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Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2012)0619

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2012. gada 9. jūnijā plkst. 09.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta otrdien, 2012. gada 9. jūnijā plkst. 09.15 priekšsēdētājas Erminia 
Mazzoni vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ (2012)206_1v0

Priekšsēdētāja paziņoja, ka šajā sanāksmē konkrēti notiks diskusija par Lūgumrakstu 
komitejas 2011. gada ziņojumu, ko izstrādājis kolēģis Giles Chichester, par 
lūgumrakstu attiecībā uz ACTA izskatīšanu, Eiropas ombuda gada ziņojumu, kā arī 
lūgumu izstrādāt īpašu ziņojumu par izmeklēšanu sūdzības lietā pret Eiropas Komisiju 
attiecībā uz Vīnes lidostas paplašināšanu, lūgumrakstiem par Eiropas skolu, 
lūgumrakstu par analīzi attiecībā uz kaļķakmens karjera padziļināšanas projekta 
ietekmi uz grunstūdeņiem Šarantā, Francijā, kā arī lūgumrakstiem attiecībā uz prasību 
pievienoties tirdzniecības kamerām Vācijā un Austrijā. Visbeidzot tiks izskatīti vairāki 
atzinumi, ko izstrādājuši Adina-Ioana Vălean, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Margrete Auken un Nikolaos Salavrakos.

Peter Jahr izteica vēlmi nākamajā sanāksmē ziņot par darba kārtības projekta 12. un 
13. punktu (ziņojumi par attiecīgi informatīvu misiju Berlīnē un Rumānijā)  Viņš 
informēja, ka Philippe Boulland nepiedalīsies. Iliana Malinova Iotova nepiekrita šim 
priekšlikumam. Peter Jahr piekrita neatsaukt 12. punktu, taču prasīja pārnest 
13. punktu. Margrete Auken atbalstīja 12. punkta pārnešanu.

Darba kārtība tika pieņemta ar vienu grozījumu, un 13. punkts tika pārnests uz nākamo 
sanāksmi.

2. Šā gada 19. un 20. marta, 24. aprīļa un 28. maija sanāksmju protokolu 
apstiprināšana

2012. gada 19. un 20. marta, 24. aprīļa un 28. maija sanāksmju protokoli tika 
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apstiprināti.

3. Vadības paziņojumi

Tika izplatīts pielikums priekšsēdētājas paziņojumiem par dažu lūgumrakstu atkārtotu 
izskatīšanu vai slēgšanu minēto iemeslu dēļ, lai komitejas locekļi varētu iesniegt 
komentārus. Ja komentāru par ieteikumiem nebūs, ieteikumi tiks uzskatīti par 
pieņemtiem.

Priekšsēdētāja paziņoja, ka no nākamās sanāksmes sesijas dokumenti tiks iekļauti 
pielikumā un nosūtīti visiem komitejas locekļiem. Šajos dokumentos tiks skarti 
jautājumi, kas tiek uzskatīti par nedaudz apšaubāmiem un kas varētu nebūt 
Lūgumrakstu komitejas kompetencē, lai ikviens varētu iepazīties ar tiem un novērtēt to 
atbilsmi.   

4. Dažādi jautājumi

Nav.

5. Atzinums par administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā
(2012/2024(INI)) (JURI)
Referents: AUKEN (Verts/ALE)
– grozījumu izskatīšana
– atzinuma projekta pieņemšana

Uzstājās: priekšsēdētāja un Margrete Auken.
Notika balsojums par grozījumiem.
Atzinumu pieņēma, 18 deputātiem balsojot „par”, nevienam deputātam nebalsojot 
„pret” un 0 deputātiem atturoties.

6. Atzinums par 28. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību (2010. gads)

(2011/2275(INI) (JURI)
Referents: GERINGER de Oedenberg (S&D)

– grozījumu izskatīšana
– atzinuma projekta pieņemšana

Uzstājās: priekšsēdētāja un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Notika balsojums par grozījumiem.
Atzinumu pieņēma, 18 deputātiem balsojot „par”, nevienam deputātam nebalsojot 
„pret” un 0 deputātiem atturoties.

7. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
programmas „Tiesības un pilsonība” laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam 
izveidošanu (COD 2011/0344) (LIBE)
Referents: VALEAN (ALDE)
– grozījumu izskatīšana
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Uzstājās: priekšsēdētāja, Tania Schroeter (Komisijas pārstāve), Jarosław Leszek 
Wałęsa un Michael Cashman.
Balsojums notika 2012. gada 12. jūlijā

8. Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību — 2011. gads (Reglamenta 202. 
panta 8. punkts)) 2011/2317(INI)
Referents: CHICHESTER (ECR)
(balsošana: 2012. gada 12. jūlijā)
– grozījumu izskatīšana

Uzstājās: priekšsēdētāja, Giles Chichester (referents norādīja uz vispārīgām idejām, 
kas izriet no saņemtajiem grozījumiem, un uz punktiem, attiecībā uz kuriem ir 
paredzēts kompromiss), William Floyd (Komisijas pārstāvis), Michael Cashman 
(vērsa uzmanību uz Budžeta kontroles komitejas faktu vākšanas misiju Spānijā, kura 
būtu jāinformē par šīs komitejas paveikto darbu attiecībā uz īpašumtiesību problēmu 
Spānijas piekrastē), Willy Meyer (norādīja uz paveikto attiecībā uz Ley de Costas 
Spānijā), Margrete Auken un Peter Jahr.

Balsojums notika 2012. gada 12. jūlijā

*

Sanāksme atsākās plkst. 10.00 Peter Jahr vadībā.

* 

9. Atzinums par budžeta pamatnostādnēm 2013. gadam – pārējās iedaļas - ombuds 
(2012/2092 (BUD))
Referents: SALAVRAKOS (EFD)
(balsošana: 2012. gada 12. jūlijā)
– atzinuma projekta izskatīšana
Uzstājās: priekšsēdētājs un Nikolaos Salavrakos.
Termiņš grozījumu iesniegšanai ir 2012. gada 17. jūlijs.
Balsojums notiks 2012. gada 19. septembrī

10. Atzinums par 2011. gada ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
piemērošanu - COM (2012)169.
(2008/0000(INI))
Referents: VALEAN (ALDE)
(balsošana: 2012. gada 12. jūlijā)
– atzinuma projekta izskatīšana
Uzstājās: priekšsēdētājs, Julien Desmedt (Komisijas pārstāvis), Zoltán Bagó, Victor 
Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un MargreteAuken.
Termiņš grozījumu iesniegšanai ir 2012. gada 26. jūnijs.
Balsojums notika 2012. gada 12. jūlijā

11. Latvijas valstspiederīgā G. K. iesniegtais lūgumraksts Nr. 1221/2011 par privātās 
dzīves tiesību pārkāpšanu ar ACTA nolīgumu (viltošanas novēršanas 
tirdzniecības nolīgums) un
Polijas valstspiederīgā Iwo Domeracki iesniegtais lūgumraksts Nr. 116/2012 par 



PV\909558LV.doc PE494.496v01-004/11 PV\90955

LV

viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu un
Polijas valstspiederīgā Mateusz Wójtowicz asociācijas "Forum Rdzawka" vārdā 
iesniegtais lūgumraksts Nr. 142/2012, kam pievienoti divi paraksti, par iestāšanos 
pret viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu ACTA un
Vācijas valstspiederīgā Joachim Scholz iesniegtais lūgumraksts Nr. 203/2012 par 
viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu un
Apvienotās Karalistes valstspiederīgā Alex Wilks "AVAAZ" vārdā iesniegtais 
lūgumraksts Nr. 223/2012, kam pievienoti 2,5 miljoni parakstu, par ACTA
(lūgumrakstu iesniedzēju klātbūtnē)

Uzstājās: priekšsēdētājs, Alex Wilks (lūgumraksta iesniedzējs), Pedro Velasco 
Martins (Komisijas pārstāvis), David Martin (par ACTA jautājumu atbildīgais Eiropas 
Parlamentā, ierosināja noraidīt šo nolīgumu, norādot uz bažām par nevēlamām sekām, 
kas izriet no tā teksta, jo īpaši attiecībā uz privātpersonu kriminālatbildību, jēdziena 
"komerciāls mērogs" definīciju, interneta pakalpojumu sniedzēju lomu un iespējamu 
ģenērisko zāļu aprites pārtraukšanu; viņš uzsvēra ACTA negatīvo ietekmi īpaši uz 
iekšējo tirgu, sabiedrības brīvībām un starptautisko tirdzniecību; viņš ieteica 
Lūgumrakstu komitejai diskutēt par Tiesas spriedumu, ar kuru tai ir jānāk klajā 
tuvākajā laikā, par ACTA likumību, Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Ana Miranda 
(izteicās arī par risku Eiropas Savienībai, ja ACTA tiktu pieņemts), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (atgādināja par sabiedrības mobilizēšanos, kas liek 
Parlamentam reaģēt), Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller (atsaucās uz ACTA 
bīstamību attiecībā uz cilvēkiem ārpus Eiropas, kuriem nav iespējas tikt uzklausītiem, 
piemēram, zāļu jautājumā), Victor Boştinaru, Margrete Auken, Rainer Wieland, Iliana 
Malinova Iotova, Keith Taylor un Peter Jahr, kurš ieteica strādāt kopā ar citām par šo 
jautājumu atbildīgajām komitejām: Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju, 
Juridisko komiteju, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju un Attīstības 
komiteju. Lielākā daļa runātāju atbalstīja šā tirdzniecības nolīguma noraidīšanu.

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana paliks atklāta, lai vajadzības gadījumā tos varētu
izskatīt vēlāk.

* * *

Sanāksme atsākās plkst. 11.00 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

* * *

12. Ziņojums par informatīvo misiju Berlīnē (2011. gada 23. un 24. novembrī)
– grozījumu izskatīšana
– piekrišana
Uzstājās: priekšsēdētāja, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru un Philippe Bouland.
Lēmums: iesniegt grozījumus. 
Termiņš: 2012. gada 26. jūnijs.

* * *

Sanāksme atsākās plkst. 15.08 priekšsēdētājas Erminia Mazzoni vadībā.

* * *
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13. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Priekšsēdētāja pievērsās šādiem paziņojumiem:

1) Ombuda īpašais ziņojums par administratīvu kļūmi Komisijā un Vīnes 
lidostas paplašināšanās procedūra

– šā īpašā ziņojuma izstrādāšana tika uzticēta Verts: Margrete Auken. Oficiāla atļauja 
ir jāpieprasa Komiteju priekšsēdētāju konferencei.

. 
2) Turpmākie pasākumi pēc diskusijas attiecībā uz ECI Eiropas Parlamenta 
publiskajām uzklausīšanām – noteikumu maiņa un tās iespējamā ietekme

– pēc koordinatoru ārkārtas sanāksmes Strasbūrā koordinatoriem tika izplatīts 
pārskatīts teksts, un viņi pieņēma zināšanai to, ka tas tiks izmantots debates virzībai 
par šo jautājumu, kā arī tam piekrita. Tika nolemts rīkot tikšanās ar priekšsēdētāja 
vietnieku Georgios Papastamkos, ja iespējams, jūlija sesijas laikā Strasbūrā un ar 
Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāju Klaus-Heiner Lehne, kā arī 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Maros Sefcovic.

3) Ārkārtas procedūras pieprasījums attiecībā uz tikko reģistrētu lūgumrakstu.

– Lūgumraksts Nr.0771/2012 par ierosināto izgāztuvi netālu no Romas un Pian 
dell'Olmo tika atzīts par nepieņemamu jautājuma specifisko un ārkārtas īpašību dēļ

4) Īpašas debates par saņemtajiem lūgumrakstiem attiecībā uz slānekļa gāzes 
izpēti un ieguvi ES.

– koordinatori apstiprināja īpaša darbsemināra rīkošanu par šo jautājumu 9. oktobra 
pēcpusdienā –  komitejas sanāksmes paildzināšana par pusotru dienu, lai debatētu par 
šo jautājumu. Tika aicināti piedalīties citu komiteju, jo īpaši ENVI un ITRE, locekļi, 
kā arī lūgumrakstu iesniedzēji. Tika padarīti pieejami ENVI komitejas par šo 
jautājumu iepriekš sagatavotie dokumenti, kā arī tabula, kurā ir norādīti par šo 
jautājumu saņemtie lūgumraksti. Koordinatori apsvērs sīkāk izstrādātus priekšlikumus 
par šo darbsemināru nākamajā sanāksmē.

5) Neformālajā darba grupa Ley de Costas lietā notiekošais darbs.

– koordinatori iepazinās ar sīki izstrādātu anketu, kas ir sagatavota Spānijas iestāžu 
ievērībai, un piekrita, ka priekšsēdētājam būtu tā jānosūta Spānijas iestādēm.  

6) Sākotnējās darba kārtības izskatīšana, 12. jūlija sanāksme.

– svarīgākos jautājumus pieņēma zināšanai, un nākamās sanāksmes darba kārtības 
projekts tiks drīz izplatīts, lai to apstiprinātu ar rakstiskas procedūras starpniecību.

7) Informatīvie jautājumi:



PV\909558LV.doc PE494.496v01-006/11 PV\90955

LV

 uzaicinājums komitejas locekļiem piedalīties Reģionu komitejas sanāksmē 
28. jūnija pēcpusdienā (ENVI komitejā). Sekretariāts apmeklēs šo sanāksmi 
komitejas vārdā.

 Jauna "profila un korporatīva logo" izskatīšana komitejas prezentācijas 
darbam. Koordinatori iepazinās ar ierosināto dizainu. 

14. Eiropas ombuda Nikiforos Diamandouros uzstāšanās par savu gada ziņojumu 

Uzstājās: priekšsēdētāja, Nikiforos Diamandouros (Eiropas ombuds atsaucās uz sava 
dienesta, kas arī ir bez maksas, papildinošo raksturu attiecībā uz Lūgumrakstu 
komiteju; viņš norādīja, ka no statistikas viedokļa 2011. gadā kopumā ir saņemtas 
2510 sūdzības no privātpersonām un NVO, ka 22 000 pilsoņu ir izmantojuši Ombuda 
pakalpojumus, neskatoties uz to, ka 2011. gadā ir saņemts par 111 sūdzībām mazāk 
nekā 2010. gadā; Spānija, Vācija, Polija un Beļģija ir valstis, kuras visbiežāk izmanto 
Ombuda pakalpojumus; norādīja, ka ir izdotas interaktīvas norādes visās Kopienas 
valodās, lai palīdzētu pilsoņiem vērsties pie Obmuda), Jens Nymand-Christensen 
(Komisijas pārstāvis), Nicole Sinclaire (uzskatīja Ombudam piešķirto finansējumu par 
pārmērīgu), Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Philippe Boulland un Victor 
Boştinaru.

15. Iepazīstināšana ar īpašo ziņojumu par izmeklēšanu sūdzības lietā 
Nr. 2591/2010/GG  pret Eiropas Komisiju
(par Vīnes lidostas paplašināšanu)

Uzstājās: priekšsēdētāja, Nikiforos Diamandouros (Eiropas ombuds), Jean-François 
Brakeland (Komisijas pārstāvis), Victor Boştinaru, Peter Jahr un Margrete Auken.
Šā ziņojuma izstrāde tika uzticēta Verts grupa un Margrete Auken.

Sanāksme atsākās plkst. 17 priekšsēdētāja vietnieces Chrysoula Paliadeli vadībā.

16. Polijas valstspiederīgās Barbara Mazurkiewicz-Zaleska iesniegtais lūgumraksts 
Nr. 353/2011 , kam pievienoti 74 paraksti, par budžeta samazinājumu Eiropas 
skolām un
APEEE (Eiropas skolas skolēnu vecāku asociācija) iesniegtais lūgumraksts 
Nr.478/2011 ar 1365 parakstiem par budžeta samazināšanas sekām uz Eiropas 
skolu sistēmas darbību
(piedaloties asociācijai "Interparents" un Vecāku asociācijai)

Uzstājās: priekšsēdētāja, Ana Gorey ("Interparents" pārstāve), Rachel Harvey-Kelly 
(Padomes pārstāve), Marco-Umberto Moricca (Komisijas pārstāvis), Peter Jahr, 
Gerald Häfner un Victor Boştinaru.

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana paliek atklāta. Budžeta kontroles komitejai, 
Budžeta komitejai, Kultūras un izglītības komitejai un Eiropas Savienības Padomei ir 
lūgts izstrādāt atzinumu.
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17. Vācijas valstspiederīgā Bernhard Kempen sešu uzņēmumu vārdā iesniegtais 
lūgumraksts Nr. 725/2011 par prasību pievienoties Vācijas un Austrijas 
tirdzniecības kamerām

(lūgumraksta iesniedzēja klātbūtnē)
Uzstājās: priekšsēdētāja, Bernhard Kempen (lūgumraksta iesniedzējs), Kai 
Boeddinghaus (jurists lūgumraksta iesniedzēja vārdā), Konstantinos Dimitriadis 
(Komisijas pārstāvis), Gerald Häfner, Jürgen Creutzmann un Victor Boştinaru.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz tiks saņemta papildu 
informācija no Eiropas Komisijas. Juridiskajai komitejai un Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komitejai ir lūgts sniegt atzinumu.

18. Francijas valstspiederīgā Ivan Martin ADEVAC un "Stop Nuisances" vārdā 
iesniegtais lūgumraksts Nr. 1617/2009 par analīzi attiecībā uz kaļķakmens 
karjera padziļināšanas projekta "des Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, 
Šaranta)  ietekmi uz grunstūdeņiem 

(lūgumraksta iesniedzēja klātbūtnē)
Uzstājās: priekšsēdētāja, Ivan Martin (lūgumraksta iesniedzējs, iesniedza sīki 
izstrādātus komentārus par šā jautājuma attīstību, kā arī dokumentus, kas pamato viņa 
pieņēmumus, apstrīdot Šarantas prefektūras izdoto oficiālo atzinumu), Balazs Horvath 
(Komisijas pārstāvis), Peter Jahr, Victor Boştinaru un Margrete Auken.
Lēmums: lūgumraksta izskatīšana paliek atklāta, līdz jūlija beigām, kad tiks saņemta 
papildu informācija no Eiropas Komisijas. Iespējama faktu vākšanas misija uz vietas 
būs atkarīga no koordinatoru lēmuma.

* * *

19. Lūgirmraksti, kurus ir ierosināts slēgt, pamatojoties uz Komisijas rakstisko 
atbildi vai citiem saņemtajiem dokumentiem

Tiek slēgti šādi lūgumraksti: Nr.
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

No "B" sadaļas tiek pārcelti un paliek atvērti šādi lūgumraksti:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.
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20. Nākamās sanāksmes laiks un vieta

Briselē, ceturtdien, 2012. gada 12. jūlijā 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30.

*
* *

Sanāksme tika slēgta plkst. 17 priekšsēdētāja vietnieces Chrysoula Paliadeli vadībā.
* *
*

Pielikumi:

Lūgumrakstu saraksts, kuri kopš pēdējās sanāksmes (2012. gada 24. aprīlī) ir atzīti par 
nepieņemamiem
Lūgumrakstu saraksts, kuri no jauna jāatver, jāslēdz vai jāatsauc saskaņā ar pielikumu 
priekšsēdētājas paziņojumiem.
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