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PROTOKOLS
Sanāksmei, kas notika 2010. gada 23. februārī, plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta 2010. gada 23. februārī plkst. 11.30 Chrysoula Paliadeli
(priekšsēdētāja vietnieces) vadībā.

Slēgta koordinatoru sanāksme notika plkst. 9.00 – 11.30.

1. Darba kārtības projekta pieņemšana (PE 439.108)

Darba kārtības projektu pieņēma bez izmaiņām.

2. Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika 2010. gada 27.–28. janvārī

Protokolu apstiprināja bez izmaiņām.

3. Priekšsēdētāja vietnieces paziņojumi Chrysoula Paliadeli paziņoja turpmāk minēto:

 priekšsēdētāja Erminia Mazzoni nevarēja piedalīties sanāksmē un viņa bija atsūtījusi 
rakstisku atvainošanos komitejai. Arī Michael Cashman bija atsūtījis atvainošanos par 
to, ka nevarēs piedalīties, jo viņš kā Dienvidāfrikas delegācijas priekšsēdētājs piedalās 
oficiālā misijā;

 ņemot vērā Victor Boştinaru lūgumu, 7. punkts (darba dokumenta par bioloģisko 
daudzveidību apspriešana) tika pārcelts uz nākamo sanāksmi (2010. gada 22.–
23. martā), jo viņš palika neapmierināts ar deputātiem izsniegto dokumentu versiju. 
Deputātiem tiks izdalīta labota dokumenta versija;

 ņemot vērā Josefa Andrés Barea lūgumu, tika pārcelts 9. punkts (lūgumraksts 
Nr. 878/2007);

 lūgumrakstu iesniedzēji piedalīsies 14. punkta (lūgumraksts Nr. 539/2007), 15. punkta 
(lūgumraksts Nr. 1282/2007), 20. punkta (lūgumraksts Nr. 669/2006) un 22. punkta 
(lūgumraksts Nr. 0006/2009) izskatīšanā;

 netika saņemti iebildumi pret ierosināto sarakstu ar lūgumrakstiem, kas jāslēdz vai 
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atkārtoti jāizskata un kas deputātiem tika izsniegts izskatīšanai nedēļu pirms 
sanāksmes. Tāpēc tika atkārtoti izskatīti lūgumraksti Nr. 1021/2003, Nr. 0026/2005, 
Nr. 0892/2008 un Nr. 1565/2008, pamatojoties uz saņemto būtisko, jauno informāciju; 
lūgumraksts Nr. 1447/2009 tika atkārtoti izskatīts, ņemot vērā Michael Cashman un 
Arlene McCarthy lūgumu, kurā bija pieprasīta oficiāla Iekšējā tirgus komitejas un 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas atbilde; lūgumraksti Nr. 0174/2007, 
Nr. 1670/2009, Nr. 154/2006, Nr. 210/2006 un Nr. 435/2006 tika slēgti, jo 
lūgumrakstu iesniedzēji nesniedza pieprasīto papildu informāciju, lūgumraksts 
Nr. 550/2006 tika slēgts, jo Eiropas Kopienu Tiesa par šo jautājumu bija pieņēmusi 
lēmumu, bet lūgumraksts Nr. 1009/2007 tika slēgts, pamatojoties uz Eiropas 
Komisijas atbildi, kura tika atkārtoti apstiprināta 2009. gada 13. jūlijā.

4. Citi jautājumi: citu jautājumu nebija.

5. Priekšsēdētāja vietnieces paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

 PPE grupas iesniegtie lūgumi par sekretariāta darbu:

a) lūgumrakstu pieņemamība ― PPE piedāvāja iesniegt lūgumrakstu sarakstu, kuram 
pēc tās domām nevajadzētu būt KII (kopsavilkums, informācija, ieteikumi) 
dokumentu sastāvā, jo tie ietilptu sarakstes ar pilsoņiem vai SOLVIT kompetencē; 
sekretariātam vajadzētu ierosināt priekšlikumu deputātiem, kurā būtu precīzi kritēriji 
un noteikumi, kas attiecas uz līgumrakstu pieņemamību;

b) koordinatoru sanāksmes protokols: pēc viedokļu apmaiņas vienojās, ka sekretariāts 
iesniegs koordinatoru lēmumu vai priekšlikumu kopsavilkumu komentāru sniegšanai 
un apstiprināšanai, ja iespējams, trīs dienu laikā pēc sanāksmes. Dokumentu pēc tam 
varētu iekļaut oficiālajā sanāksmes protokolā;

c) sanāksmes darba kārtība, ko atbalstījis priekšsēdētājs, tiks nosūtīta komitejas 
locekļiem vienu nedēļu pirms sanāksmes un, ja iespējams, vēl ātrāk. Deputāti atzīmēja 
katru trešdienu Strasbūrā notiekošo regulāro komitejas sekretariāta un politisko grupu 
sekretariātu sagatavošanās sanāksmju svarīgumu;

d) lūgumrakstu iesniedzēju uzaicināšana uz sanāksmi un ārējo komandējumu budžets. 
Tika atgādināts, ka koordinatori bija pievērsuši uzmanību ziņojumam un pārskatiem, 
kas attiecas uz lūgumrakstu iesniedzēju ielūgumiem 2009. gadā, par ko informēja 
sekretariāts iepriekšējā sanāksmē. Vienojās, ka turpmāk priekšsēdētājam būtu oficiāli 
jāapstiprina sekretariāta ieteikumi, kad tie tiek iesniegti saistībā ar lūgumrakstu 
iesniedzēju ceļošanas izdevumu un komandējuma dienas naudas kompensēšanu. 
Koordinatori minēja arī kompensēšanas kritērijus. Deputāti lūdza sekretariātu nosūtīt 
viņiem rakstisku dokumentu, kurā tiktu precīzi izskaidroti sekretariāta izvēlētie 
kompensēšanas kritēriji;

e) Eiropas Parlamenta deputātu palīgu dalība komandējumos un viņu vispārējā 
organizācija, ko organizējusi komiteja ― par šo jautājumu tika sniegts skaidrojums: 
palīgi var pavadīt deputātus, kas ir atbildīgi par viņu izdevumu kompensēšanu. Tika 
panākta vienošanās, ka komandējumi un faktu vākšanas apmeklējumi jāplāno pēc 
iespējas laicīgāk, ņemot vērā komitejas atbildības jomas. Deputāti uzskatīja, ka jābūt 
pieejamiem piemērotiem resursiem oficiālo pienākumu veikšanai, apmeklējumu laikā 
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vācot faktus komitejas vārdā, neierobežojot priekšsēdētāja ikgadējos komandējuma 
izdevumus.

(Sekretariātam tika lūgts vispārīgāks dokuments, kurā sniegti komentāri par 
jautājumiem, kas radušies diskusijas laikā).

 Faktu vākšanas apmeklējumi Austrijā un Itālijā (Kampānija): 

a) pamatojoties uz Priekšsēdētāju konferences un faktu vākšanas apmeklējuma 
Austrijā prezidija apstiprinājumu (saistībā ar lūgumrakstu Nr. 672/2007), politiskajām 
grupām lūdza norīkot deputātus un ierosināt piemērotus datumus;

b) priekšsēdētājam Priekšsēdētāju konferencē vajadzēja iesniegt detalizētāku 
komandējuma apstiprinājuma pieprasījumu Kampānijas apmeklējumam (saistībā ar 
lūgumrakstu Nr. 683/2005 un 16 citiem lūgumrakstiem). 

 Lūgumraksts Nr. 672/2009, ko iesniedza Real Academia de Bellas Artes de Toledo,
par pilsētas kultūras ainavas saglabāšanu: sekretariāts atkārtoti izplatīs deputātiem 
KII dokumentu ar detalizētiem ieteikumiem saistībā ar šo lūgumrakstu.

 Diskusija par Carlos José Iturgaiz Angulo izvirzītajiem jautājumiem saistībā ar 
ieteikumiem par lūgumrakstiem Nr. 904/2009, Nr. 1130/2009, Nr. 1243/2009, 
Nr. 1523/2009, Nr. 1573/2009, Nr. 1245/2009: diskusija tika uzsākta, bet laika 
trūkuma dēļ netika pabeigta. Carlos José Iturgaiz uzdeva jautājumu sekretariātam 
saistībā ar dažām izmaiņām ieteikumos pēc to pieņemšanas ePetition vietnē un 
parādīšanas koordinatoru sanāksmes laikā. Diskusija nav slēgta.

 Rezolūcijas projekts saistībā ar situāciju Dan Brenan saimniecībā (lūgumraksts 
Nr. 161/2006): koordinatori pieņēma rezolūcijas projektu, kas jānosūta Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam, lūdzot to iekļaut nākamajā plenārsesijā saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 2. punktu.

 Diskusijas par lūgumrakstiem, kas saņemti par Spānijas Piekrastes likumu 
(Nr. 174/2008 un 25 citiem lūgumrakstiem): koordinatori nolēma organizēt 
lūgumrakstu apspriešanu divās daļās šādi: Spānijas varas iestāžu pārstāvju uzstāšanās 
pirms komitejas 2010. gada 22. marta pēcpusdienā un lūgumrakstu iesniedzēju 
uzstāšanās pirms komitejas 2010. gada 23. marta rītā.

 ATMS lūgumraksts Nr. 473/2008 ― koordinatori vienojās panākt Juridisko 
jautājumu komitejas oficiālu viedokli un apsvērt rezolūcijas projekta iesniegšanu 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 2. punktu.

 Citi jautājumi: koordinatori vienojās pārbaudīt, vai atbilstošo politisko grupu 
deputāti būs komitejas sanāksmē, kas plānota 2010. gada 7.–8. aprīlī. Sekretariāts 
apņēmās noskaidrot citus iespējamos datumus. 

6. Faktu vākšanas apmeklējums Uelvā ― dalībnieku mutisks ziņojums

Delegācijas dalībnieki īsi iepazīstināja ar apmeklējumu un sniedza pirmos 
secinājumus. Pascale Gruny, delegācijas vadītāja, uzsvēra, ka deputāti tika 
iepazīstināti ar pretrunīgiem pētījumiem par piesārņojumu šajā apvidū. Viņa arī 
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uzsvēra, ka pēc sanāksmēm ar iesaistītajām pusēm deputāti varēja novērot, ka trūkst 
saziņas starp tām, un secināja, ka viens no ziņojuma ieteikumiem varētu attiekties uz 
šo aspektu. Margrete Auken izteica nožēlu, ka nebija iespējams apmeklēt tieši to 
vietu, kurā saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēju norādīto informāciju bija vislielākais 
piesārņojums. Victor Boştinaru izteica savu apmierinātību ar izcilo delegācijas 
dalībnieku sadarbību un uzsvēra labi pārdomātu ieteikumu sagatavošanas nozīmi. 
Turklāt viņš apšaubīja laiku, kas nepieciešams Eiropas Komisijai, lai dalībniekiem 
sniegtu ziņojuma kopsavilkuma projektu pēc šeit veiktā apmeklējuma saskaņā ar 
2009. gada 14. septembra Euratom līguma 35. pantu. Visi runātāji atzīmēja, ka 
Spānijas plašsaziņas līdzekļi ir ļoti ieinteresēti, un novērtēja kopējo apmeklējuma 
vadības līmeni, kas aizsargāja no iespējamās apmeklējuma darbības jomas un 
vēstījuma sagrozīšanas.

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pārstāvis paskaidroja, ka turpinās 
izmeklēšana par pareizu Direktīvas 2006/12/EK piemērošanu atkritumu jomā, 
Direktīvas 2006/21/EK piemērošanu ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas 
jomā un Direktīvas 1999/31/EK piemērošanu par atkritumu poligoniem saistībā ar 
fosfoģipša un citu bīstamu atkritumu apglabāšanu.

Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta pārstāvji uzsvēra, ka Komisijas pārbaudes 
misijas ziņojuma pārsūtīšana tiek veikta, tiklīdz tas ir iespējams, ņemot vērā galīgā 
dokumenta apstiprināšanu noteicošās procedūras posmus. Viņi arī paziņoja, ka 
pretrunīgie radioaktivitātes mērījumu dati, ko šajā apgabalā ieguva vairāki eksperti, 
bija tikai šķietami pretrunīgi. Viņi apgalvoja, ka atšķirības var izskaidrot ar ārējiem 
faktoriem, kuri varēja ietekmēt mērāmos paraugus (piemēram, lietus).

Uzstājās: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (Eiropas Komisijas Vides 
ģenerāldirektorāta pārstāve); Wolfgang Klib un Eberhardt Henrich (Eiropas Komisijas 
Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta pārstāvji). 

Lēmums: Pascal Gruny iepazīstinās ar apmeklējuma darba dokumentu un ierosinās 
turpmākos ieteikumus.

7. Lūgumraksts Nr. 1322/2007, ko Izquierda Unida de Galicia [Apvienotie Galisisijas 
kreisie] vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Yolanda Díaz Pérez, Federación Roi 
Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol vārdā iesniedza Jesús Ignácio Caselas 
Pérez un kam pievienoti 4 citi paraksti un Cofradía de Pescadores de Ferrol [Ferrol 
zvejnieku brālība] vārdā iesniedza Bernardo Bastida Sixto, par gāzes pārstrādes 
rūpnīcas atvēršanu Mugardosā, Akoruņā

Uzstājās: Yolanda Villar Ruberte (Eiropas Komisijas pārstāve), Willy Meyer, Carlos 
José Iturgaiz Angulo un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas, pamatojoties uz lūgumrakstu iesniedzēju sniegto rakstisko 
papildu informāciju.

8. Lūgumraksts Nr. 1380/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Javier Gomez 
Gonzalez par iespējamiem EK tiesību aktu par piekļuvi informācijai pārkāpumiem 
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un par komunālo notekūdeņu attīrīšanu saistībā ar uzņēmuma „Emasagra” darbību 
(Granāda, Spānija) 

Uzstājās: Helmut Bloech (Eiropas Komisijas pārstāvis), Carlos José Iturgaiz Angulo
un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas.

Sanāksmi pārtrauca plkst. 12.38 un atsāka plkst. 15.10 Chrysoula Paliadeli (priekšsēdētāja 
vietnieces) vadībā.

9. Lūgumraksts Nr.°1737/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
lords Richard Inglewood (DL), par 2008. gada noteikumu diskriminējošo raksturu, 
kuri attiecas uz Augšpalātas diskvalifikāciju Eiropas Parlamentā saistībā ar pēru 
statusu, kuri ievēlēti par Eiropas Parlamenta deputātiem

Uzstājās: Tibor Vaszi (Eiropas Komisijas pārstāvis), Sarah Ludford, David Lowe (EP 
sekretariāta struktūrvienības vadītājs) un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas (tiek gaidīta atbilde no Lielbritānijas varas iestādēm).

10. Lūgumraksts Nr. 539/2007, ko organizācijas Watergrasshill Community Association
vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais Barry Curtin, par iespējamiem EK tiesību 
aktu pārkāpumiem saistībā ar Korkas padomes lēmumu atļaut karjera izstrādi virs 
reģionāli nozīmīga ūdens nesējslāņa

Uzstājās: Barry Curtin (lūgumraksta iesniedzējs), Helmut Bloech (Eiropas Komisijas 
pārstāvis), Seán Kelly, Joe Higgins un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas. Priekšsēdētājs uzrakstīs vēstuli Īrijas vides ministram, John 
Gormley, ar lūgumu sniegt paskaidrojumus par interesējošā karjera faktiskajiem 
izmēriem. 

11. Lūgumraksts Nr. 1282/2007, ko „4CASP” apvienības vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Rémi Sallé, par tāda projekta ietekmi uz vidi, kas saistībā ar 
Orleānas apvedceļu („le grand contournement”) paredz būvēt tiltu pār Luāras upi uz 
austrumiem no Orleānas

Uzstājās: Maguy Pleynet (lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis), Joseph van der Stegen
(Eiropas Komisijas pārstāvis), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, Margrete Auken (kuri 
atcēla 2007. gadā komitejas delegācijas veikto apgabala apmeklējumu un izveidotos 
un apstiprinātos ieteikumus) un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas. Priekšsēdētājs uzrakstīs vēstuli kompetentajām Francijas varas 
iestādēm (Agglomération d'Orléans), lai uzsvērtu, ka plāni un projekti jāapstiprina, 
ņemot vērā Eiropas tiesību aktus vides jomā. 
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12. 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: Joseph van der Stegen (Eiropas Komisijas pārstāvis), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru, Sandrine Bélier un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas (tiek gaidīts Francijas varas iestāžu rakstisks apstiprinājums par 
to, ka projekts ir atcelts). Ja nepieciešams, priekšsēdētāja nosūtīs atgādinājumu 
Gerānas mēram, kuram viņa jau iepriekš rakstījusi par šo jautājumu. 

13. Lūgumraksts Nr. 468/2007, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais Jan Terkel Nielsen, 
par ES vides noteikumu pārkāpumu saistībā ar atpūtas namiņu būvniecības 
projektu Dānijā

Uzstājās: Irene Plank (Eiropas Komisijas pārstāve), Margrete Auken un priekšsēdētāja 
vietniece.
Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas atbildi.

14. Lūgumraksts Nr. 980/2007, ko pilsoņu grupas „Borgergruppen” vārdā iesniedza 
Dānijas valstspiederīgais Torkild Todsen, par autoceļa projektu starp Kiplev un
Sønderborg Dānijā

Uzstājās: Silvya Aile (Eiropas Komisijas pārstāve), Margrete Auken un priekšsēdētāja 
vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas par autoceļa izraisīto satiksmes palielināšanās kumulatīvo 
ietekmi. 

15. Lūgumraksts Nr. 832/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Anton Huber, 
aicinot apturēt finansējumu izpētes programmai saistībā ar Donavas kuģojamību, un 
jo īpaši posmā starp Štraubingu un Filshofenu

Uzstājās: Cesare Bernabei (Eiropas Komisijas pārstāvis), Peter Jahr un 
priekšsēdētājas vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas, pieprasītā informācija no lūgumraksta iesniedzēja, saskaņā ar izpētes 
programmu izveidotās uzraudzības grupas dalībnieka. 

16. Lūgumraksts Nr. 742/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Andreas 
Varnakiotis, par atkritumu poligona izvietošanu Ahajā (Grieķijā)

Uzstājās: Andreas Varnakiotis (lūgumraksta iesniedzējs); Yannis Couniniotis (Eiropas 
Komisijas pārstāvis), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine Bélier, Iliana 
Malinova Iotova, Victor Boştinaru un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas. Priekšsēdētājs uzrakstīs vēstuli Grieķijas vides ministrei, Tina 
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Mpirmpili.

17. Lūgumraksts Nr.°669/2006, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais I. K un kam 
pievienoti 2 paraksti, par piesārņojumu Speces salā Grieķijā 

Uzstājās: Ioannis Kokkalas (lūgumraksta iesniedzējs), Helmut Bloech (Eiropas 
Komisijas pārstāvis), Victor Boştinaru, Pascale Gruny un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu un mudināt Eiropas Komisiju 
piemērot Grieķijai soda sankcijas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
260. pantu. Priekšsēdētājs rakstīs vēstules Grieķijas vides ministrei, Tina Mpirmpili, 
un Speces mēram.

18. Lūgumraksts Nr. 978/2008, ko Megalopoles pilsētas domes vārdā iesniedza Grieķijas 
valstspiederīgais Panagiotis Bouras, par to, ka Grieķijas varas iestāžu plānotais 
atkritumu poligons Megalopoles apkaimē, Peleponēsas rajonā, Grieķijā neatbilst ES 
noteiktajiem atkritumu likvidēšanas kritērijiem un procedūrām

Uzstājās: Yannis Couniniotis (Eiropas Komisijas pārstāvis) un priekšsēdētāja 
vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas.

19. Lūgumraksts Nr. 6/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean Marie Taga 
Fosso, par diskrimināciju valstspiederības dēļ saistībā ar Apvienotās Karalistes 
varas iestāžu atteikumu atzīt viņa Francijā iegūto grādu farmācijā
Lūgumraksts Nr. 1413/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. E., par 
iespējamu diskrimināciju valstspiederības dēļ saistībā ar farmaceita profesijas 
pieejamību Apvienotajā Karalistē 

Uzstājās: Jean Marie Taga Fosso (lūgumraksta iesniedzējs), Peter Mihok (Eiropas 
Komisijas pārstāvis), Pascale Gruny, Victor Boştinaru un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas (komiteja ņēma vērā Eiropas Komisijas nodomu izskatīt šo 
jautājumu pirms Eiropas Kopienu Tiesas un aicināja to rīkoties ātri). Priekšsēdētājs 
rakstīs vēstuli Apvienotās Karalistes pastāvīgajam pārstāvim, lai Eiropas Savienībā 
saņemtu paskaidrojumus par Eiropas pilsoņiem noteiktajiem ierobežojumiem 
farmaceita profesijas pieejamībā.

20. 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 (Eiropas Komisijas pārstāve) un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas atbildi.

21. Lūgumraksts Nr. 1221/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sergio Niola, par 
zāļu televīzijas reklāmām Itālijā

Uzstājās: Florian Schmidt (Eiropas Komisijas pārstāvis) un priekšsēdētāja vietniece.
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Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas atbildi.

22. Lūgumraksts Nr. 1325/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais B. M., par 
diskriminējošiem tiesību aktiem Itālijā attiecībā uz slimību 
Lūgumraksts Nr. 307/2009, ko „Funzione Pubblica CGIL Imola” vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Mirella Collina un kam pievienoti 1215 paraksti, par jauniem 
tiesību aktiem Itālijā attiecībā uz slimību

Uzstājās: Petra Schott (Eiropas Komisijas pārstāve) un priekšsēdētāja vietniece.
Lēmums: slēgt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas atbildi.

23. Lūgumraksti, kuru apspriešana tika pārcelta uz nākamo sanāksmi: Nr. 878/2007, 
Nr. 482/2009, Nr. 484/2009, Nr. 933/2007, Nr. 42/2009, Nr. 78/2007 un Nr. 439/2009.

24. B daļas lūgumraksti 

 Lūgumraksti Nr. 612/2004, Nr. 161/2005, Nr. 1223/2007, Nr. 930/2005, Nr. 230/2006, 
Nr. 239/2009, Nr. 242/2009, Nr. 323/2009, Nr. 755/2009, Nr. 970/2009, Nr. 563/2007, 
Nr. 1245/2007, Nr. 1340/2007, Nr. 177/2008, Nr. 425/2008, Nr. 1292/2008, 
Nr. 1303/2008, Nr. 1311/2008, Nr. 1428/2008, Nr. 1567/2008, Nr. 1577/2008, 
Nr. 102/2009, Nr. 525/2009, Nr. 601/2009, Nr. 607/2009, Nr. 705/2009, Nr. 750/2009, 
Nr. 779/2009, Nr. 807/2009, Nr. 817/2009, Nr. 839/2009, Nr. 858/2009, Nr. 870/2008, 
Nr. 887/2009, Nr. 925/2009, Nr. 933/2009 un Nr. 957/2009 tika slēgti, pamatojoties 
uz Komisijas atbildi. 

25. AOB: protokolam tika pievienots laikā no 2010. gada 28. janvārim līdz 2010. gada 
21. februārim par pieņemamiem atzīto lūgumrakstu saraksts. 

26. Nākamās sanāksmes datums un vieta 

 Pirmdien, 2010. gada 22. martā, plkst. 15.00 – 18.30 un otrdien, 2010. gada 23. martā, 
plkst. 9.00 – 12.30 Briselē.

Sanāksmi slēdza plkst. 18.00.
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