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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2012)0227

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2012. gada 27. februārī plkst. 15.00 – 18.30,

2012. gada 28. februārī plkst. 9.00 – 12.30
BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta 2012. gada 27. februārī plkst. 15.10 Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas)
vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Darba kārtība ir pieņemta.

2. To sanāksmju protokolu apstiprināšana, kas notika 2011. gada 20. decembrī, 
2012. gada 12. janvārī un 2012. gada 23. janvārī

Protokoli sanāksmēm, kas notika 2011. gada 20. decembrī, 2012. gada 12. janvārī un 
2012. gada 23. janvārī, ir apstiprināti.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētāja paziņo, ka Giles Chichester un Michael Cashman atvainojas par to, ka 
nepiedalīsies šajā sanāksmē.

Priekšsēdētāja informē, ka šajā sanāksmē īpaši notiks „Atzinuma par pilsoņu gadu 
(2013. gads)” izskatīšana; balsošana par „2010. gada ziņojumu par ES pilsonību”; 
lūgumrakstu par atkritumu apglabāšanu Kampānijā, Itālijā, izskatīšana, klātesot 
reģiona un Benevento, Avelīno, Kazertas, Salerno un Neapoles provinču pārstāvim 
Raimondo Santacroce, kā arī Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektoram Karl-Friedrich Falkenberg, pārstāvot komisāru Janez Potočnik, 
kurš nevarēja piedalīties; divu lūgumrakstu par gaisa satiksmes vadības dispečeru 
situāciju Spānijā izskatīšana, klātesot lūgumraksta iesniedzējiem; debates par 
lūgumrakstiem saistībā ar Kopējo zivsaimniecības politiku, klātesot Zivsaimniecības 
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komitejas locekļiem.

Priekšsēdētāja paziņo, ka nākamajā dienā sanāksmes beigās ap plkst. 12.30 
Lūgumrakstu komiteja saņems lūgumrakstu, ko parakstījuši vairāk nekā 2,5 miljoni 
lūgumraksta iesniedzēju, par Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā, 
ACTA (angļu val. — Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA).

Visbeidzot, tiek konstatēts, ka attiecībā uz ierosinājumu sarakstu, kurā norādīts, vai 
lūgumrakstus slēgt vai atsākt to izskatīšanu, un kas tika nodots locekļiem izskatīšanai 
pirms sanāksmes, netika izteikts neviens iebildums. Attiecīgi lūgumrakstu 
Nr. 0666/2005 un Nr.°0934/2011 izskatīšana tiek atsākta; lūgumraksti Nr. 0896/2009, 
Nr. 1403/2009, Nr. 1014/2010, Nr. 0841/2011, Nr. 0669/2006, Nr. 0575/2007, 
Nr. 1392/2007 un Nr. 1049/2009 tiek slēgti.

4. Dažādi jautājumi

Nav

5. Atzinums par Eiropas pilsoņu gadu (2013. gads)
(2011/0217(COD))

Referents: Nikolaos Salavrakos (EFD)
(grozījumu iesniegšanas termiņš: ceturtdien, 2012. gada 1. martā / pieņemšana:
otrdien, 2012. gada 20. martā)
- atzinuma projekta izskatīšana

Runātāji: priekšsēdētāja, Nikolaos Salavrakos (referents), Margrete Auken, Nikolaos 
Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald Häfner
un Peter Jahr.

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir noteikts ceturtdien, 2012. gada 1. martā, un atzinuma 
pieņemšana paredzēta otrdien, 2012. gada 20. martā.

6. Lūgumraksts Nr. 683/2005, ko pilsoņu rīcības grupas Campagna nostra vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Vincenzo Marmora, par atkritumu 
apglabāšanas vietas izveidi
un
Lūgumraksts Nr. 31/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giampiero Angeli
un kam pievienots 21 paraksts, par nopietnu kaitējumu veselībai, ko rada dioksīni 
atkritumu apglabāšanas vietās,
un
Lūgumraksts Nr. 26/2007, ko Serre per la vita komitejas vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgā Monica Sepe, par cieto sadzīves atkritumu izgāztuvi,
un
Lūgumraksts Nr. 587/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marina Salvadore, 
par nopietnu veselības problēmu Kampānijā un reģionālo un vietējo iestāžu 
atbildību,
un
Lūgumraksts Nr. 756/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giovanni 
Roviello, iebilstot pret atkritumu izgāztuvi, kas apdraud sabiedrības veselību un 
gruntsūdens resursus,
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un
Lūgumraksts Nr. 789/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Gigliola Izzo, 
iebilstot pret ekoloģisko atkritumu ― degvielas granulu ― glabāšanu netālu no 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un dzīvojamiem rajoniem,
un
Lūgumraksts Nr. 910/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Francesco Di 
Pasquale, par ārkārtas stāvokli vides jomā Kampānijā,
un
Lūgumraksts Nr. 991/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Vincenzo Gala, 
par nepieciešamību izveidot atsevišķu atkritumu savākšanas sistēmu Kampānijas 
reģionā,
un
Lūgumraksts Nr. 1075/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Paride 
Amoroso, par ar audzējiem slimojošu iedzīvotāju reģionāla reģistra izveidi 
teritorijā, ko skāris liels neoplazmu skaits, ko izraisa vides piesārņojums 
(Kampānijā),
un
Lūgumraksts Nr. 12/2008, ko Partito Internettiano vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Francesco Miglino, par mājsaimniecības atkritumu glabāšanas 
un pārstrādes situāciju Neapoles un Kampānijas reģionā Itālijā,
un
Lūgumraksts Nr. 16/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais F. C., par 
mājsaimniecības atkritumu krīzi Kampānijā (Itālijā),
un
Lūgumraksts Nr. 209/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sebastiano 
Perrone, par krīzi atkritumu apglabāšanas jomā un Marigliano pie Neapoles 
iedzīvotāju demokrātiskajām tiesībām,
un
Lūgumraksts Nr. 347/2008, ko Atkritumu sadedzināšanas iekārtas pretinieku 
rīcības grupas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie Tommaso Esposito un 
Virginia Petrellese, par atkritumu sadedzināšanas iekārtas ierīkošanu Itālijā, 
Accerra pilsētā (netālu no Neapoles),
un
Lūgumraksts Nr. 955/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Ferdinando 
Kaiser, par atkritumu izgāztuves ierīkošanu Chiaiano, Itālijā,
un
Lūgumraksts Nr. 1011/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā A. S., par 
atkritumu apglabāšanas vietu Chiaiano, netālu no Neapoles, Itālijā,
un
Lūgumraksts Nr. 1082/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Raffaele 
Pacilio, par nelikumīgo automašīnu riepu un citu atkritumu dedzināšanu Neapoles 
teritorijā Itālijā,
un
Lūgumraksts Nr. 1223/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Daniele Giove, 
par vides piesārņojuma problēmu Casalnuovo di Napoli (Itālijā),
un
Lūgumraksts Nr. 413/2010, ko Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgā Anna Margherita Ranieri un kam pievienoti 
2406 paraksti, par 15 gadus ilgu ārkārtas situāciju atkritumu jomā Kampānijā,
un
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Lūgumraksts Nr. 694/2010, ko apvienības Valori Democratici Uniti vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. I., par nelikumīgi ierīkotu toksisko 
atkritumu poligonu attīrīšanu Quarto municipalitātē (Neapoles provincē),
un
Lūgumraksts Nr. 787/2010, ko Co.Re.Ri vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgā 
Carmela Alberico, par to, ka Kampānijas reģions neizpilda struktūrfondu 
reģionālās darbības programmas noteikumus, un par Direktīvu 2006/12/EK un 
1999/31/EK pārkāpšanu saistībā ar Ferandelle un Maruzzella atkritumu poligonu 
atrašanās vietām (Kazertas provincē),
un
Lūgumraksts Nr. 1166/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marana 
Avvisati, par atkritumu izgāztuvēm Tercinjo, Kampānijā,
un
Lūgumraksts Nr. 1277/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Francesco di 
Pasquale, par pilnīgu atkritumu apsaimniekošanas krīzes atrisināšanu 
Kampānijā,
un
Lūgumraksts Nr. 1656/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais A.D'A., par 
ilgstošo atkritumu apsaimniekošanas krīzi Kampānijā (Itālija),
un
Lūgumraksts Nr. 424/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Emilia Accardo, 
par iebildumu pret jaunu atkritumu poligonu Alta Irpinia (Kampānija, Itālija),
un
Lūgumraksts Nr. 1270/2011, ko Comitato Civico Terra Pulita vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Teresa Campolatanno un kam pievienoti 750 paraksti, par 
Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem un Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu 
poligoniem pārkāpšanu saistībā ar Ferandelle un Maruzzella atkritumu poligonu 
atrašanās vietām (Kampānijā).

Bija uzaicināti visi lūgumrakstu iesniedzēji un reģionu un provinču pašvaldību 
pārstāvji. Ieradās turpmāk minētie:

Kampānijas reģions: Dr. Raimondo Santacroce, par vides jautājumiem atbildīgais 
domes deputāts
Dr. Celeste Taranto, preses sekretāre

Neapoles province: Dr. Giovanna Napolitano, Vides direktore

Benevento province: Dr. Gianluca Aceto, domes deputāts vides jautājumos

Avelīno province: Dr. Domenico Gambacorta, domes deputāts vides jautājumos
Dr. Felicio de Luca, Vides aģentūras direktors, Irpiniambiente

Salerno province: Dr. Giovanni Fortunato, provinces un reģiona domes deputāts, 
Vides komitejas priekšsēdētājs
Dr. Giuseppe D'Acunzi, direktors atkritumu un dabas resursu 
jautājumos

Neviens no lūgumrakstu iesniedzējiem nebija ieradies, kaut arī visi bija informēti par 
sanāksmes norisi. Daži atsūtīja dokumentus, kas sanāksmē tika izdalīti.
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Kampānijas reģions: Reģionālais pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plāns 
(PRGRU) tika pieņemts, un Komisija ar to iepazīstināta 2012. gada janvārī. Pieņemts 
ticis arī plāns vecu poligonu teritoriju atjaunošanai. Drīzumā tiks pieņemts 
Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošanas plāns. ES tiesību akti ir rūpīgi ievēroti, ir 
notikusi plaša sabiedriskā apspriešana, un visi komentāri un ierosinājumi tikuši rūpīgi 
apsvērti. Uzsvars ir likts uz pieaugošo atkritumu pārstrādi, atkritumu samazināšanu 
(sadarbībā ar iepakojuma nozari, dzeramā ūdens izplatīšana), kompostēšanu sadarbībā 
ar biogāzes ražošanu (divas teritorijas: Eboli (Salerno) un Kazerta). Norisinās 
aicinājums piedalīties konkursā par jaunu atkritumu dedzinātavu Salerno. Notiek 
pastiprināta nelegālu atkritumu poligonu ierobežošana, tostarp ieviesta īpaša sistēma 
automašīnu riepu apglabāšanai.

Benevento province: Norisinās diskusijas par iestāžu sistēmu, t. i., Itālijas provinču 
statusu un lomu, kas apgrūtina plānošanu un īstenošanu. Līdz 2011. gada beigām tika 
sasniegts 55 % atkritumu pārstrādes līmenis, ar mērķi 2012. gadā to palielināt līdz 
65 %. Mērķis ir atkritumu poligonu un atkritumu sadedzināšanas izmantošanu 
samazināt līdz nulles līmenim. Tiek likvidēts vienīgais atkritumu poligons provincē, 
un pagaidām nav ārkārtas situācijas attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Drīzumā 
sāks darboties sistēmas atkritumu izsekošanai (SISTRI). Atbildība par uzkrāto 
atkritumkurināmā ķīpu kā rūpniecisko atkritumu apglabāšanu tagad ietilpst reģionālās 
pašvaldības kompetencē.

Avelīno province: Arī šī province ziņo par ievērojamu atkritumu pārstrādes 
pieaugumu — vidēji 50 %, galvaspilsētā 64 %. Viena plānota atkritumu poligona 
projekts ticis atcelts, otrs poligons ir slēgts, un trešajā poligonā izgāzto atkritumu 
daudzums ir samazinājies no 50 miljoniem tonnu/mēnesī 2008. gadā līdz 64 miljoniem 
tonnu visa 2011. gada laikā. Uzkrāto atkritumkurināmā ķīpu skaits ir samazinājies no 
14000 līdz 10000. Kaut arī province ir ieguldījusi savus līdzekļus, ar tiem nepietiek, 
tāpēc ir ļoti būtiski piešķirt Kopienas līdzekļus. Komiteja tika informēta, ka atkritumu 
poligons Ariano Irpino tika slēgts 2007. gadā (lūgumraksts Nr. 0756/2007) un ka 
Savignano atkritumu poligonā ievērojami samazinājies atkritumu apjoms (lūgumraksts 
Nr. 424/2011).

Salerno province: Arī šī province ziņo par nozīmīgu progresu attiecībā uz atkritumu 
pārstrādes līmeni. Ir pieņemts un ir spēkā tiesību akts, ar ko atceļ plānotos atkritumu 
poligonus Valle della Masseria un Basso dell'Olmo (par abiem ir iesniegti 
lūgumraksti). Runātājs apgalvo, ka ir notikušas izmaiņas domāšanā.

Neapoles province: Situācija, protams, ir atšķirīga izmēru un iedzīvotāju blīvuma dēļ.
Teritorijā tiek ieguldītas lielas pūles, lai panāktu neatkarību attiecībā uz tās atkritumu 
apstrādi, kā paredzēts plānā. Ir paredzēta vairāku atkritumu kompostēšanas vietu 
darbības uzsākšana. Čiajāno atkritumu poligons pašlaik ir slēgts, Tercinjo atkritumu 
poligona atlikusī darbības jauda ir 2–3 mēneši. 3 gadu laikā ir ieguldīti 
EUR 30 miljoni, lai palielinātu atkritumu pārstrādes līmeni, panākot zināmus labus 
rezultātus, bet citās teritorijās ir nepieciešami darbības uzlabojumi.

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Karl-Friedrich 
Falkenberg
Atkritumu apsaimniekošanas problēma Kampānijā ir viena no smagākajām, ko 
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Komisijai nācies risināt, tomēr ir atzīti daži uzlabojumi. Komisija atzinīgi vērē to, ka 
Kampānija ir iepazīstinājusi ar plānu, bet pauž nožēlu, ka tas izdarīts pusotru gadu par 
vēlu. Komisārs Janez Potočnik nesen notikušajā sanāksmē Romā pauda esošās bažas:
a) atkritumu pārstrādes līmenis nav pietiekami augsts; b) progress attiecībā uz 
anaerobajām teritorijām kompostēšanai ir lēns; darbojas tikai viena teritorija, otra ir 
paredzēta 2014. gada pavasarī; c) ir tikai viena atkritumu dedzinātava, nākamās 
dedzinātavas darbības uzsākšana ir plānota 2015. gadā, un d) joprojām ir 7 miljoni 
tonnu atkritumkurināmā ķīpu, ko nepieciešams apglabāt.

Komisijai tuvākajā laikā būs jāpieņem lēmums par to, vai no jauna vērsties EKT, tai 
nav citas izvēles. Komisija uzskata, ka pagaidu pasākumi — jaunu atkritumu apstrādes 
iespēju gaidīšana — nav atbilstoši un Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošanas plāns 
joprojām nav pieņemts. Tikmēr notiek rūpīga apspriešanās ar Itālijas valdību, mudinot 
nodrošināt agrīnu atbilstību Atkritumu pamatdirektīvai.

Runāja deputāti Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Peter Jahr un Nikolaos Chountis. Viņi pauda zināmus iebildumus 
attiecībā uz varas iestāžu veikto pasākumu ticamību. Tika pausta nožēla par to, ka nav 
ieradušies lūgumrakstu iesniedzēji. Daži deputāti lūdza piešķirt Kopienas līdzekļus.
Komisija, Vides ģenerāldirektors Karl-Friedrich Falkenberg sacīja, ka, iespējams, 
notiks atkārtota vēršanās Tiesā un ka netiks piešķirti līdzekļi.
Lēmums: lūgt vairāk informācijas Eiropas Komisijai.

*

No plkst. 17.30 sanāksmi vada priekšsēdētājas vietnieks Carlos José Iturgaiz Angulo.

* 

*
No plkst. 17.40 sanāksmi vada priekšsēdētāja Erminia Mazzoni.

*

7. Lūgumraksts Nr. 331/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Ignacio 
Ruipérez Arregui, par gaisa satiksmes vadības dispečeru situāciju Spānijā
un
Lūgumraksts Nr. 651/2010, ko Gaisa satiksmes vadības dispečeru apvienības 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Juan María García Gil, par gaisa 
satiksmes vadības dispečeru situāciju Spānijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Ignacio Ruipérez Arregui un Juan María García Gil
(lūgumrakstu iesniedzēji), Béatrice Thomas (Komisijas pārstāve), Victor Boştinaru, 
Nikolaos Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo un 
Margrete Auken.
Daži deputāti pauda nožēlu par EUROCONTROL pārstāvju neierašanos, kas bija 
aicināti piedalīties šajā izskatīšanā, bet kas noraidīja uzaicinājumu, sakot, ka minētais 
temats attiecas tikai uz Spānijas valsts tiesību aktiem.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, gaidot papildu informāciju no 



PV\895087LV.doc 7/13 PE483.861v01-00

LV

Komisijas. Transporta un tūrisma komitejai tiks lūgts sniegt atzinumu, un IATA tiks 
nosūtīta vēstule.

8. Koordinatoru sanāksme (plkst. 18.00–18.30, aiz slēgtām durvīm)

*
*  *

Sanāksme beidzās plkst. 18.30.
*

*  *

Otrdiena, 28. februāris, rīts

*
Sanāksme tika atklāta plkst. 9.10 Elena Băsescu (priekšsēdētājas vietnieces) vadībā.

*

9. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Priekšsēdētāja sniedza šādus paziņojumus.

1. Referentu iecelšana:
 Gada ziņojums par Eiropas ombuda darbību 2011. gadā.

Ziņojums tika piešķirts komitejas priekšsēdētājai. Netiks ņemti vērā argumenti šī 
ziņojuma piešķiršanai.

 Atzinums par likumdošanas iniciatīvu jaunu ES administratīvo tiesību aktu 
izstrādei (JURI)
Margrete Auken — Verts/ALE

 Atzinums par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības 
stratēģiju 2012.–2015. gadam (COM(2012) 0006; AGRI/7/08364)
(Piezīme, ka arī desmit citas komitejas sagatavos atzinumus.)
Victor Bostinaru — S&D

2. Viedokļu apmaiņa par plānotajiem apmeklējumiem 2012. gadā.

Koordinatori priekšsēdētājai nosūtīs savus priekšlikumus par faktu vākšanas 
apmeklējumiem, uz kā pamata sekretariāts sagatavos sarakstu, lai nākamajā 
sanāksmē martā koordinatoriem ļautu pieņemt lēmumu. Jau ierosinātie iespējamie 
varianti: Polija, Spānija, Grieķija, Francija, Itālija.

3. Apsvērumi attiecībā uz Juridiskā dienesta atzinumiem:

 par lūgumu saistībā ar sūdzībām, kas nav uzskatāmas par lūgumrakstiem;
 par lūgumu saistībā ar Smoļenskas aviokatastrofu.
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Lēmums tika atlikts laika trūkuma dēļ.

10. Lūgumraksts Nr. 802/2011, ko Pasaules Dabas Fonda Politikas biroja vārdā 
iesniedza Anouk Delafortrie, par Kopējo zivsaimniecības politiku
un
Lūgumraksts Nr. 860/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Paul Kind, par 
nozvejas kvotām un pārmērīgu nozveju

Runātāji: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano un Roberto Ferrigno (lūgumrakstu 
iesniedzēji), Rikke Nielsen (Komisijas pārstāvis), Margrete Auken, Chris Davies,
Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr un Willy Meyer.

Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, gaidot papildu informāciju un rakstisku 
apstiprinājumu no Eiropas Komisijas. Iespējams, notiks jaunas apspriedes maijā vai 
jūnijā, ņemot vērā notiekošās sarunas.

11. Lūgumraksts Nr. 295/2009, ko Western Eel Zvejnieku apvienības vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais Des May, par zvejnieku iespējamu izslēgšanu no zušu 
krājumu apsaimniekošanas plāna izstrādes procesa Īrijai
un
Lūgumraksts Nr. 909/2009, ko Francijas Valsts zivsaimniecības federācijas 
(Fédération nationale de la pêche française) vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Jean-Paul Doron un kam pievienoti 13 000 parakstu, par 
Francijas pārvaldības plānu zušu krājumu saglabāšanai,
un
Lūgumraksts Nr. 754/2011, ko Centro de Aquicultura Experimental (CAE) vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Salvador Pieró Gómez, par Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 709/2010, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas 
dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu 
atjaunošanai, noteikumu pārkāpumiem no Spānijas varas iestāžu puses

Runātāji: priekšsēdētāja, Brenda O'Shea un Christos Theophilou (Komisijas pārstāvji) 
un Pat the Cope Gallagher.

Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, gaidot papildu informāciju no Eiropas 
Komisijas.

12. Lūgumraksts Nr. 99/2011, ko Alcaldía de Santa Pola mēra vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Miguel Zaragoza Fernández, par bonitolera — tradicionālu mērķa 
zvejas veidu

Runātāji: priekšsēdētāja un Barbara Focquet (Komisijas pārstāve).

Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, gaidot papildu informāciju no Eiropas 
Komisijas.

13. Lūgumraksts Nr. 668/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H.-J. R., par 
zivju harpunēšanu Korsikā
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Runātāji: priekšsēdētāja un Barbara Focquet (Komisijas pārstāve).

Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, gaidot informāciju no Korsikas 
prefekta, kam tiks nosūtīta vēstule.

14. Lūgumraksts Nr. 1824/2009, ko San Simón līča saglabāšanas platformas vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio Lores Franco, par zivju miltu ražotni 
netālu no Vigo upes grīvas Pontevedrā

Runātāji: priekšsēdētāja, David Grimeaud (Komisijas pārstāve) un Margrete Auken.

Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, gaidot papildu informāciju no Eiropas 
Komisijas; iespējama izskatīšana uz vietas misijas ietvaros saistībā ar citiem 
lūgumrakstiem no attiecīgā reģiona.

*
Gaidot balsošanu, sanāksme tika pārtraukta plkst. 10.30.

*

*
Sanāksme tika atsākta plkst. 10.45 Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) vadībā.

*

15. 2010. gada ziņojums par ES pilsonību: likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību 
īstenošanai
(2011/2182(INI))
- Referente: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- grozījumu un kompromisa grozījumu izskatīšana
- ziņojuma projekta pieņemšana

Runātāji: Priekšsēdētāja un Adina-Ioana Vălean (referente).

Ziņojuma projekts, ņemot vērā izdarītos grozījumus, ir pieņemts:
par: 24; pret: 1; atturas: 2.

*
Sanāksme tika atsākta plkst. 11.25 Elena Băsescu (priekšsēdētājas vietnieces) vadībā.

*
16. Lūgumraksts Nr. 0354/2006, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 

Rodney Maile, par teritorijas iespējamu piesārņošanu blakus Cleddau estuāram 
uzņēmumu Exxon un Quater darbības rezultātā

Runātāji: priekšsēdētāja, Rodney Hood Maile, Richard Buxton un Sydney Backen
(lūgumraksta iesniedzēji), Sibylle Grohs (Komisijas pārstāve), Jill Evans un Roger 
Helmer.
Deputāti pauda nožēlu par informācijas trūkumu no Apvienotās Karalistes puses.

Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, gaidot papildu informāciju no Eiropas 
Komisijas. Tiks nosūtīta vēstule ostas iestādēm un Apvienotās Karalistes 
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pārstāvniecībai, un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai tiks 
lūgts sniegt atzinumu.

17. Lūgumraksts Nr. 210/2007, 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
un
Lūgumraksts Nr. 211/2007, ko Ziemeļīrijas Padomes pret ūdens fluorizēšanu vārdā 
iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Walter Graham, par bažām 
saistībā ar fluorsilīcijskābes (H2SiF6) pievienošanu dzeramajam ūdenim 
Apvienotajā Karalistē

Runātāji: priekšsēdētāja, Robert Pocock (lūgumraksta iesniedzējs), Joachim D'Eugenio
(Komisijas pārstāvis), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin un Peter Jahr.

Lēmums: atstāt lūgumraksta izskatīšanu atklātu, gaidot papildu informāciju no Eiropas 
Komisijas attiecībā uz ūdenim pievienoto vielu izcelsmi.

18. Lūgumraksti, kurus ierosināts slēgt, ņemot vērā Komisijas rakstiski sniegto atbildi 
vai citus saņemtos dokumentus

Lūgumraksti Nr. 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 0739/2006, 0948/2006, 
0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 0171/2010, 1008/2010, 
1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 0384/2011, 0401/2011, 
0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 0538/2011, 0582/2011, 
0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 0699/2011, 
0721/2011, 0794/2011, 0734/2011, 0761/2011 ir slēgti, ņemot vērā Komisijas sniegto 
atbildi.

Lūgumraksti Nr. 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011, 0660/2011 ir izņemti no B daļas un 
tiks izskatīti kā A daļas punkti kādā no nākamajām sanāksmēm.

19. Nākamās sanāksmes datums un vieta

2012. gada 19. martā plkst. 15.00 – 18.30 un 2012. gada 20. martā plkst. 9.00 – 12.30 
Briselē

*
Sanāksme beidzās plkst. 12.30.

*

PIELIKUMI
To lūgumrakstu saraksts, kurus nolemts slēgt vai atsākt to izskatīšanu saskaņā ar 
pielikumu priekšsēdētājas piezīmēm.
To lūgumrakstu saraksts, kas atzīti par pieņemamiem pēc pagājušās sanāksmes.
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