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6.2.2019 A8-0024/20

Grozījums Nr. 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu 
sniedz cilvēkiem atvērtu, demokrātisku un 
pārredzamu mehānismu ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu iegūšanai 
attiecībā uz viņu oficiālajām sūdzībām, kas 
adresētas viņu tieši ievēlētajiem 
pārstāvjiem, jo īpaši, ja tas attiecas uz 
Eiropas Savienības darbības jomām;

A. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu 
izvirza mērķi sniegt cilvēkiem atvērtu, 
demokrātisku un pārredzamu mehānismu 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
iegūšanai attiecībā uz viņu oficiālajām 
sūdzībām, kas adresētas viņu tieši 
ievēlētajiem pārstāvjiem, jo īpaši, ja tas 
attiecas uz Eiropas Savienības darbības 
jomām;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/21

Grozījums Nr. 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL 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 tiesībām iesniegt lūgumrakstu 
vajadzētu būt izšķiroši svarīgam 
līdzdalības demokrātijas elementam, lai 
nodrošinātu efektīvu katra iedzīvotāja 
tiesību aizsardzību tiešā veidā piedalīties 
Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē; 
tā kā tam būtu jāpalielina Eiropas 
Parlamenta reaģētspēja attiecībā pret 
Eiropas Savienības pilsoņiem un 
iedzīvotājiem; tā kā patiesai demokrātijai 
būtu jānodrošina pilnīga pārredzamība, 
efektīva pamattiesību aizsardzība un 
cilvēku praktiskā iesaistīšana lēmumu 
pieņemšanas procesos;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL 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 saprātīgā 
laikposmā saņemt atbildi pēc būtības un 
informāciju par Lūgumrakstu komitejas 
pieņemto lēmumu par pieņemamību, kas 
sniegta viņa valodā vai tajā valodā, kas 
lietota lūgumrakstā;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Lūgumrakstu komitejas 
darbību pamatā ir ievaddati un 
ieguldījums, ko saņem no lūgumrakstu 
iesniedzējiem;

D. tā kā Lūgumrakstu komitejas 
darbības ievērojamā mērā balstās uz 
ievaddatiem un ieguldījumu, ko saņem no 
lūgumrakstu iesniedzējiem attiecībā uz 
plašu tēmu loku — piemēram, tās var būt 
pamattiesības, bērna labklājība, personu 
ar invaliditāti tiesības, minoritāšu tiesības, 
bērnu tiesības, iekšējais tirgus, vides 
tiesības, darba attiecības, migrācijas 
politika, tirdzniecības nolīgumi, 
sabiedrības veselības jautājumi, 
transports, dzīvnieku tiesības vai 
diskriminācija;  

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā Lūgumrakstu komiteja 
uzskata, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir 
ļoti nozīmīgs tiešās un līdzdalības 
demokrātijas instruments, kas ļauj 
iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties Eiropas 
tiesību aktu veidošanā;

E. tā kā ir pilnībā jāizmanto Eiropas 
pilsoņu iniciatīva, lai tā kļūtu par ļoti 
nozīmīgu tiešās un līdzdalības 
demokrātijas instrumentu, kas ļauj 
iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties Eiropas 
tiesību aktu veidošanā;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/25

Grozījums Nr. 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Eiropas Parlaments jau ilgu 
laiku ir bijis starptautiskā lūgumrakstu 
iesniegšanas procesa izveides priekšgalā un 
tam joprojām ir Eiropā visatvērtākā un 
pārredzamākā sistēma, kas nodrošina 
lūgumrakstu iesniedzēju aktīvu līdzdalību 
Parlamenta darbībās;

I. tā kā Eiropas Parlaments jau ilgu 
laiku ir bijis starptautiskā lūgumrakstu 
iesniegšanas procesa izveides priekšgalā un 
tam joprojām ir izcila atvērta un 
pārredzama sistēma, kas nodrošina 
lūgumrakstu iesniedzēju aktīvu līdzdalību 
Parlamenta darbībās;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/26

Grozījums Nr. 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst Lūgumrakstu komitejas 
būtisko nozīmi Savienības pilsoņu un 
iedzīvotāju tiesību aizsardzībā un 
veicināšanā komitejas kompetences 
ietvaros, kas izpaužas kā rūpes par to, lai 
lūgumrakstu iesniedzēju bažas tiktu atzītas 
un viņu pamatotās sūdzības tiktu atrisinātas 
lūgumrakstu procesā pēc iespējas savlaicīgi 
un efektīvi; atgādina par Komisijas un 
dalībvalstu pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties ar Lūgumrakstu komiteju, jo 
īpaši saistībā ar pienācīgas atgriezeniskās 
saites nodrošināšanu par apmaiņu ar 
attiecīgo informāciju; uzstāj, ka sadarbībai 
ir būtiska nozīme, lai apmierinātu 
lūgumrakstu iesniedzēju vajadzības 
saskaņā ar Līgumiem un Pamattiesību 
hartu;

1. uzsver, ka tiesībām iesniegt 
lūgumrakstu vajadzētu uzlabot Eiropas 
Parlamenta spēju reaģēt un palīdzēt 
atrisināt problēmas, kas saistītas 
galvenokārt ar ES tiesību aktu 
piemērošanu un transponēšanu; uzsver, 
kāda būtiska nozīme var būt Lūgumrakstu 
komitejai Savienības pilsoņu un 
iedzīvotāju tiesību aizsardzībā un 
veicināšanā komitejas kompetences 
ietvaros, kas izpaužas kā rūpes par to, lai 
lūgumrakstu iesniedzēju bažas tiktu atzītas 
un viņu pamatotās sūdzības tiktu atrisinātas 
lūgumrakstu procesā pēc iespējas savlaicīgi 
un efektīvi; atgādina par Komisijas un 
dalībvalstu pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties ar Lūgumrakstu komiteju, jo 
īpaši saistībā ar pienācīgas atgriezeniskās 
saites nodrošināšanu par apmaiņu ar 
attiecīgo informāciju; uzstāj, ka sadarbībai 
ir būtiska nozīme, lai apmierinātu 
lūgumrakstu iesniedzēju vajadzības 
saskaņā ar Līgumiem un Pamattiesību 
hartu;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/27

Grozījums Nr. 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL 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 joprojām uzsver īpašu pienākumu 
nodrošināt, lai lūgumraksta iesniedzējiem 
rūpīgi pamatotu lūgumraksta 
nepieņemamību vai slēgšanu tā 
nepamatotības dēļ;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/28

Grozījums Nr. 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 3.b pauž nožēlu par to, ka 
lūgumrakstu iesniedzēji joprojām netiek 
pietiekami informēti par iemesliem, kuru 
dēļ attiecīgais lūgumraksts var tikt atzīts 
par nepieņemamu;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/29

Grozījums Nr. 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. vēlreiz atgādina, ka ir vajadzīgas 
pastāvīgas publiskas debates par 
Savienības darbības jomām, to 
ierobežojumiem un nākotni, lai nodrošinātu 
iedzīvotāju pienācīgu informēšanu par 
lēmumu pieņemšanas līmeņiem un lai 
novērstu saukļa “vainojiet Briseli” 
izmantošanu, ko dara dažas bezatbildīgas 
valstis; aicina divas reizes gadā rīkot 
intensīvāku un strukturētāku dialogu starp 
Lūgumrakstu komiteju un lūgumrakstu 
komiteju locekļiem nacionālajos 
parlamentos par lūgumrakstiem, kuros 
skartas nopietnākās Eiropas iedzīvotāju 
problēmas, sekmējot patiesas debates 
Eiropas Parlamenta deputātu un dalībvalstu 
parlamentu deputātu starpā par 
lūgumrakstiem, kas palielinātu informētību 
par ES politiku un skaidrību par ES un 
dalībvalstu kompetenci;

4. vēlreiz atgādina, ka ir vajadzīgas 
pastāvīgas publiskas debates par 
Savienības darbības jomām, to 
ierobežojumiem un nākotni, lai nodrošinātu 
iedzīvotāju pienācīgu informēšanu par 
lēmumu pieņemšanas līmeņiem; aicina 
divas reizes gadā rīkot intensīvāku un 
strukturētāku dialogu starp Lūgumrakstu 
komiteju un lūgumrakstu komiteju 
locekļiem nacionālajos parlamentos par 
lūgumrakstiem, kuros skartas nopietnākās 
Eiropas iedzīvotāju problēmas, sekmējot 
patiesas debates Eiropas Parlamenta 
deputātu un dalībvalstu parlamentu 
deputātu starpā par lūgumrakstiem, kas 
palielinātu informētību par ES politiku un 
skaidrību par ES un dalībvalstu 
kompetenci;

Or. en


