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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2010)04_26_27

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2010. gada 26. aprīlī plkst. 15.00 – 18.30,

2010. gada 27. aprīlī plkst. 9.00 – 12.30
BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta pirmdien, 2010. gada 27. aprīlī, plkst. 15.05 Erminia Mazzoni
(priekšsēdētājas) vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ (2010)184_1

Priekšsēdētāja informēja komitejas locekļus, ka sanāksmē tiks izskatītas divas galvenās tēmas. 
Pirmā attiecas uz cilvēku ar invaliditāti pamattiesību jautājumiem, ar kuriem iepazīstinās 
bijusī komitejas priekšsēdētāja vietniece Kathy Sinnott no Īrijas un Eiropas Invalīdu foruma 
vārdā — Alain Faure. Attiecīgajam lūgumrakstam bija pievienoti gandrīz 1 500 000 parakstu. 
Šajā sadaļā komitejai būs jāizskata arī bērnu tiesību jautājumi — gan invaliditātes kontekstā, 
gan attiecībā uz bērnu aizsardzības jautājumiem.

Sanāksmes otrajā daļā būs jāizskata ar pārtiku un veselību saistīti jautājumi, tostarp attiecībā 
uz ĢMO un pārtikas piedevām. Sanāksmē piedalīsies šādi lūgumrakstu iesniedzēji:

- 5. punkts: Kathy Sinnott un Alain Faure;
- 7. un 8. punkts: Vasilios Katsioulis; 
- 15. punkts: Jacqueline de Croÿ;
- 17. punkts: Brian John;
- 19. punkts: Jill Bell un Robert Verkerk.

Priekšsēdētāja komitejas locekļiem arī atgādināja, ka otrdien no rīta pēc koordinatoru 
sanāksmes komiteja apspriedīs Ikgadējo ziņojumu par 2009. gadu, ar kuru iepazīstinās 
C. J. Iturgaiz, un V. Bostinaru sagatavoto atzinuma projektu par bioloģisko daudzveidību, 
kura darba dokuments tika prezentēts iepriekš.
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Darba kārtība tika pieņemta.

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

- 2010. gada 23. februārī;
- 2010. gada 22. un 23. martā

Protokoli tika apstiprināti.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētāja paziņoja, ka pirms nedēļas ir izplatīts pielikums priekšsēdētājas piezīmēm, 
kurā ir ietverti priekšlikumi lūgumrakstu atkārtotai izskatīšanai, slēgšanai vai atsaukšanai. Tā 
kā nav saņemts neviens komentārs, priekšlikumi tiek uzskatīti par apstiprinātiem. 

4. Citi jautājumi

Citu jautājumu nebija.

5. Lūgumraksts Nr. 360/2009, ko Eiropas Cilvēku ar invaliditāti federācijas vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgā Kathy Sinnott un kam pievienoti 1 364 984 paraksti, 
par cilvēku ar invaliditāti tiesībām („1 miljons par cilvēkiem ar invaliditāti”)

Uzstājās: priekšsēdētāja, Kathy Sinnott (lūgumraksta iesniedzēja), Alain Faure
(lūgumraksta iesniedzējs), Maria Zuber (Komisija), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, 
Tatjana Ždanoka, Iliana Malinova Iotova, Maria Zuber (Komisija), Kathy Sinnott
(lūgumraksta iesniedzēja), Alain Faure (lūgumraksta iesniedzējs) un Michael Cashman

Lēmumi — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, un tas jānosūta LIBE komitejas 
referentam, kurš strādā pie ziņojuma par Vienlīdzības direktīvu, ar lūgumu to ņemt vērā 
ziņojuma sagatavošanā. Padomei jānosūta vēstule ar lūgumu paātrināt Vienlīdzības 
direktīvas izskatīšanu.

6. Lūgumraksts 358/2008, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgā Anna Schnackers, 
par personu apliecību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atzīšanu visā Eiropā

Uzstājās: priekšsēdētāja, Maria Zuber (Komisija), Kinga Göncz, Michael Cashman un 
Sylvana Rapti

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo no Komisijas jāsaņem informācija, 
it īpaši par saskaņošanas procesu.

7. Lūgumraksts Nr. 142/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Vasilios Katsioulis,
par Vācijas apdrošināšanas sabiedrību diskrimināciju pret personām ar īpašām
vajadzībām
un
Lūgumraksts Nr. 609/2008, ko iesniedzis Grieķijas valstspiederīgais Vasilios 
Katsioulis par to, ka Vācijas apdrošināšanas kompānijas diskriminē personas ar 
invaliditāti un par Tiesas jaunāko spriedumu par tādu līgumu spēkā neesamību, 
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kuros iekļautas klauzulas, kas diskriminē personas ar invaliditāti

Uzstājās: priekšsēdētāja, Vasilios Katsioulis (lūgumraksta iesniedzējs), Stefan Olsson
(Komisija), Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos un Vasilios Katsioulis (lūgumraksta 
iesniedzējs) 

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo no Komisijas jāsaņem informācija. 
Padomei jānosūta vēstule un jāapsver iespēja Padomei iesniegt jautājumu, uz kuru 
jāatbild mutiski. 

Plkst. 16.25 sanāksme turpinājās Chrysoula Paliadeli (priekšsēdētāja vietnieces) vadībā. 

8. Lūgumraksts Nr. 1402/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Vasilios 
Katsioulis, par atbalsta trūkumu skolēniem ar fizisku un garīgu invaliditāti Eiropas 
skolās

Uzstājās: priekšsēdētāja, Vasilios Katsioulis (lūgumraksta iesniedzējs), Nikolaos 
Salavrakos, Christiane Bardoux (Komisija), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios 
Katsioulis (lūgumraksta iesniedzējs) un priekšsēdētāja

Lēmums — Lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo no Komisijas jāsaņem papildu 
informācija. 

Plkst. 17.30 sanāksme turpinājās Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) vadībā.

9. Lūgumraksts Nr. 840/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Teresa Hayes un kam 
pievienoti 12 paraksti, par Īrijas valdības nevērību un nolaidību nepilngadīgo, kas 
slimo ar autismu, izglītības sistēmā

Uzstājās: priekšsēdētāja, Silvio Grieco (Komisija), Proinsias De Rossa un Joe Higgins

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo no Komisijas jāsaņem papildu 
informācija. Lūgumraksts jāiekļauj vēstulē Padomei, kas tika minēta 5. punktā.  

10. Lūgumraksts Nr. 1696/2008, ko Princesses de Croy Foundation vārdā iesniedza 
Beļģijas valstspiederīgā Jacqueline de Croÿ, par nepieciešamību pieņemt pasākumus 
ES līmenī, lai cīnītos pret bērnu seksuālo izmantošanu un atbalstītu šādas 
ļaunprātīgas izmantošanas upurus

Uzstājās: priekšsēdētāja, Jacqueline de Croÿ (lūgumraksta iesniedzēja) un Cesar Alonso 
Iriarte (Komisija) 

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo no Komisijas jāsaņem papildu 
informācija par Padomes Pamatlēmuma, ar kuru atceļ Padomes 
Pamatlēmumu 2004/68/TI, pieņemšanu.

11. Lūgumraksts Nr. 813/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Brian John, par iespējamo Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) darbību 
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reglamentējošo vispārējo principu pārkāpumu saistībā ar pieteikumu par ģenētiski 
modificētas pārtikas pārbaudi

Uzstājās: priekšsēdētāja, Brian John (lūgumraksta iesniedzējs), Sébastien Goux
(Komisija), Sandrine Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru un Margrete 
Auken

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta. Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteja jālūdz sniegt atzinumu. Jāapsver iespēja organizēt kopīgu 
uzklausīšanu ar ENVI komiteju.

12. Lūgumraksts Nr. 1037/2007, ko apvienības „Irish Association of Health Stores” 
vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgā Jill Bell, attiecībā uz Direktīvu 2002/46/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem
un
Lūgumraksts Nr.°1184/2007, ko apvienības „Nutritional Therapists of Ireland” vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgā Grace Kinirons, attiecībā uz Direktīvu 2002/46/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem,
un
Lūgumraksts Nr.°1419/2008, ko organizācijas „Alliance for Natural Health” vārdā 
iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Robert Verkerk, par 
nepieciešamību steidzami pārskatīt riska novērtēšanas un pārbaudes iespējas 
saistībā ar ieceri ierobežot patērētāju piekļuvi vitamīniem un minerālvielām,
un
Lūgumraksts Nr. 1849/2008, ko apvienības „Irish Health Trade Association” vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgais Alan G. Ruth, attiecībā uz Direktīvu 2002/46/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem,
un
Lūgumraksts Nr.°415/2009, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais P. A., attiecībā 
uz Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura 
bagātinātājiem 

Uzstājās: priekšsēdētāja, Robert Verkerk (lūgumraksta iesniedzējs), Basil Mathioudakis
(Komisija), Robert Verkerk (lūgumraksta iesniedzējs), Jill Bell (lūgumraksta iesniedzēja) 
un Victor Boştinaru

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta. Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteja jālūdz sniegt atzinumu.

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 18.49.

* * *

Otrdien, 2010. gada 27. aprīlī, plkst. 9.00–12.30

13. Koordinatoru sanāksme — no plkst. 9.00 līdz 10.00 (slēgta sanāksme)
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***

Sanāksme atsākās otrdien, 2010. gada 27. aprīlī, plkst. 10.07 Chrysoula Paliadeli
(priekšsēdētāja vietnieces) vadībā.

14. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

1. Regulas par pilsoņu iniciatīvu projekts. Saskaņā ar pēdējā sanāksmē pieņemto lēmumu 
Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam tika nosūtīta vēstule ar lūgumu 
atļaut strādāt sadarbībā ar AFCO komiteju atbilstoši Reglamenta 50. panta noteikumiem. 
Taču tā kā AFCO komiteja vēl nav iecēlusi referentu, koordinatori vienojās PETI 
komitejas referenta iecelšanas jautājuma apspriešanu atlikt līdz nākamajai koordinatoru 
sanāksmei 2010. gada 4. maijā.

Papildu pasākumi pēc debatēm par Piekrastes likumu (Lay de Costas) ar 
lūgumrakstu iesniedzējiem un Spānijas varas iestādēm. Koordinatori atzīmēja 
Spānijas premjerministra José Luis Rodriguez Zapatero priekšsēdētājam Jerzy Buzek
nosūtīto vēstuli. Viņi vienojās, ka šī vēstule jāņem vērā, aicinot priekšsēdētāju Jerzy
Buzek rakstīt vēstuli Spānijas premjerministram, uzdodot viņam jautājumu par piekrastes 
likumu un aicinot pēc iespējas drīzāk sniegt atbildi. Tika panākta vienošanās, ka tad, kad 
komiteja no priekšsēdētāja Jerzy Buzek būs saņēmusi šo atbildi, tiks pieņemts lēmums par 
turpmāko rīcību attiecībā uz piekrastes likumu.

2. Lēmums par Eiropas Parlamenta deputātu iebildumiem par SIR dokumentiem

Koordinatori atzīmēja, ka viņiem nav informācijas par lēmumiem, kas būtu jāpieņem 
attiecībā uz ieteikumiem par pieņemamību.

3. Nākamās komitejas sanāksmes darba kārtības projekta apspriešana

Koordinatori apstiprināja komitejas 31. maija un 1. jūnija sanāksmes darba kārtības 
projektu. Viņi atzīmēja, ka sekretariāts strādā pie B daļas un ka darba kārtība tiks 
izplatīta, cik drīz vien iespējams.

4. Ziņojumu, atzinumu un rezolūciju priekšlikumu referentu iecelšana

- Pilsoņu iniciatīva. Lēmuma pieņemšana par Regulas par pilsoņu iniciatīvu referenta 
iecelšanu tika atlikta.

- Ziņojums par Eiropas ombuda darbību 2009. gadā. 2010. gada 4. maija sanāksmē 
Eiropas ombuds oficiāli iepazīstinās komiteju ar savu ikgadējo ziņojumu. Koordinatori 
vienojās, ka PPE grupai ir jāieceļ komitejas referents darbam pie šī ziņojuma.

- Eiropas ombuda īpašais ziņojums par sadarbības trūkumu no Eiropas Komisijas 
puses attiecībā uz sūdzību 676/2008/RT. Šis īpašais ziņojums attiecas uz Komisijas 
nevēlēšanos sniegt informāciju par komunikāciju starp Komisiju un Porsche AG. 
Koordinatori par šī ziņojuma referenti iecēla Chrysoula Paliadeli (priekšsēdētāja 
vietniece, S&D).
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- Budžeta komitejas atzinums par Eiropas ombuda 2011. gada budžetu. 
Koordinatori vienojās, ka ALDE grupai jāieceļ komitejas referents darbam pie šī 
atzinuma.

5. Delegācijas

- Faktu vākšanas misija Kampānijā. Koordinatori bija informēti, ka šīs delegācijas 
locekļi uz Kampāniju dosies pēc sanāksmes. Viņi atzīmēja, ka šīs misijas programma 
ir apstiprināta kopā ar varas iestādēm un delegācijas oficiālajiem locekļiem.

- Faktu vākšanas misija Austrijā. Koordinatori atzīmēja, ka pašlaik notiek šīs misijas, 
kas notiks laikā no 2010. gada 2. līdz 4. jūnijam, sagatavošanas darbi. Komitejas 
delegāciju vadīs Rainer Wieland (PPE, Vācija), un otra delegācijas locekle būs Iliana 
Malinova Iotova (S&D, Bulgārija). Citas politiskās grupas tika aicinātas vienoties par 
trešā locekļa iecelšanu.

6. Citi jautājumi
- Interneta portāls. Koordinatori ar bažām atzīmēja, ka Parlamenta struktūrvienības ir 

noraidījušas priekšlikumus šīs tīmekļa vietnes uzlabošanai. Šie komitejas ierosinātie 
uzlabojumi Eiropas pilsoņiem būtu nodrošinājuši labāku piekļuvi lūgumrakstu 
procesam. Koordinatori nolēma rakstīt vēstuli par šo jautājumu Parlamenta 
struktūrvienībām. Komiteja arī turpmāk centīsies sasniegt mērķi attīstīt Parlamenta 
tīmekļa vietni, jo Komitejas ikgadējo ziņojumu kontekstā plenārsēdē vairākkārt ir 
nobalsots par to.

- Lūgumraksts Nr. 0417/2009, ko iesniedza Andrea D'Ambra. Šis lūgumraksts, kuru 
ar e-pasta palīdzību atbalstīja apmēram 500 cilvēku, attiecas uz vēlēšanu organizēšanu 
Itālijā. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka personām ar kriminālu pagātni ir 
ļauts kā kandidātiem balotēties vēlēšanās, tostarp arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 
AFCO komitejai tika lūgts sniegt atzinumu, un tā pauda uzskatu, ka šis ir dalībvalstu 
kompetences jautājums. Pēc šīs atbildes saņemšanas lūgumraksta iesniedzējs uzsāka 
saraksti ar priekšsēdētāju, vairākiem Parlamenta deputātiem un Eiropas ombudu. 
Koordinatori vienojās, ka lūgumraksta iesniedzējam ir jānosūta vēstule ar informāciju 
par darba gaitu AFCO komitejā, it īpaši par diskusiju par Andrew Duff ziņojuma 
projektu attiecībā uz Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu. Turpmākas 
diskusijas par šo jautājumu komitejā vairs nenotiks.

- Lūgumraksts Nr. 1614/2009, ko iesniedza Marinella Colombo. Šis lūgumraksts 
attiecas uz Vācijas bērnu labklājības iestādes (Jugendamt) darbību, par ko iepriekšējā 
sasaukuma laikā tika saņemti daudzi lūgumraksti, kuros tika izteiktas nopietnas 
sūdzības par to, kā Vācijas iestādes rīkojas šādos gadījumos. Šo lūgumrakstu 
izskatīšana tika slēgta, pamatojoties uz darba dokumentu. Lūgumraksta iesniedzēja un 
vairākas citas personas patlaban cenšas panākt šī jautājuma atkārtotu izskatīšanu. 
Koordinatori vienojās nosūtīt vēl vienu vēstuli jaunajam Vācijas ģimenes lietu 
ministram, taču šis jautājums vēl netiks galīgi izlemts līdz nākamajai sanāksmei, lai 
grupām dotu iespēju vispirms šo jautājumu apspriest ar kolēģiem no Vācijas.

15. Ikgadējais ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā 
(2009/2139(INI))
Referents: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)

Referents iepazīstināja ar ziņojuma projektu. 
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Uzstājās: priekšsēdētāja, Carlos José Iturgaiz Angulo (referents), William Floyd
(Komisija), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr un Liam 
Cashman

Darba grafiks: 
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2010. gada 6. maijā plkst. 18.00
Balsošana komitejā: 2010. gada 1. jūnijā
Balsošana plenārsēdē: 2010. gada jūlijā

Willy Meyer (priekšsēdētāja vietnieks) pārņēma sanāksmes vadību plkst. 11.00.

16. Atzinums par bioloģisko daudzveidību (2009/2108(INI))
Referents: Victor Boştinaru (S&D)

Referents iepazīstināja ar ziņojuma projektu. 

Uzstājās: priekšsēdētāja, Victor Boştinaru (referents), François Kremer (Komisija), 
Margrete Auken un Peter Jahr

Plkst. 11.10 sanāksme turpinājās Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) vadībā. 

17. Lūgumraksts Nr. 1098/2007, ko „Plataforma Por El Estudio Epidemologico” 
(Epidemioloģisko pētījumu platforma) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Juan Antonio Carrasco Ragel, par Gibraltāra apgabala (Andalūzija, Spānija) un 
Gibraltāra (Apvienotā Karaliste) iedzīvotāju saskaņota epidemioloģiska pētījuma 
veikšanu
un
Lūgumraksts Nr. 615/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Justine 
Olivero un kam pievienoti 237 paraksti, par pieaugošo saslimstību ar vēzi Campo de 
Gibraltar un Gibraltāra klintī

Uzstājās: priekšsēdētāja, Peter Vajda (Komisija) un Willy Meyer

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta. Attiecīgajām iestādēm Spānijā un 
Apvienotajā Karalistē jānosūta vēstule ar ieteikumu veikt epidemioloģisku pētījumu.  

18. Lūgumraksts Nr. 439/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Elsa Aimone un 
kam pievienoti 86 paraksti, par Tarlov cistas slimniekiem

Uzstājās: priekšsēdētāja un Antoni Montserrat (Komisija)

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana jāslēdz.

19. Lūgumraksts Nr. 276/2008, ko organizācijas „Greenaction Transnational” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Roberto Giurastante, par toksisko atkritumu 
apglabāšanas vietas radīto piesārņojumu Barkolas kūrortā netālu no Triestes 
(Itālijā)

Uzstājās: priekšsēdētāja, José Diaz del Castillo (Komisija) un Margrete Auken
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Lēmums — lūgumraksta izskatīšana jāslēdz.  

Iliana Malinova Iotova iejaucās ar jautājumu par lūgumrakstiem par bulgāru bērniem. 
Priekšsēdētāja paskaidroja, ka šie lūgumraksti tiks iekļauti vienā no nākamo sanāksmju 
darba kārtībām.  

20. Lūgumraksts Nr. 181/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Karl Wezel, par 
elektrības ražošanu no palmu eļļas un attiecīgo piesārņojumu

Uzstājās: priekšsēdētāja, Günter Raad (Komisija), Peter Jahr un Margrete Auken

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta. Komisijai, lūgumraksta iesniedzējam 
un Vācijas varas iestādēm jāpieprasa sniegt plašāku informāciju.

21. Lūgumraksts Nr. 1337/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Nayden 
Chakarov un kam pievienoti 12 paraksti, par Maritza-Iztok spēkstaciju un par 
piesārņojumu teritorijā ap Bulgārijas pilsētu Stara Zagora
un
Lūgumraksts Nr. 1865/2009, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais I. P., par 
gaisa piesārņojumu Stara Zagorā Bulgārijas centrālajā daļā

Uzstājās: priekšsēdētāja, Peter Vajda (Komisija) un Margrete Auken

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo no Komisijas jāsaņem papildu 
informācija.

22. Lūgumraksts Nr. 1501/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Dionisia 
Avgerinopoulou un kuru parakstījušas trīs personas, par Kopienas tiesību aktu 
nepiemērošanu attiecībā uz raktuvēm Milas salā Grieķijā

Uzstājās: priekšsēdētāja, William Floyd (Komisija) un Margrete Auken

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo no Komisijas jāsaņem papildu 
informācija.

23. Lūgumraksts Nr. 1318/2008, ko vides apvienības „Stowarzyszenie Milosnikow 
Krowiarek” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgā Joanna Smolinska, par ES vides 
tiesību aktu neievērošanu saistībā ar minerālo materiālu raktuvēm Natura 2000 
teritorijas tuvumā Polijas dienvidos

Uzstājās: priekšsēdētāja, François Kremer (Komisija) un Margrete Auken

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo no Komisijas jāsaņem papildu 
informācija.

24. Lūgumraksts Nr.°884/2009, ko St Kingsmark Chepstow iedzīvotāju vārdā iesniedza 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgais D. D., par „Welsh Water plc” iespējamo 
nolaidību attiecībā uz kanalizācijas problēmām St Kingsmark, kuras izraisījušas 
nepatīkamu smaku
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Uzstājās: priekšsēdētāja un Helmut Bloech (Komisija)

Lēmums — lūgumraksta izskatīšana jāslēdz.

Darba kārtības 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18. un 20. punkta apspriešana tika atlikta.

25. Lūgumraksti, kas ietverti B daļā

Lūgumrakstu Nr. 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 912/2009, 
958/2009, 959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 1150/2009, 
1152/2009, 1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 un Nr. 1476/2009 izskatīšana 
tika slēgta, pamatojoties uz Komisijas atbildēm.

o O o

26. Nākamās sanāksmes laiks un vieta.

Otrdien, 2010. gada 4. maijā, plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30

Sanāksme tika slēgta plkst. 12.20.

Pielikums: laikā kopš pēdējās sanāksmes (2010. gada 22. un 23. marts) par pieņemamiem 
atzīto lūgumrakstu saraksts. 
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