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2013. gada 22. janvārī plkst. 9.00 – 12.30
BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta pirmdien, 2013. gada 21. janvārī, plkst. 15.05 Carlos José Iturgaiz 
Angulo (priekšsēdētājas vietnieka) vadībā.

Priekšsēdētājs sveica Saksijas Landtāga deputātu delegāciju, kura bija ieradusies pēc EP 
deputāta Peter Jahr ielūguma (Kristīgi demokrātiskās savienības Lūgumrakstu komitejas 
darba grupa). Delegācijā bija septiņi deputāti, un to vadīja Hannelore Dietzschold.

1. Darba kārtības pieņemšana

Priekšsēdētājs paziņoja galvenos jautājumus, kas tiks apspriesti šajā sanāksmē; tie ir:
 faktu vākšanas vizīte Itālijā — debates par ziņojumu;
 lūgumraksti par bišu mirstību un ĢMO;
 ar atkritumiem saistītās problēmas Bulgārijā, Grieķijā un Portugālē;
 balsojums par M. Auken ziņojumu attiecībā uz ombudam iesniegto sūdzību par Vīnes 

lidostu;
 pirmā viedokļu apmaiņa par IVN direktīvas pārskatīšanu — N. Chountis atzinums;
 lūgumraksti attiecībā uz gāzes rūpnīcām un sašķidrinātas dabasgāzes krātuvēm —

ietekme uz vidi;
 Slovākija — enerģētikas nozares pārstāvju lūgumraksts.

Lūgumrakstu iesniedzēji piedalīsies šādu lūgumrakstu izskatīšanā:
- 22. punkts: lūgumraksts Nr. 1148/2012;
- 5. punkts: lūgumraksts Nr. 812/2011, Silvia Beltran Pallares par bišu mirstības 

problēmām, kuru aizstās lūgumraksta iesniedzējs, kas iesniedza nākamajā punktā 
minēto lūgumrakstu;

- 6. punkts: lūgumraksts Nr. 198/2012, Olivier Belval, Francijas Nacionālās apikultūras 
apvienības (Union Nationale de l'Apiculture Française — UNAF) priekšsēdētājs, un 
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A. Furet, UNAF pārstāve;
- 8. punkts: lūgumraksts Nr. 1353/2011, D. kungs un kundze par atkritumu izgāztuvi

Bulgārijā;
- 9. punkts: lūgumraksts Nr. 212/2008, I. Papadopoulos par atkritumu izgāztuvēm 

Grieķijā;
- 15. punkts: lūgumraksts Nr. 1107/2011, Daniela Spera par Itālijas pārstrādes iekārtas 

projektu;
- 16. punkts: lūgumraksts Nr. 0024/2012, D. Spera un R. Giurastante par problēmām 

gāzes cauruļvada būvniecībā Apūlijā, Itālijā;
- 17. punkts: R. Giurastante un citi par lūgumrakstiem, kas saistīti ar Triestes 

gazifikācijas iekārtu. R. Giurastante arī nolasīs B. Vojko paziņojumu;
- 18. punkts: lūgumraksts Nr. 0070/2010, Sergio Diana par Sardīnijas gāzes cauruļvada 

projektu;
- 19. punkts: lūgumraksts Nr. 0013/2008, John McElligot par sašķidrinātas dabasgāzes 

terminālu Šenonas upes grīvā Īrijā.

Darba kārtību pieņēma ar šādām izmaiņām:
darba kārtības 22. punktu pārcēla pēc 14. punkta, lai nodrošinātu slovāku tulka pieejamību 
22. janvārī laikposmā no 9.30 līdz 10.00;
darba kārtības 19. punkts tika noteikts kā pēdējais punkts pēc 20. un 21. punkta, lai izpildītu 
attiecīgo locekļu lūgumu.

2. Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika 2012. gada 8. un 9. oktobrī

Protokols tika apstiprināts.

3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs informē, ka ir izdalīti priekšsēdētāja piezīmju pielikumi. Tā kā iebildumu 
nebija, tos uzskatīja par apstiprinātiem un iekļāva šīs sanāksmes protokolā.

4. Dažādi jautājumi

Citu jautājumu nebija.

5. Lūgumraksts Nr. 198/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean-Marie 
Sirvins, par ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un biškopību

6. Lūgumraksts Nr. 812/2011, ko Plataforma Europea de los Consumadores y del 
Medio Ambiente vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Silvia Beltran Pallares, 
par bišu mirstību Eiropas Savienībā

Darba kārtības 5. un 6. punkta lūgumrakstu kārtību mainīja lūgumrakstu iesniedzēju pārstāvis 
Olivier Belval, Francijas Nacionālās apikultūras apvienības (Union Nationale de l'Apiculture 
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Française — UNAF) priekšsēdētājs, kurš pārstāvēja abu minēto lūgumrakstu iesniedzējus. 
Lūgumraksta iesniedzēji norāda uz straujo bišu mirstības pieaugumu ES dalībvalstīs, ko tie 
skaidro ar intensīvu pesticīdu un herbicīdu izmantojumu.

Komisija 2012. gada februārī paskaidroja, ka ir veikti vairāki piesardzības pasākumi. Tā 
apliecināja, ka saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) „nav pietiekamu 
zināšanu par koloniju zaudējumu izraisošajiem un riska faktoriem”. Tāpēc EK secināja, ka 
saskaņā ar pieejamajām zināšanām aizliegums nebūtu pamatots. Tomēr 2013. gada 16. janvārī 
EFSA mainīja savu nostāju.

Pamatojoties uz riska novērtējumu, ko pasūtīja Eiropas Komisija, EFSA zinātnieki attiecībā uz 
bitēm ir noteikuši vairākus riskus, ko rada trīs neonikotinoīdu grupas insekticīdi.

Runātāji: priekšsēdētājs, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier un Komisijas 
pārstāvis Eric Poudelet.

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšanu turpināt un nosūtīt informāciju ENVI un AGRI komitejai 
atzinuma sniegšanai. Priekšsēdētājs arī paziņoja, ka Komisijai tiks uzdots mutisks jautājums 
ar rezolūciju. Komisijai tiks lūgta papildu informācija.

7. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Itālijā (2012. gada 29.–31. oktobrī)

Komitejas locekļi noturēja papildu apspriedi attiecībā uz ziņojumu par faktu vākšanas vizīti 
Itālijā, kurš saņēma lielu atbalstu. Ieteikumos, par kuriem nākamajā sanāksmē notiks 
balsošana, Kampānijas iestādēm ir ierosināts veikt būtiskus uzlabojumus atkritumu 
apsaimniekošanā, meklējot finansējumu jauno programmu īstenošanai. Tomēr ziņojumā ir arī 
izteikta liela kritika par situācijas pasliktināšanos Lacio, kur, kā tiek uzskatīts, ir izveidojusies 
ārkārtas situācija, kas līdzīga situācijai Neapolē 2008. gadā. Komitejas locekļi arī saņēma 
vēstuli, kurā Malagrotas atkritumu izgāztuves vadītājs Collari kungs izteicis piezīmes par 
ziņojuma projektu.

Runātāji: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (Komisijas pārstāvis).

(grozījumu iesniegšanas termiņš: 5.2.2013. plkst. 12.00 / pieņemšana: 20.2.2013.)

8. Lūgumraksts Nr. 1353/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais D. D., par 
atkritumu izgāztuves būvniecību Jambolas reģionā, Bulgārijā

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pārstāvēja aptuveni 2600 Jambolas reģiona iedzīvotāju, 
iepazīstināja ar lūgumrakstu. Izgāztuve tika izveidota 1968. gadā, un to bija paredzēts slēgt 
1997. gadā (Veselības ministrijas rīkojums).
Izgāztuves teritoriju plānots paplašināt par 50 hektāriem. Ir izvirzīta apsūdzība par IVN 
direktīvas (nav sākotnējā IVN pētījuma un nav ņemta vērā kopējā ietekme, ko neņēma vērā 
EK, kura apgalvoja, ka IVN direktīva nav piemērojama), Atkritumu poligonu direktīvas 
(poligona atrašanās vieta ir pretrunā I pielikuma noteikumiem) un PINK direktīvas noteikumu 
pārkāpumu.
Komisija nav izskatījusi jautājumu, kas saistīts ar Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma 
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integrētu novēršanu un kontroli (PINK direktīva).
Ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu tika noteikts sabiedrības līdzdalības aizliegums 
(Orhūsas konvencijas pārkāpums).

Runātāji: D. D. (lūgumraksta iesniedzējs), Antoaneta Rizova-Kalapisk (Komisijas pārstāve), 
Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta, un Bulgārijas valdībai tiks nosūtīta vēstule ar 
lūgumu sniegt papildu informāciju par šo jautājumu. Papildu informācijas iesniegšana tiks 
lūgta arī Komisijai.

9. Lūgumraksts Nr. 212/2008, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Ioannis
Papadopoulos, par atkritumu izgāztuvju veidošanu Grieķijā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu apsaimniekošanas prakse Grieķijā ir 
nepieņemama, kas nozīmē, ka Grieķijai tiks piemērots naudas sods par katru atkritumu 
izgāztuvi, kura neatbilst ES prasībām, un ka, lai no šā soda izvairītos, atkritumu izgāztuves 
tiek steidzami veidotas Karvounari teritorijā, kur tiek audzēti liellopi un aitas, un Levkimi, kas 
ir tūristu iecienīta teritorija. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pirms atkritumu izgāztuvju 
izveides ir jāveic neatkarīgs ietekmes uz vidi novērtējums.
Komisiju pārstāvēja Ioannis Couniniotis, kurš komiteju informēja, ka Komisija šajā saistībā 
gatavojas nosūtīt brīdinājuma vēstuli. Viņš atzina, ka IVN direktīvā ir nepilnības.

Runātāji: Ioannis Papadopoulos (lūgumraksta iesniedzējs), Ioannis Couniniotis (Komisijas 
pārstāvis), priekšsēdētājs, Angelika Werthmann.

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiks turpināta līdz vizītei uz Grieķiju, ko plānots veikt 
2013. gada maijā. Tiek gaidīta papildu informācija no Komisijas Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ĢD.

Rainer Wieland vērsās pie Komisijas ar lūgumu sniegt sīkāku informāciju par lūgumrakstu 
Nr. 534/2012.

10. Lūgumraksts Nr. 922/2011, ko Associación de Vecisnos Nuestra Señora de la 
Asunción vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais L. A. G., par Duero upes 
piesārņošanu ar neattīrītiem notekūdeņiem, pārkāpjot Direktīvu 91/271/EEK par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu

Komisiju pārstāvēja Jose Rizo Martin, kurš norādīja, ka Komisija šajā jomā aktīvi rīkojas —
ir sāktas pārkāpumu procedūras, un Spānijas iestādes ir informētas par situāciju.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka lūgumraksta izskatīšana ir slēgta, taču Spānijas vietējām iestādēm 
tiks nosūtīta vēstule ar jautājumu par to, kāpēc tās nav reaģējušas.
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11. Koordinatoru sanāksme plkst. 17.30 – 18.30 (aiz slēgtām durvīm)

* * *
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2013. gada 22. janvāris

Sanāksme tika atklāta otrdien, 2013. gada 22. janvārī, plkst. 9.10 Carlos José Iturgaiz Angulo
(priekšsēdētājas vietnieka) vadībā.

12. Priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

I. Uzraudzības komitejas izveides sanāksme atbilstoši noteikumiem ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām — 2013. gada 23. janvāris

Komitejas locekļi iepazinās ar sanāksmes programmu un pavaddokumentiem, 
pilnvarojot sekretariātu pārstāvēt komiteju šajā pasākumā, iepazīstoties arī ar 
piezīmēm par turpmāko darbību saistībā ar lūgumrakstiem, kas attiecas uz 
invaliditāti.

II. Atzinuma sagatavotāju iecelšana atzinuma sniegšanai

 29. ikgadējais ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanu (COM(2012)0714) 
(JURI)
Atzinumu sagatavos EFD grupas pārstāvis EP deputāts Roger Helmer
(Lielbritānija, EFD).

 Likvidēti pārrobežu nodokļu šķēršļi vieglajiem automobiļiem — stiprāks 
vienotais tirgus (COM(2012)0756) (IMCO)
Atzinuma projektu sagatavos PPE grupa.

 Pašiniciatīvas ziņojums par vienu Eiropas Parlamenta darbavietu (AFCO —
jāsaņem Priekšsēdētāju konferences oficiāls apstiprinājums)
Atzinuma projektu sagatavos ECR grupas pārstāvis EP deputāts Giles Chichester
(Apvienotā Karaliste, ECR); atzinuma sagatavošana atkarīga no Priekšsēdētāju 
konferences apstiprinājuma.

III. Faktu vākšanas vizītes 2013. gadā

 Vizīte uz Galisijas reģionu Spānijā (12.–14. februāris). Komitejas locekļi 
apstiprināja vizītes programmas projektu un uzklausīja P. Boulland (Francija, 
PPE) priekšlikumu sākt misiju 24 stundas ātrāk. Galīgais lēmums par detalizētu 
programmu tiks pieņemts, vienojoties delegācijas dalībniekiem, pēc tam, kad 
sekretariāts būs veicis papildu apspriešanos ar lūgumrakstu iesniedzējiem un 
iesaistītajām iestādēm. P. Boulland tika iecelts par faktu vākšanas vizītes vadītāju.

 Vizīte uz Spāniju saistībā ar Ley de Costas lūgumrakstiem. Šīs misijas 
veikšanai joprojām nav saņemta atļauja. Darba grupa organizēs papildu sanāksmi 
ar mērķi pārskatīt situāciju un likumdošanas grafiku Spānijā attiecībā uz 
pārskatīto tiesību aktu.

 Vizīte uz Grieķiju saistībā ar atkritumu problēmām un citiem jautājumiem.
Tika apstiprināti galvenie mērķi vizītei no 29. līdz 31. maijam. Tomēr 
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N. Salavrakos norādīja, ka šie datumi viņam noteikti nav piemēroti. Politiskajām 
grupām līdz nākamajai koordinatoru sanāksmei ir jānorīko savi locekļi un jāieceļ 
delegācijas vadītājs.

IV. Papildu faktu vākšanas vizītes pieprasījums

PPE grupa iesniedza oficiālu pieprasījumu, kurā lūdza nosūtīt delegāciju vizītē uz 
Franciju ar mērķi veikt izmeklēšanu saistībā ar lūgumrakstiem par ierosināto 
Notre-Dames des Landes lidostas būvniecību Nantes tuvumā (lūgumraksts 
Nr. 1342/2012, Nr. 1632/2012 un Nr. 1645/2012).

Koordinatori piekrita izskatīt šo pieprasījumu atkārtoti, kad komiteja būs 
pieņēmusi lēmumu par šiem lūgumrakstiem, ko šobrīd plānots izdarīt martā vai, 
visticamāk, komitejas aprīļa sanāksmē. Tie arī piekrita, ka lūgumraksti jāatzīst par 
pieņemamiem un Komisijai jāpieprasa ziņojuma iesniegšana līdz attiecīgajai 
komitejas sanāksmei.

V. Lūgumraksti par bērnu labklājības problēmām Dānijā

Koordinatori vienojās, ka Dānijas iestādēm tiks nosūtītas vēstules saistībā ar 
lūgumrakstu Nr. 965/2011 un Nr. 1078/2012 un Austrijas iestādēm — vēstule 
saistībā ar pēdējo minēto lūgumrakstu. Līdzīgā kārtā tika izskatīts lūgumraksts 
Nr. 954/2012 un Nr. 965/2012, jo tie attiecas uz līdzīgiem jautājumiem. Tika 
nolemts šos lūgumrakstus iekļaut nākamās sanāksmes darba kārtībā.

VI. Uzklausīšana par ES pilsonību — organizēšana un programma

Koordinatori apstiprināja programmu iesniegtajā redakcijā.

VII.Uzklausīšanas organizēšana, pamatojoties uz lūgumrakstu, ko iesniedza 
Eiropas Federālistu kustība un citi (A. Duff un J. Leinen lūgumraksti)

Koordinatori vienojās, ka sekretariātam jāturpina apspriešanās, lai nodrošinātu, ka 
uzklausīšana var notikt ierosinātajā datumā — 24. septembrī. Ja iespējams, 
koordinatoru marta sanāksmē vajadzētu iesniegt programmas projektu.

VIII. Dažādi jautājumi

 Komisijas uzraudzības pasākumi attiecībā uz EP rezolūciju par dzīvnieku 
labturību
 Vēstule, kas saņemta no Malagrotas atkritumu izgāztuves (Lacio) 
īpašnieka M. Cerroni

Koordinatori iepazinās ar šo informāciju un M. Cerroni vēstules saturu.

Pēc tam viņi iepazinās ar sekretariāta iesniegtajiem dokumentiem par tiem 
lūgumrakstu iesniedzējiem, kas bija saņēmuši izdevumu atmaksu par ierašanos 
komitejas sanāksmēs 2012. gadā, un izmaksātajām naudas summām. No šīs 
informācijas izriet, ka izdevumu atmaksu saņēma 22 personas, kas ir 10 % no 
personām, kuras ieradās uz komitejas sanāksmēm.
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Koordinatori vienojās par komitejas februāra sanāksmes programmas projekta 
izskatīšanu, izmantojot rakstisku procedūru.

13. Ziņojums attiecībā uz Eiropas ombuda īpašo ziņojumu par tā veikto izmeklēšanu 
attiecībā uz sūdzību Nr. 2591/2010/GG pret Eiropas Komisiju (par Vīnes lidostas 
paplašināšanu) (INI 2012/2264)

Referente: Margrete Auken (Verts/ALE)
Runātāji: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

Balsojuma rezultāts: ziņojums tika pieņemts vienprātīgi, 19 deputātiem balsojot „par”. Tika 
apstiprināts 1., 2., 3., 6., 8., 10., 13. un 14. grozījums un pieņemti kompromisi par 6., 6.a, 7.a, 
8.a un 11. punktu un 13. punkta pirmo daļu.

(2013. gada marta plenārsēde)

Sanāksme turpinājās priekšsēdētājas vietnieces Chrysoula Paliadelia vadībā.

14. Atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma pārskatīšanu (grozījumi 
Direktīvā 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu) (ENVI) (COM(2012)0628, galīgā redakcija (26.10.2012.) —
2012/0297(COD))

Referents: Nikolaos Chountis (GUE)

- Pirmā viedokļu apmaiņa
Visi komitejas locekļi vienojās, ka, ņemot vērā daudzos lūgumrakstus, kas saņemti par šo 
jautājumu, un acīmredzamās nepilnības esošajā direktīvā, jautājums ir uzskatāms par 
nozīmīgu. Tika nolemts, ka šāda veida jautājumā ir nepieciešama liela publicitāte un plaši 
komunikācijas pasākumi, ņemot vērā daļu dalībvalstu nevēlēšanos uzlabot IVN direktīvas 
ietekmi atbilstoši Komisijas centieniem un dažu dalībvalstu (piemēram, Apvienotās 
Karalistes) vēlmi to mazināt vēl vairāk.

Runātāji: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (Komisijas pārstāvis), Margrete Auken, 
Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.

(Otrā viedokļu apmaiņa notiks: 20.2.2013. / izskatīšana: 20.3.2013. / grozījumu iesniegšanas 
termiņš: 27.3.2013. / grozījumu izskatīšana: 24.4.2013. / pieņemšana: 27.5.2013.)

15. Lūgumraksts Nr. 1148/2012, ko Itālijas–Slovākijas enerģētikas konsorcija vārdā 
iesniedza Slovākijas valstspiederīgā Denisa Lastovkova, par enerģētikas nozari 
Slovākijā

Lūgumraksta iesniedzēja iepazīstināja ar savu lūgumrakstu par atomelektrostacijas 
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ekspluatācijas izbeigšanu Jaslovske Bohunice. Šīs atomelektrostacijas slēgšana bija 
priekšnoteikums, lai Slovākija varētu iestāties ES, un tāpēc šo lēmumu nav iespējams mainīt. 
Tomēr ir aktuāls jautājums par drošību un atomelektrostacijas slēgšanas budžetu, kas 
savulaik, šķiet, ir ticis neprecīzi aprēķināts. Lūgumraksta iesniedzēja ierosina sazināties ar 
valsts uzņēmumu JAVYS, kurš ir atbildīgs par ekspluatācijas pārtraukšanas procesu.

Komisiju pārstāvēja Thomas Kirchner.

Runātāji: Denisa Lastovkova (lūgumraksta iesniedzēja), Thomas Kirchner (Komisija), 
Jaroslav Paška, Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Lēmums: turpināt lūgumraksta izskatīšanu, sagatavot vēstuli JAVYS par plānotajām slēgšanas 
izmaksām un nosūtīt vēstuli ITRE, lūdzot sniegt atzinumu. Tiek gaidīta papildu informācija 
no Komisijas.

16. Lūgumraksts Nr. 1107/2011, ko Associazione Legami Ionici vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Daniela Spera, par ENI Taranto pārstrādes iekārtas 
projektu

un

17. Lūgumraksts Nr. 24/2012, ko Comitato Legamjonici un Associazione Greenaction 
Transnational vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie Daniele Spera un Roberto 
Giurastante, par gāzes vada būvniecību Apūlijā, Itālijā

Lūgumraksta iesniedzēja iepazīstināja ar abiem saviem lūgumrakstiem. Komisiju pārstāvēja 
Jill Michielssen un Paolo Caricato.

Runātāji: Daniela Spera (lūgumraksta iesniedzēja), Margrete Auken, Peter Jahr.

Lēmums: turpināt abu lūgumrakstu izskatīšanu un lūgt papildu informāciju Komisijai.

18. Lūgumraksts Nr. 483/2007, ko organizācijas „Zemes draugi” vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Roberto Giurastante, par Kopienas vides tiesību aktu 
pārkāpumiem saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un par 
bīstamām rūpnieciskām ražotnēm (Seveso direktīva)

un

19. Lūgumraksts Nr. 1147/2008, ko Greenaction Transnational vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Roberto Giurastante, par iespējamo regazifikācijas 
rūpnīcas celtniecību Triestes reģiona (Itālija) tuvumā,

un

20. Lūgumraksts Nr. 1472/2009, ko „Alpe Adria Green” vārdā iesniedza Slovēnijas 
valstspiederīgais Bernard Vojko, par plānoto gāzes terminālu Triestē (Itālija),

un
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21. Lūgumraksts Nr. 960/2011, „Alpe Adria Green” vārdā iesniedza Slovēnijas 
valstspiederīgais Bernard Vojko, par gāzes termināļu būvniecību Triestes līcī 
(Itālija)

Lūgumrakstu iesniedzēji Roberto Giurastante un Bernard Vojko iepazīstināja ar saviem 
lūgumrakstiem. Komisiju pārstāvēja Ion Codescu.

Runātāji: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru.

Lēmums: turpināt lūgumrakstu izskatīšanu. Itālijas, Slovēnijas un Horvātijas valdībai tiks 
nosūtītas vēstules, bet vēstuļu kopijas — ITRE un ENVI komitejai, kā arī vides komisāram 
Janez Potocnik. ITRE komitejai arī tika izteikts lūgums sagatavot atzinumu par šiem 
jautājumiem. Tiek gaidīta papildu informācija no Komisijas.

22. Lūgumraksts Nr. 70/2010, ko „Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sergio Diana, par GALSI (Gasdotto Algeria 
Sardegna Italia) cauruļvada finansēšanas neatbilstību ES enerģētikas politikas 
mērķiem

Lūgumraksta iesniedzējs iepazīstināja ar savu lūgumrakstu, apgalvojot, ka pirms projekta 
īstenošanas netika veikts ne ietekmes novērtējums, ne arī noturēta sabiedriskā apspriešana. 
Komisiju pārstāvēja Catherine Eginard, kura norādīja uz gāzes piegādes problēmām Eiropā.

Lēmums: turpināt lūgumraksta izskatīšanu un lūgt papildu informāciju Komisijai.

23. Lūgumraksts Nr. 13/2008, ko Kilcolgan Residents Association vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais John McElligott, par it kā esošajiem EK Direktīvas par 
stratēģisko vides novērtējumu pārkāpumiem saistībā ar sašķidrinātās dabas 
gāzes (SDG) termināla apstiprinājumu un plānošanu Šenonas grīvas (Īrija) 
tuvumā

Lūgumraksta iesniedzējs iepazīstināja ar savu lūgumrakstu. Komisiju pārstāvēja Agata Payne.
Runātāji: Paul Murphy, Philippe Boulland.

Lēmums: jāturpina lūgumraksta izskatīšana un tas jānosūta informācijai ENVI komitejai 
saistībā ar tās ziņojumu par IVN. Lūgumraksta izskatīšana arī jāiekļauj gaidāmajā vizītē uz 
Īriju, kas plānota 2013. gada septembra beigās. No Komisijas tiek gaidīta papildu informācija 
par jaunajiem aspektiem, uz kuriem norādījis lūgumraksta iesniedzējs.

24. Lūgumraksts Nr. 576/2011, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgā Anna Marie 
Thøgersen, par gāzes krātuves paplašināšanu Natura 2000 teritorijā Lille Torup

Komisiju pārstāvēja Niels Helweg-Larsen, kurš informēja komiteju, ka Komisija no Dānijas ir 
saņēmusi ietekmes novērtējumu un tas pašreiz tiek izvērtēts.
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Lēmums: turpināt lūgumraksta izskatīšanu; no Komisijas tiek gaidīta papildu informācija.

25. Lūgumraksts Nr. 650/2011, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Michalis 
Giamalakis, par pārkāpumiem saistībā ar sašķidrinātās dabasgāzes termināli 
Revithoussa salā Megaras līcī Grieķijā

OLAF pārstāvēja James Sweeney, kurš norādīja, ka lūgumraksta iesniedzējs ir izvirzījis ļoti 
nopietnas apsūdzības pret personām, politiķiem un augsta līmeņa amatpersonām. Dažas no 
apsūdzībām ir par izvairīšanos no PVN nomaksas, bet tas nav OLAF kompetencē. Reģionālās 
politikas un pilsētpolitikas ĢD pārstāvēja G. Peroulakis.

Secinājums: OLAF ar Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD starpniecību nosūtīs papildu 
dokumentus; lūgumraksta izskatīšana turpinās.

26. B daļas lūgumraksti

Tika slēgts lūgumraksts Nr. 1456/2007, Nr. 129/2008, Nr. 219/2008, Nr. 359/2008, 
Nr. 1096/2009, Nr. 688/2011, Nr. 834/2011, Nr. 1098/2011, Nr. 1256/2011, Nr. 1401/2011, 
Nr. 110/2012, Nr. 259/2012, Nr. 272/2012, Nr. 349/2012, Nr. 394/2012, Nr. 499/2012, 
Nr. 505/2012, Nr. 523/2012, Nr. 528/2012, Nr. 542/2012, Nr. 572/2012, Nr. 656/2012, 
Nr. 692/2012, Nr. 703/2012, Nr. 715/2012, Nr. 726/2012, Nr. 741/2012, Nr. 793/2012 un 
Nr. 814/2012.

Pēc komitejas locekļu pieprasījuma, tiks turpināta lūgumraksta Nr. 804/2006, Nr. 200/2012, 
Nr. 221/2012, Nr. 411/2012, Nr. 511/2012, Nr. 619/2012, Nr. 413/2012, Nr. 534/2012, 
Nr. 669/2012 un Nr. 902/2012 izskatīšana.

27. Nākamās sanāksmes datums un vieta

Briselē, 2013. gada 19. februārī plkst. 9.45 – 12.30 un plkst. 14.30 – 17.30.
Uzklausīšana par ES pilsonību

Briselē, 2013. gada 20. februārī plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30.

*
*  *

Sanāksme beidzās plkst. 12.30.
*  *
*

Pielikumi
Laikā kopš pēdējās sanāksmes (2012. gada 3 decembris) par pieņemamiem atzīto 
lūgumrakstu saraksts.
Saraksts ar lūgumrakstiem, kuri jāatsauc vai kuru izskatīšana jābeidz vai jāatsāk saskaņā ar 
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priekšsēdētāja piezīmju pielikumu.



PV\925007LV.doc 13/15 PE504.133v01-00

LV

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Elena Băsescu (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2), Chrysoula Paliadeli (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken (1/2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1/2), Giles Chichester (1/2), Nikolaos Chountis (2), Iliana Malinova 
Iotova (1), Peter Jahr (2), Lena Kolarska-Bobińska (1/2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (1), Ana Miranda (2), 
Nikolaos Salavrakos (1), Angelika Werthmann (1/2), Rainer Wieland (1/2), Tatjana Ždanoka (2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltán Bagó (1/2), Sandrine Bélier (1), Birgit Collin-Langen (2), Gerald Häfner (2), Paul Murphy (2), Jaroslav Paška (1/2), Keith Taylor 
(1), Axel Voss (2)

187 (2)

Jan Kozłowski (2)

193 (3)

Romana Jordan (2), Mojca Kleva Kekuš (2), Anna Záborská (2), Boris Zala (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 21.1.2013
(2) 22.1.2013



PE504.133v01-00 14/15 PV\925007LV.doc

LV

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Father Paul Abou Naoum, Antonio Anziani, Olivier Belval, Adriano Ciacchi, Sergio Diana, Dimitar Dimitrov, Liudmila Dimitrova, 
Stefano Ferluga, Rossana Floris, Anne Furet, Alessandro Giombbi, Roberto Giurastante, Denisa Lastovkova, John Martin McElligott, 
Francesca Naccarati, Vito Potenza, Virginia Anna Maria Rondinelli, Daniela Spera, Arlon Stock, Bernard Vojko

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Stephanos Ampatzis, Paolo Caricato, Ion Codescu, Ioannis Couniniotis, Catherine Eginard, Niels Helweg-Larsen, Thomas Kirchner, 
Gabriele Kremer, Giuseppe Manganaro, Jill Michielssen, Agata Payne, Eric Poudelet, José Rizo Martin, Antoaneta Rizova Kalapis, 
James Sweeney, Anna Wlazlo

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

EPP

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Virginie Remacle

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

Marc Giménez

Elvira Fernandez, Soultana Pantazidou



PV\925007LV.doc 15/15 PE504.133v01-00

LV

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Francesco Calazzo, Johannes Heezen, Giorgio Mussa, Georgiana Sandu, Martina Schonard, Ivette Tarrida Soler

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


