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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2012)0424

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2012. gada 24. aprīlī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

BRISELĒ

Sanāksmi atklāja otrdien, 2012. gada 24. aprīlī, plkst. 9.05 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni
vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Pirms komentāriem par darba kārtību priekšsēdētāja paziņoja, ka vairāki darba kārtības 
punkti ir saistīti ar ziņojumiem un atzinumiem un ka Komiteja sāks darbu ar balsošanu 
par S. Busuttil atzinumu, bet pēc tam par N. Chountis atzinumu. Izdalīja balsošanas 
sarakstus.

Turpinājumā priekšsēdētāja paziņoja, ka sanāksmes rīta daļā lūgumrakstu iesniedzēji 
piedalīsies darba kārtības 11., 12. un 13. punkta izskatīšanā. Sanāksmes pēcpusdienas 
daļā lūgumrakstu iesniedzēji piedalīsies darba kārtības 16., 17. un 18. punkta 
izskatīšanā. Pārstāvji no Lietuvas un Polijas varas iestādēm piedalīsies darba kārtības 
17.  punkta izskatīšanā. Diskusiju par darba dokumentu faktu vākšanas vizītei Rumānijā 
atliks, un šā dokumenta, kā arī darba dokumentu faktu vākšanas vizītei Berlīnē, 
apstiprināšanu atliks uz nākamo sanāksmi, lai komitejas locekļi varētu panākt galīgo 
vienošanos.

Darba kārtību pieņēma.

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2012. gada 27. un 28. februārī

Protokolu apstiprināja.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

Izsniedza priekšsēdētājas piezīmju pielikumus, lai varētu komentēt atsevišķu 
lūgumrakstu izskatīšanas atsākšanu vai pārtraukšanu minēto iemeslu dēļ. Tā kā netika 
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saņemts neviens komentārs, priekšlikumi tika uzskatīti par apstiprinātiem.

4. Citi jautājumi

Citu jautājumu nebija.

5. Atzinums par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienotā tirgus darbību 
Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu skatījumā (IMCO) (2012/2044(INI))
Referents: Simon Busuttil (PPE)
– grozījumu izskatīšana
– atzinuma projekta pieņemšana

Uzstājās: priekšsēdētāja.
Grozījumi Nr. 1, 2, kompromisa grozījuma Nr. 1, 6 otrā daļa, 7, 9 un 11 tika pieņemti.
Tika atsaukti grozījumi Nr. 3 un 12.
Atzinumu pieņēma vienbalsīgi, 18 deputātiem balsojot „par”.

6. Atzinums par ES tiesību aktu īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā, pirms tiek 
pieņemta nepieciešamā vispārējā pieeja ar ūdeni saistītajai problemātikai Eiropā 
(2011/2297(INI) – ENVI)
Referents: Nikolaos Chountis (GUE)
– grozījumu izskatīšana
– atzinuma projekta pieņemšana

Uzstājās: priekšsēdētāja un Kyriacos Triantaphyllides, kurš paziņoja, ka viņš aizvietos 
referentu, kas sanāksmē nevarēja piedalīties attaisnojošu iemeslu dēļ.

Grozījumi: Nr. 5 pirmā daļa, kompromisa grozījums Nr. 1, 11, kompromisa grozījums 
Nr. 2, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, kompromisa grozījums Nr. 3, 34, 35, 36, 37, 
41, 42, 43, 45, 46 un 48 tika pieņemti.
Atzinumu pieņēma vienbalsīgi, 18 deputātiem balsojot „par”.

*
**

Turpinājumā sanāksmi vadīja priekšsēdētājas vietnieks Carlos José Iturgaiz Angulo.
**
*

7. Gadskārtējais ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību — 2011. gads 
(Reglamenta 202. panta 8. punkts) (2011/2317(INI))
Referents: Giles Chichester (ECR)

– ziņojuma projekta izskatīšana

Uzstājās: priekšsēdētājs, Giles Chichester (referents), Margrete Auken, Rainer 
Wieland, Elena Băsescu un Willie Floyd (Komisijas pārstāvis).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka grozījumu iesniegšanas termiņš būs 21. maijs, grozījumu 
izskatīšana notiks 19. jūnijā un balsojums komitejā 12. jūlijā.  Balsošana plenārsēdē 
tika paredzēta septembrī.
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*
**

Turpinājumā sanāksmi vadīja priekšsēdētāja Erminia Mazzoni.
**
*

8. Atzinums par Administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā (2012/2024(INI)) 
(JURI komitejai)
Referente: Margrete Auken (Verts/ALE)

– atzinuma projekta izskatīšana

Uzstājās: priekšsēdētāja, Margrete Auken (referente) un Peter Jahr (Heinz Becker
vārdā, kurš sanāksmē nevarēja piedalīties attaisnojošu iemeslu dēļ).
Priekšsēdētāja paziņoja, ka grozījumu iesniegšanas termiņš būs 2. maijs un balsošana 
notiks 2012. gada 19. jūnijā.

9. Atzinums par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 
2012.–2015. gadam (2012/2043(INI)) (AGRI komitejai)
Referents: Victor Bostinaru (S&D)

– atzinuma projekta izskatīšana

Uzstājās: priekšsēdētāja, Victor Bostinaru (referents), Keith Taylor un Peter Jahr.
Priekšsēdētāja paziņoja, ka balsošana notiks 2012. gada 8. maijā.

Dzīvnieku labturība (4 darba kārtības punkti, kurus izskatīja kopā)

10. Lūgumraksts Nr. 1613/2010, ko „Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Alava Vicky Moore” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Rosa Letamendia 
Perez de San Román, par nelikumīgu klaiņojošu suņu un kaķu eksportu no 
Spānijas

11. Lūgumraksts Nr. 0825/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais M. R., par 
lolojumdzīvnieku aizsardzību Spānijā un lūgumraksts Nr. 1321/2011, ko 
„International Organisation for Animal Protection” vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Massimo Pradella un kam pievienoti 112 683 paraksti, par ES 
tiesiskā regulējuma izveidošanu bez pajumtes palikušu klaiņojošu dzīvnieku 
aizsardzībai

12. Lūgumraksts 0595/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā 
Kendra Pinder, par iespējamu nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Rumānijā un 
lūgumraksts Nr. 1234/2011, ko iesniedza Somijas valstspiederīgā Marja Kokkonen, 
par sliktu izturēšanos pret kaķiem un suņiem Birladā, Rumānijā

13. Lūgumraksts Nr. 1274/2011, ko „Ärzte für Tiere e.V.” (Dogs 4 Dogs European 
Network) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Rumi Becker un kam pievienoti 
157 456 paraksti, par ES tiesiskā regulējuma izveidošanu bez pajumtes palikušu 
klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai
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Uzstājās: priekšsēdētāja, Massimo Pradella (lūgumraksta iesniedzējs), Hans Joachim 
Richter (lūgumraksta iesniedzēju Kendra Pinder un Rumi Becker vārdā), Denis 
Simonin (Komisijas pārstāvis), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena 
Basescu, Ana Miranda un Helene Klein (Komisijas pārstāve).

Lēmums: Lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, un koordinatori izlems par iespēju 
pieņemt rezolūciju plenārsēdē. Komiteja pauda cerības, ka rezolūcija tiks iekļauta kā 
kopīgas debates plenārsēdē kopā ar ziņojumu par ES dzīvnieku aizsardzības un 
labturības stratēģiju, par kuru komiteja jau sniegusi atzinumu.

14. Plkst. 11.30–12.30 — koordinatoru sanāksme aiz slēgtām durvīm

*
***

Sanāksmi atsāka plkst. 15.10 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.
***
*

15. Koordinatoru lēmumi.

a. Procedūru īstenošanas izskatīšana saistībā ar apšaubāmiem iesniegumiem 
Parlamentam.

Koordinatori pārskatīja procedūras piemērošanu saistībā ar sūdzībām, kas nav 
uzskatāmas par lūgumrakstiem, sešus mēnešus pēc tās īstenošanas, kā bija norādīts 
vēstuļu apmaiņā starp ģenerāldirektoriem (PRES un IPOL ĢD). Juridiskajam dienestam 
tika iesniegts pieprasījums sniegt oficiālu atzinumu par procedūras piemērošanu. 
Atzinumu informatīvos nolūkos izdalīja koordinatoriem, kas iepriekšējā sanāksmē, pēc 
pārrunām ar Juridisko dienestu, PRES ĢD un IPOL ĢD, nolēma pieprasīt jaunu 
sekretariāta priekšlikuma projektu. 

Priekšlikuma projekts, kas tika izdalīts izskatīšanai, tika apstiprināts.  Priekšsēdētāja to 
nosūtīs attiecīgajiem ģenerāldirektoriem un Juridiskajam dienestam galīgā lēmuma 
pieņemšanai.

b. Ieteikumu izskatīšana attiecībā uz lūgumrakstu 0301/2011 par aviokatastrofu 
Smoļenskā.

Šis jautājums arī bija juridiskā atzinuma priekšmets, kas iepriekšējā sanāksmē tika 
izdalīts koordinatoriem un kā rezultātā koordinatori iepriekšējā sanāksmē nolēma atzīt 
lūgumrakstu par pieņemamu. Pēc pienācīgas jautājuma izskatīšanas koordinatori 
pieņēma lēmumu par ieteikumu slēgt lūgumrakstu B daļā, balstoties uz Eiropas 
Komisijas rakstisku atbildi.  Koordinatori no ECR un Verts/ALE norādīja, ka viņi šādu 
lēmumu neatbalsta.

Uzstājās: Ryszard Antoni Legutko (kas iebilda pret lūgumraksta slēgšanu), Peter Jahr
un Margrete Auken (kas pieprasīja balsošanu).  Priekšsēdētāja jautājumu iesniedza 
balsošanai: 12 deputāti balsoja „par” lūgumraksta slēgšanu, 4 balsoja „pret” un 
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1 deputāts atturējās.

c. Divu lūgumrakstu izskatīšana saistībā ar problēmām piekļūt tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem Apvienotajā Karalistē izskatīšana.

Lūgumraksts Nr. 1314/2011, ko iesniedza Jean-Marie Taga Fosso, kurš guva ļoti 
pozitīvu rezultātu savā pirmajā lūgumrakstā (Nr. 0006/2009), jo noteikumi saistībā ar 
farmaceitu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Apvienotajā Karalistē tika izmainīti par 
labu viņam. Viņa otrais lūgumraksts ir saistīts ar viņa nespēju saņemt tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus Apvienotajā Karalistē, kam piekļuvi liedza tiesas un kam tika 
saņemts Juridiskās komitejas atzinums. Pirms jautājuma iekļaušanas komitejas darba 
kārtībā priekšsēdētāja lūdza, lai koordinatori izsaka komentārus. 

Koordinatori nolēma lūgt Juridisko dienestu sniegt atzinumu.

Lūgumraksts Nr. 0791/2008, ko „Lloyds Names Action group” vārda iesniedza 
Christopher Stockwell: komiteja lūdza Juridisko dienestu izteikt atzinumu par šo 
lūgumrakstu, kam Parlamentā jau ir ilga izskatīšanas vēsture. Problēmas, kuras skar 
lūgumraksta iesniedzēju, ir līdzīgas iepriekšējam jautājumam, proti, ka saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja ziņām Anglijas tiesas nav atzinušas tiesības uz kompensāciju 
gadījumā, kad dalībvalsts neīsteno ES tiesību aktus un rodas situācija, kurā piekļuve 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir liegta. Juridiskais dienests nolēma, ka Komiteja 
neparedz tiesisku prasību lūgumraksta iesniedzēja vārda, bet pēc Parlamenta 
noteikumiem Komiteja var izskatīt jautājumu politiskā līmenī. Pirms jautājuma 
iekļaušanas Komitejas darba kārtībā priekšsēdētāja lūdza, lai koordinatori izsaka 
komentārus. 

Koordinatori nolēma iekļaut lūgumrakstu nākamās sanāksmes darba kārtībā un 
uzaicināt lūgumraksta iesniedzējus.

d. Priekšlikuma izskatīšana faktu vākšanas vizīšu organizēšanai 2012. gadā.

Priekšsēdētāja pateicās politiskajām grupām par iesniegtajiem faktu vākšanas vizīšu 
priekšlikumiem līdz gada beigām, kā arī par papildu informāciju, ko sniedza sekretariāts 
un piedāvāja apmeklēt šādus galamērķus: Vāciju (Vācijas un Čehijas pierobežu, 
Drēzdeni un Prāgu), Itāliju (Romu un Neapoli), Franciju (Strasbūru) un 
Poliju (lūgumraksti par atklāta tipa raktuvju darbību un slānekļa gāzes ieguvi).

Uzstājās: Margrete Auken, Willy Meyer un Ana Miranda, kas iebilda pret Spānijas 
neiekļaušanu priekšlikumos 2012. gadam, Carlos Iturgaiz Angulo, kas izteica 
apstiprinājumu priekšsēdētājas priekšlikumam.  Priekšsēdētāja balsošanai iesniedza 
balsošanai priekšlikumu paketi — 13 deputāti balsoja „par”, neviens deputāts 
nebalsoja „pret” un 4 deputāti atturējās. Vienojās, ka komiteja 2013. gadā lūgs atļauju 
veikt vizīti Spānijā (Galisijā), kā to bija ierosinājušas vairākas grupas, bet kam šajā 
laikposmā vairs nepietika laika.

e. Informācija saistībā ar Z. Gurmai ziņojuma pieņemšanu par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu Konstitucionālo jautājumu komitejā 26. aprīlī.

Šķita, ka Konstitucionālo jautājumu komiteja balsos par Zita Gurmai sagatavoto 
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ziņojumu un iekļaus dažus kompromisa grozījumus, kuri netika oficiāli apspriesti ar 
Lūgumrakstu komiteju, kas, saistībā ar komitejas iesaistīšanos pagātnē un ņemot vērā 
vienprātīgo nostāju šajā lietā, komitejai principiāli radīja bažas. Plenārsēdes debates 
notiks 22. maijā Strasbūrā. Priekšsēdētāja lūdza koordinatoru komentārus un palīdzību, 
jo īpaši saistībā ar iespējamu grozījumu iesniegšanu plenārsēdē komitejas vārdā.

 Koordinatori piekrita grozījumu iesniegšanai un nolēma uzticēt šos pienākumus Gerald 
Häfner, kā PETI komitejas pārstāvim  AFCO komitejā. 

f. Citi jautājumi
Apstiprināja darba kārtības projektu sanāksmei, kas notiks 8. maijā.

Koordinatori piekrita lūgt atļauju rezolūcijas iesniegšanai plenārsēdē par dzīvnieku 
labturību, kas tiks sagatavota un iesniegta apstiprināšanai nākamajā sanāksmē 
8. maijā.

16. Lūgumraksts Nr. 0886/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Vesko Dimov
un kam pievienoti 8000 parakstu, par apdraudējumiem, kas saistīti ar slānekļa 
gāzes izpēti un ieguvi un

Lūgumraksts Nr. 1378/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Piotr 
Urbanowicz, par slānekļa gāzes ieguvi Polijā

Uzstājās: priekšsēdētāja, kas sveica bijušo Eiropas Parlamenta deputāti un 
Lūgumrakstu komitejas locekli Dushana Zdravkova, kura bija ieradusies kā 
lūgumraksta 0886/2011 līdzparakstītāja, Vesko Dimov (lūgumraksta iesniedzējs), 
Dushana Zdravkova (lūgumraksta iesniedzēja) ,Florence Limet (Komisijas pārstāve), 
Boguslaw Sonik, Lene Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, 
Margrete Auken, Keith Taylor un Victor Bostinaru. 

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana vēl nav pabeigta, jo no Komisijas jāsaņem papildu 
informācija.  Koordinatoriem būs jāpieņem lēmums par iespējamu uzklausīšanu vai 
semināru, ņemot vērā lielo lūgumrakstu daudzumu par slānekļa gāzes ieguvi Bulgārijā, 
Polijā, Francijā un Rumānijā, kopā ar lūgumrakstu iesniedzēju un pārstāvjiem no 
skartajām kopienām.

17. Lūgumraksts Nr. 0358/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Tomasz Snarski, 
par Lietuvas Izglītības likuma grozījumu un no tā izrietošo poļu valodā apgūstamo 
mācību priekšmetu skaita samazināšanu (lūgumraksta iesniedzēja klātbūtnē) un

Lūgumraksts Nr. 0942/2011, ko asociācijas Viribus Unitis LGD vārdā iesniedza 
Polijas valstspiederīgais Józef Sloma Sadowski un ko parakstījuši trīs 
līdzparakstītāji, par Lietuvas Izglītības likuma grozījumiem un no tiem izrietošu 
pārkāpumu attiecībā pret Padomes Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības

Uzstājās: priekšsēdētāja, kas paziņoja, ka pēc lūgumraksta iesniegšanas ir saņemti 
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aptuveni 2200 parakstu atbalstam un ka Janusz Wojciechowski, kurš nevarēja ierasties, 
ir nosūtījis rakstisku deklarāciju par labu lūgumrakstam, Tomasz Snarski (lūgumraksta 
iesniedzējs), Milda Spelyte-Letuliene (Lietuvas pastāvīgās pārstāvniecības izglītības 
atašejs), Krzysztof Drzewicki (Polijas Ārlietu ministrijas ministra padomnieks), 
Antoniu Marc (Komisijas pārstāvis), Jaroslaw Leszek  Walesa, Vytautas Landsbergis, 
Valdemar Tomasevski, Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, 
Jaroslaw Kalinowski, Radvilè Morkunaitè, Boguslaw Sonik, Viktor Bostinaru un 
Michael Cashman.

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana vēl nav pabeigta, jo no Komisijas jāsaņem papildu 
informācija, jo īpaši par iespējamo rīcību šajā jautājumā saistībā ar Eiropas Padomes un 
EDSO darbību un dažādiem Līguma pantiem.

18. Lūgumraksts Nr. 0660/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Anna Spyra, par 
kopējiem Eiropas standartiem profilakses un ārstēšanas iniciatīvām, kas attiecas 
uz grūtniecību un dzemdībām

Uzstājās: priekšsēdētāja, Anna Spyra (lūgumraksta iesniedzēja), Silke Mader (Eiropas 
priekšlaicīgi dzimušo un jaundzimušo bērnu fonda (EFCNI) pārstāve), Elvira Goebel
(Komisijas pārstāve), Boguslaw Sonik un Jaroslaw Leszek Walesa.

Lēmums: Lūgumraksta izskatīšana vēl nav pabeigta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas, kam būtu jāvēršas pie Padomes saistībā ar pieejamiem finanšu līdzekļiem.

19. Atzinums par programmas „Tiesības un pilsonība” izveidi laikposmam no 2014. 
līdz 2020. gadam (2011/0344(COD))
 Referente:  Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– pirmā viedokļu apmaiņa

Uzstājās: priekšsēdētāja un Adina-Ioana Valean. Atzinuma projekta izskatīšana notiks 
8. maijā, grozījumu iesniegšanas termiņš būs 24. maijs, grozījumu izskatīšana notiks 
19. jūnijā un balsošana 12. jūlijā.

20. Faktu vākšanas misija Berlīnē (2011. gada 23.–24. novembris)

Uzstājās: priekšsēdētāja, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard Antoni 
Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland un Victor 
Bostinaru. 

Nobeigumā priekšsēdētāja lūdza delegācijas locekļus pēc iespējas drīz panākt 
vienošanos, lai komiteja varētu apstiprināt darba dokumentu. 

21. B daļas lūgumraksti

Pēc rakstisku atbilžu saņemšanas no Komisijas tika slēgta šādu lūgumrakstu izskatīšana: 
Nr. 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 0006/2009, 
1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 0129/2010, 
0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 0248/2011, 
0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 0616/2011, 
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0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 0843/2011, 
0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 0931/2011, 
0952/2011 un 0991/2011. 

Lūgumrakstus Nr. 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 un 0901/2011 
nolēma pārvietot no B daļas uz A daļu un apspriest kādā no nākamajām sanāksmēm.  

21. Nākamās sanāksmes datums un vieta 

2012. gada 8. maijā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Sanāksmi slēdza plkst. 18.40.

Pielikumi:
Saraksts ar lūgumrakstiem, kas kopš iepriekšējās sanāksmes (2012. gada 19. un 20. martā) ir 
atzīti par pieņemamiem
Saraksts ar lūgumrakstiem, kas jāslēdz saskaņā ar pielikumu priekšsēdētāja piezīmēm
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