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7.12.2016 A8-0366/8 

Grozījums Nr.  8 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā 2011. gada 14. septembra 

rezolūciju par divdesmit septīto gada 

pārskatu par Eiropas Savienības tiesību 

aktu piemērošanas pārraudzību (2009)1 

un jo īpaši tās 1., 23. un 32. punktu, 

1 OV C 51E , 22.2.2013., 66. lpp. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Grozījums Nr.  9 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Q apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Q. tā kā 2015. gadā pilsoņu iesniegtie 

lūgumraksti tika izskatīti ātrāk un 

efektīvāk un tika saīsināts saziņai ar 

lūgumrakstu iesniedzējiem nepieciešamais 

laiks; tā kā sekretariāts ir pielicis 

ievērojamus pūles, lai panāktu šo 

uzlabojumu; 

Q. tā kā 2015. gadā pilsoņu iesniegto 

lūgumrakstu skaita samazināšanās uz 

pusi nozīmēja, ka tie varēja tikt izskatīti 

ātrāk un efektīvāk un ka tika saīsināts 

saziņai ar lūgumrakstu iesniedzējiem 

nepieciešamais laiks; tā kā sekretariāts ir 

arī pielicis ievērojamus pūles, lai panāktu 

šo uzlabojumu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Grozījums Nr.  10 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

V apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

V. tā kā pilsoņu iesniegtajos lūgumrakstos 

aplūkoti arī tādi jautājumi kā tieslietu un 

tiesu iestāžu sadarbība, vienā gadījumā 

mudinot Komisiju sākt divpusēju dialogu 

ar dalībvalstīm par ierobežojumiem 

attiecībā uz vārda maiņu pēc laulībām; 

V. tā kā pilsoņu iesniegtajos lūgumrakstos 

aplūkoti arī tādi jautājumi kā tieslietu un 

tiesu iestāžu sadarbība, kas uzreiz pēc 

vides aizsardzības bija otrs nozīmīgākais 

jautājums lūgumrakstu skaita ziņā (172 

vai 7,5 % no visiem lūgumrakstiem);  tā 

kā vienā gadījumā lūgumraksts mudināja 

Komisiju sākt divpusēju dialogu ar 

dalībvalstīm par ierobežojumiem attiecībā 

uz vārda maiņu pēc laulībām; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Grozījums Nr.  11 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AG apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AG. tā kā par ES tiesību aktu pienācīgu 

īstenošanas nodrošināšanu dalībvalstīs 

galvenokārt ir atbildīgas valstu tiesas; tā kā 

šajā sakarībā Eiropas Savienības Tiesas 

prejudiciāls nolēmums ir lietderīgs 

instruments, kas pieejams valstu tiesu 

sistēmām; tā kā dažās dalībvalstīs šī 

procedūra tiek nepietiekami izmantota vai  

netiek izmantota vispār; tā kā lūgumraksti 

ir alternatīvs un neatkarīgs veids, kā 

izmeklēt un pārbaudīt atbilstību ES tiesību 

aktiem, un tā kā tādēļ šīs divas alternatīvās 

procedūras nedrīkstētu viena otru izslēgt; 

AG. tā kā par ES tiesību aktu pienācīgu 

īstenošanas nodrošināšanu dalībvalstīs 

galvenokārt ir atbildīgas valstu tiesas; tā kā 

šajā sakarībā Eiropas Savienības Tiesas 

prejudiciāls nolēmums ir lietderīgs 

instruments, kas pieejams valstu tiesu 

sistēmām; tā kā dažās dalībvalstīs šī 

procedūra tiek nepietiekami izmantota vai  

netiek izmantota vispār; tā kā šai 

sākotnējai atbildībai nekādi nevajadzētu 

izslēgt proaktīvāku Komisijas lomu, tai 

savā Līgumu ievērošanas uzraudzītājas 

statusā nodrošinot atbilstību ES tiesību 

aktiem; tā kā lūgumraksti ir alternatīvs un 

neatkarīgs veids, kā izmeklēt un pārbaudīt 

atbilstību ES tiesību aktiem, un tā kā tādēļ 

šīs divas alternatīvās procedūras 

nedrīkstētu viena otru izslēgt; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Grozījums Nr.  12 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.a nepiekrīt Komisijas aizvien 

biežākajai Parlamenta divdesmit septītā 

gada pārskata par Eiropas Savienības 

tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 

(2009) interpretācijai, saskaņā ar kuru tai 

ir tiesības slēgt lietas, par kurām oficiālais 

lēmums ceļā uz pienākumu neizpildes 

procedūru vēl nav pieņemts, vai pārtraukt 

aktīvās pienākumu neizpildes procedūras, 

kas tiek izskatītas valsts tiesā; atkārtoti 

apstiprina minētā ziņojuma būtību, lūdzot 

Komisijai tās spēju robežās pastiprināt 

centienus, lai nodrošinātu ES tiesību aktu 

konsekventu īstenošanu, izmantojot 

pienākumu neizpildes procedūras 

mehānismus neatkarīgi no tiesvedības 

norises valsts līmenī; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Grozījums Nr.  13 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzskata, ka ir ļoti svarīgi uzlabot 

sadarbību ar valstu parlamentiem un to 

atbildīgajām komitejām, kā arī ar 

dalībvalstu valdībām, jo īpaši lai palīdzētu 

nodrošināt, ka lūgumrakstus izskata 

atbildīgās un kompetentās iestādes; atkārto 

aicinājumu sākt strukturētu dialogu ar 

dalībvalstīm, organizējot regulāras 

sanāksmes ar valstu parlamentu 

attiecīgajām komitejām; atzinīgi vērtē to, 

ka Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu 

komitejas delegācija piedalījās komitejas 

sanāksmē, kas notika 2015. gada 4. maijā; 

mudina attiecīgo dalībvalstu un vietējo 

un/vai reģionālo iestāžu pārstāvjus 

piedalīties Lūgumrakstu komitejas 

sanāksmēs; atgādina, ka ir svarīgi, lai 

Padomes un Komisijas pārstāvji piedalītos 

Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs un 

uzklausīšanās; 

14. uzskata, ka ir ļoti svarīgi uzlabot 

sadarbību ar valstu parlamentiem un to 

atbildīgajām komitejām, kā arī ar 

dalībvalstu valdībām, jo īpaši lai palīdzētu 

nodrošināt, ka lūgumrakstus izskata 

atbildīgās un kompetentās iestādes; atkārto 

aicinājumu sākt strukturētu dialogu ar 

dalībvalstīm, organizējot regulāras 

sanāksmes ar valstu parlamentu 

attiecīgajām komitejām; atzinīgi vērtē to, 

ka Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu 

komitejas delegācija piedalījās komitejas 

sanāksmē, kas notika 2015. gada 4. maijā; 

cer, ka šāds dialogs var veicināt lojālu 

sadarbību, palīdzot rast veiksmīgus 

risinājumus attiecībā uz atkārtoti 

saņemtām lietām, piemēram, 

lūgumrakstiem par Jugendamt; mudina 

attiecīgo dalībvalstu un vietējo un/vai 

reģionālo iestāžu pārstāvjus piedalīties 

Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs; 

atgādina, ka ir svarīgi, lai Padomes un 

Komisijas pārstāvji piedalītos Lūgumrakstu 

komitejas sanāksmēs un uzklausīšanās; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Grozījums Nr.  14 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. norāda uz Komisijas ierobežojošo un 

šauro Pamattiesību hartas 51. panta 

1. punkta interpretāciju, kurā inter alia 

noteikts, ka hartas noteikumi attiecas uz 

dalībvalstīm „tikai tad, ja tās īsteno 

Savienības tiesību aktus”; norāda, ka hartas 

51. panta 2. punktā noteikts, ka ar hartu 

„netiek paplašināta Savienības tiesību 

piemērošanas joma ārpus Savienības 

pilnvarām”; mudina plašāk interpretēt 

hartas piemērošanas jomu un hartas un 

Līgumu turpmākās pārskatīšanās atkārtoti 

izvērtēt šā panta piemērotību; uzsver, ka 

nekas neliedz dalībvalstīm pilnībā piemērot 

hartas noteikumus savos valsts tiesību 

aktos, lai nodrošinātu savu iedzīvotāju 

pamattiesību aizsardzību ne tikai saistībā ar 

Savienības tiesību aktu īstenošanu, un 

atgādina, ka uz dalībvalstīm attiecas arī 

citas starptautiskās saistības; 

18. norāda uz Komisijas ierobežojošo un 

šauro Pamattiesību hartas 51. panta 

1. punkta interpretāciju, kurā inter alia 

noteikts, ka hartas noteikumi attiecas uz 

dalībvalstīm „tikai tad, ja tās īsteno 

Savienības tiesību aktus”; norāda, ka hartas 

51. panta 2. punktā noteikts, ka ar hartu 

„netiek paplašināta Savienības tiesību 

piemērošanas joma ārpus Savienības 

pilnvarām”; atgādina, ka Eiropas 

iedzīvotāju vēlmes bieži vien pārsniedz 

hartā paredzēto, un aicina Komisiju 

apsvērt jaunu pieeju, kas vairāk atbilstu 

minētajām vēlmēm; mudina plašāk 

interpretēt hartas piemērošanas jomu un 

hartas un Līgumu turpmākās pārskatīšanās 

atkārtoti izvērtēt šā panta piemērotību; 

uzsver, ka nekas neliedz dalībvalstīm 

pilnībā piemērot hartas noteikumus savos 

valsts tiesību aktos, lai nodrošinātu savu 

iedzīvotāju pamattiesību aizsardzību ne 

tikai saistībā ar Savienības tiesību aktu 

īstenošanu, un atgādina, ka uz dalībvalstīm 

attiecas arī citas starptautiskās saistības; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Grozījums Nr.  15 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  24.a pauž nožēlu par Komisijas ārkārtīgi 

ierobežoto pieeju, sniedzot atbildes uz 

lūgumrakstiem par dažādiem dzīvnieku 

labturības aspektiem, kad runa ir par 

Komisijas pienākumu interpretāciju 

saskaņā ar LESD 13. pantu; mudina 

Komisiju pārskatīt tās pašreizējo pieeju un 

dziļāk izpētīt tās juridisko pamatu, lai 

iesaistītos dzīvnieku tiesību labākā 

aizsardzībā visā ES; 

Or. en 


