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Grozījums Nr. 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina Komisiju pienācīgi 
izmantot savas pilnvaras, kas izriet no 
Līgumu ievērošanas uzraudzītājas statusa, 
jo šādam uzdevumam ir ārkārtīgi svarīga 
nozīme ES darbībā attiecībā uz 
iedzīvotājiem un Eiropas likumdevējiem; 
aicina savlaicīgi īstenot pārkāpuma 
procedūras, lai nekavējoties izbeigtu 
situācijas, kurās ES tiesību akti netiek 
ņemti vērā;

5. mudina Komisiju pienācīgi 
izmantot savas pilnvaras, kas izriet no 
Līgumu ievērošanas uzraudzītājas statusa, 
jo īpaši jautājumos saistībā ar vidi, jo 
šādam uzdevumam ir ārkārtīgi svarīga 
nozīme ES darbībā attiecībā uz 
iedzīvotājiem un Eiropas likumdevējiem; 
uzskata, ka Komisijai nevajadzētu 
aprobežoties tikai ar procesuālās 
atbilstības formālu pārbaudi, bet gan 
vajadzētu pievērst lielāku uzmanību 
problēmām, kas sagādā bažas un ir 
jautājuma centrā;   atgādina par 
piesardzības principu un ES vides tiesību 
aktu galveno mērķi nepieļaut 
neatgriezenisku kaitējumu ekoloģiski 
neaizsargātiem apgabaliem un mudina 
Komisiju pieņemt pieeju, kas tai ļautu ex-
ante izmantot savas pilnvaras un 
prerogatīvas; aicina savlaicīgi īstenot 
pārkāpuma procedūras, lai nekavējoties 
izbeigtu situācijas, kurās ES tiesību akti 
netiek ņemti vērā;
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Grozījums Nr. 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pārredzamību un piekļuvi dokumentiem un 
informācijai EU Pilot procedūru ietvaros 
saistībā ar saņemtajiem lūgumrakstiem un 
EU Pilot un pārkāpuma procedūrās, kas jau 
ir pabeigtas;

6. aicina Komisiju nodrošināt pilnīgu 
pārredzamību un piekļuvi dokumentiem un 
informācijai EU Pilot procedūru ietvaros 
saistībā ar saņemtajiem lūgumrakstiem un 
EU Pilot un pārkāpuma procedūrās, kas jau 
ir pabeigtas;
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Grozījums Nr. 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL 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, ka Lūgumrakstu komitejai 
būtu savs darbs jāpadara redzamāks un 
nozīmīgāks, jo īpaši attiecībā pret pārējo 
Parlamenta komiteju darbu, lai 
lūgumraksti tiktu labāk ņemti vērā 
likumdošanas darbā; uzskata, ka 
lūgumrakstu tīkla sanāksmes var dot 
ieguldījumu, lai stiprinātu sadarbību starp 
parlamentārajām komitejām, apmainoties 
ar informāciju un daloties ar labāko praksi;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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
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. uzsver Lūgumrakstu komitejas 
sekretariāta ieguldītās pūles efektīvi un 
ļoti rūpīgi izskatīt lūgumrakstus saskaņā ar 
komitejas pamatnostādnēm un lūgumrakstu 
apriti Eiropas Parlamenta administrācijā, 
bet tomēr atgādina, ka Lūgumrakstu 
komitejas sekretariātam ļoti vajag vairāk 
tehnisko resursu un vairāk personāla, lai 
garantētu lūgumrakstu rūpīgu izskatīšanu 
un tālāk samazinātu to apstrādei 
vajadzīgo laiku, vienlaikus nodrošinot, ka 
tos izskata saskaņā ar visaugstākajiem 
iespējamajiem standartiem; aicina arī 
turpmāk rast inovatīvus risinājumus 
lūgumrakstu izskatīšanai, ņemot vērā 
jaunākos tehnoloģiju sasniegumus, lai 
padarītu visu procesu skaidrāku un 
pārredzamāku Eiropas iedzīvotājiem;

Or. en


