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Ziņojums A8-0366/2016 
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Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AO apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AO. tā kā katru lūgumrakstu izskata un 

apspriež rūpīgi un tā kā katram 

lūgumraksta iesniedzējam ir jāsaņem 

atbilde saprātīgā termiņā; 

AO. tā kā katru lūgumrakstu izskata un 

apspriež rūpīgi un tā kā katram 

lūgumraksta iesniedzējam ir jāsaņem 

atbilde saprātīgā termiņā; tā kā ikviens 

lūgumraksta iesniedzējs ir jāinformē par 

iemesliem, kuru dēļ tiek pārtraukta 

lūgumraksta izskatīšana; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. atgādina, ka ir jāveic nepieciešamie 

pasākumi, lai pabeigtu lūgumrakstu 

tīmekļa portāla projekta atlikušos posmus, 

kura ietvaros lūgumraksta iesniedzējs varēs 

saņemt reāllaika informāciju par sava 

lūgumraksta statusu, automātiskus 

paziņojumus par izmaiņām izskatīšanas 

procedūrā, piemēram, par atzīšanu par 

pieņemamu, atbildes saņemšanu no 

Komisijas vai lūgumraksta iekļaušanu 

komitejas sanāksmes darba kārtībā un 

tīmekļa straumēšanas saiti, kā arī varēs 

sazināties ar Lūgumrakstu komitejas 

sekretariātu, lai saņemtu skaidru un tiešu 

informāciju; uzsver, ka tīmekļa portāls ir 

ļoti svarīgs informācijas avots ES 

iedzīvotājiem un ka tādēļ ir jāsniedz 

informācija par lūgumraksta aprites ciklu; 

34. atgādina, ka ir jāveic nepieciešamie 

pasākumi, lai pabeigtu lūgumrakstu 

tīmekļa portāla projekta atlikušos posmus, 

kura ietvaros lūgumraksta iesniedzējs varēs 

saņemt reāllaika informāciju par sava 

lūgumraksta statusu, automātiskus 

paziņojumus par izmaiņām izskatīšanas 

procedūrā, piemēram, par atzīšanu par 

pieņemamu, atbildes saņemšanu no 

Komisijas vai lūgumraksta iekļaušanu 

komitejas sanāksmes darba kārtībā un 

tīmekļa straumēšanas saiti, kā arī tādējādi 

varēs saņemt skaidru un tiešu informāciju 

no Lūgumrakstu komitejas sekretariāta; 

uzsver, ka tīmekļa portāls ir ļoti svarīgs 

informācijas avots ES iedzīvotājiem un ka 

tādēļ ir jāsniedz informācija par 

lūgumraksta aprites ciklu; 

Or. en 


