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Grozījums Nr. 1
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Parlamentam ar Lūgumrakstu 
komitejas starpniecību ir pienākums 
izmeklēt šādus gadījumus un darīt visu 
iespējamo, lai šādus likuma pārkāpumus 
novērstu; tā kā nolūkā sniegt iedzīvotājiem 
pašus piemērotākos un drīzāk pieejamos 
aizsardzības līdzekļus Lūgumrakstu 
komiteja turpināja nostiprināt sadarbību ar 
Komisiju, citām Parlamenta komitejām un 
dalībvalstīm;

G. tā kā Parlamentam ar Lūgumrakstu 
komitejas starpniecību ir pienākums 
izmeklēt šādus gadījumus un darīt visu 
iespējamo, lai šādus likuma pārkāpumus 
novērstu; tā kā nolūkā sniegt iedzīvotājiem 
pašus piemērotākos un drīzāk pieejamos 
aizsardzības līdzekļus Lūgumrakstu 
komiteja turpināja nostiprināt sadarbību ar 
Komisiju, citām Parlamenta komitejām, 
Eiropas iestādēm, aģentūrām, tīkliem un 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā 2009. gadā saņemto par 
nepieņemamiem atzīto lūgumrakstu skaits 
liecina, ka jāveic papildu pasākumi, lai 
iedzīvotājus pilnīgāk informētu par 
Savienības kompetencēm un tās dažādo 
iestāžu uzdevumiem;

I. tā kā 2009. gadā saņemto par 
nepieņemamiem atzīto lūgumrakstu skaits 
liecina, ka jāveic papildu pasākumi, lai 
iedzīvotājus pilnīgāk informētu par 
Savienības kompetencēm un tās dažādo 
iestāžu uzdevumiem, kā arī par 
jautājumiem, par kuriem lūgumraksti ir 
iesniedzami Lūgumrakstu komitejai;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Diana Wallis

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā daudzos gadījumos iedzīvotāji 
iesniedz Parlamentam lūgumrakstus par 
lēmumiem, kurus pieņēmušas dalībvalstu 
kompetentās administratīvās vai tiesu 
iestādes;

J. tā kā daudzos gadījumos iedzīvotāji 
iesniedz Parlamentam lūgumrakstus par 
lēmumiem, kurus pieņēmušas dalībvalstu 
kompetentās administratīvās vai tiesu 
iestādes; šajā ziņā iedzīvotājiem 
vajadzīgas iespējas, ko viņi var izmantot, 
lai prasītu valsts iestādēm sniegt pārskatu 
par to līdzdalību gan Eiropas 
likumdošanā, gan normatīvo aktu izpildes 
procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts 
Eiropas Ombuda 2009. gada decembra 
lēmumā, ar ko izbeidz izmeklēšanu 
sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU pret 
Komisiju, iedzīvotāji jo īpaši jāinformē par 
to, ka dalībvalstu tiesvedība ir daļa no 
Eiropas tiesību aktu īstenošanas 
dalībvalstīs un ka Lūgumrakstu komiteja 
nevar izskatīt jautājumus, kas ir piekritīgi 
dalībvalstu tiesvedībai, kā arī nevar 
pārskatīt šādas tiesvedības iznākumu;

K. tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts 
Eiropas Ombuda 2009. gada decembra 
lēmumā, ar ko izbeidz izmeklēšanu 
sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU pret 
Komisiju, iedzīvotāji jo īpaši jāinformē par 
to, ka dalībvalstu tiesvedība ir daļa no 
Eiropas tiesību aktu īstenošanas 
dalībvalstīs un ka Lūgumrakstu komiteja 
nevar izskatīt jautājumus, kas ir piekritīgi 
dalībvalstu tiesvedībai, kā arī nevar 
pārskatīt šādas tiesvedības iznākumu 
gadījumos, kad nav konstatēti ES tiesību 
pārkāpumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
Ka apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ka. tā kā tieši tiesvedības augstās 
izmaksas atsevišķās dalībvalstīs var būt 
šķērslis iedzīvotājiem un faktiski atturēt 
viņus no prasības celšanas kompetentajās 
valsts tiesās, ja viņi uzskata, ka valsts 
iestādes nav ievērojušas tiesības, ko 
viņiem nodrošina ES likumi;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
Kb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Kb. tā kā Parlamentam īpašu problēmu 
rada situācija, kad tam iesniegts 
lūgumraksts par valsts tiesu iestāžu 
iespējamo nolaidību, nepieprasot Tiesai 
sniegt prejudiciālu nolēmumu, lai gan tas 
būtu jādara saskaņā ar LESD 267. pantu, 
jo īpaši gadījumā, kad Eiropas Komisija 
neizmanto savas 258. pantā paredzētās 
pilnvaras sākt tiesvedību pret attiecīgo 
dalībvalsti;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā iedzīvotāji ir tiesīgi no visām 
Eiropas iestādēm sagaidīt strauju lietas 
izskatīšanu un augsta līmeņa pārredzamību 
un tā kā Parlaments vairākkārt ir prasījis 
Komisijai izmantot prerogatīvas, kādas tai 
piešķirtas kā Līguma uzraudzītājai, lai 
vērstos pret lūgumrakstu iesniedzēju 
pamanītajiem Eiropas tiesību aktu 
pārkāpumiem, jo īpaši gadījumos, kad ES 
tiesību akti pārkāpti, tos transponējot 
dalībvalstī;

M. tā kā iedzīvotāji ir tiesīgi no visām
Eiropas iestādēm sagaidīt strauju un uz 
atrisinājumu orientētu lietas izskatīšanu 
un augsta līmeņa pārredzamību un 
skaidrību un tā kā Parlaments vairākkārt ir 
prasījis Komisijai izmantot prerogatīvas, 
kādas tai piešķirtas kā Līguma 
uzraudzītājai, lai vērstos pret lūgumrakstu 
iesniedzēju pamanītajiem Eiropas tiesību 
aktu pārkāpumiem, jo īpaši gadījumos, kad 
ES tiesību akti pārkāpti, tos transponējot 
dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā daudzi lūgumraksti joprojām raisa 
bažas par iekšējā tirgus un vides jomas 
Eiropas tiesību aktu transponēšanu un 
īstenošanu, un paturot prātā iepriekšējos 
Lūgumrakstu komitejas aicinājumus 
Komisijai panākt, lai šajās jomās tiktu 
pastiprinātas piemērošanas pārbaudes;

N. tā kā daudzi lūgumraksti joprojām raisa 
bažas par iekšējā tirgus un vides jomas 
Eiropas tiesību aktu transponēšanu un 
īstenošanu, un paturot prātā iepriekšējos 
Lūgumrakstu komitejas aicinājumus 
Komisijai panākt, lai šajās jomās tiktu 
pastiprinātas un efektivizētākas 
piemērošanas pārbaudes;

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
O apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā, lai gan Komisija atbilstību ES 
tiesībām pilnībā var pārbaudīt tikai pēc 
tam, kad dalībvalsts iestādes ir pieņēmušas 
galīgo lēmumu, ir būtiski, jo īpaši saistībā 
ar vides jautājumiem, jau sākumposmā 
pārbaudīt, vai dalībvalsts iestādes ir pareizi 
piemērojušas visas attiecīgās procedūras 
prasības, ko nosaka ES tiesības;

O. tā kā, lai gan Komisija atbilstību ES 
tiesībām pilnībā var pārbaudīt tikai pēc 
tam, kad dalībvalsts iestādes ir pieņēmušas 
galīgo lēmumu, ir būtiski, jo īpaši saistībā 
ar vides jautājumiem un visām lietām, 
kurās būtiska nozīme ir termiņam, jau 
sākumposmā pārbaudīt, vai dalībvalsts 
iestādes ir pareizi piemērojušas visas 
attiecīgās procedūras prasības, ko nosaka 
ES tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
O apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā, lai gan Komisija atbilstību ES 
tiesībām pilnībā var pārbaudīt tikai pēc 
tam, kad dalībvalsts iestādes ir pieņēmušas 
galīgo lēmumu, ir būtiski, jo īpaši saistībā 
ar vides jautājumiem, jau sākumposmā 
pārbaudīt, vai dalībvalsts iestādes ir pareizi 
piemērojušas visas attiecīgās procedūras 
prasības, ko nosaka ES tiesības;

O. tā kā, lai gan Komisija atbilstību ES 
tiesībām pilnībā var pārbaudīt tikai pēc 
tam, kad dalībvalsts iestādes ir pieņēmušas 
galīgo lēmumu, ir būtiski, jo īpaši saistībā 
ar vides jautājumiem, jau sākumposmā 
pārbaudīt, vai vietējās, reģionālās un 
dalībvalsts iestādes ir pareizi piemērojušas 
visas attiecīgās procedūras prasības, ko 
nosaka ES tiesības;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
O apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā, lai gan Komisija atbilstību ES 
tiesībām pilnībā var pārbaudīt tikai pēc 
tam, kad dalībvalsts iestādes ir pieņēmušas 
galīgo lēmumu, ir būtiski, jo īpaši saistībā 
ar vides jautājumiem, jau sākumposmā 
pārbaudīt, vai dalībvalsts iestādes ir pareizi 
piemērojušas visas attiecīgās procedūras 
prasības, ko nosaka ES tiesības;

O. tā kā, lai gan Komisija atbilstību ES 
tiesībām pilnībā var pārbaudīt tikai pēc 
tam, kad dalībvalsts iestādes ir pieņēmušas 
galīgo lēmumu, ir būtiski, jo īpaši saistībā 
ar vides jautājumiem, jau sākumposmā 
pārbaudīt, vai dalībvalsts iestādes ir pareizi 
piemērojušas visas attiecīgās procedūras 
prasības, ko nosaka ES tiesības, un 
vajadzības gadījumā veikt padziļinātus 
pētījumus par spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanu un ietekmi, lai iegūtu visu 
vajadzīgo informāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
P apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P. paturot prātā, cik svarīgi ir novērst 
turpmākos neatgriezeniskos bioloģiskās 
daudzveidības zudumus, jo īpaši 
Natura 2000 tīklā iekļautajās vietās, un 
dalībvalstu apņemšanos nodrošināt īpašas 
nozīmes rezervātu aizsardzību saskaņā ar 
Biotopu direktīvu (92/43/EEK);

P. paturot prātā, cik svarīgi ir novērst 
turpmākos neatgriezeniskos bioloģiskās 
daudzveidības zudumus, jo īpaši 
Natura 2000 tīklā iekļautajās vietās, un 
dalībvalstu apņemšanos nodrošināt īpašas 
nozīmes rezervātu aizsardzību saskaņā ar 
Biotopu direktīvu (92/43/EEK) un Putnu 
direktīvu (79/409 EEK);

Or. en

Grozījums Nr. 13
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā un pauž pārliecību, ka Parlaments 
cieši iesaistīsies jaunās pilsoņu iniciatīvas 
izstrādē, lai ar šo instrumentu varētu 
pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un 
nodrošināt lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību ES lēmumu pieņemšanā, 
ļaujot iedzīvotājiem ieteikt ES tiesību 
izmaiņas vai papildinājumus;

2. atzinīgi vērtē Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā un pauž pārliecību, ka Parlaments 
cieši iesaistīsies jaunās pilsoņu iniciatīvas 
izstrādē, lai ar šo instrumentu varētu 
pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un 
nodrošināt lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību ES lēmumu pieņemšanā, 
ļaujot iedzīvotājiem ieteikt ES tiesību 
uzlabojumus vai papildinājumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā un pauž pārliecību, ka Parlaments 
cieši iesaistīsies jaunās pilsoņu iniciatīvas 
izstrādē, lai ar šo instrumentu varētu 
pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un 
nodrošināt lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību ES lēmumu pieņemšanā, 
ļaujot iedzīvotājiem ieteikt ES tiesību 
izmaiņas vai papildinājumus;

2. atzinīgi vērtē Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā un pauž pārliecību, ka Parlaments 
aktīvi piedalīsies jaunās pilsoņu iniciatīvas 
izstrādē, lai ar šo instrumentu varētu 
pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un 
nodrošināt lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību ES lēmumu pieņemšanā, 
ļaujot iedzīvotājiem ieteikt ES tiesību 
izmaiņas vai papildinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Lisabonas līguma 2. pauž pārliecību, ka Parlaments cieši 
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stāšanos spēkā un pauž pārliecību, ka 
Parlaments cieši iesaistīsies jaunās pilsoņu 
iniciatīvas izstrādē, lai ar šo instrumentu 
varētu pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un 
nodrošināt lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību ES lēmumu pieņemšanā, 
ļaujot iedzīvotājiem ieteikt ES tiesību 
izmaiņas vai papildinājumus;

iesaistīsies jaunās pilsoņu iniciatīvas 
izstrādē, lai ar šo instrumentu varētu 
pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un 
nodrošināt lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību ES lēmumu pieņemšanā, 
ļaujot iedzīvotājiem ieteikt ES tiesību 
izmaiņas vai papildinājumus;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atsaucas uz rezolūciju par pilsoņu 
iniciatīvu1, kurā viedokli pauda arī 
Lūgumrakstu komiteja; mudina Komisiju
izstrādāt visaptverošus īstenošanas 
noteikumus, kuros skaidri norādīti
izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā 
iesaistīto iestāžu funkcijas un pienākumi;

5. atsaucas uz rezolūciju par pilsoņu 
iniciatīvu1, kurā viedokli pauda arī 
Lūgumrakstu komiteja; atkārtoti apliecina 
savas saistības kopīgi ar citām iestādēm 
izstrādāt īstenošanas noteikumus, kuros 
nepārprotamā veidā norādītas pilsoņu 
tiesības un iesaistīto iestāžu pienākumi un 
lēmumu pieņemšanas procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina par savu iepriekšējo prasību, lai 
attiecīgie Parlamenta un Komisijas dienesti 
pilnībā pārskatītu ES iedzīvotājiem 
pieejamās prasību procedūras, un uzsver

9. atgādina par savu iepriekšējo prasību, lai 
attiecīgie Parlamenta un Komisijas dienesti 
pilnībā pārskatītu ES iedzīvotājiem 
pieejamās prasību procedūras, un uzsver to 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija ar prasību Komisijai iesniegt priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvas īstenoö anu — P6_TA(2009)0389.
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vajadzību sākt sarunas par jaunu iestāžu 
nolīgumu, kurā jāņem vērā Eiropas 
politikas virzienu attīstība, kā arī lielāks 
uzsvars uz ES iedzīvotāju tiesībām;

nozīmi, kāda ir sarunu vešanai par 
pārskatīto Eiropas Parlamenta un 
Komisijas pamatnolīgumu, lai pilnībā 
ņemtu vērā ES iedzīvotāju paplašinātās 
tiesības, ko jo īpaši nodrošina Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka 2009. gadā saņemto 
lūgumrakstu temati joprojām galvenokārt 
attiecas uz vidi, pamattiesībām, tieslietām 
un iekšējo tirgu; attiecībā uz ģeogrāfisko 
pārklājumu lielākā daļa lūgumrakstu 
aptvēra visu Savienību (pēc tam skaitliskā 
ziņā lielākais lūgumrakstu skaits iesniegts 
par Vāciju, Spāniju, Itāliju un Rumāniju), 
kas liecina, ka iedzīvotāji aktīvi uzrauga 
Savienības darbu un sagaida no tās rīcību;

14. norāda, ka 2009. gadā saņemto 
lūgumrakstu — no kuriem gandrīz 40 % 
atzina par nepieņemamiem — temati 
joprojām galvenokārt attiecas uz vidi, 
pamattiesībām, tieslietām un iekšējo tirgu; 
attiecībā uz ģeogrāfisko pārklājumu lielākā 
daļa lūgumrakstu aptvēra visu Savienību 
(pēc tam skaitliskā ziņā lielākais 
lūgumrakstu skaits iesniegts par Vāciju, 
Spāniju, Itāliju un Rumāniju), kas liecina, 
ka iedzīvotāji aktīvi uzrauga Savienības 
darbu un sagaida no tās rīcību;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atzīst lūgumrakstu iesniedzēju un EP 
Lūgumrakstu komitejas darbu par būtisku 
ieguldījumu Savienības vides aizsardzībā; 
atzinīgi vērtē Lūgumrakstu komitejas 
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iniciatīvu pasūtīt pētījumu par Biotopu 
direktīvas piemērošanu saistībā ar 
gaidāmo starptautisko bioloģiskās 
daudzveidības gadu un uzskata to par 
lietderīgu mehānismu, ar ko novērtēt 
līdzšinējo un izstrādāt jaunu ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b pauž gandarījumu par lietām, kurām 
lūgumrakstu izskatīšanas gaitā ir panākts 
sekmīgs atrisinājums, tādām kā Ferme du 
Casino Gerānā saglabāšana, kas ir 
Natura 2000 tīklā iekļauta aizsargāta 
objekta piemērs, kurā vides, sociālās, 
ekonomiskās un kultūras intereses 
papildina cita citu1;
atzinīgi vērtē arī Valensijas iestāžu 
lēmumus neatļaut Parsentā īstenot 
attīstības plānus, pamatojot to ar principu, 
ka pilsētattīstības projektos jāparedz 
nodrošinātība ar ūdens resursiem un 
šādiem projektiem jābūt ekoloģiski 
ilgtspējīgiem;
1 Attiecīgo lūmumrakstu Nr. 551/2008 
iesniedza sāls ieguves purvu strādnieku 
arodbiedrība.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. konstatē, ka aizvien pieaug to 
lūgumrakstu skaits, kuros minētas 
problēmas, ar kādām iedzīvotāji saskaras, 
īstenojot brīvas pārvietošanās tiesības; šādi 
lūgumraksti attiecas uz pārmērīgo termiņu, 
kādā uzņēmējas dalībvalstis izsniedz 
uzturēšanās atļaujas ģimenes locekļiem no 
trešām valstīm, un uz grūtībām īstenot 
balsstiesības un saņemt kvalifikācijas 
atzīšanu; tādēļ atzinīgi vērtē nesen sākto 
Stokholmas programmu1 un atbalsta tās 
mērķu strauju īstenošanu;

15. konstatē, ka aizvien pieaug to 
lūgumrakstu skaits, kuros minētas 
problēmas, ar kādām iedzīvotāji saskaras, 
īstenojot brīvas pārvietošanās tiesības; šādi 
lūgumraksti attiecas uz pārmērīgo termiņu, 
kādā uzņēmējas dalībvalstis izsniedz 
uzturēšanās atļaujas ģimenes locekļiem no 
trešām valstīm, un uz grūtībām īstenot 
balsstiesības un saņemt kvalifikācijas 
atzīšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 22
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atkārtoti aicina Komisiju iesniegt 
praktiskus priekšlikumus, lai patērētāju 
aizsardzību pret negodīgu komercpraksi 
attiecinātu arī uz mazajiem uzņēmumiem,
kā tas prasīts Parlamenta rezolūcijā par 
uzziņu sabiedrību maldinošo darbību1, jo 
Lūgumrakstu komiteja joprojām saņem 
lūgumrakstus no cietušajiem uzziņu 
sabiedrību krāpniecības dēļ;

16. atkārtoti aicina Komisiju iesniegt 
praktiskus priekšlikumus, lai patērētāju 
aizsardzību pret negodīgu komercpraksi 
attiecinātu arī uz mazajiem uzņēmumiem, 
kā tas prasīts Parlamenta rezolūcijā par 
uzziņu sabiedrību maldinošo darbību1, jo 
Lūgumrakstu komiteja joprojām saņem 
lūgumrakstus no cietušajiem uzziņu 
sabiedrību krāpniecības dēļ; norāda, ka arī 
šajā ziņā labvēlīga ietekme varētu būt 
Eiropas noteikumiem par kolektīvo 

                                               
1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu 
interesēs, COM(2009) 262 galīgā redakcija.
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tiesisko aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst vadošo lomu, kāda Komisijai ir 
Lūgumrakstu komitejas darbā, kura, 
novērtējot lūgumrakstus, nosakot Eiropas 
tiesību aktu pārkāpumus un izvēloties 
kompensācijas veidu, turpina paļauties uz 
Komisijas kompetenci, un novērtē 
Komisijas centienus, lai samazinātu kopējo 
termiņu, kādā izskata Lūgumrakstu 
komitejas pieprasījumus veikt 
izmeklēšanu;

17. atzīst vadošo lomu, kāda Komisijai ir 
Lūgumrakstu komitejas darbā, kura, 
novērtējot lūgumrakstus, nosakot Eiropas 
tiesību aktu pārkāpumus un izvēloties 
kompensācijas veidu, turpina paļauties uz 
Komisijas kompetenci, un atzinīgi novērtē 
Komisijas centienus, lai samazinātu kopējo 
termiņu, kādā izskata Lūgumrakstu 
komitejas pieprasījumus veikt 
izmeklēšanu, lai iedzīvotāju iesniegtās 
lietas varētu atrisināt pēc iespējas drīz; 

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a mudina Eiropas Komisiju agrīni 
iesaistīties lietā, ja lūgumrakstos ziņots 
par iespējamiem kaitējumiem īpašas 
nozīmes rezervātiem, atgādinot 
attiecīgajām valsts iestādēm par to 
saistībām nodrošināt to vietu integritāti, 
kuras saskaņā ar EK Direktīvu 92/43 
(Biotopu direktīvu) klasificētas kā 
Natura 2000 vietas; un vajadzības 
gadījumā veikt preventīvus pasākumus, 



AM\815973LV.doc 15/23 PE441.258v01-00

LV

lai nodrošinātu Eiropas tiesību aktu 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a atzinīgi vērtē jaunievēlēto Komisiju 
un jo īpaši par iestāžu attiecībām un 
administrāciju atbildīgo komisāru un cer, 
ka Komisija pēc iespējas cieši un efektīvi 
sadarbosies ar Lūgumrakstu komiteju un 
uzskatīs to par vienu no nozīmīgākajiem 
kanāliem iedzīvotāju saziņā ar Eiropas 
iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina Komisiju paātrināt darbu ar 
visām nepabeigtajām procedūrām par 
iespējamiem Kopienas vides tiesību aktu 
pārkāpumiem, lai novērstu 
neatgriezenisku kaitējumu, ko varētu radīt 
Komisijas gausais darbs;

Or. es
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Grozījums Nr. 27
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka pārkāpumu izmeklēšanas 
procesu izsekošana, lasot Komisijas 
paziņojumus presei un meklējot to 
atbilstību konkrētiem lūgumrakstiem, 
nevajadzīgi tērētu Lūgumrakstu komitejas 
laiku un līdzekļus, jo īpaši saistībā ar 
horizontāliem tiesību pārkāpumiem;

19. uzskata, ka pārkāpumu izmeklēšanas 
procesu izsekošana, lasot Komisijas 
paziņojumus presei un meklējot to 
atbilstību konkrētiem lūgumrakstiem, 
nevajadzīgi tērētu Lūgumrakstu komitejas 
laiku un līdzekļus, jo īpaši saistībā ar 
horizontāliem tiesību pārkāpumiem, un 
prasa Komisijai informēt Lūgumrakstu 
komiteju par visiem attiecīgajiem 
pārkāpumu izmeklēšanas procesiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
izstrādāt alternatīvus līdzekļus, kā sekmēt 
labāku Eiropas tiesību aktu īstenošanu, un 
atsevišķu dalībvalstu labvēlīgo attieksmi, 
kuras veic vajadzīgos pasākumus, lai 
pārkāpumus novērstu agrīnajā īstenošanas 
posmā;

22. atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
izstrādāt alternatīvus līdzekļus, kā sekmēt 
labāku Eiropas tiesību aktu īstenošanu, un 
atsevišķu dalībvalstu labvēlīgo attieksmi, 
kuras veic vajadzīgos pasākumus, lai 
pārkāpumus novērstu agrīnajā īstenošanas 
posmā; tomēr uzsver, ka alternatīvi 
pārkāpumu novēršanas līdzekļi nevar 
aizstāt līgumos noteikto Komisijas 
atbildību un tai pilnībā jāievēro sūdzību 
iesniedzēju tiesības, kā tas paredzēts 
Paziņojumā 2002/141;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
izstrādāt alternatīvus līdzekļus, kā sekmēt 
labāku Eiropas tiesību aktu īstenošanu, un 
atsevišķu dalībvalstu labvēlīgo attieksmi, 
kuras veic vajadzīgos pasākumus, lai 
pārkāpumus novērstu agrīnajā īstenošanas 
posmā;

22. atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
izstrādāt alternatīvus līdzekļus, kā sekmēt 
labāku Eiropas tiesību aktu īstenošanu, un 
atsevišķu dalībvalstu labvēlīgo attieksmi, 
kuras veic vajadzīgos pasākumus, lai 
pārkāpumus novērstu agrīnajā īstenošanas 
posmā; tomēr pauž nožēlu, ka atsevišķas 
dalībvalstis nelabprāt sadarbojas ar 
Komisiju un neņem vērā Komisijas 
brīdinājumus;

Or. es

Grozījums Nr. 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atzinīgi vērtē dalībvalstu aizvien 
lielāko iesaistīšanos Lūgumrakstu 
komitejas darbā un šo valstu pārstāvju 
piedalīšanos sanāksmēs; uzskata, ka šāda 
sadarbība ir jānostiprina, jo valstu iestādes 
ir galvenās atbildīgās par Eiropas tiesību 
aktu izpildi pēc šo aktu transponēšanas 
attiecīgo valstu tiesību sistēmā;

23. atzinīgi vērtē dalībvalstu aizvien 
lielāko iesaistīšanos Lūgumrakstu 
komitejas darbā un šo valstu pārstāvju 
piedalīšanos sanāksmēs un uzskata, ka 
šāda sadarbība ir jānostiprina;

Or. es
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Grozījums Nr. 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzsver, ka pastiprinātai sadarbībai ar 
dalībvalstīm ir izšķiroša nozīme 
Lūgumrakstu komitejas darbā; uzskata, 
ka viens no risinājumiem varētu būt 
ciešāka sadarbība ar valstu parlamentiem, 
jo īpaši Lisabonas līguma kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Diana Wallis

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a mudina dalībvalstis būt gatavām 
pārredzamāk un aktīvāk iesaistīties to 
lūgumrakstu izskatīšanā, kuri attiecas uz 
Eiropas tiesību aktu īstenošanu un izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Diana Wallis

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b uzskata, ka, ņemot vērā Lisabonas 
līgumu, šā sasaukuma Parlamenta 
Lūgumrakstu komitejai jāveido ciešākas 
darba attiecības ar līdzīgām dalībvalstu 
nacionālo un reģionālo parlamentu 
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komitejām, lai sekmētu savstarpēju 
izpratni par lūgumrakstiem, kas attiecas 
uz Eiropas lietām, un vispiemērotākajā 
līmenī pēc iespējas drīz reaģētu uz 
iedzīvotāju jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. vērš uzmanību uz secinājumiem 
Parlamenta rezolūcijā par Spānijā 
notiekošās ekstensīvās urbanizācijas 
ietekmi1 un prasa Spānijas varas iestādēm 
sniegt novērtējumu par šajā ziņā
veiktajiem pasākumiem;

24. vērš uzmanību uz secinājumiem 
Parlamenta rezolūcijā par Spānijā 
notiekošās ekstensīvās urbanizācijas 
ietekmi un prasa Spānijas varas iestādēm 
arī turpmāk sniegt novērtējumus par 
veiktajiem pasākumiem, kā tās darījušas 
līdz šim;

Or. es

Grozījums Nr. 35
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzīst, ka to lūgumrakstu skaits, kuri 
visai attāli attiecas uz ES darbībām, 
iespējams, daļēji pieaug tādēļ, ka aizvien 
biežāk lūgumrakstus iesniedz elektroniski, 
jo otro gadu pēc kārtas elektroniski 
iesniegto lūgumrakstu skaits pārsniedz pa 
pastu iesūtīto lūgumrakstu daudzumu;

svītrots

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2009. gada 26. marta rezolūcija par Spānijā notiekošās ekstensīvās urbanizācijas ietekmi uz 
Eiropas Savienības pilsoņu individuālajām tiesībām, vidi un ES tiesību aktu piemērošanu, P6_TA(2009)0192.



PE441.258v01-00 20/23 AM\815973LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata — lai gan ir jāveicina interneta 
plaša izmantošana, jo tādējādi tiek 
atvieglota saziņa ar iedzīvotājiem, jārod 
risinājums tam, lai Lūgumrakstu komiteju 
nenoslogotu sūdzības, kas nav uzskatāmas 
par lūgumrakstiem; uzskata, ka risinājumu 
varētu panākt, ja Parlamentā pārskatītu 
reģistrācijas procesu, un mudina atbildīgo 
personālu attiecīgās lietas pāradresēt 
Sarakstes ar pilsoņiem nodaļai, nevis 
iesniegt Lūgumrakstu komitejai;

27. uzskata — lai gan ir jāveicina interneta 
plaša izmantošana, jo tādējādi tiek 
atvieglota saziņa ar iedzīvotājiem, jārod 
risinājums tam, lai Lūgumrakstu komiteju 
nenoslogotu sūdzības, kas nav uzskatāmas 
par lūgumrakstiem; uzskata, ka risinājumu 
varētu panākt, ja Parlamentā pārskatītu 
reģistrācijas procesu un ja uzlabotu tā 
personāla kompetences, kas iesaistīts 
lūgumrakstu apritē un novērtēšanā un 
kam joprojām trūkst valodu vajadzīgo 
zināšanu, un mudina atbildīgo personālu 
attiecīgās lietas pāradresēt Nodaļai 
sarakstei ar pilsoņiem, nevis iesniegt 
Lūgumrakstu komitejai;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata — lai gan ir jāveicina interneta 
plaša izmantošana, jo tādējādi tiek 
atvieglota saziņa ar iedzīvotājiem, jārod 
risinājums tam, lai Lūgumrakstu komiteju 
nenoslogotu sūdzības, kas nav uzskatāmas 
par lūgumrakstiem; uzskata, ka risinājumu 
varētu panākt, ja Parlamentā pārskatītu 
reģistrācijas procesu, un mudina atbildīgo 
personālu attiecīgās lietas pāradresēt 

27. uzskata — lai gan ir jāveicina interneta 
plaša izmantošana, jo tādējādi tiek 
atvieglota saziņa ar iedzīvotājiem, jārod
risinājums tam, lai Lūgumrakstu komiteju 
nenoslogotu sūdzības, kas nav uzskatāmas 
par lūgumrakstiem; uzskata, ka risinājumu 
varētu panākt, ja Parlamentā pārskatītu 
reģistrācijas procesu, un mudina atbildīgo 
personālu attiecīgās lietas pāradresēt 
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Sarakstes ar pilsoņiem nodaļai, nevis 
iesniegt Lūgumrakstu komitejai;

Sarakstes ar pilsoņiem nodaļai, nevis 
iesniegt Lūgumrakstu komitejai, ja šāda 
Parlamentam adresētā korespondence nav 
lūgumraksti;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzskata, ka jāveic pētījums par 
iemesliem, kādēļ atšķiras lūgumrakstu 
skaits, ko Eiropas Parlamentam 
iesnieguši ES dalībvalstu valstspiederīgie 
un pastāvīgie iedzīvotāji, un jāorganizē 
arī informācijas kampaņa par pētījuma 
rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. mudina izveidot portālu, kas piedāvātu 
lūgumrakstu daudzposmu matricu, ar ko 
iedzīvotājus varētu informēt par to, ko 
iespējams panākt ar lūgumrakstu 
iesniegšanu Parlamentam, kā arī par 
Parlamenta pilnvarām, un kas varētu ietvert 
saites uz alternatīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem Eiropas un 
dalībvalstu mērogā;

29. mudina izveidot portālu, kas piedāvātu 
lūgumrakstu daudzposmu interaktīvu 
matricu, ar ko iedzīvotājus varētu informēt 
par to, ko iespējams panākt ar lūgumrakstu 
iesniegšanu Parlamentam, kā arī par 
Parlamenta pilnvarām, un kas varētu ietvert 
saites uz alternatīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem Eiropas un 
dalībvalstu mērogā; aicina sniegt pēc 
iespējas sīkāku aprakstu par dažādām 
Eiropas Savienības atbildības jomām, lai 
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likvidētu visas neskaidrības par 
atšķirīgajām Savienības un dalībvalstu 
kompetencēm;

Or. ro

Grozījums Nr. 40
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a uzsver — tiklīdz ir atrasts vislabākais 
risinājums jautājumam par resursiem, 
nekavējoties ir jāuzlabo pašreizējā tīmekļa 
vietne;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Margrete Auken

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atzinīgi vērtē to, ka ir apstiprināts 
Parlamenta jaunais Reglaments un 
pārskatīti noteikumi par lūgumrakstu 
pārvaldību; mudina Sekretariātu un 
politisko grupu pārstāvjus sākt darbu, lai 
pārskatītu deputātiem paredzētos 
norādījumus par Lūgumrakstu komitejas 
noteikumiem un iekšējām procedūrām, jo 
šāds dokuments ne tikai palīdzēs deputātu 
darbā, bet arī turpmāk palielinās 
lūgumrakstu izskatīšanas pārredzamību;

31. atzinīgi vērtē to, ka ir apstiprināts 
Parlamenta jaunais Reglaments un 
pārskatīti noteikumi par lūgumrakstu 
pārvaldību; atzinīgi vērtē arī pārskatītos, 
deputātiem paredzētos norādījumus par 
Lūgumrakstu komitejas noteikumiem un 
iekšējām procedūrām, jo šāds dokuments 
ne tikai palīdzēs deputātu darbā, bet arī 
turpmāk palielinās lūgumrakstu 
izskatīšanas pārredzamību;

Or. en
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