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7.12.2016 A8-0366/16 

Grozījums Nr.  16 

Cecilia Wikström 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atzinīgi vērtē to, ka 2015. gadā ir 

samazinājies lūgumrakstu izskatīšanai 

veltītais laiks, tomēr norāda, ka 

Lūgumrakstu komitejai ir nekavējoties 

vajadzīgi lielāki tehniskie resursi un 

personāls, lai garantētu to, ka tiek veikta 

rūpīga pārbaude un samazinās lūgumrakstu 

izskatīšanas laiks, vienlaikus nodrošinot to 

izskatīšanas kvalitāti; 

7. atzinīgi vērtē to, ka 2015. gadā ir 

samazinājies lūgumrakstu izskatīšanai 

veltītais laiks — vairs nav nekādu 

kavējumu saistībā ar lūgumrakstu 

pieņemšanu, apstrādi un izskatīšanu, un 

Lūgumrakstu komitejas sekretariāts 

savlaicīgi izskata saņemtos lūgumrakstus, 

— tomēr norāda, ka Lūgumrakstu 

komitejai ir nekavējoties vajadzīgi lielāki 

tehniskie resursi un personāls, lai garantētu 

to, ka tiek veikta rūpīga pārbaude un 

samazinās lūgumrakstu izskatīšanas laiks, 

vienlaikus nodrošinot to izskatīšanas 

kvalitāti;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Grozījums Nr.  17 

Cecilia Wikström 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. norāda, ka Eiropas Komisija aktīvi un 

atbildīgi iesaistās lūgumrakstu izskatīšanas 

procesā un pēc iespējas ātrāk atbild uz 

lūgumrakstiem, ko tai nosūta Parlaments; 

norāda, ka Komisija parasti sniedz 

detalizētas atbildes un risina lūgumrakstos 

minētos jautājumus, kas ietilpst tās 

kompetencē; tomēr atgādina, ka daudzos 

gadījumos Komisija nesniedz jaunu 

informāciju, atbildot uz lūgumrakstiem, 

kurus ir pieprasīts pārskatīt saistībā ar to 

statusa vai konteksta maiņu; pauž nožēlu 

par gadījumiem, kad Komisija vērš 

uzmanību būtībā tikai uz procedūras 

aspektiem un neiedziļinās jautājuma 

būtībā; atgādina Komisijai, ka 

lūgumrakstus, kuros ir norādīti ES tiesību 

aktu iespējami pārkāpumi, var slēgt tikai 

pēc tam, kad ir pabeigta to pienācīga 

analīze; atzīmē Komisijas apņemšanos 

nosūtīt vispārēji kompetentus ierēdņiem uz 

Lūgumrakstu komitejas sanāksmēm, jo 

lūgumrakstu kopējā kvalitāte uzlabojas, 

kad debatēs Komisiju pārstāv augstākā 

ranga pieejamie ierēdņi; pauž nožēlu par 

to, ka Komisijas reakcija parasti 

aprobežojas ar komitejai nosūtītās oficiālās 

atbildes atbildes saturu un nesniedz jaunu 

vai atbilstīgu informāciju, kas varētu 

palīdzēt atrisināt konkrētos jautājumus; 

norāda, ka ir nopietni jāņem vērā 

9. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisija 

aktīvi un atbildīgi iesaistās lūgumrakstu 

izskatīšanas procesā un pēc iespējas ātrāk 

atbild uz lūgumrakstiem, ko tai nosūta 

Parlaments; norāda, ka Komisija parasti 

sniedz detalizētas atbildes un risina 

lūgumrakstos minētos jautājumus, kas 

ietilpst tās kompetencē; tomēr atgādina, ka 

daudzos gadījumos Komisija nesniedz 

jaunu informāciju, atbildot uz 

lūgumrakstiem, kurus ir pieprasīts pārskatīt 

saistībā ar to statusa vai konteksta maiņu; 

pauž nožēlu par gadījumiem, kad Komisija 

vērš uzmanību būtībā tikai uz procedūras 

aspektiem un neiedziļinās jautājuma 

būtībā; atgādina Komisijai, ka 

lūgumrakstus, kuros ir norādīti ES tiesību 

aktu iespējami pārkāpumi, var slēgt tikai 

pēc tam, kad ir pabeigta to pienācīga 

analīze; atzinīgi vērtē Komisijas 

apņemšanos nosūtīt vispārēji kompetentus 

ierēdņiem uz Lūgumrakstu komitejas 

sanāksmēm, jo lūgumrakstu kopējā 

kvalitāte uzlabojas, kad debatēs Komisiju 

pārstāv augstākā ranga pieejamie ierēdņi; 

pauž nožēlu par to, ka Komisijas reakcija 

parasti aprobežojas ar komitejai nosūtītās 

oficiālās atbildes atbildes saturu un 

nesniedz jaunu vai atbilstīgu informāciju, 

kas varētu palīdzēt atrisināt konkrētos 

jautājumus; atzinīgi vērtē to, ka tiek būtiski 
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rakstiskās atbildes, kā arī Lūgumrakstu 

komitejas rīkoto mutisko diskusiju laikā 

sniegtie paskaidrojumi; 

ņemtas vērā rakstiskās atbildes, kā arī 

Lūgumrakstu komitejas rīkoto mutisko 

diskusiju laikā sniegtie paskaidrojumi; 

Or. en 

 

 


