīm bija nepieciešams steidzami pabeigt teritoriju noteikšanas procesu 
un izstrādāt saistošus pārvaldības pasākumus katrai teritorijai;

 dalībvalstij bija nepieciešams pieņemt tiesību aktus, kas nodrošina konkrētas atbilstoša 
ietekmes novērtējuma (AIA) neatkarības garantijas, lai novērstu subjektīvus 
novērtējumus (viņš uzsvēra AIA zinātniskās kvalitātes nepieciešamību; visu tiešo un 
netiešo ietekmju, tai skaitā īstermiņa un ilgtermiņa, kā arī kumulatīvo un sinerģētisko 
ietekmju ņemšanas vērā nozīmīgumu, analizējot iespējamās alternatīvas un, ja 
vajadzīgs, kompensācijas un riska mazināšanas pasākumus, kuru mērķis ir samazināt 
minētā projekta negatīvo ietekmi uz teritoriju);

 Komisijai jāsagatavo jaunas pamatnostādnes dalībvalstīm attiecībā uz faktisko AIA
saturu;

 lēmumu pieņemšanas procesam jābūt pēc iespējas pārredzamākam un jāietver 
sabiedriskā apspriešana, kas jāorganizē pēc iespējas ātrāk, vēlams pārbaudes laikā 
(atbildīgajām iestādēm jāsniedz konkrēti skaidrojumi vienmēr, kad alternatīvas 
iespējas netiek uzskatītas par iespējamām, skaidrojot to lēmumu pieņemšanas 
faktorus);

 Valsts varas iestādēm jālūdz Komisijas viedoklis jebkurā gadījumā, kad Natura 2000
nosaka ostu prioritārās dzīvotnes vai sugas;

 Eiropas Komisijai ir jābūt proaktīvākai, ierosinot darbības par pārkāpumiem pret 
dalībvalstīm, kas neievēro Dzīvotņu direktīvu.

Locekļi, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji, atzinīgi novērtēja pētījumu un tajā 
sniegtos ieteikumus; tie uzsvēra, ka nepieciešams turpmāks darbs, lai pievērstos 
pasākumiem, kuru mērķis ir efektīvāka Dzīvotņu direktīvas ieviešana, nevis tās 
pārskatīšana. 

Uzstājās: Nicolas de Sadeleer (eksperts), Carlos José Iturgaiz Angulo (aizvieto 
priekšsēdētāju no 5. līdz 25. novembrim), François Kremer (Komisijas pārstāvis), 
Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (aizvieto priekšsēdētāju no 25. līdz 
30. novembrim), Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru un 
priekšsēdētājs. 

9. Lūgumraksts Nr. 543/2008, ko vides apvienības „Fauna de Cubelles” vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Carlos Rios Torres un kam pievienoti 2720 paraksti, par 
iebildumiem par tilta celtniecību pāri Fuā upes grīvai, kas ir Natura 2000
aizsargājamās teritorijas daļa

Uzstājās: Isabel Lourenco de Faria (Komisijas pārstāve) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas atbildi.
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10. Lūgumraksts Nr. 37/2005, ko A.D.I.P.H.C.M. apvienības vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgā Laurence de la Martinière, par galvenā autoceļa apvedceļa būvniecību 
ap Orleānu

Lūgumraksts Nr. 613/2009, ko „MARDIËVAL” vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Jean Marie Solomon, par nepieļaujamu valsts un privātās 
partnerības vienošanās izmantošanu Mardië tilta būvniecībā (Luarē) 

Uzstājās: Jean-Marie Salomon (lūgumraksta iesniedzējs), David Grimeaud un 
Christian Servenay (Komisijas pārstāvji) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: atkārtoti apstiprināt iebildumus pret piedāvāto Mardië tiltu; atstāt 
lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas, 
un nosūtīt vēstuli Francijas Vides ministrijai. 

11. Lūgumraksts Nr. 551/2008, ko sāls ieguves purvu strādnieku arodbiedrības „Salt 
Marsh Workers Union” vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Olivier Pereon, 
par iespējamu Direktīvas 92/43/EEK pārkāpumu pēc tam, kad izdota plānošanas 
atļauja attīstīšanas darbiem plānotās NATURA 2000 zonas tuvumā Gerānas apkaimē

Uzstājās: Jean-Paul Declercq (lūgumraksta iesniedzēja vārdā), David Grimeaud un 
Joseph van der Stegen (Komisijas pārstāvji), Sandrine Bélier, Pascale Gruny un 
priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas, un nosūtīt vēstuli Gerānas mēram un Francijas Vides ministrijai, 
uzsverot locekļu bažas par Gerānas projekta vides un ekonomisko seku nepietiekamu 
novērtējumu, kā arī vispārējo krāpniecisko praksi galvenajos attīstības projektos, lai 
apietu ietekmes uz vidi novērtējuma tiesību aktus.

Sanāksmi pārtrauca plkst. 12.35 un turpināja plkst. 15.10 priekšsēdētāja Ágnes 
Hankiss (priekšsēdētāja vietnieka) vadībā 

12. Darba dokumenta par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
„Pilsoņu brīvības, drošības un tiesiskuma joma”, kas zināma arī kā „Stokholmas 
programma”, apspriešana — atzinuma sagatavotāja — Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis apsveica Zviedrijas prezidentūras Stokholmas programmu un uzsvēra, 
ka darba dokumenta mērķis bija izcelt tos jautājumus, kas atbilst bažām, ko Eiropas 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejai pauda pilsoņi, meklējot risinājumus vai atlīdzības. 
Viņa norādīja, ka lūgumraksti tika saņemti par daudzām programmā noteiktām 
problēmām, uzsverot, ka tas atklāja būtiskas nesaskaņas starp pilsoņu cerībām un ES 
tiesību aktiem un problēmas saistībā ar jau esošo tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs. 
Viņa pievērsās jautājumiem, sākot no tiesību brīvi pārvietoties un vīzu politikas 
pilnīgas izpildes līdz abpusējai atzīšanai un dalībai Savienības demokrātiskajā dzīvē. 

Uzstājās: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (Komisijas pārstāve), Pascale Gruny, David 
Lowe (daļas vadītājs) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: Stokholmas programmas darba dokuments tika pieņemts bez komentāriem. 
D. Wallis tika pilnvarota noteikt rezolūcijas projekta grozījumus, kas kopīgi būtu 
jāizvirza Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai, Juridiskai komitejai un 
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Konstitucionālo jautājumu komitejai 2009. gada 8. oktobrī. Grozījumu projekti 
Lūgumrakstu komitejai ar rakstisku procedūru jāpieņem līdz 2009. gada 22. oktobrim.

13. Lūgumraksts Nr. 650/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Billy Leonard, par 
sabiedrības bažām par četru atkritumu poligonu, kas atrodas Ringsend teritorijā, 
kopīgo kaitīgo ietekmi (Deri grāfiste, Ziemeļīrija)(Īrija)

Uzstājās: Billy Leonard (lūgumraksta iesniedzējs), Stephanos Ampatzis un Jose Diaz 
Del Castillo (Komisijas pārstāvji), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, David 
Lowe (daļas vadītājs) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas; priekšsēdētājs nosūtīs vēstuli Ziemeļīrijas varas iestādei, lūdzot tās 
skaidrojumus par lūgumrakstā izteiktajiem jautājumiem. 

14. Lūgumraksts Nr. 206/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais David Rogers, par 
nepatīkamām smakām un videi nodarīto kaitējumu Whiteriver Landfill Site, Collon
(Īrija) apkārtnē

Uzstājās: Liam Cashman (Komisijas pārstāvis) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas atbildi.

15. Lūgumraksts Nr. 1885/2008, ko Szentgotthard pašvaldības varas iestāžu vārdā 
iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Viniczay Tibor, par atkritumu sadedzināšanas 
iekārtas izvietošanu Lafnitztal, Austrijā

Uzstājās: Tibor Viniczay (lūgumraksta iesniedzējs), Stephanos Ampatzis (Komisijas 
pārstāvis), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún un 
priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas; priekšsēdētājs nosūtīs vēstuli Austrijas varas iestādēm, paužot biedru 
bažas par projekta ietekmi uz vidi; lūgumraksts tiks nosūtīts Vides komitejai, lai tā 
sniegtu viedokli par noteiktu projektu starprobežu ietekmi uz vidi. 

16. Lūgumraksts Nr. 1129/2008, ko L'Altrainformazione, Comitato „No al Civis Mazzini –
Savena” un Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgā Veronica Dini, par sabiedriskā transporta projektu 
Boloņā un Sanlacaro di Savenā (Itālijā)

Uzstājās: Stephanos Ampatzis (Komisijas pārstāvis) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas atbildi.

17. Lūgumraksts Nr. 614/2002, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Sylvie Lindeperg
par to, ka Francijā neatzīst Apvienotajā Karalistē iegūto profesionālo pieredzi

Uzstājās: Ursula Scheuer (Komisijas pārstāve), David Lowe (struktūrvienības 
vadītājs), Pascale Gruny un priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas.  



PV\792440LV.doc 7/11 PE429.670v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

18. Lūgumraksts Nr. 930/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Marc Stahl, par 
Nīderlandē iegūto fizioterapijas diplomu atzīšanu Vācijā

Uzstājās: Andras Mogyoro (Komisijas pārstāve) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas pēc tam, kad Vācijas tiesa lems par lūgumraksta iesniedzēja lietu;  

19. Lūgumraksts Nr. 357/2006, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais M. Kenneth Abela, 
par iespējamiem EK tiesību aktu pārkāpumiem Maltas varas iestādēs saistībā ar 
kvalifikāciju līdzvērtību

Uzstājās: Angelika Koman (Komisijas pārstāvis) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu pēc Simon Busuttil pieprasījuma 
(Eiropas Komisijai tika pieprasīts rakstisks apstiprinājums par tās mutisko uzstāšanos).

20. Lūgumraksts Nr.°1297/2007, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais F.J.C., par to, ka 
Maltas iestādes neīsteno Direktīvu 2002/85/EK

Uzstājās: Jean-Paul Repussard (Komisijas pārstāve) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu pēc Simon Busuttil pieprasījuma 
(Eiropas Komisijai tika pieprasīts rakstisks apstiprinājums par tās mutisko uzstāšanos)

21. Lūgumraksts Nr. 995/2002, ko Grieķijas Pasažierkuģu īpašnieku asociācijas vārdā 
iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Stylianos Zambetakis, par Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 3577/92 par jūrniecības kabotāžu īstenošanu Grieķijā

Uzstājās: Joanna Warnel (Komisijas pārstāve) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas; nosūtīt lūgumrakstu Transporta un tūrisma komitejai informācijas 
iegūšanai;  

22. Lūgumraksts Nr. 299/2005, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Oisin Jones-Dillon,
par izceļošanas nodokli Maltā

Lūgumraksts Nr. 415/2005, ko iesniedza Maltas valstspiederīgā Anna Ignacak 
Mifsud, par izceļošanas nodokli Maltā 

Lūgumraksts Nr. 419/2005, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Robert 
G. Coenen, par izceļošanas nodokli Maltā 

Lūgumraksts Nr. 533/2005, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Matthew Buttigieg, 
par personu brīvas kustības ierobežojumiem, ko rada augstie aviācijas nodokļi 
Maltā 

Lūgumraksts Nr. 490/2006, ko Apvienotās Ceļojumu un tūrisma aģentūras 
(FATTA) vārdā iesniedza Maltas valstspiederīgais Michael Tanti-Dougall, par 
Komisijas kavēšanos rīkoties attiecībā uz sūdzību par Maltas izceļošanas nodokli 

Uzstājās: Joanna Warnel (Komisijas pārstāve) un priekšsēdētājs. 
Lēmums: slēgt Lūgumrakstus Nr. 299/2005, 533/2005 un 490/2006 par lidojumu 
izceļošanas nodokli, pamatojoties uz mutisku Komisijas atbildi (tika pieprasīts 
rakstisks apstiprinājums par mutisko uzstāšanos, kas nosaka, ka Maltai jāatceļ 
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pieprasītais nodoklis); atstāt atklātus Lūgumrakstus Nr. 415/2005 un 419/2005 par 
izceļošanas nodokli kuģiem (Komisija sniegs papildu informāciju)

23. Lūgumraksts Nr. 363/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Doris Mueller, par 
Grieķijas varas iestāžu iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu

Uzstājās: Martin Gajda (Komisijas pārstāvis), Peter Jahr un priekšsēdētājs. 
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas (Komisijas uzsāktās pārkāpuma procedūras pret Grieķiju nonāca Eiropas 
Tiesā — Lieta C-155/09 — tika pieprasīts Komisijas mutiskās atbildes rakstisks 
apstiprinājums). 

24. B daļas lūgumraksti

 Lūgumraksti Nr. 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 220/2007, 
578/2007, 919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 40/2008, 
60/2008, 91/2008, 115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 1009/2008, 
1170/2008, 1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 1429/2008, 
1481/2008; 1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 1800/2008, 
1817/2008, 1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 1876/2008, 
0004/2009, 0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 0269/2009, 
0292/2009, 0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 0408/2009,
0489/2009 tika slēgti, pamatojoties uz Komisijas atbildi. 

 Lūgumraksti Nr. 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009, 353/2009 
tiks apspriesti nākamās sanāksmes A daļā

25. Nākamās sanāksmes laiks un vieta 

 Otrdien, 2009. gada 3. novembrī, plkst. 15.00–18.30 un trešdien, 2009. gada 
4. novembrī, plkst. 9.00–12.30 Briselē.

Sanāksme tiek slēgta 17.15.
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