
PV\931487LV.doc PE508.040v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

PETI_PV(2012)0320_1

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2013. gada 20. martā plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta trešdien, 2013. gada 20. martā, plkst. 9.34 Erminia Mazzoni
(priekšsēdētājas) vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana PETI_OJ\930410

Priekšsēdētāja paziņoja, ka darba kārtības projekta 5. punkts (Faktu vākšanas 
apmeklējums uz Galisiju) tiks atcelts līdz nākamajai sanāksmei, jo dokuments vēl nav 
pabeigts. Viņa arī paziņoja par vairākām izmaiņām darba kārtības projekta punktu 
secībā.

Darba kārtības projektu pieņēma, kā norādīts šajā protokolā.

2. Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika

2013. gada 21.–22. janvārī PV\925007

Protokols tika apstiprināts.

3. Priekšsēdētājas paziņojumi

Priekšsēdētāja informēja deputātus, ka komitejas loceklis Simon Busuttil ir ievēlēts 
Maltas parlamentā. Viņa paziņoja, ka nosūtīs vēstuli komitejas vārdā, lai izteiktu 
pateicību par Simon Busuttil veikto darbu Lūgumrakstu komitejā un novēlētu visu to 
labāko viņa jaunajā amatā.

Pēc tam viņa informēja deputātus, ka lūgumrakstu iesniedzēji vai to pārstāvji 
piedalīsies šādu lūgumrakstu izskatīšanā:

Nr. 1459/2012, ko Open Society Foundations (Atvērtas sabiedrības fondi) vārdā 
iesniedza Ungārijas valstspiederīgā Judith Klein un ko atbalsta 12 apvienības, par 
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struktūrfondu nepareizu izmantošanu attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti dažās 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs

Nr. 1273/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Lorenzo Torto, par personu ar 
invaliditāti tiesībām strādāt algotu darbu

Nr. 1342/2012, ko ACIPA & CéDpa vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais 
Raphael Romi, par ierosināto lidostas Notre-Dame-des-Landes (Francijā) būvniecību 
un iespējamo neatbilstību ES vides tiesību aktiem

Nr. 1632/2012, ko ACIPRAN vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Alain 
Mustière un kam pievienoti 3000 paraksti, ierosinātās lidostas Notre-Dame-des-
Landes (Francijā) būvniecības atbalstam

Nr. 1645/2012, ko France Nature Environnement un 5 citu apvienību vārdā iesniedza 
Francijas valstspiederīgais Bruno Genty, pret šo pašu projektu

Nr. 1256/2012, ko Eiropas Koalīcijas par eksperimentu ar dzīvniekiem izbeigšanu 
(ECEAE) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā Michele Thew un kam 
pievienoti 220 000 paraksti, par eksperimentu ar dzīvniekiem izbeigšanu attiecībā uz 
kosmētikas līdzekļiem

Nr. 0336/2012, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais C. R., par Dānijā izplatīto 
sivēnu astes apciršanu

Nr. 1251/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Eric Catten, par 
problēmām saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi Kiprā

Nr. 0474/2012, ko „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom” vārdā iesniedza 
Ungārijas valstspiederīgais Károly Katus un kam pievienoti 1860 paraksti, par 
priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Nr. 1261/2012, ko KNOE vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgais László Kuti, par 
priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Tika izdalīts priekšsēdētājas piezīmju pielikums. Tika saņemts pieprasījums no 
Willy Meyer turpināt lūgumrakstu Nr. 1408/2010 un 1157/2010 izskatīšanu. Tā kā 
netika saņemti citi pieprasījumi vai komentāri, pielikumā ietvertie priekšlikumi tika 
apstiprināti un tiks pievienoti protokolam.

4. Dažādi jautājumi

Nav.

Klātesot Eiropas Komisijas pārstāvjiem

5. Faktu vākšanas apmeklējums uz Galisiju

Atlikts uz nākamo sanāksmi
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6. Lūgumraksts Nr. 1160/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Werner 
Sandig, par divu vējdzirnavu parku būvniecību Čehijas pierobežas reģionā Ūsti 
pie Labas un ar to saistīto kaitīgo ietekmi uz tuvumā esošo Vācijas dabas 
teritoriju vidi

Runātāji: priekšsēdētāja, Ctibor Kocman (Komisija) un Peter Jahr

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas, jo īpaši saistībā ar Čehijas varas iestāžu lēmumu attiecībā uz atļauju būvēt 
vēja ģeneratoru parku un iespējām pārsūdzēt lēmumu abām iesaistītajām pusēm.

7. Lūgumraksts Nr. 1459/2012, ko Open Society Foundations (Atvērtas sabiedrības 
fondi) vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgā Judith Klein un ko atbalsta 12 
apvienības, par struktūrfondu nepareizu izmantošanu attiecībā uz cilvēkiem ar 
invaliditāti dažās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs

Runātāji: priekšsēdētāja, Judith Klein (lūgumraksta iesniedzēja), Michael Ralph
(Komisija) Tatjana Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Jaroslav Paška un Peter Jahr

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas, jo īpaši saistībā ar tādu struktūrfondu izmantošanas rādītājiem, kas 
paredzēti pārejai no institucionālas aprūpes uz sabiedrisku aprūpi dalībvalstīs. 
Vēstules tiks nosūtītas minēto dalībvalstu varas iestādēm.
Lūgumraksts tiks nosūtīts Budžeta kontroles komitejai, lai saņemtu informāciju par 
attiecīgo struktūrfondu izmantošanu vai nepareizu izmantošanu lūgumrakstā minētajās 
ES dalībvalstīs, un Reģionālās attīstības komitejai, lai saņemtu informāciju par fondu 
izmantošanas pārredzamību un lūgtu ex ante nosacījumus turpmākā strukturālo 
instrumentu regulējuma pārskatīšanā.

8. Lūgumraksts Nr. 0279/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais I. T., par 
invaliditātes pensiju reformu Ungārijā

Runātāji: priekšsēdētāja, Ilaria Brazzodouro (Komisija), Kinga Göncz, Miguel Angel 
Martínez Martínez un Zoltán Bagó

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Deputāti apstiprināja Miguel Angel Martínez Martínez ierosinājumu 
pieprasīt Komisijai novērtējumu par apmēru, kādā krīze ietekmē personas ar 
invaliditāti vai personas, kas saņem invaliditātes pensiju, ne tikai Ungārijā bet visās 
ES dalībvalstīs. Vēstule ar šāda pētījuma pieprasījumu ir nosūtīta atbildīgajam 
komisāram.

9. Lūgumraksts Nr. 1273/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Lorenzo Torto, 
par personu ar invaliditāti tiesībām strādāt algotu darbu

Runātāji: priekšsēdētāja, Lorenzo Torto (lūgumraksta iesniedzējs), Ilaria Brazzodouro
(Komisija), Miguel Angel Martínez Martínez un Peter Jahr

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
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Komisijas. Eiropas Savienības Tiesai tiks nosūtīta vēstule ar jautājumu, kāpēc tik ilgi 
notiek lēmuma pieņemšana pārkāpuma lietā pret Itāliju par nepilnīgu 
Direktīvas 2000/78/EK transponēšanu, un pieprasīta procedūras paātrināšana. Arī 
Komisijai tiks nosūtīta vēstule ar jautājumu, kāpēc pagājis tik ilgs laiks, līdz lieta ir 
ierosināta Tiesā. Tiks nosūtīta arī vēstule Itālijas varas iestādēm, mudinot tās pilnībā 
transponēt un īstenot šo direktīvu.

Sanāksme turpinājās plkst. 11.32. Carlos José Iturgaiz Angulo (priekšsēdētājas vietnieka) 
vadībā.

10. Gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā (Reglamenta 
202. panta 8. punkts) (2013/2013 INI 2012)

Referents: Edward McMillan-Scott (ALDE)

Atzinuma sagatavotājs sniedza komitejas gada ziņojuma paskaidrojuma projektu un 
ierosināja šādu laika grafiku:

Ziņojuma projekta izskatīšana: aprīļa sanāksme (24.–25. aprīlis)
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 2. maijs
Grozījumu izskatīšana: maija sanāksme (27.–28. maijs)
Balsojums komitejā: jūnija sanāksme (19. jūnijs)
Balsojums plenārsesijā: septembra sesija

Runātāji: priekšsēdētāja, referents, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés Ramón
un Elena Băsescu

Plkst. 11.37 sanāksme turpinājās Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) vadībā.

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 11.41.

Plkst. 11.30 – 12.30 koordinatoru sanāksme (slēgta sanāksme)

11. Koordinatoru sanāksme (slēgta sanāksme)

15.00

Sanāksme tika atsākta plkst. 15.00 Erminia Mazzoni (priekšsēdētājas) vadībā.

12. Priekšsēdētājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

1) Eiropas ombuda pensionēšanās

Eiropas ombuds P. Nikiforos Diamandouros pagājušajā nedēļā paziņoja par 
pensionēšanos, kas stāsies spēkā 1. oktobrī.

Šis paziņojums nozīmē, ka Parlamentam jāuzsāk viņa amata pēcteča ievēlēšanas 
procedūra. Lūgumrakstu komitejai šajā procesā ir galvenā loma. Koordinatoriem tika 
izdalīta neliela informācija par vēlēšanu iespējamo laika grafiku.
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Jaunā ombuda ievēlēšana ietvers komitejas papildu ārkārtējas sanāksmes (datumi vēl 
jāapstiprina), kā arī uzklausīšanas, kurās var piedalīties visi Eiropas Parlamenta 
deputāti, lai noklausītos piemērotos kandidātus.

Ombuds piedalīsies komitejas 27.–28. maija sanāksmē, lai sniegtu savu 2012. gada 
ziņojumu. Komisijas ziņojums par gada ziņojumu ir jāsagatavo, jāapspriež un par to 
jānobalso ļoti ātri, lai nodrošinātu efektīvas debates septembra plenārsesijā Strasbūrā.

Koordinatori piekrita, ka saskaņā ar punktu sistēmu šoreiz ombuda gada ziņojumam 
paredzētais atzinuma sagatavotājs jānorīko EFD grupai.

2) Faktu vākšanas apmeklējumi

2013. gada 12. martā priekšsēdētājs Martin Schulz nosūtīja komitejai vēstuli ar 
jautājumu, kuriem trim no pieciem pavadošajiem deputātiem pašreizējā misijā uz 
Galisiju jākompensē izdevumi saskaņā ar Deputātu nolikuma 23. pantu. Koordinatori 
vienojās, ka izdevumi jākompensē trim Spānijas deputātiem — Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Willy Meyer un Ana Miranda. Saistībā ar to priekšsēdētājam tiks nosūtīta 
atbildes vēstule.

Koordinatori apstiprināja ierosināto programmu apmeklējumam uz Madridi (Ley de 
Costas) un apstiprināja, ka Angelika Werthmann vadīs delegāciju.

Apmeklējumam uz Grieķiju (28.–31. maijs) pagaidām dalībniekus ir pieteikušas divas 
politiskās grupas (PPE: Carlos José Iturgaiz Angulo un Clemente Mastella; S&D: 
Judith A. Merkies). Koordinatori vienojās, ka šo delegāciju vadīs Carlos José Iturgaiz 
Angulo.

Koordinatori ņēma vērā programmas projektu apmeklējumam uz Poliju (29.–
31. maijs) un norādīja, ka pagaidām apmeklējumam ir reģistrēti tikai divi dalībnieki —
Victor Boştinaru un Keith Taylor.

3) Publiskā uzklausīšana — krīzes ietekme uz Eiropas pilsoņiem (24. septembris)

Koordinatori ņēma vērā šīs noklausīšanās programmas projekta uzmetumu, kas 
sagatavots pēc diskusijām ar Konstitucionālo jautājumu komiteju un lūgumrakstu 
iesniedzējiem. Priekšlikumā iekļauti divi galvenie runātāji, lai veicinātu diskusiju par 
attiecīgo jautājumu un trīs grupas diskusijas. Koordinatori vienojās par programmas 
projektu un apstiprināja, ka atbilstoši būtu lūgt priekšsēdētāja Martin Schulz dalību 
pasākuma atklāšanā.

4) Prasības saistībā ar ieteikumiem par pieņemamību

Koordinatori apstiprināja savu februāra sanāksmē pieņemto lēmumu atzīt par 
pieņemamiem lūgumrakstus Nr. 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 
1368/2012 un 1369/2012 par jaundzimušo nolaupīšanu Spānijas slimnīcās. Viņi ņēma 
vērā Carlos José Iturgaiz Angulo komentāru par to, ka tiesneši Spānijā izmeklē šo 
jautājumu, un apstiprināja, ka lūgumrakstu apspriešana būs atkarīga no tiesas 
izmeklēšanas statusa.
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5) Turpmākā rīcība saistībā ar lūgumrakstu Nr. 0070/2012, ko iesniedza 
Ungārijas valstspiederīgais Imre Juhasz un kam pievienoti 2 paraksti, par 
prasību anulēt Slovākijas Valsts padomes Rezolūciju Nr. 1487/2007 par Beneša 
dekrētu neapstrīdamību

Koordinatori ņēma vērā Slovākijas varas iestāžu veikto šā lūgumraksta plašo juridisko 
novērtējumu pēc debatēm komitejā pagājušajā septembrī. Viņi piekrita apspriest šo 
lūgumrakstu un Slovākijas sniegto dokumentu turpmākā slēgtā sanāksmē, kurā 
piedalīsies tikai komitejas locekļi un Slovākijas varas iestādes un kura netiks 
straumēta tīmeklī.

6) Apmeklējums uz Dāniju

Koordinatori apstiprināja, ka komitejas delegācija pēc iespējas drīzāk dosies vienu 
darbadienu ilgā apmeklējumā uz Dāniju, un tas būs papildu pasākums februāra 
sanāksmes diskusijām par bērnu aprūpes lietām.

7) Itālijas Automobiļu apdrošināšanas tirgus konkurences iestādes ziņojums

Koordinatori vienojās, ka šis ziņojums tiks iekļauts aprīļa sanāksmes darba kārtībā.

8) Dažādi jautājumi

Koordinatori ņēma vērā Komiteju priekšsēdētāju konferences (CCC) dokumentā 
iekļauto ieteikumu projektu, kas tika nosūtīts Priekšsēdētāju konferencei.

Koordinatori piekrita, ka būtu noderīgi nosūtīt paziņojumu CCC priekšsēdētājam, 
vēršot uzmanību uz lūgumrakstu iesniegšanas procesa specifiku un īpašajiem 
noteikumiem saistībā ar komitejas darbu, jo īpaši attiecībā uz patstāvīgajiem 
ziņojumiem plenārsesijā (Reglamenta 202. panta 2. punkts) un faktu vākšanas 
apmeklējumiem. Pārējos deputātu ierosinājumus var iesniegt priekšsēdētājam rakstiski 
līdz piektdienai, 22. martam.

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

Referents: Nikolaos Chountis (GUE)

Atzinuma sagatavotājs iesniedza savus grozījumus un ierosināja šādu laika grafiku:

Darba dokumenta projekta izskatīšana: aprīļa sanāksme (24. aprīlis)
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 2. maijs
Grozījumu izskatīšana: maija sanāksme (27.–28. maijs)
Balsojums komitejā: jūnija sanāksme (19. jūnijs)

Runātāji: priekšsēdētāja, referents, George Kremlis (Komisija), Sandrine Bélier, 
Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru un Tatjana Ždanoka
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14. Lūgumraksts Nr. 1342/2012, ko ACIPA & CéDpa vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Raphael Romi, par ierosināto lidostas Notre-Dame-des-Landes
(Francijā) būvniecību un iespējamo neatbilstību ES vides tiesību aktiem

Lūgumraksts Nr. 1632/2012, ko ACIPRAN vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Alain Mustière un kam pievienoti 3000 paraksti, ierosinātās 
lidostas Notre-Dame-des-Landes (Francijā) būvniecības atbalstam

Lūgumraksts Nr. 1645/2012, ko France Nature Environnement un 5 citu 
apvienību vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Bruno Genty, pret šo pašu 
projektu

Runātāji: priekšsēdētāja, Françoise Verchère (lūgumraksta iesniedzēja), Sylvain 
Fresneau (lūgumraksta iesniedzējs), Alain Mustière (lūgumraksta iesniedzējs), Bruno 
Genty (lūgumraksta iesniedzējs), Romain Ecorchard (lūgumraksta iesniedzējs), Marie-
Claude Blin (Komisija), Philippe Boulland, Sandrine Bélier, Yannick Jadot, Tatjana 
Ždanoka, Victor Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, Jean-Luc Bennahmias, Raphael 
Romi (lūgumraksta iesniedzējs) un Gilles Retière (lūgumraksta iesniedzējs)

Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Tiks nosūtīta vēstule Francijas varas iestādēm ar jautājumu, kādus 
pasākumus tās veic, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti attiecīgie Eiropas tiesību akti. 
Lūgumraksta iesniedzēju atkārtoti pieprasītais faktu vākšanas apmeklējums uz Notre-
Dame-des-Landes teritoriju tiks nosūtīts Lūgumrakstu komitejas koordinatoriem.

15. Lūgumraksts Nr. 1256/2012, ko Eiropas Koalīcijas par eksperimentu ar 
dzīvniekiem izbeigšanu (ECEAE) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgā Michele Thew un kam pievienoti 220 000 paraksti, par 
eksperimentu ar dzīvniekiem izbeigšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem

Runātāji: priekšsēdētāja, Katherine Taylor (lūgumraksta iesniedzējas pārstāve), 
Susanne Hoeke (Komisija) un Keith Taylor

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Lūgumraksts tiks nosūtīts Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejai informācijai.

Plkst. 16.54 sanāksme turpinājās Angelika Werthmann vadībā.

16. Lūgumraksts Nr. 0334/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā 
C. C., par problēmām ar īpašuma iegādi Kiprā

Lūgumraksts Nr. 1236/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Michael Rolfe un kam pievienoti 4 paraksti, par Kipras tiesību aktiem 
būvniecības jomā un to neatbilstību ES patērētāju aizsardzības noteikumiem

Lūgumraksts Nr. 1251/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Eric Catten, par problēmām saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi Kiprā
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Runātāji: priekšsēdētāja, Eric Catten (lūgumraksta iesniedzējs), Sophie Ridoux
(Komisija) un Nicole Sinclaire

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija. Tiks 
nosūtīta vēstule Kipras varas iestādēm, lai lūgtu tās sniegt savu viedokli šajā 
jautājumā. Deputāti gaidīja no Komisijas stingrāku attieksmi, īpaši pievēršoties 
patērētāju aizsardzībai un maldinošas reklāmas praksei.

17. Lūgumraksts Nr. 0336/2012, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais C. R., par 
Dānijā izplatīto sivēnu astes apciršanu

Runātāji: priekšsēdētāja, Birgitte Iversen Damm no Dānijas dzīvnieku labturības 
biedrības (lūgumraksta iesniedzēja pārstāve), Denis Simonin (Komisija), Keith Taylor
un Margrete Auken

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Deputāti gaidīja no Komisijas stingrāku attieksmi pret neatbilstīgajiem 
cūkkopjiem ES un ierosināja Komisijai apsvērt pārkāpumu procedūras uzsākšanu pret 
dalībvalstīm, kas neatbalsta attiecīgos ES tiesību aktus.

18. Lūgumraksts Nr. 0267/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais József 
Darányi, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0474/2012, ko „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom” 
vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Károly Katus un kam pievienoti 
1860 paraksti, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0479/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais L. G. T., 
par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0483/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Attila 
Fazekas, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0625/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Csaba 
Nyakó, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0762/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Koczko 
Florian, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 1144/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais István 
Balogh, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 1261/2012, ko KNOE apvienības vārdā iesniedza Ungārijas 
valstspiederīgais László Kuti, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu 
Ungārijā

Runātāji: priekšsēdētāja, László Kuti (lūgumraksta iesniedzējs), Károly Katus
(lūgumraksta iesniedzējs), Helga Vogelmann (Komisija), Csaba Sándor Tabajdi, 
Victor Boştinaru, Kinga Göncz, Zoltán Bagó un Heinz K. Becker
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Lēmums: lūgumrakstu izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Tiks nosūtīta vēstule Ungārijas pastāvīgajam pārstāvim, lai pieprasītu 
Ungārijas valdības paskaidrojumu un oficiālo nostāju lūgumrakstos aprakstītajos 
jautājumos, kā arī komisāram László Andor (Nodarbinātības, sociālo lietu un 
iekļautības ĢD), lai aicinātu viņu paust viedokli. Jo īpaši tas attiecināms uz pasākumu 
atpakaļejošo spēku, pārsūdzēšanas vai kompensācijas iespēju trūkumu, pārkāpumiem 
saistībā ar iegūtajām tiesībām un lielu grupu atstumtību sabiedrībā. Lūgumraksti tiks 
nosūtīti Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD informācijai.

19. Lūgumraksts Nr. 1557/2009, ko „Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége” 
(Uzņēmējdarbības interešu aizsardzības apvienības) vārdā iesniedza Ungārijas 
valstspiederīgā Izabella Mészárosné Györvári, par mazo un vidējo uzņēmumu 
diskrimināciju Ungārijā un ES standartu neievērošanu

Runātāji: priekšsēdētāja, Istvan Nemeth (Komisija) un Szabolcs Szilagyi (Komisija)

Lēmums: lūgumraksta izskatīšana tiek turpināta, jo jāsaņem papildu informācija no 
Komisijas. Lūgumraksts tiks nosūtīts Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD 
informācijai.

20. B daļas lūgumraksti

Lūgumraksti Nr. 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 
0403/2010, 1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 
1396/2011, 0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 
0634/2012, 0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 
0796/2012, 0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 
0885/2012, 0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 
1048/2012, 1064/2012 un 1172/2012 tika slēgti, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 
rakstiski sniegto informāciju.

Pēc deputātu pieprasījuma tiek turpināta šādu lūgumrakstu izskatīšana:
Nr. 1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012.

21. Nākamās sanāksmes datums un vieta

Trešdien, 2013. gada 24. aprīlī, plkst. 15.00 – 18.30
Ceturtdien, 2013. gada 25. aprīlī, plkst. 9.00 – 12.30

o-O-o

Sanāksme beidzās plkst. 18.36.

Pielikumi
Laikā kopš pēdējās sanāksmes (2012. gada 20. februāris) par pieņemamiem atzīto 
lūgumrakstu saraksts.
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Saraksts ar lūgumrakstiem, kuri jāatsauc vai kuru izskatīšana jābeidz vai jāatsāk saskaņā ar 
priekšsēdētājas piezīmju pielikumu.
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