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Lūgumrakstu komiteja
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PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2011. gada 3. oktobrī plkst. 15.00 – 18.30

un 2011. gada 4. oktobrī plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30
BRISELĒ

Sanāksmi atklāja pirmdien, 2011. gada 3. oktobrī, plkst. 15.06 Erminia Mazzoni
(priekšsēdētājas) vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ (2011)201_1

Priekšsēdētāja informēja, ka šajā sanāksmē notiks balsojums par ziņojumu attiecībā uz 
Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošanu, pamatojoties uz saņemtajiem 
lūgumrakstiem, kura referents ir Carlos José Iturgaiz Angulo, kā arī apspriede par 
lūgumrakstiem attiecībā uz ātrvilciena dzelzceļa posma Turīna–Liona būvniecību un 
cita starpā par jautājumiem, kas saistīti ar seksuālo diskrimināciju, un vides 
jautājumiem. Piedalīsies arī daži lūgumrakstu iesniedzēji.

Priekšsēdētāja paziņoja, ka nākamās dienas sanāksmē piedalīsies profesore Irena 
Lipowicz, Polijas ombuds, saistībā ar debatēm par dažiem lūgumrakstiem, kurus 
iesniedza Polijas pilsoņi.

Priekšsēdētāja informēja, ka debates par lūgumrakstu Nr. 1557/2009 (darba kārtības 
10. punkts) ir atceltas pēc lūgumraksta iesniedzējas un kolēģes Ágnes Hankiss lūguma.
Arī lūgumraksta Nr. 1139/2010 (8. punkts) apspriešana ir pārcelta uz nākamo 
sanāksmi.

Priekšsēdētāja informēja komitejas locekļus, ka lūgumrakstu iesniedzēji piedalīsies vai 
būs pārstāvēti šādu darba kārtības punktu izskatīšanā: 6. (lūgumraksts Nr. 942/2011); 
7. (lūgumraksts Nr. 949/2003; Nr. 198/2005; Nr. 786/2007; Nr. 900/2007; 
Nr. 735/2008 un Nr. 735/2008); 9. (lūgumraksts Nr. 386/2007); 15. (lūgumraksts 
Nr. 622/2010 un Nr. 628/2011); 21. (lūgumraksts Nr. 632/2008); 26. (lūgumraksts 
Nr. 492/2010) un 27. (lūgumraksts Nr. 111/2008 un Nr. 262/2011).
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Darba kārtību pieņēma.

2. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētāja atgādināja komitejas locekļiem par Semināru attiecībā uz Pamattiesību 
hartas piemērošanu, kas notiks 2011. gada 6. oktobrī un kurš tiek rīkots sadarbībā ar 
Eiropas Komisiju un tās priekšsēdētāja vietnieci Viviane Reding.

Priekšsēdētāja vērsa komitejas locekļu uzmanību uz atbildi, kas jānosūta lūgumraksta 
iesniedzējam Tegebauer kungam, kura iesniegtais lūgumraksts bija Vispārējās tiesas 
sprieduma pamatā lietā T-308/07.

Priekšsēdētāja paziņoja, ka priekšsēdētājas piezīmju pielikums tika izdalīts pirms 
desmit dienām un tajā ir ietverti priekšlikumi lūgumrakstu atkārtotai izskatīšanai, 
slēgšanai vai atsaukšanai. Tā kā netika saņemts neviens komentārs, priekšlikumi tika 
uzskatīti par apstiprinātiem.

3. Citi jautājumi

Citu jautājumu nav.

4. Ziņojums par Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošanu, 
pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem (2011/2038(INI))

Referents: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
– grozījumu izskatīšana
– ziņojuma projekta pieņemšana

Runātāji: priekšsēdētāja, Carlos José Iturgaiz Angulo (referents), Margrete Auken, 
Victor Boştinaru.

Notika balsojums par grozījumiem. Ziņojumu pieņēma vienprātīgi, piedaloties 
22 deputātiem un 21 deputātam balsojot „par”.

5. Lūgumraksts Nr. 924/2011, ko Eiropas Neredzīgo savienības (EBU) / Karaliskā 
nacionālā neredzīgo cilvēku institūta (Royal National Institute of Blind People) 
vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Dan Pescod, par 
neredzīgu cilvēku piekļuvi grāmatām un citai drukātai produkcijai

Runātāji: priekšsēdētāja, Dan Pescod un Christopher Edward Berkeley (attiecīgi 
lūgumraksta iesniedzējs un viņu pavadošā persona), Maria Martin-Prat un Erik 
Somelar (Komisijas pārstāvji), Bairbre de Brún, Margrete Auken, Angelika 
Werthmann, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas, konkrētāk, par Pamattiesību hartas piemērošanu.. Jānorāda, ka Komisijas 
pārstāvis atteicās atbildēt uz deputātu uzdoto jautājumu. Tiks iesniegts mutisks 
jautājums ar Padomei un Komisijai adresētu rezolūciju.
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6. Lūgumraksts Nr. 949/2003, ko asociācijas „Habitat” vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Alberto Perino, par iebildumiem pret ātrvilcienu dzelzceļa 
savienojumu starp Turīnu un Lionu,
kā arī
Lūgumraksts Nr. 198/2005, ko „Coordinamento sanitario Valle di Susa” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco Tomalino, par veselības risku, kas 
saistīts ar ātrvilcienu dzelzceļa posma starp Turīnu un Lionu būvniecību,
kā arī
Lūgumraksts Nr. 786/2007, ko organizācijas „Augšsangones ielejas komiteja pret 
ātrvilcienu dzelzceļa posmu” vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Paolo 
Prieri, par ātrvilcienu dzelzceļa posmu starp Turīnu un Lionu,
kā arī
Lūgumraksts Nr. 0900/2007, ko Bagnaria Arsa komitejas „NO-TAV” un citu 
komiteju, kuras ir pret 5. koridora būvniecību, vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Giancarlo Pastorutti, par iebildumu pret Eiropas finansējuma 
piešķiršanu dzelzceļa līnijas starp Triesti un Divaču būvniecībai,
kā arī
Lūgumraksts Nr. 0735/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Remo 
Castagnieri Alberto Paolo Veggio un kam pievienoti 154 paraksti, par Lionas–
Turīnas dzelzceļa līniju (Valle Susa)

Runātāji: priekšsēdētāja, Paolo Prieri un Giancarlo Pastorutti (lūgumraksta 
iesniedzēji), William Floyd, Jonathan Parker (Komisijas pārstāvji), Roberto Ferrazza 
(Itālijas transporta ministrijas pārstāvis), Sabine Wils, Sonia Alfano, Bairbre de Brún, 
Victor Boştinaru un Margrete Auken.

Lēmums: visu lūgumrakstu izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu 
informācija no Komisijas par ietekmi uz vidi. Lūgumrakstu nosūtīja Itālijas 
Pastāvīgajai pārstāvniecībai atzinuma saņemšanai un Transporta un tūrisma komitejai 
informācijai, ņemot vērā uzklausīšanu, ko tā organizēs 2011. gada 22. novembrī.

7. Lūgumraksts Nr. 386/2007, ko Īrijas Biodegvielu iniciatīvas vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais Allan J. Navratil, par Īrijas cukura ražošanas nozares 
pārveidi, pielāgojot to biodegvielu ražošanai

Runātāji: priekšsēdētāja, Allan Navratil (lūgumraksta iesniedzējs), Doris Fisch 
(Komisijas pārstāvis), Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún 
un Peter Jahr.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana ir slēgta, pamatojoties uz Komisijas atbildi.
Jānosūta vēstule Īrijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejai.

8. Datu vākšanas vizīte Bulgārijā (2011. gada 29. jūnijs–2. jūlijs) — vizītes 
ziņojuma izskatīšana

Runātāji: priekšsēdētāja, Margrete Auken, Victor Boştinaru un Mariya Nedelcheva.

Ziņojums tiks pieņemts nākamajā sanāksmē novembrī. Komitejai savlaicīgi jāiesniedz 
savas piezīmes.
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9. Koordinatoru sanāksme (aiz slēgtām durvīm plkst. 17.30 – 18.30)

*
*   *

Sanāksmi pārtrauca plkst. 18.30 un atsāka 2011. gada 4. oktobrī plkst. 9.14 
priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

*   *
*

10. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

A. Faktu vākšanas vizītes 2011. gadā.
Koordinatori apstiprināja programmas galvenos punktus vizītei, kas notiks Berlīnē 
(23. novembris, 4 dienas) un kuras mērķis konsultācijas ar Vācijas parlamentu un 
amatpersonām, kā arī citām ieinteresētajām personām par saņemtajiem 
lūgumrakstiem no Vācijas bērnu un jauniešu sociālās palīdzības dienesta 
(Jugendamt); delegāciju vadīs S&D grupas pārstāvis. Prezidijs ir devis atļauju 
vizītei un priekšsēdētājam J. Buzek tiks nosūtīta vēstule ar jaunāko komitejas 
plānu.
Attiecībā uz ierosināto faktu vākšanas vizīti Rumānijā, kuru vadīs priekšsēdētājs 
un par kuru jāsaņem atļauja, tika izdalīts programmas projekts, bet apstiprināšana 
tika atlikta saistībā ar papildu apspriedēm starp politiskajām grupām (Par 
apstiprinājumu vēlāk tika panākta vienošanās un tika iesniegts oficiāls lūgums 
atļaujas saņemšanai).

B. Priekšlikumi delegāciju vizītēm 2012. gadā.
Koordinatori apstiprināja priekšsēdētāja priekšlikumu attiecībā vizītēm 
2012. gadā, kas pirms tā nosūtīšanas Priekšsēdētāju konferencei un Prezidijam 
tiks iesniegts Komiteju priekšsēdētāju konferencei. Pamatojoties uz Reglamenta 
202. panta 5. punktā noteikto, sīkāka informācija šajā posmā netiks atklāta, līdz 
koordinatori būs noteikuši prioritātes kādā no nākamajām sanāksmēm. Tomēr tika 
nolemts, ka Komiteja apmeklēs Franciju, Itāliju, Spāniju, Poliju un Vāciju, 
pieļaujot aptuveni 3 oficiālus dalībniekus katrā delegācijā. Komiteja norādīja uz 
prasību nepārsniegt dalībnieku skaitu, kas apstiprināts ar Prezidija lēmumu, kurā 
noteikts, ka vizītēs katru gadu no katras komitejas atļauts piedalīties 25 personām.

C. Referenta iecelšana saistībā ar atzinumu par Komisijas paziņojumu attiecībā 
uz 2013. gada pasludināšanu par Eiropas pilsoņu gadu.
Pēc viedokļu apmaiņas un ņemot vērā nesen ieviesto punktu sistēmu, tika iecelts 
Nikolaos Salavrakos (EFD). (1 punkts)

D. Pēdējie sagatavošanās darbi saistībā ar Kopīgo semināru par Pamattiesību 
hartu; ceturtdiena, 6. oktobris.
Tika izdalīts un apstiprināts galīgais programmas projekts.

E. Vēstule no AFCO attiecībā uz tehniskajām specifikācijām parakstu vākšanai 
saskaņā ar EPI regulu.
Pēc viedokļu apmaiņas un pēc tam, kad komitejas līdzreferenti bija pauduši savu 
nostāju, priekšlikumi tika apstiprināti.
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F. ES Tiesas spriedums Tegebauer lietā (T-308/07).
Komitejas locekļi iepazinās ar spriedumu, kura teksts tika izdalīts. Tika nolemts, 
ka Tegebauer kungam tiks nosūtīta papildu vēstule pēc tam, kad Juridiskais 
dienests būs rūpīgi pārskatījis atbildes projektu, sniedzot detalizētāku pamatojumu 
Komisijas lēmumam attiecībā uz šo lūgumrakstu.

G. Dažādi jautājumi
 Novembra sanāksmes darba kārtības projekts: tiks izsūtīts, izmantojot 

rakstisko procedūru.
 6 mēnešu ilgs pārskata periods attiecībā uz sūdzībām, kas nav uzskatāmas 

par lūgumrakstiem: sekretariātam tiks iesniegti kritēriji.
 Saskaņā ar steidzamības procedūru lūgumraksts Nr. 924/2011 tika atzīts par 

pieņemamu.

11. 2010. gada ziņojums par ES pilsonību: likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību 
īstenošanai (2011/2182(INI))

Referents: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– Pirmā viedokļu apmaiņa

Runātāji: priekšsēdētāja, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou (Komisijas 
pārstāve), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford un Philippe Boulland.

Pārskats par šo ziņojuma projektu tiks sniegts kādā no nākamajām sanāksmēm.

12. Lūgumraksts Nr. 0622/2010, ko Rumānijas zinātnieku apvienības „AD Astra” 
vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais A. I. C., par iespējamiem Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz Roşia Montană zelta raktuves 
projektu (Rumānija),
kā arī
Lūgumraksts Nr. 0628/2011, ko Roşia Montană Kultūras fonda vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgais Sorin Jurca, par Roşia Montană zelta raktuves 
projekta kaitējumu videi (Rumānija)

Runātāji: priekšsēdētāja, Octavian Gabriel Voiculescu (lūgumraksta iesniedzēja 
pārstāvis), Sorin Jurca (lūgumraksta iesniedzējs), Bartosz Zambrzycki (Komisijas 
pārstāvis), Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan 
Preda, Adina-Ioana Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland un Chrysoula 
Paliadeli.

Lēmums: abu lūgumrakstu izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu 
informācija no Komisijas pēc tam, kad būs veikts neatkarīgs pētījums attiecībā uz 
vides risku novērtējumu. Tika ņemts vērā e-pasts, ko saistībā ar šo lūgumrakstu bija 
nosūtījusi Rumānijas pārstāvniecība. Tika atgādināts par faktu vākšanas vizīti 
Rumānijā (2011. gada 23.–26. novembris).

*
*   *

Turpinājumā plkst. 10.20–11.10 sanāksmi vadīja priekšsēdētājas vietniece Chrysoula 
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Paliadeli.
*   *

*

13. Lūgumraksts Nr. 944/2004, ko grupas „Iedzīvotāji pret toksisko atkritumu 
izgāztuvi” (Residents Against Toxic Site) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgā Sheila Ellis un kam pievienoti 7 paraksti, par iespējamu ES 
Direktīvas par atkritumu poligoniem nepiemērošanu Apvienotajā Karalistē

Runātāji: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (lūgumraksta iesniedzēja) un
Sibylle Grohs (Komisijas pārstāve).

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, ņemot vērā neapmierinošo 
stāvokli un faktu, ka pēc vairākiem gadiem joprojām nav atrisināti daži nopietni 
jautājumi. Jānosūta vēstules Apvienotās Karalistes Vides ministrijai un Vides 
aģentūrai.

14. Lūgumraksts 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

Runātāji: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (Komisijas pārstāvis), Peter Jahr 
un Rainer Wieland.

Tika atgādināts par izpētes vizīti šajā saistībā, kā arī attiecīgo Rainer Wieland 
piedalīšanos.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas par attiecīgās direktīvas noteikumiem.

*
*   *

Turpinājumā no plkst. 11.10 sanāksmi vadīja priekšsēdētāja Erminia Mazzoni.
*   *

*

15. Polijas ombuda Irena Lipowicz paziņojums

– Viedokļu apmaiņa ar deputātiem
Runātāji: priekšsēdētāja, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman un Lena 
Kolarska-Bobińska.

Polijas ombuds atbildēja uz visiem EP deputātu uzdotajiem jautājumiem, kā arī 
palīdzēja un komentēja pārējos trīs lūgumrakstus, kuri tika izskatīti turpinājumā un 
kurus bija iesnieguši Polijas pilsoņi. Tika apspriestas apliecības, ko izsniedz 
viendzimuma pāriem un ko Polija joprojām atsakās izsniegt, ombudam norādot, ka par 
šo jautājumu drīzumā izlems Polijas Iekšlietu ministrija. Tika apskatīti arī jautājumi 
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par attiecībām ar valstu parlamentiem un nozīmīgiem grozījumiem Polijas tiesību 
aktos vairākās pilsonības jomās, kas tika ierosināti pēc ombuda iniciatīvas.

16. Lūgumraksts Nr. 277/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais A. K., par 
iespēju trūkumu Polijā pārsūtīt tiesas un ārpustiesas dokumentus izsniegšanai pa 
pastu vai elektroniski,
kā arī
Lūgumraksts Nr. 1399/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Henryka Glenz, 
par tiesību veikt tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanai vajadzīgos 
pasākumus ierobežojumiem Polijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Henryka Glenz (lūgumraksta iesniedzēja), Lena Kolarska-
Bobińska, Michal Wiktorowicz un Sara Chrzanowska (Komisijas pārstāvji, 
attiecīgi pārstāvis civiltiesību jautājumos un pārstāve krimināltiesību 
jautājumos), Konrad Szymański un Irena Lipowicz (Polijas ombuds).

Lēmums: abu lūgumrakstu izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu 
informācija no Komisijas.

17. Lūgumraksts Nr. 632/2008, ko Kampania Przeciw Homofobii (Kampaņa pret 
homofobiju) vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Robert Biedron, par Polijas 
iestāžu nevēlēšanos izsniegt apliecību par civilstāvokli tiem Polijas pilsoņiem, 
kuri vēlas reģistrēt viendzimuma partnerattiecības kādā citā dalībvalstī

Runātāji: priekšsēdētāja, Lech Uliasz (lūgumraksta iesniedzējs), Tomas Kukal 
(Komisijas pārstāvis), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska 
un Irena Lipowicz (Polijas ombuds).

Polijas tiesībsardze norādīja, ka viņa šobrīd izskata līdzīgas lietas, un viņa paredz, ka 
drīzumā tiks rasts risinājums, lai atrisinādu šāda veida situācijas.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu informācija 
no Komisijas.

*
*   *

Sanāksmi pārtrauca plkst. 12.35 un atsāka plkst. 15.05 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni
vadībā.

*   *
*

18. Lūgumraksts Nr. 892/2010, ko iesniedza Kipras valstspiederīgais Marios 
Achilleos, par homoseksuālu personu diskrimināciju Kiprā

Runātāji: priekšsēdētāja, Tomas Kukal (Komisijas pārstāvis) un Michael Cashman.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu informācija 
no Komisijas.
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19. Lūgumraksts Nr. 155/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Vince Llewelyn par viendzimuma laulību starp dažādu valstu valstspiederīgajiem 
neatzīšanu Francijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Tomas Kukal (Komisijas pārstāvis), Michael Cashman un 
Sarah Ludford.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu informācija 
no Komisijas. Francijas iestādēm tiks nosūtīta vēstule.

20. Lūgumraksts Nr. 381/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Aldwyn Llewelyn, par atteikšanos reģistrēt viendzimuma partnerattiecības 
Apvienotās Karalistes vēstniecībās dažās ES dalībvalstīs

Runātāji: priekšsēdētāja, Tomas Kukal (Komisijas pārstāvis), Sarah Ludford un 
Michael Cashman.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu informācija 
no Komisijas.

21. Lūgumraksts Nr. 1588/2010, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā Sara 
Nolasco, par adopcijas aizliegumu personām, kas dzīvo viendzimuma laulībā

Runātāji: priekšsēdētāja, Tomas Kukal (Komisijas pārstāvis) un Michael Cashman.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu slēdza, pamatojoties uz Komisijas atbildēm.

*
*   *

Turpinājumā plkst. 16.00 – 16.25 sanāksmi vadīja Margrete Auken.
*   *

*

22. Lūgumraksts Nr. 492/2010, ko „Arca Ibérica” vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais José Enrique Sanz Salvador, par mitrāju teritorijas 
nosusināšanu Benikasimā, Kasteljonā

Runātāji: priekšsēdētāja, Maria Conde Montesinos (lūgumraksta iesniedzēja vārdā),
Susanne Wegefelt (Komisijas pārstāve), Pilar Santamaria un Elena Gurrea 
(Valensijas reģiona iestāžu pārstāves).

Lēmums: ņemot vērā stāvokļa pasliktināšanos lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajā 
situācijā, lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu informācija no 
lūgumraksta iesniedzēja un Komisijas.

*
*   *

Turpinājumā no plkst. 16.25 sanāksmi vadīja priekšsēdētāja Erminia Mazzoni.
*   *

*
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23. Lūgumraksts Nr. 111/2008, ko fonda „Eco Pontica” vārdā iesniedza Rumānijas 
valstspiederīgais Florin Palade, par iespējamiem Eiropas tiesību aktu 
pārkāpumiem vides aizsardzības jomā saistībā ar karjeru un vēja ģeneratoru 
parku projektu apstiprināšanu Dobrudžas reģionā (Rumānija),
kā arī
Lūgumraksts Nr. 262/2011, ko 55 Rumānijas NVO vārdā iesniedza Rumānijas 
Ornitologu biedrība un NVO koalīcija „Natura 2000 Romania”, par vēja 
ģeneratoru parka izveides Dubrudžas reģionā Rumānijas dienvidaustrumos 
iespējamo ietekmi uz „Natura 2000” aizsargājamām dabas teritorijām

Runātāji: priekšsēdētāja, Ioana Postu (Komisijas pārstāve), Victor Boştinaru un Elena 
Băsescu.

Tika minēts, ka šīs situācijas tiks apspriestas izpētes vizītē, kura drīzumā tiks veikta 
Rumānijā.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu informācija 
no Komisijas.

24. Lūgumraksts Nr. 1398/2008, ko „MEDIAK ASKE” asociācijas vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Koldo Ortiz de Guinea, par „Natura 2000” 
aizsargājamās teritorijās Alavā (Spānija) plānoto vēja ģeneratoru parku izveides 
iespējamo negatīvo ietekmi

Runātāji: priekšsēdētāja, Koldo Oriz de Guinea (lūgumraksta iesniedzējs), Susanne 
Wegefelt (Komisijas pārstāve) un Margrete Auken.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu informācija 
no Komisijas. Spānijas iestādēm tiks nosūtīta vēstule.

25. Lūgumraksts Nr. 1008/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Peter Kranz, 
par iedzīvotāju protestu pret plānoto vēja ģeneratoru parku Volfhāgenas pilsētā 
Hesenes federālajā zemē

Runātāji: priekšsēdētāja, Peter Kranz (lūgumraksta iesniedzējs), Alexander Just 
(Komisijas pārstāvis), Peter Jahr un Margrete Auken.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem rakstisks 
apliecinājums no Komisijas.

26. Lūgumraksts Nr. 1027/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Wolfgang Rüd, par Vīzmorā (Lejassaksija) plānotā vēja ģeneratoru parka 
iespējamo kaitējumu vietējai faunai

Runātāji: priekšsēdētāja, Jean-François Brakeland (Komisijas pārstāvis), Margrete 
Auken, Victor Boştinaru.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšanu slēdza, taču steidzami tiek gaidīta rakstiska atbilde 
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no Komisijas.

27. Lūgumraksts Nr. 929/2010, ko Dānijas Dabas aizsardzības sabiedrības (DN) 
vārdā iesniedza Dānijas valstspiederīgais René la Cour Sell un kam pievienots 
viens paraksts, par lielu vēja ģeneratoru testēšanas centra izveidi Esterildā, 
Tistedas pašvaldībā, un attiecīgo ES tiesību aktu neievērošanu

Runātāji: priekšsēdētāja, Susanne Wegefelt (Komisijas pārstāve) un Margrete Auken.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem rakstisks 
apstiprinājums no Komisijas.

28. Lūgumraksts Nr. 1315/2010, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgā Kirsten Nielsen, 
par vēja ģeneratoru parka būvniecību Dānijas salā Lolandē un ES vides tiesību 
aktu neievērošanu saistībā ar to

Runātāji: priekšsēdētāja, Kirsten Nielsen (lūgumraksta iesniedzēja), Jean François 
Brakeland (Komisijas pārstāvis) un Margrete Auken.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem rakstisks 
apstiprinājums no Komisijas.

29. B daļas lūgumraksti

Pamatojoties uz rakstisku Komisijas atbildi, tika slēgti šādi lūgumraksti: 
Nr. 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 0153/2010, 0321/2010, 0406/2010, 0549/2010, 
0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 1473/2010, 1581/2010, 1589/2010, 1620/2010, 
1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 1604/2010, 1632/2010, 1655/2010, 0012/2011, 
0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 0040/2011, 0043/2011, 0053/2011, 0057/2011, 
0104/2011, 0107/2011, 0229/2011.

Lūgumraksti Nr. 1746/2008 un 1746/2008 tika izņemti no B daļas, un to izskatīšana 
vēl nav pabeigta.

30. Nākamās sanāksmes datums un vieta

Briselē pirmdien, 2011. gada 21. novembrī, plkst. 15.00 – 18.30 un otrdien, 2011. gada 
22. novembrī, plkst. 9.00 – 12.30.

*
*  *

Sanāksmi slēdza plkst. 17.33 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.
*  *
*

PIELIKUMI
Laikposmā kopš pēdējās sanāksmes (2011. gada 8. septembrī) par pieņemamiem atzīto 
lūgumrakstu saraksts.
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To lūgumrakstu saraksts, kurus nolemts slēgt vai atsākt to izskatīšanu saskaņā ar pielikumu 
priekšsēdētājas piezīmēm.
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