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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2011)203_1

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2011. gada 20. decembrī plkst. 9.00–12.30 un 15.00–18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta 2011. gada 20. decembrī plkst. 9.12 Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) 
vadībā.

1. Plkst. 9.00–10.00 — koordinatoru sanāksme (slēgta sanāksme)

No plkst. 10.12 sanāksme turpinājās priekšsēdētājas vietnieces Chrysoula Paliadeli vadībā.

2. Darba kārtības projekta pieņemšana PETI_OJ (2011)203_1

Priekšsēdētāja paziņoja par būtiskām izmaiņām rīta darba kārtībā — pēc procedūras 
jautājumiem komiteja izskatīs 8.–12. punktu, bet pēc tam 6. un 7. punktu.

Katra rīta darba kārtības punkta izskatīšanā piedalīsies lūgumrakstu iesniedzēji. 
Pēcpusdienā lūgumrakstu iesniedzēji piedalīsies 13. un 14. punkta izskatīšanā.

Locekļiem un grupas darbiniekiem pagājušajā nedēļā tika izdalīts priekšsēdētājas 
piezīmju pielikums. Tā kā netika izteikti iebildumi, priekšlikumi par lūgumrakstu 
izskatīšanas sākšanu, beigšanu un lūgumrakstu atsaukšanu norādīto iemeslu dēļ tika 
uzskatīti par apstiprinātiem.

Darba kārtības projektu pieņēma, kā norādīts šajā protokolā.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētāja atgādināja locekļiem, ka tuvojas komitejas pirmā pilnvaru perioda
beigas. Tās pēdējā sanāksme notiks 12. janvārī. Viņa informēja locekļus, ka 
konstitutīvā sanāksme, ar ko tiks atklāta šā sasaukuma otrā daļa, ticamākais, notiks 
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pirmdienas, 23. janvāra, pēcpusdienā.

4. Citi jautājumi

Nav.

Klātesot Eiropas Komisijas pārstāvjiem

5. Lūgumraksts Nr. 0212/2008, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Ioannis
Papadopoulos, par atkritumu izgāztuvju veidošanu

Runātāji: priekšsēdētāja, Ioannis Couniniotis (Komisija), Ioannis Papadopoulos
(lūgumraksta iesniedzējs), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor 
Boştinaru, priekšsēdētāja, Ioannis Couniniotis (Komisija) un Ioannis Papadopoulos
(lūgumraksta iesniedzējs).

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

6. Lūgumraksts Nr. 0078/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Mavroudis 
Voridis, par atkritumu izgāztuves būvniecību Atikas austrumu daļā,
kā arī
lūgumraksts Nr. 0573/2011, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Konstantinos
Papadigenopoulos un kam pievienoti 2220 paraksti, par nopietnām kļūdām un 
nolaidību plānotā Mavro Vouno Grammatikou atkritumu poligona ietekmes uz vidi 
novērtējumā un attiecīgo ES vides tiesību aktu pārkāpumiem

Runātāji: priekšsēdētāja, Kyriakos Gkikas (lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis), Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Komisija), Ioannis Couniniotis
(Komisija) un Morten Messerschmidt.

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas.

7. Lūgumraksts Nr. 0978/2008, ko Megalopoles pilsētas domes vārdā iesniedza 
Grieķijas valstspiederīgais Panagiotis Bouras, par to, ka Grieķijas iestādes 
neievēro ES atkritumu apsaimniekošanas kritērijus un procedūras saistībā ar 
plānoto poligonu netālu no Megalopoles pilsētas Peloponesas reģionā Grieķijā

8. Lūgumraksts Nr. 0742/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Andreas
Varnakiotis, par atkritumu poligona izvietošanu Ahajā (Grieķijā)

9. Lūgumraksts Nr. 1152/2010, ko Grieķijas Komunistiskās partijas (KKE) vārdā 
iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Georgios Toussas, par videi kaitīgām 
darbībām Ermioni pašvaldībā Peloponesas ziemeļaustrumos
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Runātāji: priekšsēdētāja, Panagiotis Bouras (lūgumraksta iesniedzējs), Andreas 
Varnakiotis (lūgumraksta iesniedzējs), Georgios Toussas (lūgumraksta iesniedzējs, EP 
deputāts), Ioannis Couniniotis (Komisija) un Morten Messerschmidt.

Diskusijās par iepriekš minētajiem lūgumrakstiem tapa skaidrs, ka locekļi ļoti nopietni 
uztver lūgumrakstu iesniedzēju bažas un ka viņi sagaida, ka Eiropas Komisija izrādīs 
centību, sniedzot vairāk informācijas.

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Grieķijas vides ministram tiks nosūtīta vēstule ar pieprasījumu sniegt 
informāciju un paust nostāju par lūgumrakstos minēto jautājumu. Komiteja atsāks 
apspriedes par šo jautājumu, tiklīdz šāda informācija būs pieejama. Lūgumraksta 
iesniedzēja I. Papadopoulos prasība veikt faktu noskaidrošanas vizīti, ko atbalstīja citi 
lūgumrakstu iesniedzēji, tiks iesniegta koordinatoriem.

Plkst. 11.48 sanāksme turpinājās Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) vadībā.

10. Lūgumraksts Nr. 1331/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Fausto Benzone, 
par atšķirībām transportlīdzekļu apdrošināšanas prēmijās,
kā arī
lūgumraksts Nr. 1621/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais F. F., par 
augstajām automobiļu apdrošināšanas izmaksām,
kā arī
lūgumraksts Nr. 1105/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco 
Fiorentino, par Eiropas apdrošināšanas prēmiju saskaņošanu,
kā arī
lūgumraksts Nr. 1106/2011, ko „Onlus Orgoglio Meridionale” vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Pietro Avino, par atšķirībām transportlīdzekļu 
apdrošināšanas prēmijās starp dažādiem Itālijas reģioniem,
kā arī
lūgumraksts Nr. 0799/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giuseppe 
Sorrentino, par diskrimināciju saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu 
apdrošināšanas prēmijām Kampānijas iedzīvotājiem

Runātāji: priekšsēdētāja, Pietro Avino (lūgumraksta iesniedzējs), Angelo Genovese
(lūgumraksta iesniedzējs), Elisa Annamaria Daniele (lūgumraksta Nr. 0799/2011 
iesniedzēja pārstāve), Joao de Abreu Rocha (Komisija), Crescenzio Rivellini, Peter 
Jahr un Philippe Boulland.

Locekļi ņēma vērā tabulu, kurā skaidri parādītas lielās atšķirības starp automašīnu 
apdrošināšanas cenām dažādos Itālijas reģionos.

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 
(ISVAP), Itālijas apdrošināšanu uzraudzības iestādei, tiks nosūtīta vēstule, pieprasot 
papildu informāciju par apdrošināšanas cenu atšķirībām Itālijā, kā arī atbildi uz 
apgalvojumiem par konkrētu Itālijas pilsētu un reģionu diskrimināciju saistībā ar 
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automašīnu apdrošināšanas cenām. Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai 
(IMCO) tiks lūgts sniegt atzinumu par apdrošināšanas cenu atšķirībām.

11. Lūgumraksts Nr. 1458/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Stefan 
Jauernich, par apdrošināšanas brokeru vienotu reģistru Eiropā

Komisija piekrita sniegt lūgumraksta iesniedzējam atbildi par Apdrošināšanas 
starpniecības direktīvas (2002/92/EK) pārskatīšanu, jo īpaši par valstu reģistru 
savstarpēju savienošanu tīklā.

Runātāji: priekšsēdētāja, Stefan Jauernich (lūgumraksta iesniedzējs), Joao de Abreu 
Rocha (Komisija) un Peter Jahr.

Lēmums: beigt lūgumraksta izskatīšanu un to nosūtīt IMCO komitejai informācijai kopā 
ar Komisijas atbildi. 

Sanāksmi pārtrauca plkst. 12.43.

15.00

Sanāksmi atsāka plkst. 15.18 Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) vadībā.

12. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

1. Referentu iecelšana
1. Lūgumrakstu komitejas 2011. gada ziņojums
2. Atzinums par ES tiesību aktu piemērošanas ziņojumu. (JURI)
3. Atzinums par „Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu 20 svarīgākajām problēmām” 
(INI — IMCO)
4. Atzinums par „ES politiku ūdens jomā un Ūdens pamatdirektīvu” (INI — ENVI)
5. Atzinums par „Tiesību un pilsonības programmu 2014.–2020. gadam” COD 
2011/0344 (LIBE)

Koordinatori nolēma atlikt lēmumu pieņemšanu par referentu iecelšanu uz nākamo 
sanāksmi. Tikai S&D grupa ir paudusi vēlmi iecelt referentu atzinumam par „Tiesību un 
pilsonības programmu 2014.–2020. gadam”.

2. Pašreizējā situācija saistībā ar Iturgaiz ziņojumu
Tika lūgts pārcelt iepazīstināšanu ar Iturgaiz ziņojumu plenārsēdē, ņemot vērā, ka 
netika piešķirts laiks diskusijai, lai gan komiteja bija norādījusi, ka debates ir ļoti 
svarīgas. 

Koordinatori vienojās, ka tagad ir būtiski, ka katrs no viņiem veic nepieciešamos 
pasākumus atbilstīgi savam stāvoklim hierarhijā, lai nodrošinātu, ka Iturgaiz ziņojums 
februāra Strasbūras sesijas debatēs tiktu iekļauts kā prioritārs saskaņā ar 48. panta 
2. punktu.
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3. Sūdzību, kas nav uzskatāmas par lūgumrakstiem, procedūras novērtējums
Sūdzību, kas nav uzskatāmas par lūgumrakstiem, procedūras ieviešanas rezultātā 
koordinatoru pienākums ir novērtēt šo procedūru pēc sešu mēnešu izmēģinājuma 
perioda. Šogad līdz decembra sākumam ir reģistrēti aptuveni 1350 jauni lūgumraksti 
salīdzinājumā ar 1567 lūgumrakstiem visa 2010. gada laikā.

Koordinatori piekrita M. Auken prasībai, ko atbalstīja arī S. Koch-Mehrin, lūgt 
Parlamenta Juridiskajam dienestam sniegt atzinumu par sūdzību, kas nav uzskatāmas 
par lūgumrakstiem, procedūru, jo īpaši par Parlamenta Reglamenta 201. panta 
interpretāciju. Viņi nolēma turpināt novērtēt procedūru, tiklīdz būs pieejams atzinums.

4. Eiropas pilsoņu iniciatīva
Koordinatori apstiprināja Parlamenta Reglamenta grozījumus, ko iesniedza 
priekšsēdētāja, Diana Wallis un Gerald Häfner (līdzreferenti). Grozījumi tika oficiāli 
iesniegti un nosūtīti AFCO komitejai. Tādēļ tie būtu jāizskata saistībā ar pašreizējo 
ziņojumu par šo jautājumu, ko AFCO komitejā sastāda Zita Gurmai un kas jāizskata 
februārī, un kas jāpieņem plenārsēdē ne vēlāk kā 2012. gada martā, jo Eiropas pilsoņu 
iniciatīvai jāstājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī.

Koordinatori tika informēti, ka Padomes Tehniskā darba grupa tiksies Briselē 
17. janvārī (sesijas nedēļā), lai novērtētu pašreizējo situāciju katrā dalībvalstī attiecībā
uz tehniskajiem īstenošanas nosacījumiem. Koordinatori vienojās, ka šajā sanāksmē 
jāpiedalās komitejas pārstāvim, sekretariātam un, iespējams, referentiem. Priekšsēdētāja 
paziņoja, ka plašāka informācija par šo tematu būs pieejama 12. janvāra komitejas 
sanāksmē.

5. Pieprasījums pieņemt Taga Fosso lūgumrakstu Nr. 1314/2011 saskaņā ar 
„ārkārtas” procedūru

Tā kā Taga Fosso ierosinātais jautājums ir principiāli svarīgs saistībā ar tiesībām uz 
efektīvu tiesību aizsardzību saskaņā ar Pamattiesību hartas 47. pantu, priekšsēdētāja 
ierosināja nekavējoties lūgt Juridiskajai komitejai atzinumu par šo jautājumu un lūgt 
Eiropas Komisijai veikt ātru iepriekšēju izmeklēšanu par šo situāciju, kurā lūgumraksta 
iesniedzējam faktiski ir liegta iespēja pieprasīt kompensāciju no Apvienotās Karalistes 
tiesām pēc tam, kad Apvienotās Karalistes iestādes nav piemērojušas ES tiesību aktus. 
Koordinatori piekrita priekšsēdētājas priekšlikumam.

6. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un ES tīkla izveide
Koordinatori tika informēti, ka komiteja ir uzaicināta piedalīties konvencijas ES tīklā. 
Piektdien, 16. decembrī, notika sagatavošanās sanāksme, kuru apmeklēja sekretariāts. 
Komitejas iesaistīšana izriet no tās atbildības, kad tā saņem lūgumrakstus par 
invaliditātes jautājumiem.

Koordinatori vienojās, ka komitejai jākļūst par tīkla locekli, un atzīmēja, ka Komisijai 
šajā saistībā jāuzsāk korespondence ar Parlamentu un Pamattiesību aģentūru.

7. Janvāra sanāksmes darba kārtības projekts
Janvāra sanāksmes darba kārtības projektu apstiprināja.

8. Citi jautājumi
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Priekšsēdētāja ierosināja, lai, ņemot vērā jaunāko Komisijas atbildi par lūgumrakstu 
Nr. 0161/2006 par Dan Brennan saimniecību Īrijā saistībā ar liellopus apdraudošo 
toksisko piesārņojumu, koordinatori piekrīt šo jautājumu turpmākai apspriešanai 
iesniegt marta sanāksmē, uz kuru tiks uzaicinātas Īrijas iestādes. Koordinatori piekrita 
priekšsēdētājas priekšlikumam.

13. Lūgumraksts Nr. 0338/2010, ko Plataforma por la defensa de los valles verdes vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais T. F. T., par ūdens sateces iekārtām un aku 
rakšanu dabas parkā Sierra de Cazorla, kas atrodas Segura y las Villas dabas 
parkā Haenā

Runātāji: priekšsēdētāja, lūgumraksta iesniedzējs, William Floyd (Komisija), Francisco 
Sosa Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete 
Auken un Peter Jahr.

Locekļi pauda bažas par briesmīgajām sekām, ko dabas parkam, kurā daudzas akas jau 
ir izsmeltas, rada ar ūdens sateci saistītās darbības. Viņi uzskatīja, ka steidzami (divu 
mēnešu laikā) nepieciešama plašāka informācija, jo īpaši par iespējamiem Ūdens 
pamatdirektīvas, Dzīvotņu direktīvas, Putnu direktīvas un IVN direktīvas pārkāpumiem.

Saistībā ar Direktīvu par atbildību vides jomā tika konstatēts, ka saskaņā ar šo direktīvu 
ikviena ieinteresētā puse, t. i., ne tikai īpašnieki, var būt likumīga puse lietās par 
atbildību un ka direktīva ir piemērojama arī attiecībā uz gaidāmu apdraudējumu.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Spānijas iestādēm tiks nosūtīta vēstule, pieprasot steidzami sniegt 
informāciju par stāvokli Sierra de Cazorla.

14. Lūgumraksts Nr. 1820/2009, ko Asociación Española de Proveedores de Impagados 
de la Construcción vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Maria Carrasco 
Cano, par maksājumu saistību nepildīšanas nodarīto kaitējumu būvniecības 
nozarē strādājošiem MVU

Runātāji: priekšsēdētāja, José Maria Carrasco Cano (lūgumraksta iesniedzējs), Raluca 
Pruna (Komisija), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Peter Jahr un lūgumraksta iesniedzējs.

Locekļi pauda līdzjūtību lūgumraksta iesniedzējam un līdzīgā situācijā nonākušajiem 
MVU un ņēma vērā Komisijas informāciju, ka ir pieņemta jaunā Direktīva (2011/7/ES) 
par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos un ka tā jātransponē valstu 
tiesību aktos līdz 2013. gada 16. martam.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas, un tas jānosūta IMCO informācijai. Spānijas iestādēm tiks nosūtīta vēstule, 
pieprasot paust viedokļus par lūgumraksta iesniedzēja aprakstīto situāciju Spānijā un 
jautājot, vai ir veikti pasākumi, lai uzlabotu to MVU stāvokli, kas cieš no maksājumu 
saistību nepildīšanas.
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15. Lūgumraksts Nr. 0210/2007, ko organizācijas Voice of Irish Concern for the 
Environment vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais Robert Pocock, par bažām 
saistībā ar fluorsilīcijskābes (H2SiF6) pievienošanu dzeramajam ūdenim Īrijā,
kā arī
lūgumraksts Nr. 0211/2007, ko Ziemeļīrijas Padomes pret ūdens fluorizēšanu 
vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Walter Graham, par bažām 
saistībā ar fluorsilīcijskābes (H2SiF6) pievienošanu dzeramajam ūdenim 
Apvienotajā Karalistē

Pēc lūgumraksta iesniedzēja lūguma diskusija par šiem lūgumrakstiem tika pārcelta uz 
vēlāku laiku.

16. Lūgumraksts Nr. 0354/2006, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Rodney Maile, par teritorijas iespējamu piesārņošanu līdzās Cleddau estuāram 
uzņēmumu Exxon un Qater darbības dēļ

Pēc lūgumraksta iesniedzēja lūguma diskusija par šiem lūgumrakstiem tika pārcelta uz 
vēlāku laiku.

17. Lūgumraksts Nr. 1655/2010, ko iesniedza Latvijas valstspiederīgais Lūkass Rozītis, 
kā arī 18 Latvijas NVO un citas organizācijas, par pieejamību un universālo 
dizainu cilvēkiem ar invaliditāti 

Runātāji: priekšsēdētāja, Johanna Engström (Komisija), Tatjana Ždanoka un Peter 
Jahr.

Locekļi ņēma vērā Komisijas informāciju par ES stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–
2020. gadam, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām īstenošanu (skatīt 12. punkta 6. apakšpunktu), Eiropas pieejamības aktu un 
priekšlikumu direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas šādās jomās: 
sociālā aizsardzība, sociālās priekšrocības, veselības aprūpe, izglītība un piekļuve 
sabiedrībai pieejamajām precēm un pakalpojumiem, kā arī to nodrošināšana.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Koordinatoriem tiks iesniegta T. Ždanokas prasība izstrādāt patstāvīgu 
ziņojumu par šo tematu (iespējams, kopā ar EMPL komiteju).

18. Lūgumraksts Nr. 1746/2008, ko iesniedza Igaunijas valstspiederīgais Maksim Reva, 
par tiesībām balsot Eiropas vēlēšanās personām ar nenoteiktu pilsonību, kuras 
dzīvo Igaunijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Tibor Vaszi (Komisija), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Indrek 
Tarand un Margrete Auken.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana jābeidz.

19. B daļas lūgumraksti

Lūgumrakstu Nr. 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 
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1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 0117/2010, 
0216/2010, 0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 
1492/2010, 1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 0313/2011, 
0320/2011, 0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 0371/2011, 
0373/2011, 0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 0440/2011, 
0449/2011, 0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 0518/2011, 
0519/2011, 0568/2011, 0577/2011 un Nr. 0583/2011 izskatīšana tika izbeigta, 
pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegto rakstisko informāciju.

Pēc Willy Meyer pieprasījuma lūgumrakstu Nr. 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005, 
1400/2009 izskatīšana tiek turpināta.

Pēc Willy Meyer un Carlos José Iturgaiz Angulo pieprasījuma lūgumraksta 
Nr. 0445/2011 izskatīšana tiek turpināta.

20. Nākamās sanāksmes laiks un vieta

2012. gada 12. janvārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 Briselē.

Sanāksmi slēdza plkst. 16.50.

Pielikumi
Saraksts ar lūgumrakstiem, kas kopš pēdējās sanāksmes (2011. gada 21. un 22. novembrī) ir 
atzīti par pieņemamiem.
Saraksts ar lūgumrakstiem, kuri jāatsauc, kuru izskatīšana jābeidz vai jāatsāk saskaņā ar 
priekšsēdētājas piezīmju pielikumu.
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