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Grozījums Nr. 1
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu un 
vienādu piemērošanu, lai panāktu tiesiskas 
valsts principa ievērošanu, kas ir viena no 
Savienības un tās dalībvalstu 
pamatvērtībām, kā tas ir noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā; tādēļ pauž 
bažas par to, ka pieaug to lūgumrakstu 
skaits, kuros ir pausti iedzīvotāju rūpesti 
par tiesiskas valsts principa pārkāpumiem 
dalībvalstīs, tostarp par strīdīgām valstu 
tiesu iestāžu reformām; uzsver, ka 
tiesiskas valsts principa neievērošana, 
tostarp no vietēja vai reģionāla līmeņa 
struktūru puses, tieši ietekmē iedzīvotāju 
dzīvi, kā to apliecina saņemtie lūgumraksti 
un Eirobarometra īpašā apsekojuma Nr. 
489 rezultāti; aicina Komisiju ievērot 
saistības, kas ir noteiktas tās 2019. gada 
paziņojumā „Tiesiskuma stiprināšana 
Savienībā: Rīcības plāns” 
(COM(2019)0343), lai veicinātu tiesiskas 
valsts principa ievērošanas kultūru, 
stiprinātu sadarbību ar valstu iestādēm un 
nodrošinātu efektīvu un kopīgu reakciju uz 
Savienībā pastāvošiem faktiskiem 
draudiem;

1. atgādina, ka ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu un 
vienādu piemērošanu, lai panāktu tā 
tiesiskas valsts principa ievērošanu, kas ir 
viena no Savienības un tās dalībvalstu 
pamatvērtībām, kā tas ir noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā; konstatē to 
lūgumrakstu lielo skaitu, kuros ir pausti 
iedzīvotāju rūpesti par tiesiskas valsts 
principa pārkāpumiem dalībvalstīs, un 
atzinīgi vērtē iedzīvotāju dalību savu 
tiesību īstenošanā; uzsver, ka tiesiskas 
valsts principa neievērošana, tostarp no 
vietēja vai reģionāla līmeņa struktūru 
puses, tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi, kā to 
apliecina saņemtie lūgumraksti un 
Eirobarometra īpašā apsekojuma Nr. 489 
rezultāti; aicina Komisiju, pildīt saistības, 
kas ir noteiktas tās 2019. gada paziņojumā 
„Tiesiskuma stiprināšana Savienībā: rīcības 
plāns” (COM(2019)0343), lai veicinātu 
tiesiskas valsts principa ievērošanas 
kultūru, stiprinātu sadarbību ar valstu 
iestādēm un nodrošinātu efektīvu un 
kopīgu reakciju uz Savienībā pastāvošiem 
faktiskiem draudiem, vienlaikus ievērojot 
subsidiaritātes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Dolors Montserrat

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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1. atgādina, ka ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu un 
vienādu piemērošanu, lai panāktu tiesiskas 
valsts principa ievērošanu, kas ir viena no 
Savienības un tās dalībvalstu 
pamatvērtībām, kā tas ir noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā; tādēļ pauž 
bažas par to, ka pieaug to lūgumrakstu 
skaits, kuros ir pausti iedzīvotāju rūpesti 
par tiesiskas valsts principa pārkāpumiem 
dalībvalstīs, tostarp par strīdīgām valstu 
tiesu iestāžu reformām; uzsver, ka tiesiskas 
valsts principa neievērošana, tostarp no 
vietēja vai reģionāla līmeņa struktūru 
puses, tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi, kā to 
apliecina saņemtie lūgumraksti un 
Eirobarometra īpašā apsekojuma Nr. 489 
rezultāti; aicina Komisiju ievērot saistības, 
kas ir noteiktas tās 2019. gada paziņojumā 
„Tiesiskuma stiprināšana Savienībā: 
Rīcības plāns” (COM(2019)0343), lai 
veicinātu tiesiskas valsts principa 
ievērošanas kultūru, stiprinātu sadarbību ar 
valstu iestādēm un nodrošinātu efektīvu un 
kopīgu reakciju uz Savienībā pastāvošiem 
faktiskiem draudiem;

1. atgādina, ka ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu un 
vienādu piemērošanu, lai panāktu tā 
tiesiskas valsts principa ievērošanu, kas ir 
viena no Savienības un tās dalībvalstu 
pamatvērtībām, kā tas ir noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā; tādēļ pauž 
bažas par to, ka pieaug to lūgumrakstu 
skaits, kuros ir pausti iedzīvotāju rūpesti 
par tiesiskas valsts principa pārkāpumiem 
dalībvalstīs, tostarp par strīdīgām valstu 
tiesu iestāžu reformām; uzsver, ka tiesiskas 
valsts principa neievērošana, tostarp no 
vietēja vai reģionāla līmeņa struktūru 
puses, tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi, kā to 
apliecina saņemtie lūgumraksti un 
Eirobarometra īpašā apsekojuma Nr. 489 
rezultāti; aicina Komisiju ievērot saistības, 
kas ir noteiktas tās 2019. gada paziņojumā 
„Tiesiskuma stiprināšana Savienībā: rīcības 
plāns” (COM(2019)0343), lai veicinātu 
tiesiskas valsts principa ievērošanas 
kultūru, stiprinātu sadarbību ar valstu 
iestādēm un nodrošinātu efektīvu un 
kopīgu reakciju uz Savienībā pastāvošiem 
faktiskiem draudiem; atgādina, ka Līguma 
par Eiropas Savienību 4. pantā ir prasīts, 
lai Savienība ievērotu dalībvalstu 
vienlīdzību no Līgumu viedokļa, kā arī 
respektētu to pamatstruktūras — kā 
politiskās, tā konstitucionālās —, jo īpaši 
tās, ar kurām cenšas panākt to teritoriālo 
nedalāmību, nodrošināt publisko kārtību 
un aizsargāt nacionālo drošību;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu un 

1. atgādina, ka ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu un 
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vienādu piemērošanu, lai panāktu tiesiskas 
valsts principa ievērošanu, kas ir viena no 
Savienības un tās dalībvalstu 
pamatvērtībām, kā tas ir noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā; tādēļ pauž 
bažas par to, ka pieaug to lūgumrakstu 
skaits, kuros ir pausti iedzīvotāju rūpesti 
par tiesiskas valsts principa pārkāpumiem 
dalībvalstīs, tostarp par strīdīgām valstu 
tiesu iestāžu reformām; uzsver, ka tiesiskas 
valsts principa neievērošana, tostarp no 
vietēja vai reģionāla līmeņa struktūru 
puses, tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi, kā to 
apliecina saņemtie lūgumraksti un 
Eirobarometra īpašā apsekojuma Nr. 489 
rezultāti; aicina Komisiju ievērot saistības, 
kas ir noteiktas tās 2019. gada paziņojumā 
„Tiesiskuma stiprināšana Savienībā: 
Rīcības plāns” (COM(2019)0343), lai 
veicinātu tiesiskas valsts principa 
ievērošanas kultūru, stiprinātu sadarbību ar 
valstu iestādēm un nodrošinātu efektīvu un 
kopīgu reakciju uz Savienībā pastāvošiem 
faktiskiem draudiem;

vienādu piemērošanu, lai panāktu tā 
tiesiskas valsts principa ievērošanu, kas ir 
viena no Savienības un tās dalībvalstu 
pamatvērtībām, kā tas ir noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā; tādēļ pauž 
bažas par to, ka pieaug to lūgumrakstu 
skaits, kuros ir pausti iedzīvotāju rūpesti 
par tiesiskas valsts principa pārkāpumiem 
dalībvalstīs, tostarp par strīdīgām valstu 
tiesu iestāžu reformām; uzsver, ka tiesiskas 
valsts principa neievērošana, tostarp no 
vietēja vai reģionāla līmeņa struktūru 
puses, tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi, kā to 
apliecina saņemtie lūgumraksti un 
Eirobarometra īpašā apsekojuma Nr. 489 
rezultāti; aicina Komisiju ievērot saistības, 
kas ir noteiktas tās 2019. gada paziņojumā 
„Tiesiskuma stiprināšana Savienībā: rīcības 
plāns” (COM(2019)0343), lai veicinātu 
tiesiskas valsts principa ievērošanas 
kultūru, stiprinātu sadarbību ar valstu 
iestādēm un nodrošinātu efektīvu un 
kopīgu reakciju uz Savienībā pastāvošiem 
faktiskiem draudiem; atgādina Komisijai 
par to, ka darbs, kas ir paveikts, 
nodrošinot spēkā esošo ES tiesību aktu 
efektīvu īstenošanu, ir ne mazāk svarīgs 
kā darbs, kas ir veikts, izstrādājot jaunus 
tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu un 
vienādu piemērošanu, lai panāktu tiesiskas 
valsts principa ievērošanu, kas ir viena no 
Savienības un tās dalībvalstu 
pamatvērtībām, kā tas ir noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 2. pantā; tādēļ pauž 

1. atgādina, ka ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu, 
vienādu un vienveidīgu piemērošanu, lai 
panāktu tā tiesiskas valsts principa 
ievērošanu, kas ir viena no Savienības un 
tās dalībvalstu pamatvērtībām, kā tas ir 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 2. 
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bažas par to, ka pieaug to lūgumrakstu 
skaits, kuros ir pausti iedzīvotāju rūpesti 
par tiesiskas valsts principa pārkāpumiem 
dalībvalstīs, tostarp par strīdīgām valstu 
tiesu iestāžu reformām; uzsver, ka tiesiskas 
valsts principa neievērošana, tostarp no 
vietēja vai reģionāla līmeņa struktūru 
puses, tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi, kā to 
apliecina saņemtie lūgumraksti un 
Eirobarometra īpašā apsekojuma Nr. 489 
rezultāti; aicina Komisiju ievērot saistības, 
kas ir noteiktas tās 2019. gada paziņojumā 
„Tiesiskuma stiprināšana Savienībā: 
Rīcības plāns” (COM(2019)0343), lai 
veicinātu tiesiskas valsts principa 
ievērošanas kultūru, stiprinātu sadarbību ar 
valstu iestādēm un nodrošinātu efektīvu un 
kopīgu reakciju uz Savienībā pastāvošiem 
faktiskiem draudiem;

pantā; tādēļ pauž bažas par to, ka pieaug to 
lūgumrakstu skaits, kuros ir pausti 
iedzīvotāju rūpesti par iespējamiem 
tiesiskas valsts principa pārkāpumiem 
dalībvalstīs, tostarp par strīdīgām valstu 
tiesu iestāžu reformām; uzsver, ka tiesiskas 
valsts principa neievērošana, tostarp no 
vietēja vai reģionāla līmeņa struktūru 
puses, tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi, kā to 
apliecina saņemtie lūgumraksti un 
Eirobarometra īpašā apsekojuma Nr. 489 
rezultāti; aicina Komisiju ievērot saistības, 
kas ir noteiktas tās 2019. gada paziņojumā 
„Tiesiskuma stiprināšana Savienībā: rīcības 
plāns” (COM(2019)0343), lai veicinātu 
tiesiskas valsts principa ievērošanas 
kultūru, stiprinātu sadarbību ar valstu 
iestādēm un nodrošinātu efektīvu un 
kopīgu reakciju uz Savienībā pastāvošiem 
faktiskiem draudiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka izpildes 
nenodrošināšana ne tikai mazina iekšējā 
tirgus efektivitāti, bet arī nepastarpināti 
ietekmē fizisko personu tiesības un līdz ar 
to iespaido arī Savienības uzticamību un 
kaitē tās reputācijai; ar bažām konstatē 
populisma un eiroskepticisma pieaugumu 
un tādēļ aicina Komisiju ES tiesiskās 
kārtības neaizskaramību nodrošināt ar 
divkāršu sparu; šajā sakarībā uzsver, ka 
īstenošana un izpildes kontrole balstās uz 
Līgumos noteikto pilnvaru sadali un ka 
dalībvalstīm un Komisijai tādēļ ir kopīga 
kompetence īstenot Eiropas tiesības un 
likt tās ievērot, Komisijai pildot Līgumu 
pareizas piemērošanas galvenās 
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uzraudzītājas pienākumu; norāda, ka tajā 
pašā laikā saskaņā ar 2016. gada Iestāžu 
nolīgumu par labāku likumdošanas 
procesu kompetence īstenot ES tiesības un 
kontrolēt to izpildi ir visām ES iestādēm 
kopīga;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka Eiropas Parlaments ir 
iestāde, ko tiešās vēlēšanās ir ievēlējuši 
Eiropas pilsoņi, un, ņemot vērā tā 
neatsveramo lomu kontroles 
nodrošināšanā, atgādina Komisijai par 
pienākumu atskaitīties Eiropas 
Parlamenta priekšā, it īpaši Lūgumrakstu 
komitejā; papildus tam konstatē Eiropas 
Parlamenta kontroles funkciju, ko tas 
īsteno ar lūgumrakstus palīdzību vēršot 
Komisijas uzmanību uz trūkumiem ES 
tiesību piemērošanā dalībvalstīs; atkārtoti 
aicina Komisiju nodrošināt lielāku 
pārredzamību un efektīvi izmantot un arī 
turpmāk pilnveidot šā brīža uzraudzības 
līdzekļus un regulāras novērtēšanas 
paņēmienus, lai, pildot Līgumu pareizas 
piemērošanas uzraudzītājas funkciju, tā 
pienācīgi pārraudzītu un novērtētu ES 
tiesību precīzu un savlaicīgu piemērošanu 
pilnīgā saskaņā ar labas un efektīvas 
pārvaldības principu, kas ir noteikts 
LESD 298. pantā un ESPH 41 un 
47. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
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Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver efektivitātes, pārredzamības 
un pārskatatbildības neatsveramo nozīmi, 
ES iestādēm izstrādājot un īstenojot tās 
tiesību aktus; jo īpaši uzsver 
demokrātiskās pārskatatbildības principu 
un Parlamenta nozīmi tā ievērošanas 
nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 
tiesības uz taisnīgumu un saprātīgu 
pārvaldību, kā tas ir noteikts ESPH 41. un 
47. pantā; norāda, ka saskaņā ar šīm 
tiesībām un principiem iedzīvotājiem 
vajadzētu būt atbilstošai un vienkāršai 
iespējai piekļūt tiesību aktu projektiem, 
kas uz viņiem attiecas;

Or. el

Grozījums Nr. 8
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atzīst ES tiesību efektīvas 
īstenošanas nozīmi uzticības Eiropas 
iestādēm vairošanā; tādēļ atzīst, ka 
Komisijas publicētais gada ziņojums, 
tiesības iesniegt lūgumrakstus un Eiropas 
pilsoņu iniciatīva ir vērtīgi līdzekļi, ar 
kuru palīdzību ES likumdevēji var 
konstatēt iespējamās nepilnības;

Or. el

Grozījums Nr. 9
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir viena 
no ES pilsoņu pamattiesībām, kā tas ir 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 227. pantā; 
uzsver lūgumrakstu nozīmi, jo tie ir viens 
no iedzīvotājiem vispieejamākajiem 
veidiem, kā vērsties ES iestādēs, lai paustu 
bažas par iespējamiem viņu tiesību 
pārkāpumiem un par ES tiesību aktu 
nepareizas piemērošanas vai pārkāpumu 
gadījumiem; atgādina, ka lūgumraksti ir 
uzskatāmi par līdzdalības demokrātijas 
stūrakmeni un kā tādi tie palīdz mazināt 
plaisu starp pilsoņiem un politiskajām 
iestādēm, veicinot pilsoņu aktīvu 
līdzdalību un iesaistīšanos ES politiskajās 
debatēs;

2. norāda, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir viena 
no ES iedzīvotāju pamattiesībām, kā tas ir 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 227. pantā; uzsver 
lūgumrakstu nozīmi, jo tie ir uzskatāmi par 
līdzekļiem, ar kuru starpniecību pilsoņi 
un iedzīvotāji var justies piedalīgi 
Savienības darbībās, ņemot vērā ka tie ir 
viens no iedzīvotājiem vispieejamākajiem 
veidiem, kā vērsties ES iestādēs, lai paustu 
bažas par iespējamiem viņu tiesību 
pārkāpumiem un par ES tiesību aktu 
nepareizas piemērošanas vai pārkāpumu 
gadījumiem un iespējamiem likuma 
robiem; atgādina, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstus ir uzskatāmas par 
līdzdalības demokrātijas un Eiropas 
pilsonības institūta stūrakmeni un kā tādas 
tās palīdz mazināt plaisu starp 
iedzīvotājiem un politiskajām iestādēm, 
veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un 
iesaistīšanos ES politiskajās debatēs; 
prasa, lai Komisija apņemtos aktīvāk 
piedalīties pasākumos, kurus pieprasa 
lūgumrakstu iesniedzēji, lai iedzīvotāju 
dzīvēs panāktu reālas izmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir viena 

2. norāda, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir viena 
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no ES pilsoņu pamattiesībām, kā tas ir 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 227. pantā; 
uzsver lūgumrakstu nozīmi, jo tie ir viens 
no iedzīvotājiem vispieejamākajiem 
veidiem, kā vērsties ES iestādēs, lai paustu 
bažas par iespējamiem viņu tiesību 
pārkāpumiem un par ES tiesību aktu 
nepareizas piemērošanas vai pārkāpumu 
gadījumiem; atgādina, ka lūgumraksti ir 
uzskatāmi par līdzdalības demokrātijas 
stūrakmeni un kā tādi tie palīdz mazināt 
plaisu starp pilsoņiem un politiskajām 
iestādēm, veicinot pilsoņu aktīvu 
līdzdalību un iesaistīšanos ES politiskajās 
debatēs;

no ES iedzīvotāju pamattiesībām, kā tas ir 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 227. pantā; uzsver 
lūgumrakstu nozīmi, jo tie ir viens no 
iedzīvotājiem vispieejamākajiem veidiem, 
kā vērsties ES iestādēs, lai paustu bažas par 
iespējamiem viņu tiesību pārkāpumiem un 
par ES tiesību aktu nepareizas 
piemērošanas vai pārkāpumu gadījumiem; 
atgādina, ka lūgumraksti ir uzskatāmi par 
līdzdalības demokrātijas stūrakmeni un kā 
tādi tie palīdz mazināt plaisu starp 
iedzīvotājiem un politiskajām iestādēm, 
veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un 
iesaistīšanos ES politiskajās debatēs; 
uzskata, ka, rīkojot konferenci par 
Eiropas nākotni, būtu jāstiprina 
sabiedrības iesaistes process; 

Or. es

Grozījums Nr. 11
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir viena 
no ES pilsoņu pamattiesībām, kā tas ir 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 227. pantā; 
uzsver lūgumrakstu nozīmi, jo tie ir viens 
no iedzīvotājiem vispieejamākajiem 
veidiem, kā vērsties ES iestādēs, lai paustu 
bažas par iespējamiem viņu tiesību 
pārkāpumiem un par ES tiesību aktu 
nepareizas piemērošanas vai pārkāpumu 
gadījumiem; atgādina, ka lūgumraksti ir 
uzskatāmi par līdzdalības demokrātijas 
stūrakmeni un kā tādi tie palīdz mazināt 
plaisu starp pilsoņiem un politiskajām 
iestādēm, veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību 

2. norāda, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir 
vienas no ES pilsoņu pamattiesībām, kā tas 
ir noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 227. pantā; uzsver 
lūgumrakstu nozīmi, jo tie ir viens no 
iedzīvotājiem vispieejamākajiem veidiem, 
kā vērsties ES iestādēs, lai paustu bažas par 
iespējamiem viņu tiesību pārkāpumiem un 
par ES tiesību aktu nepareizas 
piemērošanas vai pārkāpumu gadījumiem; 
atgādina, ka lūgumraksti ir uzskatāmi par 
līdzdalības demokrātijas stūrakmeni un kā 
tādi tie, pienācīgi ievērojot arī LES 
11. panta garu, palīdz mazināt plaisu starp 
pilsoņiem un politiskajām iestādēm, 
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un iesaistīšanos ES politiskajās debatēs; veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību un 
iesaistīšanos ES politiskajās debatēs;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir viena 
no ES pilsoņu pamattiesībām, kā tas ir 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 227. pantā; 
uzsver lūgumrakstu nozīmi, jo tie ir viens 
no iedzīvotājiem vispieejamākajiem 
veidiem, kā vērsties ES iestādēs, lai paustu 
bažas par iespējamiem viņu tiesību 
pārkāpumiem un par ES tiesību aktu 
nepareizas piemērošanas vai pārkāpumu 
gadījumiem; atgādina, ka lūgumraksti ir 
uzskatāmi par līdzdalības demokrātijas 
stūrakmeni un kā tādi tie palīdz mazināt 
plaisu starp pilsoņiem un politiskajām 
iestādēm, veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību 
un iesaistīšanos ES politiskajās debatēs;

2. uzsver, ka tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir 
vienas no ES pilsoņu pamattiesībām, kā tas 
ir noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 44. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 227. pantā; uzsver 
lūgumrakstu nozīmi, jo tie ir viens no 
iedzīvotājiem vispieejamākajiem veidiem, 
kā vērsties ES iestādēs, lai paustu bažas par 
iespējamiem viņu tiesību pārkāpumiem un 
par ES tiesību aktu nepareizas 
piemērošanas vai pārkāpumu gadījumiem, 
kā arī acquis piemērošanā pastāvošiem 
likuma robiem; atgādina, ka lūgumraksti ir 
uzskatāmi par līdzdalības demokrātijas 
stūrakmeni un kā tādi tie palīdz mazināt 
plaisu starp pilsoņiem un politiskajām 
iestādēm, veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību 
un iesaistīšanos ES politiskajās debatēs;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik liela nozīme ir 
sociālajiem partneriem, NVO, Eiropas 
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iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām 
personām, uzraugot ES tiesību aktu 
transponēšanas un īstenošanas 
dalībvalstīs nepilnības un ziņojot par tām; 
tādēļ atzinīgi vērtē sabiedrības 
informētību par ES tiesību aktu 
pārskatīšanu, tostarp ziņotāju 
neatsveramo nozīmi gan privātajā, gan 
publiskajā sektorā; uzsver, ka ES 
iedzīvotājiem ir tiesības uz ātru, 
saprotamu, patiesi pieejamu un 
pārredzamu informāciju par dalībvalstu 
pieņemtajiem tiesību aktiem, kuros ir 
transponēti ES tiesību akti, un par valsts 
iestādēm, kas atbild par minēto valsts 
tiesību aktu pareizu piemērošanu;

Or. el

Grozījums Nr. 14
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b iesaka visās starpparlamentārās 
debatēs par demokrātiju, tiesiskas valsts 
principu un pamattiesībām ietvert 
pilsonisko sabiedrību un sabiedrisko 
līdzdalību, piemēram, Parlamentam 
nosūtot lūgumrakstus un izmantojot 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu;

Or. el

Grozījums Nr. 15
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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2.c uzsver lielo nozīmi, kāda ir 
Parlamentam gadījumos, kad, pateicoties 
lūgumrakstiem un jautājumiem, ES 
tiesību īstenošanā tiek atklāti trūkumi;

Or. el

Grozījums Nr. 16
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja 
katru gadu saņem ievērojamu skaitu 
lūgumrakstu no noraizējušamies 
iedzīvotājiem, kuri pauž neapmierinātību ar 
ES tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs, un 
ka lielākā daļa šo lūgumrakstu tiek nosūtīti 
Komisijai padziļinātas izmeklēšanas 
veikšanai;

3. atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja 
katru gadu saņem ievērojamu skaitu 
lūgumrakstu no noraizējušamies 
iedzīvotājiem, kuri pauž neapmierinātību ar 
ES tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs, un 
ka lielum lielākā daļa šo lūgumrakstu tiek 
nosūtīti Komisijai padziļinātas 
izmeklēšanas veikšanai; uzteic Komisijas 
iesaistīšanos lūgumrakstu izskatīšanā un 
uzskata par svarīgu to, ka Eiropas 
Parlamenta deputāti var pie iznākumiem 
un ieteikumiem likt jautājuma zīmi, un 
uzsver, ka ES kompetences jomas ir 
jāievēro;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a līdz ar to aicina Komisiju 
lūgumrakstus izskatīt efektīvāk, reaģējot 
uz tiem veicīgi un izsmeļoši;

Or. el
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Grozījums Nr. 18
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka Lūgumrakstu 
komiteja saņem lielu skaitu lūgumrakstu 
no iedzīvotājiem, attiecībā uz kuriem 
konkrētās dalībvalsts tiesa ir pieņēmusi 
nelabvēlīgu lēmumu; uzsver, ka tiesības 
uz taisnīgu tiesu ir pamattiesības un tās ir 
jāievēro visu dalībvalstu tiesu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju rūpīgi izskatīt 
lūgumrakstus par personu ar invaliditāti 
tiesībām; mudina Komisiju efektīvi īstenot 
ES vides jomu reglamentējošos tiesību 
aktus un nodrošināt to izpildes efektīvu 
kontroli, ņemot vērā to lūgumrakstu 
apjomu, kas ir saņemti 2018. gadā par 
tiesību normām neatbilstošiem atkritumu 
poligoniem, pilsētas notekūdeņu 
nepietiekamu attīrīšanu vai sliktu gaisa 
kvalitāti atsevišķās zonās;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ádám Kósa
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos, kas ir precīzi izklāstīta tās 
2017. gada ziņojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību 
(COM(2018)0540), proti, piešķirt lielu 
vērtību iedzīvotāju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu ieguldījumam ES 
tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā; šajā 
sakarībā konstatē, Komisijas centienus 
uzskatāmi parādīt lūgumrakstu ietekmi uz 
tās īstenotajiem izpildes pasākumiem 
vairākās politikas jomās, piemēram, vides, 
migrācijas, nodokļu un iekšējā tirgus 
jomā; tomēr pauž nožēlu par to, ka nav 
sniegts Komisijas izskatīto lūgumrakstu 
skaits un to lūgumrakstu skaits, kuru dēļ 
tika sāktas EU Pilot un pārkāpuma 
procedūras;

4. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos, kas ir precīzi izklāstīta tās 
2017. gada ziņojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību 
(COM(2018)0540), proti, piešķirt lielu 
vērtību iedzīvotāju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu ieguldījumam ES 
tiesību aktu iespējamo pārkāpumu 
atklāšanā; šajā sakarībā konstatē Komisijas 
centienus uzskatāmi parādīt lūgumrakstu 
ietekmi uz tās īstenotajiem izpildes 
pasākumiem vairākās politikas jomās; 
tomēr pauž nožēlu, ka Komisija nav 
publicējusi to lūgumrakstu skaitu, 
pamatojoties uz kuriem tika sāktas EU 
Pilot un pārkāpuma procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos, kas ir precīzi izklāstīta tās 
2017. gada ziņojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību 
(COM(2018)0540), proti, piešķirt lielu 
vērtību iedzīvotāju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu ieguldījumam ES 
tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā; šajā 
sakarībā konstatē, Komisijas centienus 
uzskatāmi parādīt lūgumrakstu ietekmi uz 
tās īstenotajiem izpildes pasākumiem 
vairākās politikas jomās, piemēram, vides, 
migrācijas, nodokļu un iekšējā tirgus 

4. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos, kas ir precīzi izklāstīta tās 
2017. gada ziņojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību 
(COM(2018)0540), proti, piešķirt lielu 
vērtību iedzīvotāju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu ieguldījumam ES 
tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā; šajā 
sakarībā konstatē Komisijas centienus 
uzskatāmi parādīt lūgumrakstu ietekmi uz 
tās īstenotajiem izpildes pasākumiem 
vairākās politikas jomās; tomēr pauž 
nožēlu par to, ka nav sniegts Komisijas 
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jomā; tomēr pauž nožēlu par to, ka nav 
sniegts Komisijas izskatīto lūgumrakstu 
skaits un to lūgumrakstu skaits, kuru dēļ 
tika sāktas EU Pilot un pārkāpuma 
procedūras;

izskatīto lūgumrakstu skaits un to 
lūgumrakstu skaits, pamatojoties uz 
kuriem tika sāktas EU Pilot un pārkāpuma 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos, kas ir precīzi izklāstīta tās 
2017. gada ziņojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību 
(COM(2018)0540), proti, piešķirt lielu 
vērtību iedzīvotāju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu ieguldījumam ES 
tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā; šajā 
sakarībā konstatē, Komisijas centienus 
uzskatāmi parādīt lūgumrakstu ietekmi uz 
tās īstenotajiem izpildes pasākumiem 
vairākās politikas jomās, piemēram, vides, 
migrācijas, nodokļu un iekšējā tirgus jomā; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka nav sniegts 
Komisijas izskatīto lūgumrakstu skaits un 
to lūgumrakstu skaits, kuru dēļ tika sāktas 
EU Pilot un pārkāpuma procedūras;

4. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos, kas ir precīzi izklāstīta tās 
2017. gada ziņojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību 
(COM(2018)0540), proti, piešķirt lielu 
vērtību iedzīvotāju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu ieguldījumam ES 
tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā; šajā 
sakarībā konstatē, Komisijas centienus 
uzskatāmi parādīt lūgumrakstu ietekmi uz 
tās īstenotajiem izpildes pasākumiem 
vairākās politikas jomās, piemēram, vides, 
migrācijas, nodokļu un iekšējā tirgus jomā; 
tomēr uzsver to lūgumrakstu lielo skaitu, 
kas ir saņemti par ES tiesību 
pārkāpumiem un nepareizu piemērošanu 
minētajās jomās papildus daudzām citām 
darbības jomām; pauž nožēlu par to, ka 
nav sniegts Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaits un to lūgumrakstu 
skaits, pamatojoties uz kuriem tika sāktas 
EU Pilot un pārkāpuma procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
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4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos, kas ir precīzi izklāstīta tās 
2017. gada ziņojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību 
(COM(2018)0540), proti, piešķirt lielu 
vērtību iedzīvotāju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu ieguldījumam ES 
tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā; šajā 
sakarībā konstatē, Komisijas centienus 
uzskatāmi parādīt lūgumrakstu ietekmi uz 
tās īstenotajiem izpildes pasākumiem 
vairākās politikas jomās, piemēram, vides, 
migrācijas, nodokļu un iekšējā tirgus jomā; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka nav sniegts 
Komisijas izskatīto lūgumrakstu skaits un 
to lūgumrakstu skaits, kuru dēļ tika sāktas 
EU Pilot un pārkāpuma procedūras;

4. atgādina par Komisijas 
apņemšanos, kas ir precīzi izklāstīta tās 
2017. gada ziņojumā par ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību 
(COM(2018)0540), proti, piešķirt lielu 
vērtību iedzīvotāju, uzņēmumu un citu 
ieinteresēto personu ieguldījumam ES 
tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā; šajā 
sakarībā konstatē Komisijas centienus 
uzskatāmi parādīt lūgumrakstu ietekmi uz 
tās īstenotajiem izpildes pasākumiem 
vairākās politikas jomās, piemēram, vides, 
migrācijas, nodokļu un iekšējā tirgus jomā; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka nav sniegts 
Komisijas izskatīto lūgumrakstu skaits un 
to lūgumrakstu skaits, pamatojoties uz 
kuriem tika sāktas EU Pilot un pārkāpuma 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a konstatē, ka saskaņā ar jaunajām 
politikas nostādnēm, ko Komisija ir 
pieņēmusi, lai nodrošinātu atbilstību ES 
tiesību aktiem, EU Pilot mērķis nav 
pagarināt pārkāpuma procedūru, kas pati 
par sevi ir uzskatāma par veidu, kā uzsākt 
problēmu risināšanas dialogu ar attiecīgo 
dalībvalsti, bet gan — gluži otrādi — ar 
EU Pilot palīdzību problēmas novērš 
efektīvi; atzinīgi vērtē Komisijas 
lēmumu1α pārkāpumus risināt 
nekavējoties un atbalsta tās centienus 
īstenošanas problēmas novērst neoficiāli; 
aicina Komisiju uzlabot EU Pilot 
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problēmu novēršanas sistēmu;
_________________
1α OV C 18, 19.1.2017., 10. lpp.

Or. el

Grozījums Nr. 25
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; tomēr 
norāda, ka lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica; šajā 
sakarībā pauž īpašas bažas par praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju lūgt vērsties citās iestādēs 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī; atzīst, 
ka šī prakse atspoguļo Komisijas jauno 
izpildes politiku, par kuru tika paziņots tās 
2016. gada paziņojumā „ES tiesību akti: 
Labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu” (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

5. prasa nodrošināt lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informāciju par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; pauž 
nožēlu, ka lielum lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica; šajā 
sakarībā pauž īpašas bažas par praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju lūgt vērsties citās iestādēs 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī; 
konstatē, ka šāda prakse atspoguļo 
Komisijas jauno izpildes kontroles 
politiku, par kuru tika paziņots tās 2016. 
gada paziņojumā „ES tiesību akti: labāki 
rezultāti līdz ar labāku piemērošanu” (C 
(2016)8600) un kuras mērķis pamatos ir 
iedzīvotājus aicināt attiecīgo jautājumu 
kārtot valsts līmenī; tomēr uzstājīgi 
norāda uz Parlamenta vairākkārt 
paustajiem iebildumiem pret tajā pausto 
pieeju un mudina to izskaust;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; tomēr 
norāda, ka lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica; šajā 
sakarībā pauž īpašas bažas par praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju lūgt vērsties citās iestādēs 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī; atzīst, 
ka šī prakse atspoguļo Komisijas jauno 
izpildes politiku, par kuru tika paziņots tās 
2016. gada paziņojumā „ES tiesību akti: 
Labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu” (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; konstatē, 
ka lielum lielākajā daļā gadījumu Komisija 
izmeklēšanu neuzsāka un nekādas 
turpmākas darbības neveica; tādēļ atzīst to, 
ka daudzi lūgumraksti attiecas uz vietējām 
un reģionālām iestādēm un pamatoti tiek 
pārsūtīti valsts, reģionālā vai vietējā 
līmeņa iestādēm; atzīst, ka minētā prakse 
atspoguļo Komisijas jauno izpildes 
kontroles politiku, kura tika pieteikta 
2016. gada paziņojumā ''ES tiesību akti: 
labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu'' (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
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kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; tomēr 
norāda, ka lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica; šajā 
sakarībā pauž īpašas bažas par praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju lūgt vērsties citās iestādēs 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī; atzīst, 
ka šī prakse atspoguļo Komisijas jauno 
izpildes politiku, par kuru tika paziņots tās 
2016. gada paziņojumā „ES tiesību akti: 
Labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu” (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; tomēr 
norāda, ka lielum lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica; šajā 
sakarībā pauž īpašas bažas par praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju lūgt vērsties citās iestādēs 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī; aicina 
Komisiju šajā kontekstā uzlabot saņemto 
lūgumrakstu izskatīšanu, sniedzot 
savlaicīgas un izsmeļošas atbildes; 
uzskata par nepietiekamu to, ka Komisija 
atbild, tikai darot zināmu, ka tai nav 
kompetences rīkoties papildus dalībvalsts 
līmenim — ES līmenī; aicina Komisiju 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai 
lūgumrakstos skartos jautājumus 
atrisinātu praksē; atzīst, ka minētā prakse 
atspoguļo Komisijas jauno izpildes 
kontroles politiku, kura tika pieteikta 
2016. gada paziņojumā ''ES tiesību akti: 
labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu'' (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; tomēr 

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; tomēr 
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norāda, ka lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica; šajā 
sakarībā pauž īpašas bažas par praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju lūgt vērsties citās iestādēs 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī; atzīst, 
ka šī prakse atspoguļo Komisijas jauno 
izpildes politiku, par kuru tika paziņots tās 
2016. gada paziņojumā „ES tiesību akti: 
Labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu” (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

norāda, ka lielum lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica; šajā 
sakarībā pauž īpašas bažas par praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju lūgt vērsties citās iestādēs 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī un 
mudina Komisiju sākt izmeklēšanu par 
lielāku skaitu gadījumu; atzīst, ka 
minētais pārredzamības pieaugums 
atspoguļo Komisijas jauno izpildes 
kontroles politiku, kura tika pieteikta tās 
2016. gada paziņojumā ''ES tiesību akti: 
labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu'' (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

Or. es

Grozījums Nr. 29
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; tomēr 
norāda, ka lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica; šajā 
sakarībā pauž īpašas bažas par praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju lūgt vērsties citās iestādēs 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī; atzīst, 
ka šī prakse atspoguļo Komisijas jauno 

5. šajā sakarībā atzinīgi vērtē lielāku 
pārredzamību un lielāka apjoma 
informācijas izpaušanu 2018. gada 
ziņojumā par Komisijas izskatīto 
lūgumrakstu skaitu un par pasākumiem, 
kas tiek veikti, uz tiem reaģējot; tomēr 
norāda, ka lielum lielākajā daļā gadījumu 
Komisija izmeklēšanu neuzsāka un 
nekādas turpmākas darbības neveica, jo 
nekādi ES tiesību pārkāpumi konstatēti 
netika; šajā sakarībā konstatē praksi 
ievērojamam skaitam lūgumrakstu 
iesniedzēju saskaņā ar subsidiaritātes 
principu lūgt vērsties citās iestādēs valsts, 
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izpildes politiku, par kuru tika paziņots tās 
2016. gada paziņojumā „ES tiesību akti: 
Labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu” (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

reģionālā vai vietējā līmenī; atzīst, ka 
minētā prakse atspoguļo Komisijas jauno 
izpildes kontroles politiku, kura tika 
pieteikta tās 2016. gada paziņojumā ''ES 
tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu'' (C (2016)8600) un kuras 
mērķis ir pilsoņus aicināt attiecīgo 
jautājumu kārtot valsts līmenī, ja sūdzības 
vai lūgumraksti nav saistīti ar plašāka 
principa problēmām vai sistemātisku ES 
tiesību aktu neievērošanu un ja tos var 
apmierinoši atrisināt ar citiem 
mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti pauž bažas par to, ka 
šāda pieeja var likt iedzīvotājiem domāt, 
ka ES iestādes viņu viedokli neuzklausa, 
un galu galā liegt viņiem tiesisko 
aizsardzību gadījumos, kad tiesiskās 
aizsardzības līdzeklis ES līmenī izrādītos 
efektīvāks valsts apstākļu vai iesaistīto 
interešu rakstura dēļ; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno novērst plaisu starp 
pilsoņu vēlmēm un realitāti attiecībā uz 
iespēju saņemt tiesiskās aizsardzības 
līdzekli ES līmenī, un paskaidrot, kā tās 
pieeja atbilst tās kā Līgumu pareizas 
piemērošanas uzraudzītājas lomai un tai 
LES 17. panta 1. punktā noteiktajiem 
pienākumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ádám Kósa
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti pauž bažas par to, ka šāda 
pieeja var likt iedzīvotājiem domāt, ka ES 
iestādes viņu viedokli neuzklausa, un galu 
galā liegt viņiem tiesisko aizsardzību 
gadījumos, kad tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis ES līmenī izrādītos efektīvāks 
valsts apstākļu vai iesaistīto interešu 
rakstura dēļ; aicina Komisiju precizēt, kā 
tā plāno novērst plaisu starp pilsoņu 
vēlmēm un realitāti attiecībā uz iespēju 
saņemt tiesiskās aizsardzības līdzekli ES 
līmenī, un paskaidrot, kā tās pieeja atbilst 
tās kā Līgumu pareizas piemērošanas 
uzraudzītājas lomai un tai LES 17. panta 1. 
punktā noteiktajiem pienākumiem;

6. atkārtoti pauž bažas par to, ka tās 
pieeja var iedzīvotājiem likt domāt, ka viņu 
viedokli ES iestādes vērā neņem; aicina 
Komisiju precizēt, kā tā plāno novērst 
plaisu starp pilsoņu vēlmēm un realitāti 
attiecībā uz iespēju saņemt tiesiskās 
aizsardzības līdzekli ES līmenī, un 
paskaidrot, kā tās pieeja atbilst tās kā 
Līgumu pareizas piemērošanas 
uzraudzītājas lomai un tai LES 17. panta 
1. punktā noteiktajiem uzraudzības 
pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti pauž bažas par to, ka šāda 
pieeja var likt iedzīvotājiem domāt, ka ES 
iestādes viņu viedokli neuzklausa, un galu 
galā liegt viņiem tiesisko aizsardzību 
gadījumos, kad tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis ES līmenī izrādītos efektīvāks 
valsts apstākļu vai iesaistīto interešu 
rakstura dēļ; aicina Komisiju precizēt, kā tā 
plāno novērst plaisu starp pilsoņu vēlmēm 
un realitāti attiecībā uz iespēju saņemt 
tiesiskās aizsardzības līdzekli ES līmenī, 
un paskaidrot, kā tās pieeja atbilst tās kā 
Līgumu pareizas piemērošanas 
uzraudzītājas lomai un tai LES 17. panta 1. 
punktā noteiktajiem pienākumiem;

6. atkārtoti pauž bažas par to, ka šāda 
pieeja var likt iedzīvotājiem domāt, ka ES 
iestādes viņu viedokli neuzklausa un var 
galu galā viņiem liegt tiesisko aizsardzību 
gadījumos, kad tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis ES līmenī izrādītos efektīvāks 
valsts apstākļu vai skarto interešu rakstura 
dēļ; uzsver vilšanos, kuru Komisijas 
prakse rada iedzīvotājos, kuri vēlas, lai ES 
aizsargātu viņu tiesības, un konkrēti 
vēršas pie Komisijas, kas saskaņā ar LES 
17. pantu ir uzskatāma par Līgumu 
pareizas piemērošanas uzraudzītāju; 
prasa iepriekšminēto izpildes kontroles 
politiku pārskatīt, lai nodrošinātu, ka tā 
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nekādā ziņā neapdraud atsevišķu tādu 
lietu izskatīšanu, kuras efektīvāk varētu 
atrisināt ES līmenī; aicina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno novērst plaisu starp 
pilsoņu vēlmēm un realitāti attiecībā uz 
iespēju saņemt tiesiskās aizsardzības 
līdzekli ES līmenī, un paskaidrot, kā tās 
pieeja atbilst tās kā Līgumu pareizas 
piemērošanas uzraudzītājas lomai un tai 
LES 17. panta 1. punktā noteiktajiem 
uzraudzības pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti pauž bažas par to, ka šāda 
pieeja var likt iedzīvotājiem domāt, ka ES 
iestādes viņu viedokli neuzklausa, un galu 
galā liegt viņiem tiesisko aizsardzību 
gadījumos, kad tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis ES līmenī izrādītos efektīvāks 
valsts apstākļu vai iesaistīto interešu 
rakstura dēļ; aicina Komisiju precizēt, kā 
tā plāno novērst plaisu starp pilsoņu 
vēlmēm un realitāti attiecībā uz iespēju 
saņemt tiesiskās aizsardzības līdzekli ES 
līmenī, un paskaidrot, kā tās pieeja atbilst 
tās kā Līgumu pareizas piemērošanas 
uzraudzītājas lomai un tai LES 17. panta 1. 
punktā noteiktajiem pienākumiem;

6. atkārtoti pauž bažas par to, ka šāda 
pieeja var likt iedzīvotājiem domāt, ka ES 
iestādes viņu viedokli neuzklausa, un galu 
galā liegt viņiem tiesisko aizsardzību 
gadījumos, kad tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis ES līmenī izrādītos efektīvāks 
valsts apstākļu vai iesaistīto interešu 
rakstura dēļ; šo situāciju vērtē kā 
nepieņemamu un mudina Komisiju 
precizēt, kā tā plāno novērst plaisu starp 
pilsoņu vēlmēm un realitāti attiecībā uz 
iespēju saņemt tiesiskās aizsardzības 
līdzekli ES līmenī, un paskaidrot, kā tās 
pieeja atbilst tās kā Līgumu pareizas 
piemērošanas uzraudzītājas lomai un tai 
LES 17. panta 1. punktā noteiktajiem 
uzraudzības pienākumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Tatjana Ždanoka
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka Komisija nedrīkst 
pieļaut situācijas, kurās tās dienesti vai 
darbinieki atsakās rīkoties, pieņemot, ka 
ES aizsardzība ir jānodrošina galvenokārt 
dalībvalstu iestādēm, jo īpaši, ņemot vērā, 
ka šīs iestādes konkrētajā lietā rīkojas 
acīmredzami neefektīvi; uzskata, ka, ja 
valstu iestādes ES tiesības efektīvi 
neaizsargā, Komisijai attiecīgā jautājuma 
risināšanā ir jāiejaucas apsteidzoši un 
savlaicīgi, izmantojot visas tās 
prerogatīvas, līdzekļus un pilnvaras; 
iesaka, lai Komisija nodrošina arī iespēju 
lūgumrakstu iesniedzējiem pēc 
nelabvēlīgas atbildes saņemšanas vērsties 
pie vēl vienas Komisijas kompetentās 
personas pārskatīšanas nolūkā, — ideālā 
variantā minētā persona nedrīkstētu būt 
tās dalībvalsts pilsonis, par kuru ir 
iesniegts lūgumraksts;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b iesaka, lai, izskatot konkrēto 
lūgumrakstu, Komisija automātiski 
izvērtētu valstu iestāžu vēlmi un spējas 
atrisināt minētās ES tiesību īstenošanas 
problēmas; šajā nolūkā atgādina par to, 
ka Komisijas rīcībā ir plašs avotu klāsts: 
Eiropas Komisijas gada ziņojums par ES 
tiesību piemērošanas uzraudzību, tās 
rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā un 
Eiropas pusgada informācija, Eiropas 
Savienības Tiesas nolēmumi un citi avoti, 
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piemēram, drīzumā gaidāmais ikgadējais 
ziņojums par tiesisku valsti;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a šajā sakarībā atzīst, ka ir būtiski 
ciešāku sadarbību veicināt arī nākotnē un 
likumdošanas procesa ietvaros stiprināt 
saiknes ar dalībvalstu parlamentiem; 
uzsver, ka nokavēta īstenošana negatīvi 
ietekmē juridisko noteiktību; aicina 
Komisiju un dalībvalstis stingrāk vērsties 
pret direktīvu novēlotu un kļūdainu 
iestrādi dalībvalstu tiesību aktos, lai 
nodrošinātu ES tiesību pilnīgu īstenošanu 
un tās kontroli un tādējādi garantētu 
tiesiskas valsts principa ievērošanu un 
demokrātiju; uzsver uz lūgumrakstiem 
balstītu faktu konstatēšanas braucienu uz 
dalībvalstīm nozīmi, jo ar tiem tiek 
uzlabota lūgumrakstu iesniedzēju sūdzību 
izmeklēšana, un tie ir uzskatāmi par 
neatsveramu veidu, kā uz vietas 
pārliecināties par iedzīvotāju situāciju un 
apliecināt viņiem to, ka viņu raizes tiek 
uztvertas nopietni; tādēļ mudina Komisiju 
pienācīgi ņemt vērā Parlamenta faktu 
konstatēšanas braucienu ziņojumus un 
rezolūcijas, ka tiek pieņemtas, reaģējot uz 
lūgumrakstiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
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6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a šajā sakarībā aicina Komisiju no 
jauna sākt plašāk pielietot EU Pilot 
problēmu novēršanas mehānismu, kas ir 
paredzēts ātrai un agrīnai ES tiesību 
pārkāpumu novēršanai, lielā skaitā 
gadījumu oficiālo pārkāpuma procesu 
neizmantojot; uzsver, ka ciešs un 
strukturēts Komisijas un dalībvalstu 
dialogs sākotnējā stadijā ir uzskatāms par 
galveno ES tiesību efektīvas un pareizas 
piemērošanas faktoru; 

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu centieniem uzlabot savu uzraudzības 
un izpildes kontroles darbību pārredzamību 
(piemēram, izmantojot centralizētu 
platformu, kas sniedz ar pārkāpumiem 
saistītu informāciju), Komisija vēl nav 
reaģējusi uz Parlamenta atkārtotajiem 
aicinājumiem regulāri saņemt informāciju 
par visām uzsāktajām EU Pilot procedūrām 
un uzsāktajām pārkāpuma procedūrām, jo 
īpaši gadījumos, kad to ierosināšanas 
iemesls ir lūgumraksti; uzsver, ka ir svarīgi 
regulāri saņemt jaunāko informāciju par 
tādu pārkāpumu procedūru īstenošanu, 
kuru pamatā ir izskatīšanas stadijā esoši 
lūgumraksti, vienlaikus ievērojot 
konfidencialitātes prasības, kas ir noteiktas 
Eiropas Savienības Tiesas (EST) 
judikatūrā; atgādina Komisijai par lielajām 
cerībām, kuras pilsoņi ir likuši uz tās 
uzraudzības darbību pārredzamību; tādēļ 

7. pauž nožēlu, ka, neraugoties uz 
pēdējo gadu centieniem uzlabot savu 
uzraudzības un izpildes kontroles darbību 
pārredzamību (piemēram, izmantojot 
centralizētu platformu, kas sniedz ar 
pārkāpumiem saistītu informāciju), 
Komisija uz Parlamenta atkārtotajiem 
aicinājumiem regulāri saņemt informāciju 
par visām uzsāktajām EU Pilot procedūrām 
un pārkāpuma procedūrām vēl reaģējusi 
nav, jo īpaši gadījumos, kad to 
ierosināšanas iemesls ir lūgumraksti; 
uzsver, ka ir svarīgi regulāri saņemt 
jaunāko informāciju par tādu pārkāpumu 
procedūru īstenošanu, kuru pamatā ir 
izskatīšanas stadijā esoši lūgumraksti, 
vienlaikus ievērojot konfidencialitātes 
prasības, kas ir noteiktas Eiropas 
Savienības Tiesas (EST) judikatūrā; pauž 
nožēlu, ka Komisija, reaģējot uz EU Pilot 
procedūrās konstatētajām problēmām, 
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mudina Komisiju lojālas sadarbības garā 
dalīties šajā informācijā ar Parlamentu, lai 
Parlaments varētu veikt kontroli pār 
izpildvaru saskaņā ar LES 14. pantu un 
galu galā uzlabot Komisijas izpildes 
uzraudzības darbību leģitimitāti un 
pārskatatbildību;

ieinteresētību apliecina joprojām 
nepietiekami; atgādina Komisijai par 
lielajām cerībām, kuras pilsoņi ir likuši uz 
tās uzraudzības darbību pārredzamību; 
tādēļ mudina Komisiju lojālas sadarbības 
garā dalīties šajā informācijā ar 
Parlamentu, lai Parlaments varētu veikt 
kontroli pār izpildvaru saskaņā ar LES 
14. pantu un galu galā uzlabot Komisijas 
izpildes uzraudzības darbību leģitimitāti un 
pārskatatbildību, vairot uzticību ES 
projektam un visbeidzot uzlabot EU Pilot 
procedūras leģitimitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu centieniem uzlabot savu uzraudzības 
un izpildes kontroles darbību pārredzamību 
(piemēram, izmantojot centralizētu 
platformu, kas sniedz ar pārkāpumiem 
saistītu informāciju), Komisija vēl nav 
reaģējusi uz Parlamenta atkārtotajiem 
aicinājumiem regulāri saņemt informāciju 
par visām uzsāktajām EU Pilot procedūrām 
un uzsāktajām pārkāpuma procedūrām, jo 
īpaši gadījumos, kad to ierosināšanas 
iemesls ir lūgumraksti; uzsver, ka ir svarīgi 
regulāri saņemt jaunāko informāciju par 
tādu pārkāpumu procedūru īstenošanu, 
kuru pamatā ir izskatīšanas stadijā esoši 
lūgumraksti, vienlaikus ievērojot 
konfidencialitātes prasības, kas ir noteiktas 
Eiropas Savienības Tiesas (EST) 
judikatūrā; atgādina Komisijai par lielajām 
cerībām, kuras pilsoņi ir likuši uz tās 
uzraudzības darbību pārredzamību; tādēļ 
mudina Komisiju lojālas sadarbības garā 
dalīties šajā informācijā ar Parlamentu, lai 

7. uzsver, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu centieniem uzlabot savu uzraudzības 
un izpildes kontroles darbību pārredzamību 
(piemēram, izmantojot centralizētu 
platformu, kas sniedz ar pārkāpumiem 
saistītu informāciju), Komisija uz 
Parlamenta atkārtotajiem aicinājumiem 
regulāri saņemt informāciju par visām 
uzsāktajām EU Pilot procedūrām un 
pārkāpuma procedūrām vēl reaģējusi nav, 
jo īpaši gadījumos, kad to ierosināšanas 
iemesls ir lūgumraksti; uzsver, ka ir svarīgi 
regulāri saņemt jaunāko informāciju par 
tādu pārkāpumu procedūru īstenošanu, 
kuru pamatā ir izskatīšanas stadijā esoši 
lūgumraksti, vienlaikus ievērojot 
konfidencialitātes prasības, kas ir noteiktas 
Eiropas Savienības Tiesas (EST) 
judikatūrā; atgādina Komisijai par lielajām 
cerībām, kuras pilsoņi ir likuši uz tās 
uzraudzības darbību pārredzamību; tādēļ 
mudina Komisiju lojālas sadarbības garā 
savlaicīgi dalīties šajā informācijā ar 
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Parlaments varētu veikt kontroli pār 
izpildvaru saskaņā ar LES 14. pantu un 
galu galā uzlabot Komisijas izpildes 
uzraudzības darbību leģitimitāti un 
pārskatatbildību;

Parlamentu, lai Parlaments varētu veikt 
kontroli pār izpildvaru saskaņā ar LES 
14. pantu un galu galā uzlabot Komisijas 
izpildes uzraudzības darbību leģitimitāti un 
pārskatatbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ļoti nozīmīgs apstāklis ir 
tas, ka beidzot ES tiesībās ir iekļauta 
iespēja izmantot Orhusas konvecijā 
paredzēto tiesiskuma pīlāru — reālu 
tiesiskās aizsardzības līdzekli —
, pamatojoties uz kuru, fiziskas personas 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijas 
var EST vērsties ar prasības pieteikumiem 
par iespējamiem vides tiesību aktu 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. konstatē, ka 2017. un 2018. gadā 
Komisijā reģistrēto jauno sūdzību skaits 
sasniedza augstāko līmeni kopš 2011. gada, 
un 2018. gadā ir reģistrēts rekordliels jaunu 
sūdzību skaits — 3850; atzinīgi vērtē to, ka 
palielinās iedzīvotāju iespējas attiecībā uz 
ES tiesību aktu uzraudzības un izpildes 
kontroles procesu, par ko liecina 

8. konstatē, ka 2017. un 2018. gadā 
Komisijā reģistrēto jauno sūdzību skaits 
sasniedza augstāko līmeni kopš 2011. gada, 
un 2018. gadā ir reģistrēts rekordliels jaunu 
sūdzību skaits — 3850; atzinīgi vērtē to, ka 
pieaug iedzīvotāju varēšana attiecībā uz 
ES tiesību aktu uzraudzības un izpildes 
kontroles procesu, par ko liecina 
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ievērojamais sūdzību un lūgumrakstu 
apjoms; tomēr norāda, ka tāpat kā attiecībā 
uz lūgumrakstiem to sūdzību skaits 
procentuālā izteiksmē no saņemto sūdzību 
skaita, kuru rezultātā tika veikta 
izmeklēšana, 2018. un 2017. gadā 
saglabājās ļoti zems; prasa Komisijai 
precizēt, kā tā plāno attaisnot iedzīvotāju 
cerības attiecībā uz iespēju saņemt 
tiesiskās aizsardzības līdzekli ES līmenī;

ievērojamais sūdzību un lūgumrakstu 
apjoms; tomēr norāda, ka tāpat kā attiecībā 
uz lūgumrakstiem to sūdzību skaits 
procentuālā izteiksmē no saņemto sūdzību 
skaita, kuru rezultātā tika veikta 
izmeklēšana, 2018. un 2017. gadā 
saglabājās ļoti zems;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. konstatē, ka 2017. un 2018. gadā 
Komisijā reģistrēto jauno sūdzību skaits 
sasniedza augstāko līmeni kopš 2011. gada, 
un 2018. gadā ir reģistrēts rekordliels jaunu 
sūdzību skaits — 3850; atzinīgi vērtē to, ka 
palielinās iedzīvotāju iespējas attiecībā uz 
ES tiesību aktu uzraudzības un izpildes 
kontroles procesu, par ko liecina 
ievērojamais sūdzību un lūgumrakstu 
apjoms; tomēr norāda, ka tāpat kā attiecībā 
uz lūgumrakstiem to sūdzību skaits 
procentuālā izteiksmē no saņemto sūdzību 
skaita, kuru rezultātā tika veikta 
izmeklēšana, 2018. un 2017. gadā 
saglabājās ļoti zems; prasa Komisijai 
precizēt, kā tā plāno attaisnot iedzīvotāju 
cerības attiecībā uz iespēju saņemt 
tiesiskās aizsardzības līdzekli ES līmenī;

8. konstatē, ka 2017. un 2018. gadā 
Komisijā reģistrēto jauno sūdzību skaits 
sasniedza augstāko līmeni kopš 2011. gada, 
un 2018. gadā ir reģistrēts rekordliels jaunu 
sūdzību skaits — 3850; atzinīgi vērtē to, ka 
pieaug iedzīvotāju varēšana attiecībā uz 
ES tiesību aktu uzraudzības un izpildes 
kontroles procesu, par ko liecina 
ievērojamais sūdzību un lūgumrakstu 
apjoms; tomēr norāda, ka tāpat kā attiecībā 
uz lūgumrakstiem to sūdzību skaits 
procentuālā izteiksmē no saņemto sūdzību 
skaita, kuru rezultātā tika veikta 
izmeklēšana, 2018. un 2017. gadā 
saglabājās ļoti zems; prasa nodrošināt 
lielāku izpildes kontroles politikas 
īstenošanas pārredzamību; mudina 
Komisiju, vācot informāciju un reaģējot 
uz iedzīvotāju bažām, apliecināt aktīvāku 
nostāju, jo īpaši atspēkot ''pie visa ir 
vainīga Brisele'' kultūru; 

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. konstatē, ka 2017. un 2018. gadā 
Komisijā reģistrēto jauno sūdzību skaits 
sasniedza augstāko līmeni kopš 2011. gada, 
un 2018. gadā ir reģistrēts rekordliels jaunu 
sūdzību skaits — 3850; atzinīgi vērtē to, ka 
palielinās iedzīvotāju iespējas attiecībā uz 
ES tiesību aktu uzraudzības un izpildes 
kontroles procesu, par ko liecina 
ievērojamais sūdzību un lūgumrakstu 
apjoms; tomēr norāda, ka tāpat kā 
attiecībā uz lūgumrakstiem to sūdzību 
skaits procentuālā izteiksmē no saņemto 
sūdzību skaita, kuru rezultātā tika veikta 
izmeklēšana, 2018. un 2017. gadā 
saglabājās ļoti zems; prasa Komisijai 
precizēt, kā tā plāno attaisnot iedzīvotāju 
cerības attiecībā uz iespēju saņemt tiesiskās 
aizsardzības līdzekli ES līmenī;

8. konstatē, ka 2017. un 2018. gadā 
Komisijā reģistrēto jauno sūdzību skaits 
sasniedza augstāko līmeni kopš 2011. gada, 
un 2018. gadā ir reģistrēts rekordliels jaunu 
sūdzību skaits — 3850; atzinīgi vērtē to, ka 
pieaug iedzīvotāju varēšana attiecībā uz 
ES tiesību aktu uzraudzības un izpildes 
kontroles procesu, par ko liecina 
ievērojamais sūdzību un lūgumrakstu 
apjoms; papildus tam norāda, ka to 
sūdzību skaits procentuālā izteiksmē no 
saņemto sūdzību skaita, kuru rezultātā tika 
veikta izmeklēšana, 2018. un 2017. gadā 
saglabājās zems; iesaka, lai Komisija 
skaidro tās rīcību vai bezdarbību un 
tādējādi arī iedzīvotāju neattaisnotās 
cerības attiecībā uz iespēju saņemt tiesiskās 
aizsardzības līdzekli ES līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a mudina Eiropas Komisiju izstrādāt 
jaunus mehānismus, ar kuriem, izskatot 
sūdzību, samazina reaģēšanas laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Tatjana Ždanoka
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Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a norāda, ka iedzīvotāji, kas savus 
lūgumrakstus un sūdzības nosūta attiecīgi 
Parlamentam un Komisijai, pret 
Savienību būtībā ir noskaņoti pozitīvi, un 
vēršas ar lūgumrakstiem un sūdzībām, 
būdami pilnīgi pārliecināti par to, ka ES 
līmenis izrādīsies auglīgs politisks satvars, 
kurā viņu bažas var atrisināt reāli; uzsver, 
ka klaja nespēja pienācīgi izskatīt 
iedzīvotāju lietas, var pievilt viņu 
sākotnējos gaidījumus un graut 
Savienības efektivitātes tēlu viņu acīs; līdz 
ar to uzskata, ka šā brīža lūgumrakstu 
izskatīšanas tendence, var, visticamāk, 
palielināt jau tā dažās dalībvalstīs 
iestājušos emocionālo atsalumu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b norāda uz tām LESD 265. panta 
normām, saskaņā ar kurām pret Komisiju 
vai citām ES iestādēm, struktūrām, 
birojiem un aģentūrām varētu vērsties 
EST par minēto iestāžu, struktūru, biroju 
un aģentūru bezdarbību prasītāja 
skatījumā; 

Or. en

Grozījums Nr. 47
Ádám Kósa
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Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. šajā sakarībā atgādina, ka gan 
Eiropas Savienības Revīzijas palātas 2018. 
gada vispārējā stāvokļa apskatā “ES tiesību 
aktu īstenošana praksē: Eiropas Komisijas 
pārraudzības pienākumi saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu” 
un Eiropas Ombuda 2017. gada lēmumā, 
kurā ir izklāstīti ierosinājumi pēc ombudes 
veiktās stratēģiskās izmeklēšanas 
OI/5/2016/AB par savlaicīgumu un 
pārredzamību Eiropas Komisijas veiktajā 
pārkāpumu sūdzību izskatīšanā, ir izteikts 
Komisijai adresēts aicinājums nodrošināt, 
lai pirmspārkāpuma lietas tiktu izskatītas 
savlaicīgāk un pārredzamāk.

9. šajā sakarībā atgādina, ka gan 
Eiropas Savienības Revīzijas palātas 
2018. gada vispārējā stāvokļa apskatā “ES 
tiesību aktu īstenošana praksē: Eiropas 
Komisijas pārraudzības pienākumi saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 
1. punktu” un Eiropas Ombuda 2017. gada 
lēmumā, kurā ir izklāstīti ierosinājumi pēc 
ombudes veiktās stratēģiskās izmeklēšanas 
OI/5/2016/AB par savlaicīgumu un 
pārredzamību Eiropas Komisijas veiktajā 
pārkāpumu sūdzību izskatīšanā, ir izteikts 
Komisijai adresēts aicinājums nodrošināt, 
lai pirmspārkāpuma lietas tiktu izskatītas 
savlaicīgāk, pārredzamāk un taisnīgāk, 
ņemot vērā subsidiaritātes un vienlīdzīgas 
attieksmes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. šajā sakarībā atgādina, ka gan 
Eiropas Savienības Revīzijas palātas 2018. 
gada vispārējā stāvokļa apskatā “ES tiesību 
aktu īstenošana praksē: Eiropas Komisijas 
pārraudzības pienākumi saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu” 
un Eiropas Ombuda 2017. gada lēmumā, 
kurā ir izklāstīti ierosinājumi pēc ombudes 
veiktās stratēģiskās izmeklēšanas 
OI/5/2016/AB par savlaicīgumu un 
pārredzamību Eiropas Komisijas veiktajā 
pārkāpumu sūdzību izskatīšanā, ir izteikts 
Komisijai adresēts aicinājums nodrošināt, 

9. atgādina, ka gan Eiropas Savienības 
Revīzijas palātas 2018. gada vispārējā 
stāvokļa apskatā “ES tiesību aktu 
īstenošana praksē: Eiropas Komisijas 
pārraudzības pienākumi saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu” 
un Eiropas Ombuda 2017. gada lēmumā, 
kurā ir izklāstīti ierosinājumi pēc ombudes 
veiktās stratēģiskās izmeklēšanas 
OI/5/2016/AB par savlaicīgumu un 
pārredzamību Eiropas Komisijas veiktajā 
pārkāpumu sūdzību izskatīšanā, ir izteikts 
Komisijai adresēts aicinājums nodrošināt, 
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lai pirmspārkāpuma lietas tiktu izskatītas 
savlaicīgāk un pārredzamāk.

lai pirmspārkāpuma lietas tiktu izskatītas 
savlaicīgāk un pārredzamāk;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atgādina par Eiropas Parlamenta 
2013. gada 15. janvāra rezolūciju ar 
ieteikumiem Komisijai par Administratīvā 
procesa likumu Eiropas Savienībā 
(2012/2024(INL)), jo īpaši par tā 
pieprasījumiem Komisijai iesniegt Eiropas 
Administratīvā procesa regulas 
priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju detalizēti izskatīt 
sūdzības par tādas pārtikas kvalitātes 
atšķirībām, kuru dažādās dalībvalstīs 
pārdod ar vienu un to pašu zīmolu; 
mudina Komisiju netaisnīgo praksi izbeigt 
un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem patērētājiem;

Or. el

Grozījums Nr. 51
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Jordi Cañas

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
uzlabot darba ņēmēju mobilitāti 
reglamentējošo ES noteikumu izpildes 
kontroli, izveidojot Eiropas Darba iestādi; 
tomēr prasa savlaicīgi pieņemt leģislatīvas 
un neleģislatīvas iniciatīvas, kas ir 
nepieciešamas, lai Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru iedzīvotājiem padarītu par realitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju izskatīt 
diskriminācijas praksi, kas tiek īstenota 
oficiālās(-o) valodas(-u) dēļ to teritoriju 
skolās un valsts pārvaldes iestādēs, kurās 
lieto vairāk par vienu oficiālo valodu, un 
kas traucē brīvu apriti un pārkāpj iekšējā 
tirgus regulējumu (LESD 26. panta 2. 
punkts);

Or. en

Grozījums Nr. 53
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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9.b uzsver, ka starp ES iestādēm un 
dalībvalstīm noslēgtie saprašanās 
memorandi saskaņā ar LESD 
288. pantu par ES aktiem uzskatīti netiek;

Or. el

Grozījums Nr. 54
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c pauž savas bažas par to, ka 
fiskālās politikas pasākumi (tostarp 
finansējuma samazinājums pensijām, 
veselības aprūpei un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanai) un strukturālo 
pielāgojumu programmās paredzētās 
reformas cerētos rezultātus nesuši nav;

Or. el

Grozījums Nr. 55
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d ņemot vērā daudzos saņemtos 
lūgumrakstus, kuros ir izteikta 
neapmierinātība ar nestabilu 
nodarbinātību, aicina Komisiju pārbaudīt 
nulles stundu līgumu atbilstību ES darba 
tiesībām, tostarp Direktīvai par nepilnu 
darba laiku;

Or. el
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Grozījums Nr. 56
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
9.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.e aicina Komisiju ar īpašu rūpību 
uzraudzīt tādu ES tiesību normu 
īstenošanu, saskaņā ar kurām izmeklē 
korupcijas gadījumus, kas iekšējam tirgus 
darbībai kaitē nepastarpināti, un veikt 
atbilstošus pretpasākumus;

Or. el


