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Grozījums Nr. 1
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka paplašinoties Eiropas 
Savienības pilnvarām, iedzīvotāji arvien 
tiešāk saskaras ar Savienības pārvaldi, bet 
viņiem ne vienmēr ir nodrošinātas 
attiecīgas procesuālās tiesības, ko viņi 
varētu izmantot, vēršoties pret to;

2. uzskata, ka paplašinoties Eiropas 
Savienības pilnvarām, iedzīvotāji arvien
tiešāk saskaras ar Savienības pārvaldi, bet 
viņiem ne vienmēr ir nodrošinātas 
attiecīgas procesuālās tiesības, ko viņi 
varētu izmantot, vēršoties pret to 
gadījumos, kad šādas darbības varētu būt
vajadzīgas;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā tiesības uz labu pārvaldību 
ir iedzīvotāju pamattiesības un nesaistošu 
tiesību normu administratīvās procedūras, 
ko attiecīgā institūcija var vienpusēji 
mainīt, nespēj nodrošināt pienācīgu
personas tiesību uz labu pārvaldību 
aizsardzību;

3. norāda, ka pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā tiesības uz labu pārvaldību 
ir iedzīvotāju pamattiesības un nesaistošu 
tiesību normu administratīvās procedūras, 
ko attiecīgā institūcija var vienpusēji 
mainīt, ne vienmēr ir pietiekamas, lai 
nodrošinātu personas tiesību uz labu 
pārvaldību aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Heinz K. Becker
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā tiesības uz labu pārvaldību 
ir iedzīvotāju pamattiesības un nesaistošu 
tiesību normu administratīvās procedūras, 
ko attiecīgā institūcija var vienpusēji 
mainīt, nespēj nodrošināt pienācīgu 
personas tiesību uz labu pārvaldību 
aizsardzību;

3. norāda, ka pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā tiesības uz labu pārvaldību 
ir iedzīvotāju pamattiesības un nesaistošu 
tiesību normu administratīvās procedūras, 
ko attiecīgā institūcija var vienpusēji 
mainīt, nespēj nodrošināt pienācīgu 
personas tiesību uz labu pārvaldību 
aizsardzību, tomēr tām arī turpmāk būs 
svarīga nozīme, lai, papildinot „stingro 
tiesību” normas, nodrošinātu labas 
pārvaldības vispārējo kultūru;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Margrete Auken

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka Eiropas pirmais ombuds 
jau ierosināja pieņemt saistošu labas 
administratīvās prakses kodeksu un ka šo 
priekšlikumu atbalstīja Eiropas 
Parlaments un aicināja Komisiju, ņemot 
vērā šo kodeksu, iesniegt priekšlikumu 
vispārējai regulai par administratīvajām 
procedūrām, taču Komisija piekrita 
pieņemt tikai nesaistošas pamatnostādnes;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju, balstoties uz LESD 
298. pantu, izstrādāt noteikumus, kas 
nosaka obligātās kvalitātes standartus un 
procesuālās garantijas, kas būtu horizontāli 
piemērojamas visai Eiropas Savienības 
pārvaldei; saskaņā ar LESD 298. pantu šim 
vispārējam likumam būtu jāattiecas tikai uz 
tiešo ES pārvaldību;

4. aicina Komisiju, balstoties uz LESD 
298. pantu, izstrādāt noteikumus, kas 
nosaka obligātos kvalitātes standartus un 
procesuālās garantijas, kas būtu horizontāli
piemērojamas visai Eiropas Savienības 
pārvaldei; saskaņā ar LESD 298. pantu šim 
vispārējam likumam būtu jāattiecas tikai uz 
tiešo ES pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju garantēt tiesības uz labu 
pārvaldību ar atklātas, efektīvas un 
neatkarīgas Eiropas pārvaldes palīdzību, šīs 
tiesības, kas definētas Pamattiesību hartas 
41. pantā, saprotot kā ikvienas personas 
tiesības uz objektīvu, godīgu un 
pieņemamā termiņā veiktu jautājumu 
izskatīšanu;

5. aicina Komisiju garantēt tiesības uz labu 
pārvaldību ar atklātas, efektīvas un 
neatkarīgas Eiropas pārvaldes palīdzību, šīs 
tiesības, kas definētas Pamattiesību hartas 
41. pantā un uz kurām attiecas šīs hartas 
51. pantā noteiktie ierobežojumi, saprotot 
kā ikvienas personas tiesības uz objektīvu, 
godīgu un pieņemamā termiņā veiktu 
jautājumu izskatīšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka topošās Eiropas 
administratīvās regulas vispārējos 

6. norāda, ka topošās Eiropas 
administratīvās regulas vispārējos 
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principos varētu iekļaut arī vienlīdzīgas 
attieksmes principu un objektivitātes un 
taisnīguma principus, un būtu jāpieņem 
noteikumi, lai nodrošinātu taisnīgumu, 
tiesisko paļāvību, likumību un tiesisko 
noteiktību, kā arī proporcionalitātes un 
atklātības principus;

principos būtu jāiekļauj arī vienlīdzīgas 
attieksmes principu un objektivitātes un 
taisnīguma principus, un būtu jāpieņem 
noteikumi, lai nodrošinātu taisnīgumu, 
tiesisko paļāvību, likumību un tiesisko 
noteiktību, kā arī proporcionalitātes un 
atklātības principus;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka topošās Eiropas 
administratīvās regulas vispārējos 
principos varētu iekļaut arī vienlīdzīgas 
attieksmes principu un objektivitātes un 
taisnīguma principus, un būtu jāpieņem 
noteikumi, lai nodrošinātu taisnīgumu, 
tiesisko paļāvību, likumību un tiesisko 
noteiktību, kā arī proporcionalitātes un 
atklātības principus;

6. norāda, ka topošās Eiropas 
administratīvās regulas vispārējos 
principos būtu jāiekļauj arī vienlīdzīgas 
attieksmes principu un objektivitātes un 
taisnīguma principus, vienlaikus 
nodrošinot likumību un tiesisko noteiktību, 
kā arī proporcionalitātes un atklātības 
principus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka pakalpojumu principa 
ieviešana, proti, principa, ka pārvalde 
cenšas vadīt iedzīvotājus un sniegt viņiem 
palīdzību un izvairās no nevajadzīgi 
apgrūtinošām procedūrām, tādējādi 
ietaupot gan iedzīvotāju, gan ierēdņu laiku 

7. uzskata, ka pakalpojumu principa 
ieviešana, proti, principa, ka pārvalde 
cenšas vadīt iedzīvotājus, sniegt viņiem 
palīdzību, kalpot un atbalstīt un tādā veidā 
izvairās no nevajadzīgi apgrūtinošām un
ilgām procedūrām, tādējādi ietaupot gan 
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un darbu, sniegtu ieguvumus gan 
iedzīvotājiem, gan pārvaldei, uzlabojot 
pakalpojumu kvalitāti un palielinot 
efektivitāti;

iedzīvotāju, gan ierēdņu laiku un darbu, 
palīdzētu ievērot iedzīvotāju tiesiskās 
paļāvības principu un sniegtu ieguvumus 
gan iedzīvotājiem, gan pārvaldei, uzlabojot 
pakalpojumu kvalitāti un palielinot 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Margrete Auken

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka pakalpojumu principa 
ieviešana, proti, principa, ka pārvalde 
cenšas vadīt iedzīvotājus un sniegt viņiem 
palīdzību un izvairās no nevajadzīgi 
apgrūtinošām procedūrām, tādējādi 
ietaupot gan iedzīvotāju, gan ierēdņu laiku 
un darbu, sniegtu ieguvumus gan 
iedzīvotājiem, gan pārvaldei, uzlabojot 
pakalpojumu kvalitāti un palielinot 
efektivitāti;

7. uzskata, ka pakalpojumu principa 
ieviešana, proti, principa, ka pārvalde 
cenšas vadīt iedzīvotājus un sniegt viņiem 
palīdzību, ievēro pienācīgu cieņu un 
izvairās no nevajadzīgi apgrūtinošām 
procedūrām, tādējādi ietaupot gan 
iedzīvotāju, gan ierēdņu laiku un darbu, 
sniegtu ieguvumus gan iedzīvotājiem, gan 
pārvaldei, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti 
un palielinot efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju ieviest atbilstīgus 
administratīvos noteikumus attiecībā uz 
procedūru, kas piemērojama saskaņā ar 
spēkā esošo Regulu Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi ES institūciju 
dokumentiem, kas pieņemta, pamatojoties 

8. uzskata, ka nekavējoties jāievieš plašāki
administratīvie noteikumi attiecībā uz 
procedūru, kas piemērojama saskaņā ar 
spēkā esošo Regulu Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi ES institūciju 
dokumentiem, kas pieņemta, pamatojoties 
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uz LESD 15. pantu; līdzīgā kārtā būtu 
jāpieņem noteikumi par procedūru, kas ir 
piemērojama personas datu apstrādei 
atbilstīgi spēkā esošajai Regulai 
Nr. 45/2001, ar ko paredz prasības saistībā 
ar personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un kas pieņemta, 
pamatojoties uz LESD 16. pantu;

uz LESD 15. pantu, īpaši ņemot vērā ES 
Tiesas attiecīgās tiesu prakses 
kodifikāciju, kā arī Regulas piemērošanas 
jomas paplašināšanu attiecībā uz visu 
Savienības pārvaldi; līdzīgā kārtā būtu 
jāpieņem noteikumi par procedūru, kas ir 
piemērojama personas datu apstrādei 
atbilstīgi spēkā esošajai Regulai 
Nr. 45/2001, ar ko paredz prasības saistībā 
ar personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un kas pieņemta, 
pamatojoties uz LESD 16. pantu; tomēr 
atzīst, ka tieši abas minētās regulas
veicinājušas divu ES vispārējo 
administratīvo tiesību jomu kodifikāciju, 
un jau tagad ir iespējamas diezgan 
precīzas administratīvās procedūras, tāpēc 
šo procedūru attīstība būtu jāturpina, 
ņemot vērā jau sasniegto;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka vispārēji noteikumi ir 
vajadzīgi, lai garantētu fizisku vai juridisku 
personu procesuālās tiesības, piemēram, 
tiesības saņemt informāciju un tiesības uz 
uzklausīšanu, pieņemot lēmumu lietā, kurā 
tās var uzskatīt par iesaistītajām pusēm un 
kura attiecībā uz konkrēto fizisko vai 
juridisko personu rada juridiskas sekas, kā 
arī attiecībā uz personas tiesībām piekļūt 
saviem dokumentiem;

9. uzskata, ka vispārēji piemērojami
noteikumi ir vajadzīgi, lai garantētu fizisku 
vai juridisku personu procesuālās tiesības, 
piemēram, tiesības saņemt informāciju un 
tiesības uz uzklausīšanu, pieņemot lēmumu 
lietā, kurā tās var uzskatīt par iesaistītajām 
pusēm un kura attiecībā uz konkrēto 
fizisko vai juridisko personu rada 
juridiskas sekas, kā arī attiecībā uz 
personas tiesībām piekļūt saviem 
dokumentiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 13
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina Komisiju ieviest konkrētus 
administratīvus noteikumus attiecībā uz 
pārkāpuma procedūru, kas ir balstīta uz 
LESD 258. pantu, lai novērstu jebkādu 
iespēju ļaunprātīgi izmantot pilnvaras un 
pieņemt patvaļīgus lēmumus; aicina 
nodrošināt Lūgumrakstu komitejai precīzu 
informāciju par sasniegtajiem posmiem 
pārkāpumu procedūrās, uz kurām attiecas 
lūgumraksts, par kuru vēl nav sniegta 
galīgā atbilde, lai nodrošinātu parlamentāro 
uzraudzību attiecībā uz pamattiesībām 
iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentā;

10. aicina Komisiju ieviest konkrētus 
administratīvus noteikumus attiecībā uz 
pārkāpuma procedūru, kas ir balstīta uz 
LESD 258. pantu, lai novērstu jebkādu 
iespēju ļaunprātīgi izmantot pilnvaras un 
pieņemt patvaļīgus lēmumus; uzskata, ka 
šādi administratīvie noteikumi kopumā 
regulē saskarsmi starp Komisiju un 
iedzīvotājiem vai uzņēmumiem, kas
iesniedz sūdzības, uz kurām pamatojoties, 
iespējams, būtu jāierosina pārkāpuma
procedūra, un tādā veidā galvenokārt 
nostiprina sūdzības iesniedzēja stāvokli; 
uzskata, ka ir īpaši lietderīgi nodrošināt 
Lūgumrakstu komitejai precīzu informāciju 
par sasniegtajiem posmiem pārkāpumu 
procedūrās, uz kurām attiecas lūgumraksts, 
par kuru vēl nav sniegta galīgā atbilde, lai 
nodrošinātu parlamentāro uzraudzību 
attiecībā uz pamattiesībām iesniegt 
lūgumrakstus Eiropas Parlamentā;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Margrete Auken

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina Komisiju ieviest konkrētus 
administratīvus noteikumus attiecībā uz 
pārkāpuma procedūru, kas ir balstīta uz 
LESD 258. pantu, lai novērstu jebkādu 
iespēju ļaunprātīgi izmantot pilnvaras un 
pieņemt patvaļīgus lēmumus; aicina 

10. aicina Komisiju ieviest konkrētus 
administratīvus noteikumus attiecībā uz 
pārkāpuma procedūrām, kas ir balstītas uz 
LESD 258. pantu, lai novērstu jebkādu 
iespēju ļaunprātīgi izmantot pilnvaras un 
pieņemt patvaļīgus lēmumus; aicina 
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nodrošināt Lūgumrakstu komitejai precīzu 
informāciju par sasniegtajiem posmiem 
pārkāpumu procedūrās, uz kurām attiecas 
lūgumraksts, par kuru vēl nav sniegta 
galīgā atbilde, lai nodrošinātu parlamentāro 
uzraudzību attiecībā uz pamattiesībām 
iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentā;

nodrošināt Lūgumrakstu komitejai precīzu 
informāciju par sasniegtajiem posmiem 
pārkāpumu procedūrās, uz kurām attiecas 
lūgumraksts, par kuru vēl nav sniegta 
galīgā atbilde, lai nodrošinātu parlamentāro 
uzraudzību attiecībā uz pamattiesībām 
iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jarosław Leszek Wałęsa

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. norāda, ka Civildienesta noteikumos ir 
paredzēti vispārējie noteikumi par interešu 
konfliktiem saistībā ar situācijām, kad 
ierēdnim vai ierēdnei ir jāinformē sava 
vadība utt., bet tie būtu jāpapildina ar 
noteikumiem, kas reglamentē sekas, 
piemēram, iespēju atcelt lēmumus, kas 
pieņemti, pārkāpjot noteikumus par 
interešu konfliktiem;

11. norāda, ka Civildienesta noteikumos ir 
paredzēti vispārējie noteikumi par interešu 
konfliktiem saistībā ar situācijām, kad 
ierēdnim vai ierēdnei ir jāinformē sava 
vadība utt., bet tie būtu jāpapildina ar 
noteikumiem, kas reglamentē sekas, 
piemēram, iespēju atcelt lēmumus, kas 
pieņemti, pārkāpjot noteikumus par 
interešu konfliktiem, kā arī iespēju noteikt 
maksimālo termiņu, kad jāpieņem visa 
veida galīgie lēmumi administratīvā 
procesa nodrošināšanas nolūkos;

Or. pl

Grozījums Nr. 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības 
sagaidīt no Komisijas augsta līmeņa 
pārredzamību neatkarīgi no tā, vai viņi 

12. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības 
sagaidīt no Komisijas augsta līmeņa 
pārredzamību neatkarīgi no tā, vai viņi 
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iesniedz oficiālu sūdzību vai arī īsteno 
savas Līgumā paredzētās tiesības iesniegt 
lūgumrakstus.

iesniedz oficiālu sūdzību vai arī īsteno 
savas Līgumā paredzētās tiesības iesniegt 
lūgumrakstus, un sūdzību iesniedzējiem 
būtu jānodrošina informācija par 
iespējamajiem pasākumiem, kurus tie var 
veikt šajā lietā.

Or. pl

Grozījums Nr. 17
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības 
sagaidīt no Komisijas augsta līmeņa 
pārredzamību neatkarīgi no tā, vai viņi 
iesniedz oficiālu sūdzību vai arī īsteno 
savas Līgumā paredzētās tiesības iesniegt 
lūgumrakstus.

12. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības 
sagaidīt no Komisijas augsta līmeņa 
pārredzamību, efektivitāti un ātru izpildi
neatkarīgi no tā, vai viņi iesniedz oficiālu 
sūdzību vai arī īsteno savas Līgumā 
paredzētās tiesības iesniegt lūgumrakstus.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības 
sagaidīt no Komisijas augsta līmeņa 
pārredzamību neatkarīgi no tā, vai viņi 
iesniedz oficiālu sūdzību vai arī īsteno 
savas Līgumā paredzētās tiesības iesniegt 
lūgumrakstus.

12. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības 
sagaidīt no Komisijas augsta līmeņa 
pārredzamību un ātru atbildi neatkarīgi no 
tā, vai viņi iesniedz oficiālu sūdzību vai arī 
īsteno savas Līgumā paredzētās tiesības 
iesniegt lūgumrakstus.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a aicina Komisiju, izstrādājot regulu 
par vienotu administratīvo procedūru
ieviešanu ES, apspriesties ar visām 
attiecīgajām iesaistītajām personām un jo 
īpaši izmantot Eiropas ombuda pieredzi 
un speciālās zināšanas, jo šī iestāde
saņem visas iedzīvotāju sūdzības par 
trūkumiem ES organizācijās un iestādēs;

Or. de

Grozījums Nr. 20
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
12.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.b uzskata, ka Komisijai Regulas 
kontekstā būtu jāpārbauda arī 
iedzīvotājiem paredzētu IT bāzētu 
pakalpojumu turpmākas attīstības 
iespējas; šajā saistībā atgādina, ka tādas 
sistēmas kā, piemēram, EU-Pilot, jau 
tagad veiksmīgi pierāda, ka IT balstītu 
administratīvu procedūru iespējas var 
izmantot, ne vien izstrādājot jaunas
tiešsaistes informācijas sistēmas, bet arī 
interaktīvas sistēmas lietu izskatīšanai 
starp pārvaldes iestādēm, kā arī starp 
iestādēm un iedzīvotājiem;

Or. de



AM\900941LV.doc 13/13 PE488.048v01-00

LV

Grozījums Nr. 21
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
12.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.c aicina Komisiju saistībā ar vispārēja 
administratīvo tiesību akta izstrādi 
pastiprināti informēt sabiedrību par visu 
ES iedzīvotāju tiesībām uz labu 
pārvaldību, šajā procesā iesaistot arī
attiecīgos informācijas dienestus un tīklus
(piemēram, Europe Direct); uzsver, ka 
šādās informācijas iniciatīvās būtu jāņem 
vērā arī iespējas iesniegt sūdzības par 
iespējamiem tiesību uz labu pārvaldību
pārkāpumiem, jo īpaši norādot arī šo 
sūdzību iesniegšanas iespēju 
ierobežojumus, kas, piemēram, noteikti
LESD 228. pantā par Eiropas ombudu; ir 
pārliecināts, ka, paplašinot iedzīvotāju 
zināšanas un informētību par šīm 
tiesībām, kā arī ar tām saistītām sūdzību 
iesniegšanas iespējām, sabiedrība 
konstruktīvi iesaistīsies šajā procesā, 
tādējādi, iespējams, veicinot atvērtas, 
efektīvas un neatkarīgas Eiropas 
administrācijas faktisku izveidošanu
ikdienas praksē.

Or. de


