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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2010)192_1

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika trešdien, 2010. gada 1. decembrī, plkst. 15.00–18.30,

ceturtdien, 2010. gada 2. decembrī, plkst. 9.00–12.30
BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta trešdien, 2010. gada 1. decembrī, plkst. 15.10 Erminia Mazzoni
(priekšsēdētājas) vadībā.

1. Darba kārtības projekta pieņemšana (PE 454.398)

2. Priekšsēdētājas paziņojumi

 Tā kā radās tehniskas problēmas dokumentu izplatīšanas sistēmā, deputātiem 
izsūtīto dokumentu tulkojumos nebija iekļauti paziņojumi komitejas locekļiem 
visās attiecīgajās valodās; taču paziņojumu komitejas locekļiem versijas visās 
valodās bija pieejamas Lūgumrakstu komitejas mājas lapā.

 Sanāksme sāksies ar balsojumu par Ágnes Hankiss atzinumu par publisku 
pieeju Eiropas Savienības dokumentiem, par kuru iesniegti 27 grozījumi.

 Pēc balsojuma, pamatojoties uz Rainer Wieland un Mairead McGuinness 
pieprasījumu, notiks diskusija par situāciju saistībā ar „Equitable Life”. Viens 
no galvenajiem lūgumraksta iesniedzējiem, kas pārstāv apdrošinājuma 
ņēmējus, Paul Braithwaite, sniegs paziņojumu komitejai.

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

- 8. punkts — Lūgumraksts Nr. 500/2010 par trušu gaļas tirdzniecību 
Itālijā, Saverio de Bonis;

- 11. punkts — Lūgumraksts Nr. 2/2008, kas iesniegts Francijas 
ambulances darbinieku vārdā, par Darba laika direktīvu, Marc Sasiek 
un Christian Ottan;

- 13. punkts — Lūgumraksts Nr. 1616/2008, kas iesniegts Francijas 
Valsts policistu apvienības vārdā, Chantal Pons-Mesouaki un 
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Philippe Gernez;
- 14. punkts — Lūgumraksts Nr. 74/2010, kas iesniegts Beļģijas 

valsts dienesta darbinieku vārdā, Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel, 
François Simoens;

- 18. punkts — lūgumraksts, kas iesniegts Kanāriju salu pilsoņu 
kustības vārdā, Jose Luis Fernandez Fuarros;

- 17. punkts — Lūgumraksts Nr. 733/2010 un Nr. 1235/2010 par 
preses brīvību Rumānijā; lūgumrakstu iesniedzējus pārstāvēs 
Cristinel Godinac; lūgumrakstu iesniedzējus atbalstīs arī 
Marc Gruber (Eiropas Žurnālistu federācija); Rumānijas iestādes 
pārstāvēs Rumānijas prezidenta pārstāvis Valeriu Turcan, Eiropas 
lietu ministrs Bogdan Mănoiu un juriskonsults Ion Galea.

 Priekšsēdētāja norādīja, ka atkārtoti izskatāmo vai slēdzamo lūgumrakstu 
saraksts, pamatojoties uz minētajiem iemesliem, tika nosūtīts visām grupām 
pirms nedēļas. Ja deputātiem nebūs nekādu komentāru par sarakstu līdz 
sanāksmes beigām, tad tas tiks uzskatīts par apstiprinātu (sk. pielikumu).

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2010. gada 29.–30. septembrī 
(PE 450.605) un 2010. gada 25.–26. oktobrī (PE 452.699): Protokolus apstiprināja 
bez izmaiņām.

4. Atzinuma projekta par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229) pieņemšana
Referente: Ágnes Hankiss
- grozījumu izskatīšana
- atzinuma projekta pieņemšana

Uzstājās: priekšsēdētāja un Ágnes Hankiss
Lēmums: atzinumu pieņēma, 17 deputātiem balsojot „par”, 1 deputātam balsojot 
„pret” un 1 deputātam atturoties.

5. Lūgumraksts Nr. 29/2005, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Paul 
Braithwaite ,,Equitable Members’ Action Group” vārdā, par iespējamu Apvienotās 
Karalistes valdības nespēju uzņemties atbildību par ES direktīvu par dzīvības un 
nedzīvības apdrošināšanu pilnīgu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz ,,Equitable 
Life” reglamentāciju
(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

Lūgumraksts Nr. 611/2004, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Arthur 
White, par iespējamu Apvienotās Karalistes iestāžu amatnoziegumu attiecībā uz 
,,Equitable Life Assurance Society” lietu

Lūgumraksts Nr. 775/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Manfred 
Bischof, par iespējamām nepilnībām Apvienotās Karalistes Finanšu 
pakalpojumu iestādes (FSA) veiktajā apdrošināšanas sabiedrības „Equitable Life 
Insurance Company” uzraudzībā
Uzstājās: Paul Braithwaite (lūgumraksta iesniedzējs), Lukáš Bortel (Komisijas 
pārstāvis), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss un 
priekšsēdētāja.
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Lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka, lai gan kompensācija bija paredzēta, saskaņā ar 
EMAG aprēķinu tiktu kompensēta tikai viena ceturtā daļa zaudējumu, nevis viena trešā 
daļa, kā bija norādījusi Apvienotās Karalistes Finanšu ministrija. Saskaņā ar viņa 
sniegto informāciju kompensāciju piešķiršana būtu diskriminējoša attiecībā pret gados 
vecākiem pensionāriem, kas apdrošināti sabiedrībā „Equitable Life Insurance 
Company”, un zaudējumus cietušajām personām, kas nav Lielbritānijas 
valstspiederīgie. Eiropas Komisijas pārstāvis uzsvēra, ka nebija iespējams sākt 
pārkāpuma procedūru par iepriekš pieļautu neatbilstību Eiropas tiesību aktiem, taču 
norādīja, ka Komisija nekavējoties veiks pasākumus pret Apvienotās Karalistes 
valdību, ja tiks gūti pierādījumi jauniem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Deputāti 
pauda atbalstu lūgumrakstu iesniedzējiem un aicināja priekšsēdētāju pārliecināties par 
to, ka Apvienotās Karalistes valdība taisnīgi un bez diskriminācijas piešķir 
kompensāciju visiem sabiedrības „Equitable Life Insurance Company” sabrukuma 
upuriem.

Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu; priekšsēdētājai nosūtīt vēstuli 
Apvienotās Karalistes finanšu ministram George Osborne, lai informētu viņu par 
secinājumiem un Pagaidu izmeklēšanas komitejas saistībā ar sabiedrības „Equitable 
Life Insurance Company” sabrukumu ieteikumiem; priekšsēdētāja aicinās 
priekšsēdētāju Jerzy Buzek nosūtīt līdzīgu vēstuli Pārstāvju palātas priekšsēdētājam 
John Bercow; īpašs uzsvars tiks likts uz to, ka taisnīga kompensācija jāpiešķir visiem 
sabiedrības „Equitable Life Insurance Company” sabrukuma upuriem (gan 
Lielbritānijas, gan arī citu valstu valstspiederīgajiem).

6. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pilsoņu 
iniciatīvu (COM(2010) 119) (2010/0074(COD))
Līdzreferenti: D. Wallis (ALDE), G. Häfner (Zaļie)
— līdzreferentu sniegta informācija

Uzstājās: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru un priekšsēdētāja.

Līdzreferenti komitejas locekļiem izklāstīja situāciju pēc iepriekšējā dienā starp 
Parlamentu un Beļģijas prezidentūru notikušajām konstruktīvajām sarunām; viņi 
norādīja, ka Lūgumrakstu komitejas iesaistīšanās, kā arī lieliskā sadarbība ar 
līdzreferentiem no Konstitucionālo jautājumu komitejas lielā mērā veicināja regulas 
projekta uzlabošanu; pauda nožēlu par to, ka nav izdevies vienoties par tādiem 
jautājumiem kā vecuma ierobežojums un pastāvīgo iedzīvotāju tiesības atbalstīt 
pilsoņu iniciatīvas, taču norādīja, ka Lūgumrakstu komiteja ir uzsvērusi gatavību 
organizēt publiskas uzklausīšanas saistībā ar pilsoņu iniciatīvām nākotnē; uzslavēja 
Beļģijas prezidentūras un visu darbinieku, kuri sniedza atbalstu, centienus; 
līdzreferenti informēja komitejas locekļus par to, ka Konstitucionālo jautājumu 
komiteja tiksies pirmdienas vakarā, 12. decembrī, Strasbūrā, lai formalizētu kopējo 
nostāju, un ka vienošanās pirmajā lasījumā, visticamāk, tiks panākta decembra 
plenārsēdē Strasbūrā.

7. Lūgumraksts Nr. 500/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Saverio De Bonis „Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli” (ANLAC)
vārdā, par konkurences noteikumu iespējamu pārkāpšanu trušu gaļas tirgū 
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Itālijā
(klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

Uzstājās: Saverio de Bonis (lūgumraksta iesniedzējs), Claudio Menis (Komisijas 
pārstāvis), Pascale Gruny un priekšsēdētāja.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz tiek saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas; priekšsēdētāja nosūtīs vēstuli Itālijas atbildīgajai iestādei 
(„Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”), aicinot to paātrināt 
lūgumraksta iesniedzēja aprakstīto procedūras jautājumu risināšanu.

8. Lūgumraksts Nr. 1103/2007, ko Ārstu stažieru tiesību aizsardzības asociācijas 
vārdā iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Laurent Hermoye, par ārstu rezidentu 
darba apstākļiem Beļģijā

Uzstājās: Madeleine Reid (Komisijas pārstāve), Pascale Gruny, Victor Boştinaru un 
priekšsēdētāja.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz tiks saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas.

9. Lūgumraksts Nr. 709/2007, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Paulina Sikorska-
Radek, par sabiedrības veselības aizsardzības nozarē strādājošo Polijas ārstu 
nodarbināšanas kārtību

Lūgumraksts Nr. 885/2007, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Krzysztof Bukiel 
„OZZL” (Valsts ārstu arodbiedrība) vārdā un kam pievienoti 6770 paraksti, par
Polijas ārstu darba apstākļiem

Uzstājās: Madeleine Reid (Komisijas pārstāve), Pascale Gruny, Victor Boştinaru un 
priekšsēdētāja.
Lēmums: slēgt lūgumrakstu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas pārstāvja mutiski 
sniegtu informāciju (Eiropas Komisijai tika pieprasīts rakstisks apstiprinājums).

10. Lūgumraksts Nr. 2/2008, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Marc Sasiek un 
kam pievienoti ap 100 parakstu, par Francijas ambulances darbinieku darba 
laika un samaksas noteikumiem (klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

Uzstājās: Marc Sasiek (lūgumraksta iesniedzējs), Madeleine Reid (Komisijas 
pārstāve), Pascale Gruny un priekšsēdētāja.
Lēmums: slēgt lūgumrakstu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas pārstāvja mutiski 
sniegtu informāciju (Eiropas Komisijai tika pieprasīts rakstisks apstiprinājums).

11. Lūgumraksts Nr. 1231/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais R. G. S., par 
noteikumiem, kas reglamentē Navarras policistu darba apstākļus, un to 
neatbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK burtam un 
garam attiecībā uz atsevišķiem darba laika organizācijas aspektiem

Uzstājās: Madeleine Reid (Komisijas pārstāve) un priekšsēdētāja.
Lēmums: slēgt lūgumrakstu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas pārstāvja mutiski 
sniegtu informāciju (Eiropas Komisijai tika pieprasīts rakstisks apstiprinājums).
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12. Lūgumraksts Nr. 1616/2008, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Dominique 
Achispon Valsts policistu apvienības vārdā un kam pievienoti paraksti, par 
policistu darba stundām (klātesot lūgumraksta iesniedzējai)

Uzstājās: Chantal Pons-Mesouaki un Philippe Gernez (lūgumraksta iesniedzējas 
vārdā), Madeleine Reid (Komisijas pārstāve), Victor Boştinaru, Pascale Gruny un 
priekšsēdētāja.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Eiropas Komisijas.

13. Lūgumraksts Nr. 74/2010, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Jean Pirotte 
„Fédération inter catégorielle des services publics” (FISP-IFOD) vārdā, par 
Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 
iespējamu pārkāpšanu Beļģijā (attiecībā uz ugunsdzēsējiem)

Uzstājās: Jean Pirotte (lūgumraksta iesniedzējs), Madeleine Reid (Komisijas pārstāve) 
un priekšsēdētāja.
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu; lūgumraksta iesniedzējam pieprasīja 
sniegt papildu informāciju, lai Eiropas Komisija par ierosinātajiem jautājumiem varētu 
pieprasīt papildu informāciju Beļģijas iestādēm.

Sanāksmi pārtrauca plkst. 17.50 un atsāka nākamajā dienā plkst. 9.10 priekšsēdētājas 
Erminia Mazzoni vadībā.

14. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

 Turpmāk veicamo pasākumu izskatīšana saistībā ar lūgumrakstiem, kuri 
saņemti par „Ley de Costas”; Juridiskā dienesta atzinums (konfidenciāls):
Juridiskais dienests uzsvēra, ka tā viedoklis attiecas tikai uz jautājumu par 
Eiropas Pamattiesību hartas piemērošanu ar „Ley de Costas” saistītajiem 
lūgumrakstiem; taču Juridiskais dienests atzina, ka arī Lūgumrakstu komitejas 
kompetencē ir uzklausīt ar pamattiesībām un Eiropas Savienības pilsoņu 
tiesību aizsardzību saistītas lietas; atzīstot lietas sarežģītību, koordinatori 
ieteica izskatīt katru saņemto lūgumrakstu atsevišķi, pievēršot īpašu uzmanību 
lūgumrakstiem, kuri saistīti ar Līgumā par Eiropas Savienību noteiktajām 
tiesībām. Viens no turpmāk veicamajiem pasākumiem var būt ar šo jautājumu 
saistīto lūgumrakstu izskatīšana, klātesot Spānijas ombudam, un atsevišķu 
lūgumrakstu nosūtīšana citām komitejām.

 Referentu/ atzinumu sagatavotāju iecelšana: koordinatori tika aicināti iecelt 
referentus/ atzinumu sagatavotājus šādiem ziņojumiem:

- ziņojums par Atkritumu direktīvas piemērošanu, pamatojoties uz 
saņemtajiem lūgumrakstiem;

- 2010. gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbu;
- atzinums par LIBE komitejas ziņojumu par Komisijas paziņojumu 

(COM(2010) 573) „Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai 
īstenošanai Eiropas Savienībā”;

- atzinums par LIBE komitejas ziņojumu par Komisijas paziņojumu 
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„2010. gada ziņojums par ES pilsonību” (COM(2010) 603 galīgā 
redakcija);

- atzinums par IMCO komitejas ziņojumu „Vienotais tirgus Eiropas 
iedzīvotājiem” (2010/2278(INI)).

Tika izvirzītas vairākas personas dažādu ziņojumu/ atzinumu sagatavošanai, bet 
vienošanās netika panākta, un tika nolemts izmantot D’Onta metodi. Galīgā 
lēmuma pieņemšanu atlika uz nākamo koordinatoru sanāksmi, pirms kuras 
priekšsēdētāja izsūtīs dokumentus, kas vajadzīgi aprēķinu veikšanai.

 Rezolūcijas projekts saistībā ar jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski un 
kurš iesniegts par C. Klein Lūgumrakstu Nr. 473/2008 par ATMED 
(Reglamenta 115. panta 5. punkts): teksta projektu izsūtīja un saskaņoja; 
komiteja to iesniegs pēc tam, kad Priekšsēdētāju konference būs pieņēmusi 
lēmumu par jautājuma, uz kuru jāatbild mutiski, izklāstu, kam noteikts termiņš 
līdz decembra sesijai.

 Jautājuma par rezolūcijas projekta iesniegšanu Parlamentam saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 2. punktu izskatīšana saistībā ar lūgumrakstiem 
Nr. 430/2009, 1451/2008 un 1764/2008 par Eiropas Savienības un Izraēlas 
asociācijas nolīguma aspektiem un mājokļiem Palestīnas 
civiliedzīvotājiem okupētajās teritorijās: politiskās grupas sagatavoja un 
iesniedza rezolūcijas projektu, ņemot vērā Ārlietu komitejas nostāju. Lēmuma 
par šo rezolūciju pieņemšanu atlika uz nākamo koordinatoru sanāksmi, jo tika 
secināts, ka nepieciešams vairāk laika plašākām diskusijām.

 Nikolaos Salavrakos lūgums saistībā ar lūgumrakstu, kuri saņemti par 
„Plevris” lietu Grieķijā, izskatīšanu, antisemītisma jautājums un 
iespējamā Lūgumrakstu komitejas atbilde lūgumrakstu iesniedzējiem 
(lūgumraksti Nr. 746/2010, 907/2010, 1021/2010, 1047/2010) — tā kā 
Nikolaos Salavrakos nevarēja ierasties, pamatojoties uz viņa lūgumu, diskusiju 
atlika uz nākamo sanāksmi.

 2011. gadā paredzēto vizīšu grafika un organizēšanas jautājumu 
izskatīšana pēc Priekšsēdētāju konferences lēmuma pieņemšanas:

- vizīti uz Skotiju, kas bija paredzēta 2010.gada 7. decembrī, atlika; 
tiks ierosināti cits vizītes norises laiks, un deputāti tiks aicināti 
paziņot par nodomu piedalīties šajā vizītē;

- vizīte uz Franciju, Itāliju, Poliju, Bulgāriju — diskusiju par 
iespējamo vizītes norises laiku atlika. Turpmāk, izskatot šo 
jautājumu, tiks ņemta vērā arī iespēja organizēt faktu vākšanas vizīti 
uz Rumāniju.

 Priekšsēdētājas vizīte uz Famagustu (Lūgumraksts Nr. 733/2004, vizītes 
norises laiks — 2010. gada 3.–6. jūnijs): koordinatoriem izskatīšanai tika 
izsūtīts priekšsēdētājam J. Buzek adresētas vēstules par šo jautājumu projekts, 
kas sagatavots, ņemot vērā iepriekšējās diskusijas šai saistībā; priekšsēdētāja 
aicināja pēc iespējas drīzāk iesniegt viņai rakstiskas piezīmes, pretējā gadījumā 
vēstules projekts tiks uzskatīts par apstiprinātu.

 Dažādi jautājumi:
- jautājuma, uz kuru jāatbild mutiski un kurš adresēts Komisijai, par 
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Lūgumrakstu Nr. 1565/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
José Maria Pozancos FEPEX (Spānijas Augļu, dārzeņu, ziedu un 
dzīvo augu audzētāju un eksportētāju savienības) vārdā, par ES 
tomātu importu no Marokas, teksta projekts tiks izsūtīts un saskaņots 
nākamajā sanāksmē;

- pamatojoties uz priekšsēdētājas ierosinājumu, koordinatori piekrita 
tam, ka punkts, kas attiecas uz to regulārajām sanāksmēm, tiek 
iekļauts sanāksmes dienas darba kārtības beigās pēc plkst. 17.30; 
attiecīgi tiks grozīts apstiprinātais darba kārtības projekts sanāksmei, 
kas notika 2010. gada 24.–25. janvārī.

15. Lūgumraksts Nr.733/2010, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais R. T. un 
kam pievienoti 3 paraksti, par iespējamu vārda brīvības pārkāpšanu saistībā ar 
Rumānijas Valsts aizsardzības stratēģijā iekļautajām norādēm attiecībā uz presi

Lūgumraksts Nr. 1235/2010, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgie Iacob Baciu
un Cristi GodinacRumānijas Demokrātiskās arodbiedrības konfederācijas vārdā 
(CSDR) un Rumānijas „MediaSind” federācijas vārdā, par iespējamu vārda 
brīvības pārkāpšanu saistībā ar Rumānijas Valsts aizsardzības stratēģijā 
iekļautajām norādēm attiecībā uz presi

Uzstājās: Cristinel Godinac (lūgumraksta iesniedzēja), Marc Gruber (pārstāvēja 
Eiropas Žurnālistu federāciju un atbalstīja lūgumrakstu iesniedzējus), Rodrigo 
Ballester (Komisijas pārstāvis), Rumānijas prezidenta pārstāvis Valeriu Turcan, 
Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan 
Preda, Pascale Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias 
Echeverría, Michael Cashman, Tatjana Ždanoka un priekšsēdētāja.

Lūgumrakstu iesniedzēji runāja par kaitējumu, kas var tikt nodarīts, pieņemot 
noteikumus, kas tādā programmatiskā dokumentā kā Valsts aizsardzības stratēģija 
kvalificē preses kampaņu par apdraudējumu valsts drošībai, kā arī par to, ka Rumānijā 
pastāv risks ierobežot vārda brīvību. Rumānijas iestādes noraidīja šos apgalvojumus, 
norādot, ka noteikumi netiek vērtēti kontekstā un ka tie attiecas uz mediju 
uzbrukumiem, kas balstīti uz nepatiesu informāciju un vērsti uz valsts iestādēm.
Valeriu Turcan uzsvēra, ka noteikumu mērķis bija noteikt Rumānijas apdraudējumus 
un ka vārda brīvība Rumānijā nav apdraudēta. Eiropas Komisijas pārstāvis pauda 
bažas par šo situāciju, taču uzsvēra, ka šis jautājums ir valsts kompetencē. Komitejas 
locekļi piedalījās viedokļu apmaiņā par preses nozīmi demokrātiskā valstī; PPE grupas 
pārstāvji, no vienas puses, un S&D, GUE, Verts/ALE un ALDE grupas pārstāvji, no 
otras puses, izteica dažādus viedokļos par Lūgumrakstu komitejas iespējamo turpmāko 
rīcību.

Lēmums: slēgt lūgumrakstus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas pārstāvja mutiski 
sniegtu informāciju (aicināt Eiropas Komisiju nosūtīt rakstisku atbildes 
apstiprinājumu); pamatojoties uz EPP grupas lūgumu, priekšsēdētāja aicināja balsot.
S&D, GUE, Verts/ALE un ALDE delegācijas iebilda pret balsojumu un protestējot 
atstāja sanāksmes telpu. Notika balsojums; 16 PPE deputāti balsoja par to, lai 
lūgumraksts tiktu slēgts, taču, ņemot vērā PPE piešķirto balsu skaitu komitejā, derīgas 
bija tikai 12 balsis.
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16. Lūgumraksts Nr. 0587/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Jose Luis 
Fernandez Fuarros „Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de 
Granadilla” vārdā, par iespējamiem pārkāpumiem noslēgtajās saistībās par 
sabiedriskā fonda neatkarību, kas izveidots Granadiljas pilsētas rūpnieciskās 
ostas darba pārraudzīšanai (iespējams, klātesot lūgumraksta iesniedzējam)

Uzstājās: Jose Luis Fernandez Fuarros (lūgumraksta iesniedzējs), Javier Ruiz Tomas
un Beatriz Huidobro Laso (Komisijas pārstāvji), Gabriel Mato Adrover, Margrete 
Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
Echeverría un Willy Meyer (priekšsēdētājas vietnieks, kas aizstāja Erminia Mazzoni).
Lēmums: slēgt lūgumrakstu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas pārstāvju sniegto 
informāciju; aicināt lūgumraksta iesniedzēju iesniegt jaunu lūgumrakstu, ja kļūst 
zināmi jauni apsvērumi, kas ietilpst Eiropas Savienības kompetences jomā.

17. Lūgumraksts Nr. 148/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
J. S., par „Adisseo” rūpnīcas darbības izraisīto ķīmisko piesārņojumu un tā 
nelabvēlīgo ietekmi uz Francijas mazpilsētas iedzīvotāju veselību
Uzstājās: Peter Wessman (Komisijas pārstāvis), Pascale Gruny un priekšsēdētāja 
(Erminia Mazzoni bija atgriezusies savā darba vietā).
Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, līdz būs saņemta papildu informācija 
no Komisijas.

 Procedūras jautājums: Victor Boştinaru apšaubīja priekšsēdētājas pieņemtā 
lēmuma balsot par veicamajiem pasākumiem saistībā ar lūgumrakstu 
Nr. 733/2010 un Nr. 1235/2010 likumību; viņš paziņoja, ka ir nolēmis iesniegt 
oficiālu protestu Priekšsēdētāju konferencei par to, ka nav ievērots Reglamenta 
195. panta 2. punkts. Priekšsēdētāja atbildēja, ka ir gatava pārskatīt balsojuma 
spēkā esamību, ja tiks saņemts attiecīgo dienestu novērtējums par Reglamenta 
noteikumu nepareizu piemērošanu un ja tiks saņemti līdzīgi aizrādījumi no 
augstākā līmeņa amatpersonām organizatoriskajā struktūrā, kurai viņa ir 
piederīga.

18. Dažādi jautājumi

 Pascale Gruny paziņoja, ka pārtrauks darbu komitejā, lai pievienotos Francijas 
Nacionālai asamblejai; viņa pateicās komitejas locekļiem un Sekretariātam par 
sadarbību. Priekšsēdētāja izteica atzinību par lielisko sadarbību ar Pascale 
Gruny.

19. Lūgumraksti, kuru izskatīšana ir pārcelta uz kādu no nākamajām sanāksmēm

Lūgumrakstu Nr. 261/2005 un Nr. 305/2010 izskatīšanu pārcēla uz kādu no 
nākamajām sanāksmēm; to izskatīšanas laiks tiks noteikts nākamajā sanāksmē.
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20. B daļas lūgumraksti

 Lūgumraksti Nr. 1098/98, 535/2002, 689/2004, 727/2005, 827/2005, 
155/2006, 442/2006, 494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 250/2007, 
286/2007, 704/2007, 781/2007, 842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 
185/2009, 610/2009, 683/2009, 1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 
1266/2009, 1485/2009, 1777/2009, 1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 
284/2010, 307/2010, 317/2010, 322/2010, 327/2010, 347/2010, 360/2010, 
396/2010, 397/2010, 408/2010 tika slēgti, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 
sniegto rakstisko informāciju.

 Šādi lūgumraksti palika atklāti:
- Lūgumraksti Nr. 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 

716/2008 un 120/2010 — pēc Willy Meyer pieprasījuma;
- Lūgumraksti Nr. 1003/2005 un Nr. 249/2007 — pēc Margrete Auken 

pieprasījuma.

21. Nākamās sanāksmes laiks un vieta

 Briselē, pirmdien, 2011. gada 24. janvārī, plkst. 15.00–18.30 un otrdien, 
2001. gada 25. janvārī, plkst. 9.00–12.30.

Sanāksmi slēdza plkst. 12.33.

Pielikumi:
Laikā kopš pēdējās sanāksmes (2010. gada 9. novembris) par pieņemamiem atzīto 
lūgumrakstu saraksts.
Slēdzamo lūgumrakstu saraksts saskaņā ar pielikumu priekšsēdētājas piezīmēm.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1, 2), Chrysoula Paliadeli (1, 2), Willy Meyer (1, 2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1, 2), Ágnes Hankiss (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Elena Băsescu (2), Pascale Gruny (1, 2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (2), Victor Boştinaru (1, 2), Michael Cashman (1, 
2), Judith A. Merkies (1), Diana Wallis (1, 2), Margrete Auken (2), Tatjana Ždanoka (1, 2), Roger Helmer (1), Bairbre de Brún (2),  
Angelika Werthmann (1, 2) 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Pablo Arias Echeverría (2), Zoltán Bagó (1), Tamás Deutsch (1), Mairead McGuinness (1), Axel Voss (1), Gerald Häfner (1,2), Marta 
Andreasen (1, 2)

187 (2)

Petru Constantin Luhan (1), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (1), Norica Nicolai  (2)

193 (3)

Elena Oana Antonescu (2), Sebastian Valentin Bodu (2), Jill Evans (2), Salvador Garriga Polledo (2), Gabriel Mato Adrover (2), Iosif 
Matula (2), Marian-Jean Marinescu (2), Veronica Lope Fontagné (2), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (2), Traian Ungureanu (2), 
Theodor Dumitru Stolojan (2), Cristian Dan Preda (2), Inés Ayala Sender (1, 2) 

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 1.12.2010
(2) 2.12.2010
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Valeriu Turcan (spokesperson of the Presidency of Romania), Bogdan Mănoiu (Minister for European Affairs), Ion Galea (legal 
adviser)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, William Floyd, Lukáš Bortel, Claudio Menis, Madeleine Reid, Beatriz Huidobro Laso, Peter Wessman, 
Tomasz Wirkus,  Javier Ruiz-Tomas

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Nicholas Catephores European Ombudsman

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Paul Braithwaite, Saverio de Bonis, Marc Sasiek, Christian Ottan, Chantal Pons-Mesouaki, Philippe Gernez, Jean Pirotte, Marco 
Vandenheuvel, François Simoens, Cristinel Godinac, Marc Gruber (European Federation of Journalists), Sabin Rusu, Carmen Ionescu, 
Ana Maria Plescan, Gabriel Martin Febles, Jose Luis Fernandez Fuarros, Iulia Matei (PR Romania)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Remacle Virginie, Leo Cox, Elena Martin Alonso, Eirini Georgiopoulou 

Chapotel Sonia, Ambroise Perrin

Airis Meier, Norbert Halko

David Batt

Kjell Sevon

Mireira Rovira, Brian Carty

Richard King
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
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General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Claire Genta

Natalia Dasilva

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Kieran Bradley, Paolo Salerno, Ulrich Rosslein

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Karen Lone Chioti, Johannes Heezen, Carolina Lecocq Perez, Carolyn Leffler-Roth, Alina-Gabriela Vasile, Arnaldo Pinto, 
Giorgio Mussa 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve
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