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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2012)0508

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2012. gada 8. maijā plkst. 9.15 – 12.35 un plkst. 15.15 – 18.03

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta otrdien, 2012. gada 8. maijā, plkst. 9.15 Erminia Mazzoni
(priekšsēdētājas) vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ 900609v02-00

Pirms izteikšanās par dienas kārtību priekšsēdētāja informēja locekļus, ka Bairbre de Brún, 
agrākā koordinatore un Lūgumrakstu komitejas aktīva locekle, izlēmusi atstāt darbu 
Parlamentā veselības apsvērumu dēļ. Priekšsēdētāja novēlēja viņai sekmes un izteica 
pateicību par viņas uzcītīgo darbu komitejā.

Darba kārtība tika izplatīta visās valodās, un tika veiktas dažas būtiskas izmaiņas diskusiju 
laikos:

 Pēc diskusijām ar lūgumrakstu iesniedzējiem un ar Tirdzniecības komiteju debates par 
ACTA lūgumrakstiem atliktas līdz 19. jūnijam.

 Pēcpusdienas darba kārtībā pēc diskusijām ar komisāru Maroš Šefčovič vispirms 
dalībnieku grafika dēļ tiks izskatīts 15. punkts attiecībā uz atkritumu poligonu 
Corcolle, klātesot lūgumraksta iesniedzējiem.

 Balsojums par Boştinaru atzinumu notiks vēlāk, ap plkst. 16.45.
 Diskusija par faktu vākšanas misiju Berlīnē būs pēdējais darba kārtības punkts, un to 

sāks skatīt ap plkst. 17.30.
 Lūgumrakstu iesniedzēji piedalīsies arī 4., 5. un 6. punkta izskatīšanā.
 17. punkta izskatīšanā būs klāt trīs Bulgārijas Lauksaimniecības ministrijas pārstāvji.

Darba kārtība tika pieņemta.

2. Priekšsēdētājas paziņojumi
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Tika izdalīts priekšsēdētājas piezīmju pielikums, lai varētu sniegt komentārus saistībā ar 
noteiktu lūgumrakstu izskatīšanas atsākšanu vai slēgšanu minēto iemeslu dēļ. Tā kā 
netika saņemti komentāri, priekšlikumi tika uzskatīti par apstiprinātiem.

3. Citi jautājumi

Citu jautājumu nebija.

4. Lūgumraksts Nr. 1268/2010, ko ASAJA Valensijas Lauksaimnieku asociācijas vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Cristóbal Aguado Laza, par augu aizsardzības 
līdzekļiem, kaitēkļiem un augu slimībām

Runātāji: priekšsēdētāja, Cristóbal Aguado Laza (lūgumraksta iesniedzējs), Bas Drukker
(Komisijas pārstāvis, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts), Walter De Backer (Komisijas 
pārstāvis, Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts), Esther Herranz García, Vicente Miguel 
Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Eiropas 
Komisijas. Tiks lūgti Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas atzinumi. Tiks arī nosūtītas vēstules veselības un patērētāju 
aizsardzības komisāram John Dalli un lauksaimniecības un lauku attīstības komisāram 
Dacian Ciolos ar mērķi pievērst viņu uzmanību šā jautājuma steidzamībai un nozīmīgumam.

5. Lūgumraksts Nr. 338/2010, 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 nacionālajā parkā Haenā

Runātāji: priekšsēdētāja, Rafael Galvez Via (lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis), José Manuel 
Servert Martin (Komisijas pārstāvis), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Eiropas 
Komisijas. Tiks nosūtīta vēstule Eiropas vides komisāram Janez Potočnik, lūdzot, lai 
Komisija papildus tam, ka tā turpina pienākumu neizpildes procedūras, steidzami sazinātos ar 
Spānijas valdību nolūkā novērst neatgriezenisku kaitējumu teritorijām. Šajā sakarā vēstule 
tika nosūtīta arī Andalūzijas kompetentajām iestādēm.

6. 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

Runātāji: priekšsēdētāja, H. M. (lūgumraksta iesniedzējs), Armando Miranda Cardoso
(Komisijas pārstāvis, Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts), Obhi Chatterjee (Komisijas 
pārstāvis, Konkurences ģenerāldirektorāts).

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Eiropas 
Komisijas. Konkurences ģenerāldirektorātam dziļāk jāizpēta jautājums par valsts atbalstu, un 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam sīkāk jāpamato lietas slēgšanas iemesli. Komisijai 
arī būtu jāsadarbojas ar kompetentajām Portugāles iestādēm.
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Portugāles iestādēm tiks nosūtīta vēstule ar Portugāles pastāvīgās pārstāvniecības 
starpniecību.

7. Atzinums par programmas „Tiesības un pilsonība” izveidi laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam (COD 2011/0344) (LIBE), atzinuma sagatavotāja — Adina Ioana Vălean
(ALDE)
(grozījumu iesniegšanas termiņš: 2012. gada 24. maijā; grozījumu izskatīšana: 2012. gada 
19. jūnijā; balsojums: 2012. gada 12. jūlijā)

Runātāji: priekšsēdētāja, Norica Nicolai, Victor Boştinaru.

Norica Nicolai, atzinuma sagatavotājas pārstāve, iepazīstināja ar atzinuma projektu. Viņa 
atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu pilnveidot pašreizējās programmas un ieteica pievienot 
jaunas rīcības programmā „Tiesības un pilsonība”. Victor Boştinaru nolasīja paziņojumu 
Michael Cashman vārdā.

8. Atzinums par 28. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas 
pārraudzību, 2010. gads (2011/2275(INI) (JURI). Atzinuma sagatavotāja: Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (S-D)
(grozījumu iesniegšanas termiņš: 2012. gada 21. maijā; balsojums: 2012. gada 19. jūnijā)

Runātāji: priekšsēdētāja, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis (Komisijas 
pārstāvis).

Atzinuma sagatavotāja iepazīstināja ar atzinuma projektu, galveno uzmanību pievēršot 
Pamattiesību hartas piemērošanai, pienākuma neizpildes procedūrām un sadarbībai starp 
Parlamentu un Komisiju.
Komisijas pārstāvis piekrita referentei, ka hartas darbības joma būtu sīkāk jāizskaidro 
pilsoņiem, kopīgi darbojoties Komisijai un Parlamentam. Viņš atzinīgi vērtēja faktu, ka 
263. pants, kas ieviests ar Lisabonas līgumu, ļauj Komisijai lūgt Eiropas Savienības Tiesu 
noteikt sankcijas dalībvalstīm, kuras nepilda savas saistības, novēlotas transponēšanas 
gadījumā.

9. Ziņojums par faktu vākšanas misiju Berlīnē (2011. gada 23. un 24. novembrī)

Šis punkts tika izskatīts pēcpusdienā plkst. 17.40 priekšsēdētājas vietnieces Elena Băsescu
vadībā.

Runātāji: priekšsēdētāja, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-Bobińska, 
Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru.

Pēc viedokļu apmaiņas delegācijas locekļi nolēma tikties vēlreiz, lai panāktu vispārēju 
vienprātību pirms atgriešanās ar saskaņotu tekstu nākamajā komitejas sanāksmē.

10. Ziņojums par faktu vākšanas misiju Rumānijā (2011. gada 23.–26. novembrī)

Runātāji: priekšsēdētāja, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald 
Häfner, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos.
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Priekšsēdētāja paziņoja, ka grozījumu iesniegšanas termiņš darba dokumentam būs piektdien, 
2012. gada 11. maijā, plkst. 12.00.

* * *

Sanāksme tika atsākta plkst. 15.15 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

* * *

12. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Priekšsēdētāja paziņoja turpmāk minēto.

a) Atzinuma sagatavotāju iecelšana:
 ECR grupa sagatavos atzinumu par Komisijas paziņojumu „Lielāki ieguvumi ES 

vides pasākumu jomā”, COM(2012) 95 (atbildīgā komiteja — ENVI);
 ALDE grupa sagatavos atzinumu par „2011. gada ziņojumu par ES Pamattiesību 

hartas piemērošanu”, COM(2012) 169 (atbildīgā komiteja — LIBE);
 EFD grupa sagatavos atzinumu par Budžeta vadlīnijām 2013. gadam — citas 

iedaļas — Ombuds (atbildīgā komiteja — BUDG).

b) Īsās rezolūcijas projekta par dzīvnieku tiesībām izskatīšana un apstiprināšana
Īsās rezolūcijas par dzīvnieku tiesībām teksts, kas sagatavots saskaņā ar Reglamenta 
202. panta 2. punktu, tika izskatīts un apstiprināts. Rezolūcija tiks nosūtīta Priekšsēdētāju 
konferencei ar lūgumu iekļaut to plenārsēdes darba kārtībā kā daļu no kopējām debatēm par 
pašiniciatīvas ziņojumu, ko izstrādājusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja („ES 
dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija 2012.–2015. gadam”) un par ko atzinumu 
sagatavoja arī Lūgumrakstu komiteja (atzinuma sagatavotājs: Victor Boştinaru).

c) Locekļu iecelšana faktu vākšanas misijai Vācijā un Čehijas Republikā (2012. gada 3.–
6. jūnijā)

Priekšsēdētāja lūdza, lai locekļus šai delegācijai oficiāli ieceltu, cik drīz vien iespējams un 
vēlākais līdz nedēļas beigām.

d) Uzlabota piekļuve ePetition datubāzei komitejas locekļiem un politisko grupu 
sekretariātiem

ePetition datubāzei tiks veikti tehniski pielāgojumi, lai komitejas locekļiem un to 
darbiniekiem, kā arī politisko grupu darbiniekiem ļautu pilnīgu piekļuvi lūgumrakstiem, 
tostarp konfidenciāliem lūgumrakstiem. Lai piekļūtu konfidenciālajiem lūgumrakstiem, 
komitejas locekļiem būs jāapņemas ievērot juridiskās saistības, kas izriet no datu privātuma 
noteikumiem.

e) Neformālās darba grupas par Spānijas īpašumu tiesībām un Ley de Costas sanāksmes 
rezultāti
Neformālā darba grupa ir tikusies sanāksmē ar Spānijas iestādēm par plāniem reformēt 
pašreizējo Ley de Costas. Darbs turpinās, un jau ir panākts ievērojams progress. Spānijas 
iestādēm tiks nosūtīta aptaujas anketa.
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f) Provizorisks 19. jūnija sanāksmes darba kārtības projekts
Tuvākajā laikā tiks izsūtīts darba kārtības projekts, ietverot šādus galvenos punktus: Eiropas 
ombuda prezentācija par viņa 2011. gada ziņojumu un īpašo ziņojumu; diskusijas par ACTA
lūgumrakstiem.

g) Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Viviane Reding vēstule
Komisāre Viviane Reding ir nosūtījusi komitejas priekšsēdētājai vēstuli, kurā informē viņu par 
Eiropas Komisijas plāniem sākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz 2013. gada ziņojumu par 
ES pilsonību, lai apkopotu idejas par jaunām darbībām, kā novērst šķēršļus, ar kuriem 
sastopas ES pilsoņi, īstenojot savas ES tiesības.
Lūgumrakstu komiteja principā piekrita šiem priekšlikumiem un, konsultējoties ar Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju, kurai arī tika adresēta šī vēstule, apsvērs ieteikumus, 
ko iekļaut programmā.

Runātāji: priekšsēdētāja, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru, Margrete 
Auken.

13. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka un par attiecībām ar citām ES iestādēm un 
administrāciju atbildīgā komisāra Maroš Šefčovič paziņojums par aktuāliem 
jautājumiem Strukturētā dialoga ietvaros, kam sekoja viedokļu apmaiņa ar locekļiem

Runātāji: priekšsēdētāja, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, Gerald 
Häfner, Heinz K. Becker.

Priekšsēdētāja paziņoja, ka Komisija pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu (tās nosaukums 
Fraternité 2020 — Mobility. Progress. Europe) reģistrēs simboliski 9. maijā un ka pašreiz 
tiek pabeigta vēl citu piecu iniciatīvu izvērtēšana. Kritērijiem neatbilstošu ierosināto Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu atbildīgie tiks informēti par lūgumrakstu iesniegšanas procedūru kā 
alternatīvu iespēju. Arī jautājumi, kas ietilpst Euratom līguma jomā, var tikt novirzīti 
Lūgumrakstu komitejai. Komisārs atzinīgi novērtēja Lūgumrakstu komitejas piedalīšanos 
sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās un pauda uzskatu, ka ziņojumu nosūtīšana bijusi ļoti 
informējoša un lietderīga. Viņš lūdza Parlamentu atbalstīt Komisijas priekšlikumu palielināt 
budžetu Eiropas skolām. Viņš uzstāja, ka standarti, saskaņā ar kuriem sniegta informācija 
tiem lūgumrakstu iesniedzējiem, kas tieši kontaktējušies ar Komisiju, ir tieši tādi paši kā tie, 
kas attiecas uz sūdzību iesniedzējiem. 

14. Atzinums par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 
2012.–2015. gadam — grozījumu izskatīšana (2012/2043(INI)) (AGRI), atzinuma 
sagatavotājs — Victor Boştinaru (S-D)

Pieņemtie grozījumi: 3, 4, 5, 6, 9 (mutisks grozījums), 11, 12, 13, 15, 16 (pirmā daļa), 17, 19, 
21, 22, 26, 27, 30, 31
Noraidītie grozījumi: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (otrā daļa), 18, 23, 24, 25, 29
Atsauktie grozījumi: 20
Spēku zaudējušie grozījumi: 8, 28

Atzinumu pieņēma, 17 deputātiem balsojot „par”, nevienam nebalsojot „pret” un nevienam 
neatturoties.
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15. Lūgumraksts Nr. 197/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Francesco Saltini, 
par plānoto atkritumu poligonu Corcolle, Lacijas reģionā, Romas tuvumā

Runātāji: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (lūgumraksta iesniedzēji), Giuseppe 
Manganaro (Komisijas pārstāvis, Vides ģenerāldirektorāts), Giuseppe Pecoraro (Romas 
prefekts), Claudio Vesselli (Romas provinces Vides departamenta direktors), Guido Milana, 
Margrete Auken, Niccolò Rinaldi.

Itālijas iestāžu pārstāvji precizēja, ka atkritumu poligons darbosies uz laiku (maksimāli 2–
2,5 gadus) un ka tajā netiks apglabāti organiskie atkritumi. Ārkārtas komisārs ir pieprasījis 
veikt padziļinātus un vispusīgus pētījumus, īpaši par ģeoloģiskajiem un hidroloģiskajiem 
aspektiem, lai pienācīgi novērtētu teritorijas piemērotību.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu, līdz būs saņemta papildu informācija no Eiropas 
Komisijas un rezultāti no faktu vākšanas misijas, ko Lūgumrakstu komiteja veiks rudenī.

16. Lūgumraksts Nr. 1221/2011, ko iesniedza Latvijas valstspiederīgais G. K., par tiesību uz 
privātumu neievērošanu ACTA nolīgumā (Tirdzniecības nolīgums viltojumu novēršanas jomā)
un
Lūgumraksts Nr. 116/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Iwo Domeracki, par ACTA 
nolīgumu,
un
Lūgumraksts Nr. 142/2012, ko „Forum Rdzawka” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Mateusz Wójtowicz un kam pievienoti 2 paraksti, par ACTA starptautisko tirdzniecības 
nolīgumu,
un
Lūgumraksts Nr. 203/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Joachim Scholz, par ACTA
nolīgumu,
un
Lūgumraksts Nr. 223/2012, ko AVAAZ vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Alex Wilks un kam pievienoti vairāk nekā 2,5 miljoni parakstu, par ACTA
nolīgumu

Jautājuma izskatīšanu atlika uz 19. jūnija sanāksmi. 
Sanāksme turpinājās plkst. 17.26 priekšsēdētājas vietnieces Elena Băsescu vadībā.

17. Lūgumraksts Nr. 1675/2008, ko Bulgārijas Zaļo partijas vārdā iesniedza Bulgārijas 
valstspiederīgais Alexander Karakachanov, par darījumiem ar zemes īpašumiem un 
korupciju Bulgārijā

Runātāji: Dimitar Kyumyurddziev (Bulgārijas Lauksaimniecības ministrijas juridiskais 
eksperts), Katarzyna Gueneau de Mussy (Komisijas pārstāve, Konkurences 
ģenerāldirektorāts), Victor Boştinaru.

Lēmums: atlikt lūgumraksta izskatīšanu. Priekšsēdētāja pieprasījusi Eiropas Komisijai sniegt 
papildu informāciju attiecībā uz lūgumrakstā paustajiem apgalvojumiem par korupciju, kuri 
lielākoties palikuši neatbildēti.



PV\901581LV.doc 7/10 PE489.438v01-00

LV

* * *

18. Lūgumraksti, kuru izskatīšanu ierosināts slēgt, pamatojoties uz Komisijas rakstisko 
atbildi vai citiem saņemtajiem dokumentiem

Tiks slēgta šādu lūgumrakstu izskatīšana: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 1379/2007, 
0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 1089/2010, 
1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 0282/2011, 
0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 0592/2011, 
0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 0743/2011, 
0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Šādi lūgumraksti tiks pārvietoti no „B” iedaļas, un to izskatīšana tiks turpināta: 1037/2007, 
1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 0436/2010, 
1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Nākamās sanāksmes datums un vieta

2012. gada 19. jūnijā plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15. 00 – 18.30 Briselē.

*
* *

Sanāksme beidzās plkst. 18.03 Elena Băsescu (priekšsēdētājas vietnieces) vadībā.
* *
*

Pielikumi

Laikā kopš pēdējās sanāksmes (2012. gada 24. aprīlis) par pieņemamiem atzīto lūgumrakstu 
saraksts. 
Saraksts ar lūgumrakstiem, kuru izskatīšana jāatsāk, kuri jāslēdz vai jāatsauc saskaņā ar 
pielikumu priekšsēdētājas piezīmēm.
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