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6.2.2019 A8-0024/1

Grozījums Nr. 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu 
palielina Eiropas Parlamenta reaģētspēju 
attiecībā pret Eiropas Savienības pilsoņiem 
un iedzīvotājiem;

B. tā kā ir jāuzlabo tiesības iesniegt 
lūgumrakstu, lai palielinātu Eiropas 
Parlamenta reaģētspēju attiecībā pret 
Eiropas Savienības pilsoņiem un 
iedzīvotājiem, nodrošinot viņu 
pamattiesību pilnīgu aizsardzību un 
piedāvājot efektīvus risinājumus visiem 
lūgumrakstos izvirzītajiem jautājumiem;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Grozījums Nr. 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā katrs lūgumraksts tiek rūpīgi 
izvērtēts un izskatīts; tā kā lūgumraksta 
iesniedzējam ir tiesības saprātīgā 
laikposmā saņemt atbildi un informāciju 
par Lūgumrakstu komitejas pieņemto 
lēmumu par pieņemamību, kas sniegta 
viņa valodā vai tajā valodā, kas lietota 
lūgumrakstā;

C. tā kā katrs lūgumraksts ir rūpīgi 
jāizvērtē un jāizskata; tā kā lūgumraksta 
iesniedzējam ir tiesības nekavējoties 
saņemt visaptverošu atbildi, kas sniegta 
viņa valodā vai tajā valodā, kas lietota 
lūgumrakstā un informāciju par 
Lūgumrakstu komitejas pieņemto lēmumu 
par pieņemamību, un pasākumiem, ko tā 
veikusi, izskatot un pārbaudot 
lūgumrakstus; tā kā lūgumraksta 
iesniedzēju pieredzei saistībā ar viņu 
lūgumrakstu izskatīšanu ir liela ietekme, 
nosakot to, kā viņi uztver ES iestādes, un 
to, kā tiek ievērotas ES tiesību aktos 
atzītās tiesības iesniegt lūgumrakstus;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Grozījums Nr. 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka lūgumraksti sniedz 
Eiropas Parlamentam un citām ES 
iestādēm iespēju sākt dialogu ar ES 
pilsoņiem, kurus skar ES tiesību aktu 
piemērošana; uzsver nepieciešamību 
veicināt ES iestāžu un struktūru sadarbību 
ar valsts, reģionālajām un vietējām 
iestādēm jautājumos, kas saistīti ar ES 
tiesību aktu piemērošanu; aicina ES 
iestādes un dalībvalstis popularizēt 
iedzīvotāju tiesības iesniegt lūgumrakstus 
un palielināt sabiedrības informētību par 
ES kompetencēm un iespējamiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, ko Eiropas 
Parlaments var nodrošināt, izskatot 
lūgumrakstus;

2. uzsver, ka lūgumraksti sniedz 
Eiropas Parlamentam un citām ES 
iestādēm iespēju sākt dialogu ar ES 
pilsoņiem, kurus skar ES tiesību aktu 
piemērošana; uzsver nepieciešamību 
veicināt ES iestāžu un struktūru sadarbību 
ar valsts, reģionālajām un vietējām 
iestādēm jautājumos, kas saistīti ar 
nekonsekvenci un nepilnībām ES tiesību 
aktos un to īstenošanā, lai pilnībā un 
efektīvi aizsargātu visu iedzīvotāju 
ekonomiskās, sociālās un kultūras 
tiesības; aicina ES iestādes un dalībvalstis 
popularizēt iedzīvotāju tiesības iesniegt 
lūgumrakstus un palielināt sabiedrības 
informētību par ES kompetencēm un 
iespējamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, ko Eiropas Parlaments var 
nodrošināt, izskatot lūgumrakstus;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Grozījums Nr. 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka ir nepieciešams pieņemt 
pilnīgu demokrātisku ES pārvaldību un 
stingrākus ētikas noteikumus ES iestādēs, 
struktūrās un aģentūrās, lai atrisinātu 
problēmu saistībā ar pārredzamības 
trūkumu ES lēmumu pieņemšanas 
procesā, interešu konfliktiem un visiem 
ētikas jautājumiem, kas ES līmenī skar 
likumdošanas procesu, kas attiecas uz 
lūgumrakstu iesniedzēju izvirzītajiem 
jautājumiem; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Grozījums Nr. 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver četras atklātās uzklausīšanas 
par dažādiem tematiem, proti, "Pilsoņu 
tiesības pēc Brexit", ko rīkoja kopā ar 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju un Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju 2018. gada 1. februārī, 
"Eiropas pilsoņu iniciatīva – Regulas 
pārskatīšana", ko rīkoja kopā ar 
Konstitucionālo jautājumu komiteju 
2018. gada 21. februārī, "Endokrīno 
disruptoru ietekme uz sabiedrības 
veselību", ko rīkoja kopā ar Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju 2018. gada 
22. martā, un "Personu ar invaliditāti 
tiesības", ko rīkoja 2018. gada 9. oktobrī; 
atgādina komitejas locekļiem, ka ir svarīgi 
apmeklēt atklātas uzklausīšanas, ko 
pieprasījusi un organizē komiteja; aicina 
lūgumrakstu tīklā ierosināt priekšlikumus 
konkrētām atklātām uzklausīšanām un 
tematiem Eiropas Parlamenta pētījumiem 
un rezolūcijām, kurās atspoguļota saikne 
starp pašreizējo likumdošanas darbu un 
Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām, 
un lūgumrakstiem, kuros skatītas būtiskas 
problēmas, par kurām ir bažas Eiropas 
pilsoņiem; uzsver, ka lūgumrakstu tīkls ir 
pareizais forums, lai ierosinātu kopīgas 
iniciatīvas, lai tās izskatītu kā 
lūgumrakstus, kas varētu izsmeļoši 
izklāstīt Parlamenta ieguldījumu saistībā 

8. uzsver četras atklātās uzklausīšanas 
par dažādiem tematiem, proti, "Pilsoņu 
tiesības pēc Brexit", ko rīkoja kopā ar 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju un Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju 2018. gada 1. februārī, 
"Eiropas pilsoņu iniciatīva – Regulas 
pārskatīšana", ko rīkoja kopā ar 
Konstitucionālo jautājumu komiteju 
2018. gada 21. februārī, "Endokrīno 
disruptoru ietekme uz sabiedrības 
veselību", ko rīkoja kopā ar Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju 2018. gada 
22. martā, un "Personu ar invaliditāti 
tiesības", ko rīkoja 2018. gada 9. oktobrī; 
atgādina komitejas locekļiem, ka ir svarīgi 
apmeklēt atklātas uzklausīšanas, ko 
pieprasījusi un organizē komiteja; atzinīgi 
vērtē to, ka Lūgumrakstu komiteja 
ierosina konkrētas atklātās uzklausīšanas 
un tematus Eiropas Parlamenta pētījumiem 
un rezolūcijām, kurās atspoguļota saikne 
starp pašreizējo likumdošanas darbu un 
Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām, 
un būtiskas problēmas, par kurām ir bažas 
Eiropas pilsoņiem; uzsver, ka 
Lūgumrakstu komiteja ir jāpilnveido un 
tai ir jādod iespēja ierosināt vairāk 
iniciatīvu, lai uzlabotu Parlamenta 
ieguldījumu, pievēršoties Eiropas pilsoņu 
problēmām, kas izklāstītas lūgumrakstos;
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ar Eiropas pilsoņu lūgumrakstiem;
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6.2.2019 A8-0024/6

Grozījums Nr. 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž paļāvību uz to, ka 
lūgumrakstu tīkls ir līdzeklis, kas ļauj 
Lūgumrakstu komiteju padarītu 
redzamāku un nozīmīgāku pārējo 
Parlamenta komiteju darbā, lai lūgumraksti 
tiktu labāk ņemti vērā likumdošanas darbā; 
atkārtoti pauž pārliecību, ka lūgumrakstu 
tīkla sanāksmēm ir būtiska nozīme, lai 
stiprinātu sadarbību starp parlamentārajām 
komitejām, apmainoties ar informāciju un 
daloties ar labāko praksi tīkla dalībnieku 
starpā;

11. uzskata, Lūgumrakstu komiteja ir 
jāpadara redzamāka un nozīmīgāka 
pārējo Parlamenta komiteju darbā, lai 
lūgumraksti tiktu labāk ņemti vērā 
likumdošanas darbā; atkārtoti pauž 
pārliecību, ka Lūgumrakstu komitejai 
jāieņem centrālā loma, lai stiprinātu 
sadarbību starp parlamentārajām 
komitejām, veicinot inter alia efektīvāku 
apmainīšanos ar informāciju un dalīšanos 
ar labāko praksi ar mērķi uzlabot 
Parlamenta reaģētspēju attiecībā uz 
visiem lūgumrakstos izvirzītajiem 
jautājumiem;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Grozījums Nr. 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. vērš uzmanību uz saskaņā ar 
Reglamenta 128. panta 5. punktu vai 
saskaņā ar 216. panta 2. punktu plenārsēdē 
pieņemtajiem rezolūciju priekšlikumiem 
komitejas vārdā, jo īpaši par minoritāšu 
aizsardzību un nediskriminēšanu ES 
dalībvalstīs2, par reaģēšanu uz 
lūgumrakstiem par nestabilas 
nodarbinātības un uz noteiktu laiku 
noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas 
novēršanu3, par ārvalstu konta nodokļa 
atbilstības akta (FATCA) negatīvo ietekmi 
uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz 
“nejaušajiem amerikāņiem”4 un par 
Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības 
iestādes (Jugendamt) lomu pārrobežu 
ģimenes strīdos5; 

_________________
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0032.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0242.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0316.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0476.

13. vērš uzmanību uz saskaņā ar 
Reglamenta 128. panta 5. punktu vai 
saskaņā ar 216. panta 2. punktu plenārsēdē 
pieņemtajiem rezolūciju priekšlikumiem 
komitejas vārdā, jo īpaši par minoritāšu 
aizsardzību un nediskriminēšanu ES 
dalībvalstīs2, par reaģēšanu uz 
lūgumrakstiem par nestabilas 
nodarbinātības un uz noteiktu laiku 
noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas 
novēršanu3, par ārvalstu konta nodokļa 
atbilstības akta (FATCA) negatīvo ietekmi 
uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz 
“nejaušajiem amerikāņiem”4 un par 
Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības 
pārvaldes (Jugendamt) lomu pārrobežu 
ģimenes strīdos5;

_________________
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0032.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0242.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0316.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0476.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Grozījums Nr. 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. norāda, ka saistībā ar Parlamenta 
Cilvēktiesību nedēļu Lūgumrakstu 
komiteja izskatīja vairākus lūgumrakstus, 
kas attiecas uz cilvēktiesību jautājumiem, 
un iesniedza atjauninātu pētījumu par 
Atbalstīšanas direktīvu un 
kriminālatbildības noteikšanu par humānās 
palīdzības sniegšanu neatbilstīgajiem 
migrantiem; aicina Komisiju iesniegt 
grozījumus attiecībā uz 1. panta 2. punktu 
Padomes 2002. gada 28. novembra 
Direktīvā 2002/90/EK, ar ko definē 
neatļautas ieceļošanas, tranzīta un 
uzturēšanās atbalstīšanu12, lai ieviestu 
obligātu atbrīvojumu no 
kriminālatbildības noteikšanas par 
humānās palīdzības sniegšanu 
ieceļošanas, tranzīta vai uzturēšanās 
gadījumos;

20. norāda, ka saistībā ar Parlamenta 
Cilvēktiesību nedēļu Lūgumrakstu 
komiteja izskatīja vairākus lūgumrakstus, 
kas attiecas uz cilvēktiesību jautājumiem, 
un iesniedza atjauninātu pētījumu par 
Atbalstīšanas direktīvu un 
kriminālatbildības noteikšanu par humānās 
palīdzības sniegšanu neatbilstīgajiem 
migrantiem; aicina Komisiju ierosināt 
efektīvu un ilgtspējīgu ES stratēģiju 
migrācijas jomā nolūkā uzlabot likumīgas 
un drošas iespējas ieceļošanai ES, 
patvēruma meklētāju automātisku un 
obligātu pārcelšanu visās dalībvalstīs, kā 
arī uzlabot sadarbību starp visām 
dalībvalstīm, lai efektīvāk novērstu 
nopietnās saimnieciskās un sociālās 
problēmas, kas skar migrantu izcelsmes 
valstis, nodrošinot, ka to iedzīvotāji nav 
spiesti meklēt iztiku citās valstīs, dodoties 
neatbilstīgā migrācijā;

_________________
12OV L 328, 5.12.2002., 17. lpp.

_________________
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6.2.2019 A8-0024/9

Grozījums Nr. 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. ir pārliecināts, ka Lūgumrakstu 
komitejas sekretariāts efektīvi un ļoti 
rūpīgi izskata lūgumrakstus saskaņā ar 
komitejas pamatnostādnēm un 
lūgumrakstu apriti Eiropas Parlamenta 
administrācijā; aicina arī turpmāk rast 
inovatīvus risinājumus lūgumrakstu 
izskatīšanai, ņemot vērā jaunākos 
tehnoloģiju sasniegumus, lai padarītu visu 
procesu skaidrāku un pārredzamāku 
Eiropas iedzīvotājiem;

21. ir pārliecināts, ka jāpiešķir 
vajadzīgie resursi Lūgumrakstu komitejas 
sekretariātam, lai efektīvāk un rūpīgāk 
izskatītu lūgumrakstus saskaņā ar 
komitejas pamatnostādnēm; aicina arī 
turpmāk rast inovatīvus risinājumus 
lūgumrakstu izskatīšanai, ņemot vērā 
jaunākos tehnoloģiju sasniegumus, lai 
padarītu visu procesu skaidrāku un 
pārredzamāku Eiropas iedzīvotājiem;

Or. en


