
PV\855079LV.doc PE456.918v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2011)193_1

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2011. gada 24. janvārī plkst. 15.00 – 18.30,

2011. gada 25. janvārī plkst. 9.00 – 12.30
BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta 2011. gada 24. janvārī plkst. 15.05 Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas)
vadībā.

1. Darba kārtības projekta pieņemšana (PE 456.777)

Pirms darba kārtības komentēšanas priekšsēdētāja paziņoja, ka ir nozīmēts jauns loceklis, lai 
aizstātu Pascale Gruny, un ka PPE grupa Philippe Boulland ir nozīmējusi darbam 
Lūgumrakstu komitejā.

Priekšsēdētāja informēja locekļus, ka, tā kā koordinatori darba kārtības projektu apstiprināja 
decembrī, attiecīgi kļuvušas nepieciešamas vairākas izmaiņas. Pirmdienas pēcpusdienas 
sanāksmes 5. punkts attiecībā uz pasākumiem pēc S. Busuttil ziņojuma un 7. punkts attiecībā 
uz atkritumu izsekojamību ir pārcelti uz kādu no nākamajām sanāksmēm. 13. punkts attiecībā 
uz pirmo viedokļu apmaiņu par komitejas gada ziņojumu tika pārcelts uz februāra sanāksmi, 
līdz tiks nozīmēts referents un publicēti jaunākie dati par 2010. gadā saņemtajiem 
lūgumrakstiem.

Priekšsēdētāja arī norādīja, ka 6., 8., 9., 10., 16., 18., 19., 20. un 21. punkta izskatīšanā būs 
klātesoši lūgumrakstu iesniedzēji un ka protokola apstiprināšana notiks nākamā rīta 
sanāksmes sākumā.

Darba kārtību pieņēma ar šīm izmaiņām.

Uzstājās: Angelika Werthmann (prasot, vai tematu par lūgumrakstiem par Spānijas 
piekrastes likumu nevarētu iekļaut kādā no turpmāko sanāksmju darba kārtībām), Peter Jahr 
(norādot uz jautājumu par steidzamiem lūgumrakstiem, ko viņš uzdos koordinatoru 
sanāksmes laikā), Margrete Auken (norādot, ka viņa neuzskata Rumānijas lūgumrakstus par 
preses brīvību Rumānijā, par ko tika diskutēts decembra sanāksmē, par slēgtiem), Carlos 
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José Iturgaiz Angulo (norādot, ka viņš vēlais, lai decembra sanāksmes protokolā tiktu 
izdarītas izmaiņas), Victor Bostinaru (norādot uz vienošanos politisko grupu starpā attiecībā 
uz Rumānijas lūgumrakstiem), Rainer Wieland (lūdzot labāku reaģēšanu uz viņa e-pastiem 
sekretariātam attiecībā uz KII dokumentu termiņu) un priekšsēdētāja, kas norādīja, ka 
jautājumi, kuri saistīti ar protokolu, vēlreiz jāuzdod nākamajā rītā un ka jautājums, kas 
saistīts ar Rumānijas lūgumrakstiem, tiks apspriests koordinatoru sanāksmē.

2. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētājas piezīmju pielikums tika izdalīts, lai varētu sniegt komentārus saistībā ar 
zināmu lūgumrakstu izskatīšanas atsākšanu vai slēgšanu iepriekš minēto iemeslu dēļ. Tā kā 
komentāru par šiem ieteikumiem nebija, tie tika uzskatīti par apstiprinātiem.

3. Citi jautājumi

Citu jautājumu nebija.

4. Lūgumraksts Nr. 273/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Mariagrazia 
Canuti, par Malagrotas atkritumu izgāztuvi Romas tuvumā

Uzstājās: priekšsēdētāja, Mariagrazia Canuti (lūgumraksta iesniedzēja), Ion Codescu 
(Komisijas pārstāvis), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr un Victor 
Bostinaru.
Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas.
Itālijas varas iestādēm (Sindaco, Pres. Regione) tiks nosūtīta vēstule, tās arī tiks aicinātas uz 
nākamo lūgumraksta apspriešanu komitejā.

5. Lūgumraksts Nr. 1405/2007, ko Iedzīvotāju veselības un dzīvības un vides 
aizsardzības organizācijas vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Ivaylo Asenov 
Krastev, par cieto sadzīves atkritumu poligona nelikumīgu ekspluatāciju

Uzstājās: priekšsēdētāja, Ventzislav Bojilov, kas pārstāv Ivaylo Asenov Krastev (lūgumraksta 
iesniedzēju), Detelin Ivanov un Jean-Francois Brakeland (Komisijas pārstāvji), Iliana 
Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann un Peter Jahr.
Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas.
Bulgārijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai tiks nosūtīta vēstule.

6. Lūgumraksts Nr. 78/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Mavroudis Voridis, 
par atkritumu izgāztuves izbūvi Atikas austrumu daļā

Uzstājās: priekšsēdētāja, Mavroudis Voridis (lūgumraksta iesniedzējs), Georges-Stavros 
Kremlis (Komisijas pārstāvis), Nikolaos Salavrakos un Angelika Werthmann.
Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas.
Grieķijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai tiks nosūtīta vēstule.

*
Sanāksme turpinājās priekšsēdētājas vietnieka Carlos José Iturgaiz Angulo vadībā.

*
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7. Lūgumraksts Nr. 1292/2009, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgais Juozas Imbrasas, 
par iespējamiem EK vides tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar plānoto atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu Viļņā  

Uzstājās: priekšsēdētājs, Juozas Imbrasas (lūgumraksta iesniedzējs un EP deputāts), Peter 
Vajda (Komisijas pārstāvis) un Victor Bostinaru.
Lēmums: lūgumrakstu slēgt pēc Komisijas atbildes saņemšanas.

*
Sanāksme turpinājās priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

*

8. Koordinatoru sanāksme (slēgta sanāksme plkst. 17.10–19.10)

***

Otrdien, 25. janvārī

Sanāksme sākās plkst. 9.05 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

9. Koordinatoru lēmumi

a. Ziņojumu un atzinumu iedalīšana
Koordinatori apstiprināja d´Hondt sistēmas izmantošanu ziņojumu un atzinumu iedalīšanai, 
kā par to tika panākta vienošanās šī sasaukuma sākumā. Tika ierosināts, ka jāsniedz 
paskaidrojums par veidu, kādā sistēma jāizmanto. Atzinums Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejai rakstiskā procedūrā tika iedalīts priekšsēdētājai laika ierobežojumu dēļ.
Pārējie ziņojumi un atzinumi tiks iedalīti nākamajā koordinatoru sanāksmē, ja koordinatori 
savā starpā panāks politisku vienošanos, pamatojoties uz d´Hondt sistēmu.

b. Memorands par steidzamiem lūgumrakstiem
Koordinatori panāca vienošanos par šādu memorandu:
Ikviens pilntiesīgs Lūgumrakstu komitejas loceklis ir tiesīgs iesniegt prasību par steidzamības 
procedūru lūgumraksta izskatīšanai. Prasību rakstiski pamato un nosūta Lūgumrakstu 
komitejas birojam. Gadījumā, ka attiecīgais lūgumraksts vēl nav atzīts par pieņemamu, 
pamatojoties uz Reglamenta 201. panta 1. un 7. punktu, priekšsēdētājs jautājumu par tā 
pieņemamību iekļauj komitejas nākamās kārtējās sanāksmes darba kārtībā pēc prasības 
izteikšanas.

Priekšsēdētāja nosūta lūgumrakstu nākamajai kārtējai koordinatoru sanāksmei pēc dienas, 
kurā izteikta prasība par steidzamības procedūru. Priekšsēdētājs arī informē atbildīgo(-ās) 
komitejas(-u) un sazinās ar Komisiju par atzinuma sniegšanu.

Koordinatori lemj par turpmāko rīcību, kas jāveic, ņemot vērā atbildīgās(-o) komitejas(-u) un 
Komisijas atzinumus un komentārus. Pēc tam, kad koordinatori noformulējuši galīgo viedokli 
par lūgumrakstu saskaņā ar Reglamenta 192. pantu, priekšsēdētājs iekļauj lūgumrakstu 
komitejas sanāksmes darba kārtībā. Uz šo sanāksmi uzaicina lūgumraksta iesniedzēju, 
atbildīgās(-o) komitejas(-u) locekļus un Komisijas pārstāvjus.
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Galīgo komitejas slēdzienu iekļauj Parlamenta rezolūcijā par Lūgumrakstu komitejas gada 
ziņojumu.

c. Mutisks jautājums par lūgumrakstu Nr. 1565/2009 FEPEX (Spānijas Augļu un 
dārzeņu eksportētāju savienības) vārdā
Mutiskais jautājums vēlreiz tiks apspriests nākamajā koordinatoru sanāksmē, kad būs 
pieejams angļu un franču valodas tulkojums.

d. Delegācijas un faktu vākšanas vizītes 2011. gadā
Sekretariātam jāsagatavo piezīme par vietu sadalījumu delegācijās un faktu vākšanas 
komandējumos, kā arī par noteikumiem, kas regulē to organizēšanu.

e. Citas vienošanās koordinatoru starpā

i. Sākot no 2011. gada janvāra, Parlamenta Reglaments jāpiemēro visām Lūgumrakstu 
komitejas darbībām. Saskaņā ar Reglamentu priekšsēdētājs ir Reglamenta ievērošanas 
uzraudzītājs.
  
ii. Sākot no 2011. gada janvāra, d´Hondt procedūra jāpiemēro ne tikai ziņojumu un atzinumu 
iedalīšanai, bet arī attiecībā uz delegācijām un faktu vākšanas komandējumiem.

iii. Gadījumā, ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu atsākta viņa lūgumraksta izskatīšana, 
pamatojoties uz jaunu papildu informāciju, viņam/viņai jāiesniedz prasība priekšsēdētājam, 
kas prasību nosūtīs koordinatoriem lēmuma pieņemšanai.

iv. Pamatojoties uz vēstuli, kas saņemta no lūgumrakstu iesniedzējiem, koordinatori nolēma 
atsākt lūgumrakstu izskatīšanu par preses brīvību Rumānijā (lūgumraksti Nr. 733/2010 un 
Nr. 1235/2010).

Uzstājās: Miguel Angel Martínez Martínez (par iepriekšējo nedēļu diskusijām plenārsesijā 
par mutisko jautājumu par ATMED (lūgumraksts Nr. 473/2008)), Norica Nicolai (norādot uz 
situāciju Rumānijā plašsaziņas līdzekļu jomā), Gerald Häfner (protestējot pret veidu, kādā 
notika balsošana par lūgumrakstu par preses brīvību Rumānijā pieņemamību, un pret faktu, 
ka PPE grupas locekļi, kas nav Lūgumrakstu komitejas locekļi, balsošanā aizstāja 
Lūgumrakstu komitejas locekļus), Angelika Werthmann (vēlreiz prasot vadlīnijas turpmākai 
rīcībai saistībā ar lūgumrakstiem par Spānijas piekrastes likumu un citiem ar to saistītajiem 
jautājumiem), Margrete Auken (par d'Hondt sistēmas interpretēšanu), Peter Jahr (norādot, ka 
šis jautājums ir koordinatoru ziņā) un Victor Bostinaru (par uz viņu izdarīto ietekmi pēc 
komitejas 2010. gada 2. decembrī veiktās Rumānijas plašsaziņas līdzekļu likuma 
apspriešanas, viņš arī iesniedza tās vēstules kopiju, ko saņēma no Īpašo telekomunikāciju 
dienestu vadītāja).  

10. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2010. gada 9. novembrī, 
22. novembrī un 1.–2. decembrī

9. un 22. novembra sanāksmju protokoli tika apstiprināti bez izmaiņām. Pēc Carlos José 
Iturgaiz Angulo lūguma decembra sanāksmes protokols tika apstiprināts ar šādām izmaiņām 
pirmās nodaļas 14. punktā:

Juridiskais dienests uzsvēra, ka tā viedoklis attiecas tikai uz jautājumu par Eiropas 
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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, Diana Wallis teica, ka vajag 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 lūgumrakstu nosūtīšana 
Vides komitejai un Juridiskajai komitejai.

11. Atzinums par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem (IMCO) (2010/2278(INI))
        (pieņemšana Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā: 28.2.2011.; 
plenārsesijā: 23.3.2011.)
        - pirmā viedokļu apmaiņa

Uzstājās: priekšsēdētāja, Nathalie Berger (Komisijas pārstāve), Peter Jahr un Margrete 
Auken. Grozījumu iesniegšanas termiņš: ceturtdien, 27. janvārī, plkst. 15.00. Balsošana 
komitejā: 2011. gada 1. februārī.

12. Pasākumi pēc ziņojuma par plānotā Nordstream gāzes vada Baltijas jūrā, kam 
jāsavieno Krievija un Vācija, ietekmi uz vidi (lūgumraksti Nr. 614/2007 un 
Nr. 952/2007) (2007/2118(INI)) (Referents: Marcin Libicki)

Uzstājās: priekšsēdētāja, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas 
(Komisijas pārstāvis), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Lena 
Kolarska-Bobinska, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken un Peter Jahr.
Lēmums: pēc plašām debatēm Komisijai tika pieprasīts rakstiski nosūtīt savas atbildes uz 
jautājumiem, ko diskusijas laikā uzdeva locekļi. Īpaša uzmanība tika pievērsta veidam, kā 
tikusi piemērota IVN direktīva.

13. Lūgumraksts Nr. 1345/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Michal Racki, par 
atklāta tipa brūnogļu raktuvi Lejasslēzijā, Polijā,
un
Lūgumraksts Nr. 46/2010, ko apvienības Stop Odkrywce (Pārtraukt atklāta tipa raktuvju 
darbību) vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgā Irena Rogowska, par atklāta tipa 
brūnogļu raktuvi Lejassilēzijā (Polijā)

Uzstājās: priekšsēdētāja, Irena Rogowska (lūgumraksta iesniedzēja), profesors Ludwik 
Tomialojc (lūgumrakstu iesniedzēju pārstāvis), Alicja Kozlowska (Komisijas pārstāve), Lena 
Kolarska-Bobinska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru un 
Robert Chrusciel (Rujas mērs).
Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas.
Polijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai tiks nosūtīta vēstule.

14. Lūgumraksts Nr. 1843/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Francis Pont, 
par nopietniem veselības apdraudējumiem, ko izraisa nepareiza notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas apsaimniekošana Francijas pilsētā Bēzjē

Uzstājās: priekšsēdētāja un Helmut Bloech (Komisijas pārstāvis), un Philippe Boulland
Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas.
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Francijas vietējām varas iestādēm tiks nosūtīta vēstule.

15. Lūgumraksts Nr. 1486/2009, ko Dānijas Dabas aizsardzības asociācijas vārdā 
iesniedza Dānijas valstspiederīgais Bo Håkansson, par Dānijas valdības atļauju 
ēdamgliemeņu bagarēšanai Natura 2000 teritorijās, tādējādi pārkāpjot Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību

Uzstājās: priekšsēdētāja, Henning Mørk Jørgensen (Dānijas Dabas aizsardzības asociācijas 
pārstāvis), Susanne Wegefelt (Komisijas pārstāve), Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter 
Jahr, Liam Cashman (Komisijas pārstāvis) un René La Cour Sell (lūgumraksta iesniedzējs).
Lēmums: atlikt lūgumrakstu izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas, 
jo īpaši saistībā ar ietekmi uz šo konkrēto vietu un par to, vai ir skartas arī citas jutīgas 
piekrastes zonas.

16. Faktu vākšanas vizīte uz Mellau/Damüls Forarlbergā (Austrijā) (29.9.–1.10.2010.) 
saistībā ar lūgumrakstu Nr. 672/2007, ko Rīcības komitejas pret plānoto jauno ziemas 
sporta būvju izveidi Mellau un Damüls Forarlbergā (Austrijā) vārdā iesniedza Austrijas 
valstspiederīgais Lothar Petter un kam pievienoti 26 paraksti, par plānotajiem 
slēpošanas pacēlājiem un gaisa tramvajiem Mellau un Damüls apvidū
- faktu vākšanas vizītes ziņojuma izskatīšana

Uzstājās: priekšsēdētāja, Rainer Wieland (delegācijas vadītājs), Marianne Muller (Komisijas 
pārstāve), Lothar Petter (lūgumraksta iesniedzējs), Eva Lichtenberger, Angelika Werthmann 
un Victor Bostinaru.
Lēmums: koordinatoriem tiks lūgts plenārsesijā izskatīt mutisku jautājumu.
Austrijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai tiks nosūtīta vēstule. Faktu vākšanas vizītes ziņojuma 
pieņemšana ir paredzēta 15.–16. marta sanāksmē. Kārtējo reizi locekļu bažas bija saistītas ar 
IVN direktīvas piemērošanu.

17. Lūgumraksts Nr. 689/98, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais David Petrie, 
par grūtībām, ar kurām saskārušies svešvalodu lektori (lettori) Itālijas universitātēs

Uzstājās: priekšsēdētāja, David Petrie (lūgumraksta iesniedzējs), Dimitrios Kontizas 
(Komisijas pārstāvis), Margrete Auken, Victor Bostinaru un Peter Jahr (kurš uzsvēra, ka līdz 
gada beigām lūgumraksts vēlreiz jāiekļauj darba kārtībā).
Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas.
Itālijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai tiks nosūtīta vēstule.

18. Lūgumraksts Nr. 1132/2009, ko Portugāles tūrisma organizāciju kooperatīva 
„AETP” vārdā iesniedza Portugāles valstspiederīgais H. M., par pārredzamības 
trūkumu attiecībā uz atbalsta pieteikumu ES rīcības programmu ietvaros

Uzstājās: priekšsēdētāja, H. M. (lūgumraksta iesniedzējs), Dirk Peters (Komisijas pārstāvis), 
Peter Jahr un Victor Bostinaru.
Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Komisijas.  

19. B daļas lūgumraksti
Lūgumraksti Nr. 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 
705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 
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1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 
455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 
619/2010, 620/2010, 639/2010 un 718/2010 tika slēgti, pamatojoties uz Komisijas 
rakstiskajām atbildēm.

Lūgumraksti Nr. 642/2009 un Nr. 1772/2009 tiks pārcelti no B daļas un izskatīti kā A daļas 
punkti vēlākā sanāksmē. Arī lūgumraksts Nr. 725/2010 tiks pārcelts no B daļas un izskatīts kā 
A daļas punkts vēlākā sanāksmē, pamatojoties uz Zivsaimniecības komitejas atzinumu.
Lūgumraksts tiks arī nosūtīts Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai informācijai.

20. Nākamās sanāksmes laiks un vieta

Briselē,
2011. gada 1. februārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Sanāksmi slēdza plkst. 12.35.

Pielikumi:
Saraksts ar lūgumrakstiem, kas kopš pēdējās sanāksmes (2010. gada 1.–2. decembrī) ir atzīti 
par nepieņemamiem
Saraksts ar lūgumrakstiem, kas jāslēdz vai kuru izskatīšana jāatsāk saskaņā ar pielikumu
priekšsēdētājas piezīmēm
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REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
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Philippe Boulland (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Ernst Strasser (2), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1,2), 
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193 (3)
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49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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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) 24.1.2011
(2) 25.1.2011
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Mariagrazia Canuti, Ventzislav Bojilov, Marvroudis Voridis, Irena Rogowska, Tomasz Wasniewski, Zdizislaw Tersa, Robert Chrusciel, 
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