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Grozījums Nr. 1
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē īpašo sadaļu, kas 28. gada 
pārskatā atbilstīgi Parlamenta prasībai ir 
veltīta lūgumrakstiem un kurā Komisija ir 
tematiski sagrupējusi jaunos saņemtos 
lūgumrakstus; atzinīgi vērtē Komisijas 
ziņojumu, ka vairākās jomās „pēc 
lūgumrakstiem Eiropas Parlamentam tika 
uzsāktas pārkāpumu procedūras”; uzsver, 
ka gadījumos, kad lūgumraksti neattiecas 
uz pārkāpumiem, tie Parlamentam un 
Komisijai sniedz būtisku informāciju par 
iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem;

3. atzinīgi vērtē īpašo sadaļu, kas 28. gada 
pārskatā atbilstīgi Parlamenta prasībai ir 
veltīta lūgumrakstiem un kurā Komisija ir 
tematiski sagrupējusi jaunos saņemtos 
lūgumrakstus; atzinīgi vērtē Komisijas 
ziņojumu, ka vairākās jomās „pēc 
lūgumrakstiem Eiropas Parlamentam tika 
uzsāktas pārkāpumu procedūras”; uzsver, 
ka pat tad, ja lūgumraksti neattiecas uz 
pārkāpumiem, tie Parlamentam un 
Komisijai sniedz būtisku informāciju par 
iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka, lai gan Komisija pamatoti 
uzsver, ka „pareiza ES tiesību aktu 
piemērošana ir galvenokārt dalībvalstu 
pārvaldes un tiesu iestāžu pienākums”, ES 
pilsoņi un iedzīvotāji regulāri iesniedz 
lūgumrakstus, kuros norāda, ka praksē 
saskaras ar reāliem šķēršļiem, cenšoties 
piekļūt pārsūdzības mehānismiem ar valsts 
tiesu un pārvaldes struktūru starpniecību; 
šā iemesla dēļ uzsver, ka Eiropas iestādēm 
arī ir pamatpienākums izmeklēt dalībvalstu 
rīcību īstenošanas un strīdu izšķiršanas 
mehānismu darbības jomas ietvaros;

5. norāda, ka, lai gan Komisija pamatoti 
uzsver, ka „pareiza ES tiesību aktu 
piemērošana ir galvenokārt dalībvalstu 
pārvaldes un tiesu iestāžu pienākums”, ES 
pilsoņi un iedzīvotāji regulāri iesniedz 
lūgumrakstus, kuros norāda, ka praksē 
saskaras ar reāliem šķēršļiem, cenšoties 
piekļūt pārsūdzības mehānismiem ar valsts 
tiesu un pārvaldes struktūru starpniecību; 
šā iemesla dēļ uzsver, ka Eiropas iestādēm 
arī ir pamatpienākums izmeklēt dalībvalstu 
rīcību īstenošanas un strīdu izšķiršanas 
mehānismu darbības jomas ietvaros; un 
vajadzētu apsvērt iespēju izstrādāt 
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informācijas stratēģijas, lai arī 
dalībvalstīs būtu iespējams atbalstīt
lūgumrakstu iesniedzējus;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka daudzi lūgumraksti attiecas 
uz Pamattiesību hartu un tajos ir minētas 
ES Līgumos noteiktās vērtības, kas liecina 
par iespējami būtisku nesaskaņu starp ES 
primārajos tiesību aktos nostiprinātajām un 
dalībvalstu ievērotajām vērtībām;

7. norāda, ka daudzi lūgumraksti attiecas 
uz Pamattiesību hartu un tajos ir minētas 
ES Līgumos noteiktās vērtības, kas liecina 
par iespējami būtisku nesaskaņu starp ES 
primārajos tiesību aktos nostiprinātajām 
vērtībām un to ievērošanu dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Margrete Auken

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka Pamattiesību hartas 
sākotnējais uzdevums bija apkopot ES 
iedzīvotāju pamattiesības un ka valstu un 
valdību vadītāji vairākkārt oficiāli ir 
paziņojuši, ka Hartā noteiktas ES pilsoņu 
pamattiesības; aicina dalībvalstis pārskatīt 
Hartas 51. panta nepieciešamību un 
mudina tās paust vienpusēju apņemšanos 
savās jurisdikcijās šos noteikumus 
neizmantot, lai ierobežotu cilvēku tiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka iedzīvotāji, iesniedzot 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, sagaida 
aizsardzību saskaņā ar Hartas 
noteikumiem, neraugoties uz to, kurā 
dalībvalstī viņi dzīvo un vai ir ievēroti ES 
tiesību akti; saistībā ar to pauž bažas, ka 
iedzīvotāji jūtas maldināti par faktisko 
Hartas piemērošanas jomu; tāpēc uzskata, 
ka ir svarīgi no Parlamenta perspektīvas 
pienācīgi izskaidrot subsidiaritātes principu 
un Hartas piemērošanas jomu;

8. uzsver, ka iedzīvotāji, iesniedzot 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, sagaida 
aizsardzību saskaņā ar Hartas 
noteikumiem, neraugoties uz to, kurā 
dalībvalstī viņi dzīvo un vai ir ievēroti ES 
tiesību akti; saistībā ar to pauž bažas, ka 
iedzīvotāji jūtas maldināti par faktisko 
Hartas piemērošanas jomu; tāpēc uzskata, 
ka ir svarīgi, ņemot vērā Hartas 51. pantu,
no Parlamenta perspektīvas pienācīgi 
izskaidrot subsidiaritātes principu un 
Hartas piemērošanas jomu;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka iedzīvotāji, iesniedzot 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, 
sagaida aizsardzību saskaņā ar Hartas 
noteikumiem, neraugoties uz to, kurā 
dalībvalstī viņi dzīvo un vai ir ievēroti ES 
tiesību akti; saistībā ar to pauž bažas, ka 
iedzīvotāji jūtas maldināti par faktisko 
Hartas piemērošanas jomu; tāpēc uzskata, 
ka ir svarīgi no Parlamenta perspektīvas 
pienācīgi izskaidrot subsidiaritātes principu 
un Hartas piemērošanas jomu;

8. uzsver, ka iedzīvotāji, iesniedzot 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, varētu
sagaidīt aizsardzību saskaņā ar Hartas 
noteikumiem, neraugoties uz to, kurā 
dalībvalstī viņi dzīvo un vai ir ievēroti ES 
tiesību akti; saistībā ar to pauž bažas, ka 
iedzīvotāji varētu justies maldināti par 
faktisko Hartas piemērošanas jomu; tāpēc 
uzskata, ka ir svarīgi no Parlamenta 
perspektīvas pienācīgi izskaidrot 
subsidiaritātes principu un Hartas 
piemērošanas jomu;
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ievērojama daļa
lūgumrakstu, kas attiecas uz pamattiesību 
ievērošanu, ir saistīti ar personu brīvu 
pārvietošanos un ka no Savienības 
pilsonības izrietošās tiesības faktiski ir 
svarīgs priekšnoteikums, kas nodrošina 
iekšējā tirgus pilnīgu izmantošanu, kā
skaidri pausts 2010. gada ziņojumā par 
Savienības pilsonību; uzsver, ka šāda
tirgus izmantošana var paātrināt iekšējā 
tirgus ievērojamā izaugsmes potenciāla 
izmantošanu, un tādēļ, ņemot vērā 
Eiropas šā brīža uzdevumus ekonomikā, 
atkārtoti uzsver savu aicinājumu 
Komisijai un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus, lai šajā jomā pilnībā un laikus 
īstenotu ES tiesības;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Elena Băsescu

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. turklāt uzsver, ka iedzīvotāji jūtas līdzīgi 
maldināti par Kopienas tiesību 
piemērošanu novēlotas transponēšanas 
gadījumos; norāda uz satraucošo realitāti, 
ka iedzīvotāji, kuri nevar izmantot 
piemērojamās Kopienas tiesības, jo 

9. turklāt uzsver, ka iedzīvotāji varētu 
justies līdzīgi maldināti par Kopienas 
tiesību piemērošanu novēlotas 
transponēšanas gadījumos; norāda uz 
satraucošo realitāti, ka iedzīvotāji, kuri 
nevar izmantot piemērojamās Kopienas 
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attiecīgā dalībvalsts tās vēl nav 
transponējusi, atrodas situācijā, kurā tiem 
nav iespējas piekļūt nevienam pārsūdzības 
mehānismam;

tiesības, jo attiecīgā dalībvalsts tās vēl nav 
transponējusi, atrodas situācijā, kurā tiem 
nav iespējas piekļūt nevienam pārsūdzības 
mehānismam;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Margrete Auken

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atbalsta uzsvaru, kas veltīts efektīvai 
pārkāpumu lietu pārvaldībai, izstrādājot un 
novērtējot jaunus instrumentus, piemēram, 
EU Pilot un CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol), preventīvo 
pasākumu nostiprināšanai un iespējai ātrāk 
pieprasīt finanšu sankciju piemērošanu 
dalībvalstīm direktīvu novēlotas 
transponēšanas gadījumā;

11. norāda uz uzsvaru, kas Komisijas 
ziņojumā veltīts efektīvai pārkāpumu lietu 
pārvaldībai, izstrādājot un novērtējot 
jaunus instrumentus, piemēram, EU Pilot 
un CHAP, preventīvo pasākumu 
nostiprināšanai un iespējai ātrāk pieprasīt 
finanšu sankciju piemērošanu dalībvalstīm 
direktīvu novēlotas transponēšanas 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Margrete Auken

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. īpaši norāda uz iepriecinošo to 
dalībvalstu skaitu, kuras piedalās EU Pilot 
projektā (2010. gada beigās — 18), un 
daudzajām lietām, kas tika slēgtas pēc tam, 
kad dalībvalsts sniegtā atbilde tika 
novērtēta kā pieņemama (81 % gadījumu); 
atzinīgi vērtē pirmā EU Pilot novērtējuma 
ziņojuma pieņemšanu 2010. gada martā 
un mudina savlaicīgi pieņemt turpmākos 

12. uzsver to dalībvalstu skaitu, kuras 
piedalās EU Pilot projektā (2010. gada 
beigās — 18), un daudzajām lietām, kas 
tika slēgtas pēc tam, kad dalībvalsts sniegtā 
atbilde tika novērtēta kā pieņemama (81 % 
gadījumu); uzsver, ka šo vērtējumu 
kvalitāte ir svarīga gan derīgas un 
pārbaudītas informācijas ziņā, gan 
attiecībā uz Tiesas atzīto administratīvo 
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novērtējuma ziņojumus, lai pastāvīgi 
izvērtētu šī jaunā mehānisma faktisko 
ietekmi un izpildes spējas;

tiesību vispārējo principu ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Margrete Auken

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a atzinīgi vērtē pirmā EU Pilot 
novērtējuma ziņojuma pieņemšanu 
2010. gada martā un mudina savlaicīgi 
pieņemt turpmākos novērtējuma 
ziņojumus, lai pastāvīgi izvērtētu šī jaunā 
mehānisma faktisko ietekmi un izpildes 
spējas; ņem arī vērā ziņojumam 
pievienotās pārskatītās pamatnostādnes 
par attiecībām ar sūdzību iesniedzējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Margrete Auken

Atzinuma projekts
12.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.b. atzinīgi vērtē uzsvaru, kas Komisijas 
ziņojumā veltīts tiesiskuma nozīmei, 
vienlaikus atgādinot, ka starp šo principu 
un Komisijas rīcības brīvību attiecībā uz 
pārkāpumu izskatīšanu valda saspīlējums
un ka, lai piešķirto rīcības brīvību 
neizmantotu patvaļīgi, patiesi jāievēro 
labas pārvaldības vispārīgie principi, 
piemēram, taisnīgums, objektivitāte un 
proporcionalitāte;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Margrete Auken

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka iedzīvotāji vēl joprojām 
lielākoties nav informēti par pārkāpuma 
procedūrām, un to apliecina daudzie 
saņemtie lūgumraksti, kuri, iesniedzējam 
to nezinot, attiecas uz apstākļiem, kas jau 
tiek izmeklēti;

13. uzsver, ka iedzīvotāji vēl joprojām 
lielākoties nav informēti par jautājumiem, 
kas saistīti ar pārkāpuma procedūrām, un 
to apliecina daudzie saņemtie lūgumraksti, 
kas neinformētības dēļ attiecas uz 
apstākļiem, kas jau tiek izmeklēti; saskaņā 
ar Juridiskās komitejas izveidotās darba 
grupas secinājumiem uzskata, ka 
pārkāpuma procedūras būtu jāiekļauj 
labas pārvaldības tiesiskajā regulējumā
saskaņā ar LESD 298. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a atkārtoti uzsver, ka iedzīvotāju un 
uzņēmumu iesniegtās sūdzības arī 
turpmāk būs vissvarīgākais informācijas 
avots, lai atklātu ES tiesību pārkāpumus 
un turpmāk ierosinātu pārkāpuma 
procedūras; tādēļ aicina ieviest 
efektīvākus, tiesiski saistošus 
administratīvos noteikumus, kas gan 
pirms, gan pēc pārkāpuma procedūras, 
gan tās laikā precīzi un droši regulē 
procesuālās attiecības starp Komisiju un 
iedzīvotājiem vai uzņēmumiem, kuri 



PE489.651v01-00 10/10 AM\903149LV.doc

LV

iesniedz sūdzības, lai tādā veidā 
galvenokārt nostiprinātu sūdzības 
iesniedzēja stāvokli;

Or. de


