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5.12.2018 A8-0404/4 

Grozījums Nr.  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti 

(2018/2104(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā aktīva līdzdalība ir iespējama, 

vienīgi balstoties demokrātiskos un 

pārredzamos procesos, kas ļauj 

Parlamentam un Lūgumrakstu komitejai 

padarīt tās darbu pieejamāku pilsoņiem un 

jēgpilnāku;  tā kā šajā nolūkā pastāvīgi ir 

jāuzlabo savstarpējā saikne ar lūgumrakstu 

iesniedzējiem, cita starpā ieviešot jaunus 

tehnoloģiskus risinājumus un gūstot no 

tiem labumu, kā arī jāsadarbojas ar citiem 

iesaistītajiem pilsoņiem un iedzīvotājiem, 

piemēram, lūgumrakstu atbalstītājiem, 

izmantojot lūgumrakstu interneta portālu; 

J. tā kā efektīvāku pilsoņu aktīvu 

līdzdalību var panākt vienīgi tad, ja tiek 

īstenota pilnīgi demokrātiska ES 

pārvaldība, kas nodrošina pārredzamību, 

pamattiesību efektīvu aizsardzību, pilsoņu 

tiešu iesaisti lēmumu pieņemšanas 
procesos un to, ka pienācīgi tiek ņemtas 

vērā pilsoņu bažas par ES politisko darba 

kārtību; tā kā pilnībā demokrātiska un 

pārredzama pārvaldība arī ļauj 

Parlamentam un Lūgumrakstu komitejai 

padarīt tās darbu pieejamāku pilsoņiem un 

jēgpilnāku; tā kā šajā nolūkā pastāvīgi ir 

jāuzlabo savstarpējā saikne ar lūgumrakstu 

iesniedzējiem, kā arī citiem iesaistītajiem 

pilsoņiem un iedzīvotājiem, piemēram, 

lūgumrakstu atbalstītājiem, izmantojot 

lūgumrakstu interneta portālu, cita starpā 

ieviešot jaunus tehnoloģiskus risinājumus 

un gūstot no tiem labumu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Grozījums Nr.  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti 

(2018/2104(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

U apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

U. tā kā Lūgumrakstu komiteja 

uzskata, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) 

ir svarīgs tiešās un līdzdalības demokrātijas 

instruments, kam — ja to uztver nopietni 

— būtu jāļauj pilsoņiem aktīvi iesaistīties 

Eiropas politikas virzienu un tiesību aktu 

veidošanā; 

U. tā kā Lūgumrakstu komiteja 

uzskata, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) 

ir svarīgs tiešās un līdzdalības demokrātijas 

instruments; tā kā, lai pilsoņi varētu 

aktīvāk iesaistīties Eiropas politikas 

virzienu un tiesību aktu veidošanā ar 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas starpniecību, 

ir jāpārskata pašreizējie ES Līgumi, lai 

nodrošinātu, ka sekmīgām Eiropas 

pilsoņu iniciatīvām seko leģislatīvi 

pēcpasākumi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Grozījums Nr.  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti 

(2018/2104(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. norāda, ka lūgumraksti vienlaikus 

dod gan iespēju, gan arī uzdevumu 

Parlamentam un citām ES iestādēm veidot 

tiešu dialogu ar ES pilsoņiem un 

iedzīvotājiem, it īpaši, ja viņus skar ES 

tiesību aktu piemērošana un viņiem ir 

nepieciešams efektīvs un lietderīgs 

tiesiskās aizsardzības mehānisms; 

2. norāda, ka lūgumraksti vienlaikus 

dod gan iespēju, gan arī uzdevumu 

Parlamentam un citām ES iestādēm veidot 

tiešu dialogu ar ES pilsoņiem un 

iedzīvotājiem, it īpaši, ja viņus skar ES 

tiesību aktu piemērošana un viņiem ir 

nepieciešams efektīvs un lietderīgs 

tiesiskās aizsardzības mehānisms; uzsver, 

ka ES iestādēm un dalībvalstīm savu 

kompetenču robežās ir jādara viss 

iespējamais, lai lūgumrakstu iesniedzēju 

izklāstītajām problēmām rastu drīzu un 

efektīvu risinājumu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Grozījums Nr.  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti 

(2018/2104(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver, cik būtiski ir palielināt 

informētību, rīkojot pastāvīgas publiskas 

debates un sniedzot plašāku informāciju 
par faktiskajām ES kompetences jomām, 

ES darbību un nepieciešamību veikt 

uzlabojumus nākotnē, lai nodrošinātu 

pilsoņu un iedzīvotāju pienācīgu 

informēšanu par lēmumu pieņemšanas 

līmeņiem, lai viņus arī iesaistītu diskusijās 

par iespējamām reformām un novērstu 

dažu bezatbildīgu dalībvalstu īstenoto 

principu visā vainot Briseli;  uzskata, ka 

plašākas publiskās debates par ES, kā arī 

labāka informēšana un izglītošana, un 

stingrs darba atspoguļojums plašsaziņas 

līdzekļos samazinātu par nepieņemamiem 

atzītu lūgumrakstu skaitu, jo pilsoņi un 

iedzīvotāji būtu labāk informēti par ES 

kompetences jomām; norāda, ka 

nepieņemama lūgumraksta tematam var 

būt liela nozīme politikas veidošanā, pat ja 

tas neietilpst komitejas darbības jomā; 

3. uzsver, cik būtiska nozīme ir 

pastāvīgām publiskām debatēm un plašai 

informācijai par faktiskajām ES 

kompetences jomām, ES darbību un tās 

nākotni, lai palielinātu izpratni par 

steidzamo vajadzību īstenot pilnīgu 

demokrātisku ES pārvaldību, kas 

nodrošina pilnu pārredzamību, 

pamattiesību efektīvu aizsardzību, pilsoņu 

tiešu iesaisti lēmumu pieņemšanas 

procesos un to, ka pienācīgi tiek ņemtas 

vērā pilsoņu bažas par ES politisko darba 

kārtību; uzskata, ka pilsoņi un iedzīvotāji 

ir tieši un aktīvi jāiesaista diskusijās un 

lēmumu procesos par iespējamām 

reformām; uzskata, ka plašākas publiskās 

debates par ES, kā arī labāka informēšana 

un izglītošana, un stingrs darba 

atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos 

palielinātu sabiedrības informētību par 

tiesībām iesniegt lūgumrakstu Eiropas 

Parlamentam, uzlabojot izpratni par ES 

pilnvarām un problēmām, ar ko tai 

jāsastopas; norāda, ka nepieņemama 

lūgumraksta tematam var būt liela nozīme 

politikas veidošanā, pat ja tas neietilpst 

komitejas darbības jomā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Grozījums Nr.  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti 

(2018/2104(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. uzsver, ka Eiropas pilsoņu 

iniciatīvai jābūt pārredzamai un efektīvai, 

lai to varētu izmantot kā būtisku 

instrumentu aktīva pilsoniskuma un 

sabiedrības līdzdalības veicināšanai; pauž 

nožēlu, ka tas nav noticis agrāk un ka nav 

nekādu taustāmu juridisku rezultātu no 

iepriekš pabeigtām sekmīgām iniciatīvām; 

ņem vērā Komisijas 2017. gada 13. 

septembrī publicēto priekšlikumu pārskatīt 

Regulu (ES) Nr. 211/2011 par Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu16; vērš uzmanību uz 

pēdējo iesniegto sekmīgo pilsoņu iniciatīvu 

"Aizliegt glifosātu un aizsargāt cilvēkus un 

vidi no kaitīgiem pesticīdiem"; norāda, ka 

atklātā uzklausīšana par šo iniciatīvu 

Parlamentā notika 2017. gada 20. 

novembrī;  sagaida, ka Komisija attiecīgi 

reaģēs uz tās saturu; apstiprina, ka 

Lūgumrakstu komiteja ir apņēmusies 

proaktīvi iesaistīties atklāto uzklausīšanu 

organizēšanā saistībā ar sekmīgām 

iniciatīvām;  apņemas institucionālā līmenī 

par prioritāti uzskatīt šā līdzdalības procesa 

efektivitātes nodrošināšanu un pienācīgi 

veikt turpmākus pasākumus pēc tiesību 

aktu pieņemšanas; 

__________________________ 

16 OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp. 

26. uzsver, ka Eiropas pilsoņu 

iniciatīvai jābūt pārredzamai un efektīvai; 

uzsver, ka ir jāpārskata pašreizējie ES 

Līgumi, lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu 

padarītu par būtisku instrumentu aktīva 

pilsoniskuma un sabiedrības līdzdalības 

efektīvai veicināšanai, vienlaikus 

nodrošinot leģislatīvus pēcpasākumus tām 

Eiropas pilsoņu iniciatīvām, kuras 

izrādījušās sekmīgas; pauž nožēlu, ka tas 

nav noticis agrāk un ka nav nekādu 

taustāmu juridisku rezultātu no iepriekš 

pabeigtām sekmīgām iniciatīvām; ņem 

vērā Komisijas 2017. gada 13. septembrī 

publicēto priekšlikumu pārskatīt Regulu 

(ES) Nr. 211/2011 par Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu16; vērš uzmanību uz pēdējo 

iesniegto sekmīgo pilsoņu iniciatīvu 

"Aizliegt glifosātu un aizsargāt cilvēkus un 

vidi no kaitīgiem pesticīdiem"; norāda, ka 

atklātā uzklausīšana par šo iniciatīvu 

Parlamentā notika 2017. gada 

20. novembrī; pauž dziļu nožēlu par to, ka 

Komisija nav nodrošinājusi pilnībā 

pārredzamu, objektīvu un precīzu to 

zinātnisko pierādījumu vākšanu, pārbaudi 

un publicēšanu, kuri izmantoti procedūrā, 

kuras rezultātā tika atjaunots glifosāta 

apstiprinājums; apstiprina, ka 

Lūgumrakstu komiteja ir apņēmusies 

proaktīvi iesaistīties atklāto uzklausīšanu 

organizēšanā saistībā ar sekmīgām 
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iniciatīvām; apņemas institucionālā līmenī 

par prioritāti uzskatīt šā līdzdalības procesa 

efektivitātes nodrošināšanu un pienācīgi 

veikt turpmākus pasākumus pēc tiesību 

aktu pieņemšanas; 

__________________________ 

16 OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp. 

Or. en 

 

 


