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Grozījums Nr. 1
Peter Jahr

Rezolūcijas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. un 260. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. atzīstot lūgumrakstu procedūras nozīmi 
un īpašās pilnvaras, kas atbildīgajai 
komitejai ļauj noskaidrot un sniegt 
risinājumus ES pilsoņiem, kas 
Parlamentam iesnieguši lūgumrakstus,

A. atzīstot lūgumrakstu procedūras nozīmi 
un īpašās pilnvaras, kas atbildīgajai 
komitejai ļauj noskaidrot un sniegt 
risinājumus ES pilsoņiem, kas 
Parlamentam iesnieguši lūgumrakstus, un 
aizstāvēt viņus,

Or. el

Grozījums Nr. 3
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. atzīstot lūgumrakstu procedūras nozīmi 
un īpašās pilnvaras, kas atbildīgajai 
komitejai ļauj noskaidrot un sniegt 
risinājumus ES pilsoņiem, kas 
Parlamentam iesnieguši lūgumrakstus,

A. atzīstot lūgumrakstu procedūras nozīmi 
un īpašās pilnvaras, kurām būtu jāļauj
atbildīgajai komitejai noskaidrot un sniegt 
risinājumus ES pilsoņiem, kas 
Parlamentam iesnieguši lūgumrakstus,
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Or. de

Grozījums Nr. 4
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Parlaments tieši pārstāv ES 
iedzīvotājus un tiesības iesniegt 
lūgumrakstus ir līdzeklis, kā iedzīvotājiem 
vērsties pie saviem pārstāvjiem gadījumos, 
ja viņu uzskata, ka ir aizskartas viņu 
tiesības;

C. tā kā Parlaments tieši pārstāv ES 
iedzīvotājus un tiesības iesniegt 
lūgumrakstus ir līdzeklis, kā iedzīvotājiem 
vērsties pie saviem pārstāvjiem gadījumos, 
ja viņu uzskata, ka ir aizskartas viņu 
tiesības, un ja viņu lūgumraksta tēma 
ietilpst Lūgumrakstu komitejas darbības 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas tiesību aktu piemērošana 
tieši ietekmē pilsoņus un ES iedzīvotājus 
un tā kā tieši viņi var labāk novērtēt šo aktu 
efektivitāti un trūkumus, kā arī ziņot par 
pamanītajām nepilnībām, kas jānovērš, lai 
nodrošinātu Savienības tiesību aktu labāku 
piemērošanu dažādās dalībvalstīs;

D. tā kā Eiropas tiesību aktu piemērošana 
tieši ietekmē pilsoņus un ES iedzīvotājus 
un tā kā tieši viņi var labāk novērtēt šo aktu 
efektivitāti un trūkumus, kā arī ziņot par 
pamanītajām nepilnībām, kas jānovērš, lai 
nodrošinātu Savienības tiesību aktu labāku 
piemērošanu dažādās dalībvalstīs, un tā kā 
Lūgumrakstu komitejai būtu jākļūst par
primāro kontaktpunktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Philippe Boulland
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Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā daudzas dalībvalstis tomēr izrāda 
nevēlēšanos aktīvi sadarboties ar atbildīgo 
komiteju, neapmeklējot komitejas 
sanāksmes vai neatbildot uz izsūtītajām 
vēstulēm; tā kā tas norāda uz lojālas 
sadarbības trūkumu ar šo institūciju;

F. tā kā daudzas dalībvalstis dažkārt tomēr 
izrāda nevēlēšanos aktīvi sadarboties ar 
atbildīgo komiteju, neapmeklējot komitejas 
sanāksmes vai neatbildot uz izsūtītajām 
vēstulēm; tā kā tas norāda uz lojālas 
sadarbības trūkumu ar šo institūciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
P.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Pa. tā kā — lai gan ļoti daudzi 
lūgumraksti attiecas uz projektiem ar 
iespējamu ietekmi uz vidi — Lūgumrakstu 
komitejai būtu ieteicams apsvērt šādu ar 
sabiedriskās aptaujas projektiem saistītu 
lūgumrakstu izskatīšanu tā, lai optimizētu 
komitejas lēmumu pieņemšanai veltīto 
laiku gan attiecībā uz lūgumraksta 
sniedzēju, gan projekta attīstības stadiju;  

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Peter Jahr

Rezolūcijas priekšlikums
S. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

S. tā kā iepriekšējā ziņojumā par darbību 
un atzinumā par Komisijas gada ziņojumu 

S. tā kā, ņemot vērā ievērojamo skaitu 
lūgumrakstu, kuru izskatīšana 
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attiecībā uz Kopienas tiesību piemērošanas 
uzraudzību Lūgumrakstu komiteja prasīja 
regulāri tai sniegt atjauninātu informāciju 
par pienākumu neizpildes procedūrām, 
kuru priekšmets ir minēts lūgumrakstos;

aizkavējusies Komisijas uzsāktas 
pienākumu neizpildes procedūras dēļ, 
savā iepriekšējā ziņojumā par darbību un 
atzinumā par Komisijas gada ziņojumu 
attiecībā uz Kopienas tiesību piemērošanas 
uzraudzību Lūgumrakstu komiteja prasīja 
regulāri tai sniegt atjauninātu informāciju 
par pienākumu neizpildes procedūrām, 
kuru priekšmets ir minēts lūgumrakstos;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Peter Jahr

Rezolūcijas priekšlikums
T.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ta. norādot uz 2010. gada 6. jūlija 
rezolūcijas par Lūgumrakstu komitejas 
darbību 2009. gadā1 32. punktu attiecībā 
uz Parlamenta lūgumu pārskatīt 
lūgumrakstu reģistrācijas procesu,

Or. en

Grozījums Nr. 10
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž cerību, ka Parlaments un 
Lūgumrakstu komiteja aktīvi iesaistīsies 
pilsoņu iniciatīvas izstrādē, lai varētu 
pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un
nodrošināt lielāku pārredzamību ES 

1. pauž cerību, ka Parlaments un 
Lūgumrakstu komiteja aktīvi iesaistīsies 
pilsoņu iniciatīvas izstrādē, lai varētu 
pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un 
nodrošināt lielāku pārredzamību ES 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0261
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lēmumu pieņemšanā, ļaujot iedzīvotājiem 
ieteikt uzlabojumus, izmaiņas vai 
papildinājumus ES tiesību aktos;

lēmumu pieņemšanā, ļaujot iedzīvotājiem 
ieteikt uzlabojumus, izmaiņas vai 
papildinājumus ES tiesību aktos, 
vienlaicīgi cenšoties novērst to, ka šo 
publisko platformu izmanto tikai 
publicitātes nolūkos;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a pauž cerību, ka Lūgumrakstu 
komitejai tiks noteikts uzdevums izskatīt 
Eiropas pilsoņu iniciatīvas, ko reģistrējusi 
Komisija; 

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b pauž cerību, ka pilsoņu iniciatīvas, kas 
attiecīgajā laikposmā nav saņēmušas 
vienu miljonu parakstu, varēs nosūtīt 
detalizētākai apspriešanai Parlamenta 
Lūgumrakstu komitejā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Philippe Boulland
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Rezolūcijas priekšlikums
1.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.c aicina Lūgumrakstu komiteju būt par 
komiteju, kas pārstāv Eiropas Parlamentu 
tā kopīgi ar Komisiju rīkotajā to pārstāvju 
atklātajā uzklausīšanā, kuri pilsoņu 
iniciatīvai savākuši vienu miljonu 
parakstu, jo tādējādi uzklausīšana varētu 
gūt labumu no komitejas pieredzes un 
leģimitātes;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atgādina, ka līdz ar Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā Pamattiesību harta ir 
kļuvusi juridiski saistoša, un uzsver šīs 
hartas nozīmi jauna impulsa radīšanā 
Savienības un dalībvalstu rīcībai šajā jomā; 
tāpat pauž pārliecību, ka ar to 
pamattiesības kļūs skaidrākas un 
zināmākas visiem iedzīvotājiem;

4. atgādina, ka līdz ar Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā Pamattiesību harta ir 
kļuvusi juridiski saistoša, un uzsver šīs 
hartas nozīmi jauna impulsa radīšanā 
Savienības un dalībvalstu rīcībai šajā jomā; 
tāpat pauž pārliecību, ka Eiropas Komisija 
kā Līgumu uzraudzītāja darīs visu 
iespējamo, lai nodrošinātu hartā noteikto 
pamattiesību efektīvu īstenošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu
„Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai 
īstenošanai Eiropas Savienībā” un uzskata, 
ka ir jāizstrādā, jāveicina un jāpastiprina 
patiesa pamattiesību kultūra ne tikai ES 
iestādēs, bet arī dalībvalstīs, jo īpaši, ja ar 
tiem piemēro un praksē ievieš Savienības 
tiesības;

5. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu
„Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai 
īstenošanai Eiropas Savienībā” un uzskata, 
ka ir jāizstrādā, jāveicina un jāpastiprina 
patiesa pamattiesību kultūra ne tikai ES 
iestādēs, bet arī dalībvalstīs, jo īpaši, ja ar 
to piemēro un praksē ievieš Savienības 
tiesības; uzskata, ka informatīvajām 
darbībām attiecībā uz Savienības lomu un 
stratēģijā minētajām pilnvarām 
pamattiesību jomā jābūt specifiskām un 
detalizētam, lai nodrošinātu, ka pilnvaras 
nākotnē netiek patvaļīgi nodotas starp 
Komisiju un dalībvalstīm, jo īpaši saistībā 
ar jutīgiem jautājumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Victor Boştinaru

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a tomēr uzsver, ka, neskatoties uz 
daudzajiem lūgumrakstiem par hartā 
noteiktajām tiesībām, tiesisku 
instrumentu trūkuma dēļ Komisija 
pastāvīgi atsakās rīkoties, lai novērstu 
klajus pamattiesību pārkāpumus 
dalībvalstīs; 

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2013. gadu 
ir pasludinājusi par Eiropas pilsonības 
gadu, lai veicinātu debates par Eiropas 
pilsonību un informētu ES iedzīvotājus par 
viņu tiesībām;

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2013. gadu 
ir pasludinājusi par Eiropas pilsonības 
gadu, lai veicinātu debates par Eiropas 
pilsonību un informētu ES iedzīvotājus par 
viņu tiesībām un galvenokārt par dažādu 
ES līmeņa instrumentu atbilstošu 
izmantošanu; uzskata, ka Eiropas 
pilsonības gads jāizmanto tam, lai plaši 
informētu par jauno Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu, tā novēršot iniciatīvu 
nepieņemamības augsto līmeni, kas ir 
salīdzināms ar lūgumrakstu jomā 
joprojām sastopamo līmeni; uzskata, ka 
tajā pašā laikā ir jāsāk debates par 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
ierobežoto darbības jomu;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2013. gadu 
ir pasludinājusi par Eiropas pilsonības 
gadu, lai veicinātu debates par Eiropas 
pilsonību un informētu ES iedzīvotājus par 
viņu tiesībām;

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2013. gadu 
ir pasludinājusi par Eiropas pilsonības 
gadu, lai veicinātu debates par Eiropas 
pilsonību un informētu ES iedzīvotājus par 
viņu tiesībām un pieejamajiem 
demokrātiskajiem instrumentiem šo 
tiesību izmantošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Nikolaos Salavrakos
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē vienas pieturas aģentūras 
izveidi iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt 
konsultācijas vai atbalstu vai ir iesnieguši 
sūdzību portālā „Tavas tiesības ES”;
atzinīgi vērtē Komisijas veiktos pasākumus 
nolūkā vienkāršot pašreizējos publiski 
pieejamos pakalpojumus, lai Eiropas 
līmenī informētu iedzīvotājus par viņu 
tiesībām un pārsūdzības līdzekļiem 
pārkāpumu gadījumos, tomēr atgādina, ka 
Eiropas iestādēm jānodrošina vairāk 
informācijas un lielāka pārredzamība;

8. atzinīgi vērtē vienas pieturas aģentūras 
izveidi iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt 
konsultācijas vai atbalstu vai ir iesnieguši 
sūdzību portālā „Tavas tiesības ES”;
atzinīgi vērtē Komisijas veiktos pasākumus 
nolūkā vienkāršot pašreizējos publiski 
pieejamos pakalpojumus, lai Eiropas 
līmenī informētu iedzīvotājus par viņu 
tiesībām un pārsūdzības līdzekļiem 
pārkāpumu gadījumos, uzsver, ka Eiropas 
iestādēm jānodrošina vairāk informācijas 
un lielāka pārredzamība;

Or. el

Grozījums Nr. 20
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē vienas pieturas aģentūras 
izveidi iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt 
konsultācijas vai atbalstu vai ir iesnieguši 
sūdzību portālā „Tavas tiesības ES”;
atzinīgi vērtē Komisijas veiktos pasākumus 
nolūkā vienkāršot pašreizējos publiski 
pieejamos pakalpojumus, lai Eiropas 
līmenī informētu iedzīvotājus par viņu 
tiesībām un pārsūdzības līdzekļiem 
pārkāpumu gadījumos, tomēr atgādina, ka 
Eiropas iestādēm jānodrošina vairāk 
informācijas un lielāka pārredzamība;

8. atzinīgi vērtē vienas pieturas aģentūras 
izveidi iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt 
konsultācijas vai atbalstu vai ir iesnieguši 
sūdzību portālā „Tavas tiesības ES”;
atzinīgi vērtē Komisijas veiktos pasākumus 
nolūkā vienkāršot pašreizējos publiski 
pieejamos pakalpojumus, lai Eiropas
līmenī informētu iedzīvotājus par viņu 
tiesībām un pārsūdzības līdzekļiem 
pārkāpumu gadījumos, tomēr atgādina, ka 
Eiropas iestādēm jānodrošina vairāk 
informācijas un lielāka pārredzamība, jo 
īpaši garantējot vieglu piekļuvi 
dokumentiem un saglabājot to 
lūgumrakstu iesniedzēju identitātes 
konfidencialitāti, kuri to vēlas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 21
Peter Jahr

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atsaucas uz rezolūciju par Eiropas 
Ombuda darbību 2009. gadā un mudina 
Ombudu garantēt piekļuvi informācijai un 
tiesību ievērošanu saistībā ar labu 
administrēšanu, kas ir obligāts 
priekšnoteikums iedzīvotāju uzticībai 
iestādēm;

9. atsaucas uz rezolūciju par Eiropas 
Ombuda darbību 2009. gadā un mudina 
Ombudu garantēt piekļuvi informācijai un 
tiesību ievērošanu saistībā ar labu 
administrēšanu, kas ir obligāts 
priekšnoteikums iedzīvotāju uzticībai 
iestādēm; atbalsta Ombuda ieteikumu 
Komisijai saistībā ar Sūdzību 
Nr. 676/2008/RT par pārmērīgu 
kavēšanos, atbildot uz Ombuda 
pieprasījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda, ka arī 2010. gadā saņemtie 
lūgumraksti attiecas galvenokārt uz vidi, 
pamattiesībām, iekšējo tirgu un tieslietām;
norāda, ka ģeogrāfiskā iedalījuma ziņā 
lielākā daļa lūgumrakstu attiecas uz kādu 
konkrētu dalībvalsti — Spāniju (16 %) —
vai uz Savienību kopumā (16 %), kam 
seko Vācija, Itālija un Rumānija;

10. norāda, ka arī 2010. gadā saņemtie 
lūgumraksti attiecas galvenokārt uz vidi, 
pamattiesībām, iekšējo tirgu un tieslietām;

Or. el
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Grozījums Nr. 23
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver nozīmi, kāda ir sadarbībai 
starp Komisiju un dalībvalstīm, un pauž 
nožēlu par dažu dalībvalstu neuzmanību 
attiecībā uz Eiropas vides tiesību aktu 
ieviešanu un izpildi;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Victor Boştinaru

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka Komisijai Eiropas vides 
tiesību aktu ievērošana un ieviešana būtu 
stingrāk jāuzrauga katrā procedūras 
posmā, nevis tikai pēc galīgā nolēmuma 
pieņemšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Victor Boştinaru

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata — lai nodrošinātu IVN un 
NIVN direktīvas, Dzīvotņu direktīvas un 
Putnu direktīvas pareizu īstenošanu, 
vajadzīgas jaunas, stingrākas 
pamatnostādnes, kuras balstītos uz 

13. uzskata, ka Komisijai jānodrošina, ka 
dalībvalstis pareizi īsteno IVN un NIVN
direktīvu, Dzīvotņu direktīvu un Putnu
direktīvu, pamatojoties uz Parlamenta 
kompetentās komitejas sniegtajiem 
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Parlamenta kompetentās komitejas 
sniegtajiem ieteikumiem, ar ko 
Lūgumrakstu komiteja ir gatava cieši 
sadarboties, lai turpmākajos vides 
aizsardzības pasākumos vairāk ņemtu vērā 
iedzīvotāju intereses;

ieteikumiem, ar ko Lūgumrakstu komiteja 
ir gatava cieši sadarboties, lai turpmākajos 
vides aizsardzības pasākumos vairāk ņemtu 
vērā iedzīvotāju intereses;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Victor Boştinaru

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atgādina, ka daudzos gadījumos 
lūgumraksti norāda uz problēmām saistībā 
ar Eiropas tiesību aktu transponēšanu un 
izpildi, un atzīst, ka pārkāpumu procedūras 
sākšana ne vienmēr sniedz iedzīvotājiem 
tūlītēju problēmu risinājumu;

19. atgādina, ka daudzos gadījumos 
lūgumraksti norāda uz problēmām saistībā 
ar Eiropas tiesību aktu transponēšanu un 
izpildi, un atzīst, ka pārkāpumu procedūras 
sākšana ne vienmēr sniedz iedzīvotājiem 
tūlītēju problēmu risinājumu; tomēr 
norāda, ka tas ir vienīgais pieejamais 
veids, kā veikt uzraudzību un izdarīt 
spiedienu;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ciešākai sadarbībai ar
dalībvalstīm ir izšķiroša nozīme 
Lūgumrakstu komitejas darbā; mudina 
dalībvalstis aktīvāk iesaistīties to 
lūgumrakstu izskatīšanā, kuri attiecas uz 
Eiropas tiesību aktu īstenošanu un 
ievērošanu, un īpašu uzmanību veltīt savu 

22. uzsver, ka dalībvalstu līdzdalībai un 
ciešai un sistemātiskai sadarbībai ar tām ir 
izšķiroša nozīme Lūgumrakstu komitejas 
darbā; mudina dalībvalstis aktīvāk 
iesaistīties to lūgumrakstu izskatīšanā, kuri 
attiecas uz Eiropas tiesību aktu īstenošanu 
un ievērošanu, un īpašu uzmanību veltīt 
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pārstāvju dalībai Lūgumrakstu komitejas 
sanāksmēs;

savu pārstāvju dalībai Lūgumrakstu 
komitejas sanāksmēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Peter Jahr

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ciešākai sadarbībai ar 
dalībvalstīm ir izšķiroša nozīme 
Lūgumrakstu komitejas darbā; mudina 
dalībvalstis aktīvāk iesaistīties to 
lūgumrakstu izskatīšanā, kuri attiecas uz 
Eiropas tiesību aktu īstenošanu un 
ievērošanu, un īpašu uzmanību veltīt savu 
pārstāvju dalībai Lūgumrakstu komitejas 
sanāksmēs;

22. uzsver, ka ciešākai sadarbībai ar 
dalībvalstīm ir izšķiroša nozīme 
Lūgumrakstu komitejas darbā; mudina 
dalībvalstis aktīvāk iesaistīties to 
lūgumrakstu izskatīšanā, kuri attiecas uz 
Eiropas tiesību aktu īstenošanu un 
ievērošanu, un īpašu uzmanību veltīt savu 
pārstāvju dalībai un aktīvai sadarbībai
Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka Lūgumrakstu komitejai 
jāveido ciešākas darba attiecības ar 
līdzīgām dalībvalstu nacionālo un 
reģionālo parlamentu komitejām un jāveic 
informācijas iegūšanas misijas, lai sekmētu 
savstarpēju izpratni par lūgumrakstiem, kas 
attiecas uz Eiropas jautājumiem;

23. uzskata, ka Lūgumrakstu komitejai 
jāveido ciešākas darba attiecības ar 
līdzīgām dalībvalstu nacionālo un 
reģionālo parlamentu komitejām un jāveic 
informācijas iegūšanas misijas, lai sekmētu 
savstarpēju izpratni par lūgumrakstiem, kas 
attiecas uz Eiropas jautājumiem, un otrādi 
— lai gūtu ieskatu dalībvalstu 
lūgumrakstu komiteju dažādajās darba 
metodēs, lai Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteja, noraidot 
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lūgumrakstu kompetences jomas dēļ, 
varētu pieņemt apzinātu un tālredzīgu 
lēmumu;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Peter Jahr

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzīmē lūgumrakstu iesniedzēju skaitu, 
kuri vēršas Parlamentā, meklējot 
risinājumu jautājumos, kas neietilpst ES 
kompetences jomā, piemēram, saistībā ar 
valsts tiesu nolēmumu izpildi un dažu 
pārvaldes iestāžu pasivitāti, un plāno 
uzlabot šo situāciju, šādas prasības nosūtot 
dalībvalstu vai reģionālajām 
kompetentajām iestādēm;

24. atzīmē lūgumrakstu iesniedzēju skaitu, 
kuri vēršas Parlamentā, meklējot 
risinājumu jautājumos, kas neietilpst ES 
kompetences jomā, piemēram, saistībā ar 
valsts tiesu nolēmumu izpildi un dažu 
pārvaldes iestāžu pasivitāti, un plāno 
uzlabot šo situāciju, šādas prasības nosūtot 
dalībvalstu vai reģionālajām 
kompetentajām iestādēm; atzinīgi vērtē 
jauno lūgumrakstu reģistrēšanas procesu, 
ko ieviesa Parlamenta Prezidentūras un 
IPOL ģenerāldirektorāti,

Or. en

Grozījums Nr. 31
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka lūgumrakstu pārvaldībā 
jānodrošina pārredzamība: iekšēji — ar e–
lūgumrakstu lietojumprogrammu palīdzību 
nodrošinot Lūgumrakstu komitejas 
locekļiem tiešu piekļuvi lūgumrakstu 
arhīviem, un ārēji — izveidojot ērti 
lietojamu, interaktīvu lūgumrakstu portālu;

25. uzsver, ka lūgumrakstu pārvaldībā 
jānodrošina pārredzamība: iekšēji — ar e–
lūgumrakstu lietojumprogrammu palīdzību 
nodrošinot Lūgumrakstu komitejas 
locekļiem tiešu piekļuvi lūgumrakstu 
arhīviem, vienkāršojot iekšējās procedūras
un cieši sadarbojoties ar Lūgumrakstu 
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komitejas locekļiem, priekšsēdētāju un 
sekretariātu, un ārēji — izveidojot ērti 
lietojamu, interaktīvu lūgumrakstu portālu;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka lūgumrakstu pārvaldībā 
jānodrošina pārredzamība: iekšēji — ar e–
lūgumrakstu lietojumprogrammu palīdzību 
nodrošinot Lūgumrakstu komitejas 
locekļiem tiešu piekļuvi lūgumrakstu 
arhīviem, un ārēji — izveidojot ērti 
lietojamu, interaktīvu lūgumrakstu portālu;

25. norāda, ka lūgumrakstu pārvaldībā 
jānodrošina pārredzamība: iekšēji — ar e–
lūgumrakstu lietojumprogrammu palīdzību 
nodrošinot Lūgumrakstu komitejas 
locekļiem tiešu piekļuvi lūgumrakstu 
arhīviem, un ārēji — izveidojot ērti 
lietojamu, interaktīvu lūgumrakstu portālu;

Or. el

Grozījums Nr. 33
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka lūgumrakstu pārvaldībā 
jānodrošina pārredzamība: iekšēji — ar e–
lūgumrakstu lietojumprogrammu palīdzību 
nodrošinot Lūgumrakstu komitejas 
locekļiem tiešu piekļuvi lūgumrakstu 
arhīviem, un ārēji — izveidojot ērti 
lietojamu, interaktīvu lūgumrakstu portālu;

25. uzsver, ka lūgumrakstu pārvaldībā 
jānodrošina pārredzamība: iekšēji — ar e–
lūgumrakstu lietojumprogrammu palīdzību 
nodrošinot Lūgumrakstu komitejas 
locekļiem tiešu piekļuvi lūgumrakstu 
arhīviem, un ārēji — izveidojot ērti 
lietojamu, interaktīvu lūgumrakstu portālu;
turklāt uzskata, ka deputātiem e–
lūgumrakstu lietojumprogrammā būtu 
jānodrošina piekļuve lūgumrakstiem, 
kurus iesnieguši lūgumrakstu iesniedzēji, 
kuri vēlējušies palikt anonīmi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 34
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina nekavējoties izveidot 
lūgumrakstu interneta portālu, piedāvājot 
interaktīvu tīmekļa vietni lūgumrakstu 
reģistrēšanai, un tajā iedzīvotājus informēt 
par Parlamenta pilnvarām un par to, ko 
iespējams panākt ar lūgumrakstu 
iesniegšanu minētajai iestādei, tāpat šajā 
vietnē nodrošinot saites uz alternatīviem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Eiropas 
un dalībvalstu mērogā un detalizētu ES 
kompetenču aprakstu, lai mazinātu 
neskaidrības par Savienības un dalībvalstu 
kompetences jomu;

26. aicina nekavējoties izveidot 
lūgumrakstu interneta portālu, piedāvājot 
interaktīvu tīmekļa vietni lūgumrakstu 
reģistrēšanai, un tajā iedzīvotājus informēt 
par Parlamenta pilnvarām un par to, ko 
iespējams panākt ar lūgumrakstu 
iesniegšanu minētajai iestādei, tāpat šajā 
vietnē nodrošinot saites uz alternatīviem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Eiropas 
un dalībvalstu mērogā un detalizētu ES 
kompetenču aprakstu, lai mazinātu 
neskaidrības par Savienības un dalībvalstu 
kompetences jomu; uzskata, ka alternatīvi 
būtu jāapsver iespēja šajā interaktīvajā 
tīmekļa vietnē iekļaut obligātu jautājumu 
par atbilstošo kompetenci vai 
kompetencēm, kas attiecīgi jāatzīmē, 
izvēloties no visaptveroša kompetenču 
saraksta; 

Or. de


