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5.3.2014 A7-0131/1 

Grozījums Nr.  1 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. pauž atzinību par to, ka faktu vākšanas 
misijā Galisijā 2013. gada februārī varēja 
plaši diskutēt ar lūgumrakstu iesniedzējiem 
un reăionālajām iestādēm par jautājumiem 
saistībā ar pienācīgu notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu trūkumu reăionā, kas ir ietekmējis 
vietējo iedzīvotāju veselību un 
ekonomisko darbību noteiktās teritorijās, 
kuras ir piesārĦotas ar dūĦām un 
atliekvielām, kas satur sabiedrības 
veselībai un videi kaitīgas vielas, kā arī 
potenciāli kaitīgi ietekmē jūras produktu 
ražošanu noteiktos apvidos; sagaida, ka 
iestādes stingri apĦemsies rīkoties 
uzcītīgāk, lai atrisinātu šos jautājumus, ka 
tiks īstenots integrēts notekūdeĦu 
attīrīšanas plāns un ka tiks faktiski 
uzsākta šim mērėim nepieciešamo iekārtu 
darbība attiecīgajās teritorijās; pauž 
nožēlu par ilgo un nepiemēroto misijas 
secinājumu sagatavošanas procedūru; 
pauž nožēlu par to, ka ziĦojumam nav 
pievienots divu delegācijas locekĜu 
mazākuma ziĦojums; 

17. pauž atzinību par to, ka faktu vākšanas 
misijā Galisijā 2013. gada februārī varēja 
plaši diskutēt ar lūgumrakstu iesniedzējiem 
un reăionālajām iestādēm par jautājumiem 
saistībā ar pienācīgu notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu trūkumu reăionā; ratificē 
Lūgumrakstu komitejas 2013. gada 
17. decembrī apstiprinātā faktu vākšanas 
misijas ziĦojuma secinājumus un 
ieteikumus attiecībā uz nepieciešamību 
turpināt centienus, lai maksimāli 
veicinātu apmeklēto upju attīrīšanu un 
reăenerāciju;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/2 

Grozījums Nr.  2 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
22. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. norāda, ka pastāvīgi tiek saĦemtas 
vēstules no iedzīvotājiem, kas vēršas 
Parlamentā ar prasību jautājumos, kuri 
saskaĦā ar Līguma 227. pantu, kā arī 
Pamattiesību hartas 51. pantu neietilpst ES 
kompetences jomā; aicina rast labāku 
risinājumu šo iedzīvotāju iesniegumu 
izskatīšanai, vienlaikus Ħemot vērā 
Parlamenta pienākumus attiecībā uz 
saraksti ar iedzīvotājiem; 

22. norāda, ka pastāvīgi tiek saĦemtas 
vēstules no iedzīvotājiem, kas vēršas 
Parlamentā ar prasību jautājumos, kuri 
saskaĦā ar Līguma 227. pantu, kā arī 
Pamattiesību hartas 51. pantu neietilpst ES 
kompetences jomā; aicina rast labāku 
risinājumu šo iedzīvotāju iesniegumu 
izskatīšanai, vienlaikus Ħemot vērā 
Parlamenta pienākumus attiecībā uz 
saraksti ar iedzīvotājiem; šajā sakarībā 
pauž nožēlu par Parlamenta attiecīgo 
dienestu nespēju sekot Parlamenta 
2012. gada 21. novembra rezolūcijā 
„Lūgumrakstu komitejas darbība –– 
2011. gads” iekĜautajiem ieteikumiem 
attiecībā uz pilsoĦu iesniegumiem par 
jautājumiem, kas nav ES kompetencē; 

Or. en 



 

AM\1022022LV.doc  PE529.618v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
5.3.2014 A7-0131/3 

Grozījums Nr.  3 

Jarosław Leszek Wałęsa 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
24. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. aicina Lūgumrakstu komiteju arī 
turpmāk izvērtēt Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras ietekmi uz Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 
interpretāciju un tās sekas attiecībā uz 
lūgumrakstiem un izpētīt, ar kādiem 
faktiskiem šėēršĜiem saskaras ES pilsoĦi, 
prasot Eiropas Savienības Tiesai sniegt 
prejudiciālu nolēmumu, lai gūtu ticamu 
skaidrojumu par galvenajiem Eiropas 
tiesību jautājumiem lietās, kas tiek 
izskatītas valsts tiesās; 

24. aicina Lūgumrakstu komiteju arī 
turpmāk izvērtēt ar Grieėijas apraides 
korporāciju „Ellinikí Radiofonía 
Tileórasi” (ERT) saistītās judikatūras 
ietekmi uz Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 51. panta interpretāciju 
un tās sekas attiecībā uz lūgumrakstiem un 
izpētīt, ar kādiem faktiskiem šėēršĜiem 
saskaras ES pilsoĦi, prasot Eiropas 
Savienības Tiesai sniegt prejudiciālu 
nolēmumu, lai gūtu ticamu skaidrojumu 
par galvenajiem Eiropas tiesību 
jautājumiem lietās, kas tiek izskatītas valsts 
tiesās; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/4 

Grozījums Nr.  4 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
28. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. aicina Komisiju ierosināt tiesību aktus, 
lai atrisinātu jautājumus saistībā ar 
civilstāvokĜa dokumentu un to spēka 
savstarpēju atzīšanu dalībvalstīs, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību dalībvalstu sociālajai 
politikai; 

28. aicina Komisiju ierosināt tiesību aktus, 
lai atrisinātu jautājumus saistībā ar 
civilstāvokĜa dokumentu savstarpēju 
atzīšanu dalībvalstīs, vienlaikus ievērojot 
dalībvalstu kompetences; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/5 

Grozījums Nr.  5 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
31. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. atzīst SOLVIT tīkla nozīmīgo lomu, 
pastāvīgi konstatējot un atrisinot ar iekšējā 
tirgus noteikumu īstenošanu saistītas 
problēmas; mudina pastiprināt šo 
instrumentu; atgādina, ka 2013. gads bija 
Eiropas PilsoĦu gads, un pauž atzinību 
Eiropas Savienības un dalībvalstu iestādēm 
un struktūrām, kas šajā gadā Eiropas 
pilsoĦus un iedzīvotājus intensīvāk 
informēja par sniegtajiem pakalpojumiem, 
ievērojot Līgumos noteiktos principus un 
šajā ziĦojumā paustos faktus; 

31. atzīst SOLVIT tīkla nozīmīgo lomu, 
pastāvīgi konstatējot un atrisinot ar iekšējā 
tirgus noteikumu īstenošanu saistītas 
problēmas; mudina pastiprināt šo 
instrumentu un Lūgumrakstu komitejai 
aktīvāk sadarboties ar SOLVIT tīklu; 
atgādina, ka 2013. gads bija Eiropas 
PilsoĦu gads, un pauž atzinību Eiropas 
Savienības un dalībvalstu iestādēm un 
struktūrām, kas šajā gadā Eiropas pilsoĦus 
un iedzīvotājus intensīvāk informēja par 
sniegtajiem pakalpojumiem, ievērojot 
Līgumos noteiktos principus un šajā 
ziĦojumā paustos faktus; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/6 

Grozījums Nr.  6 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
39. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. norāda — šā parlamentārā sasaukuma 
laikā ir pieaudzis lūgumrakstu iesniedzēju 
skaits, un turpina paust dziĜas bažas par to, 
ka šā procesa reăistrācijas un 
pieĦemamības izvērtēšanas posmos 
joprojām raksturīgi pārāk ilgi kavējumi un 
atbildes sniegšanas laiks; aicina nodrošināt 
Lūgumrakstu komitejas sekretariātu ar 

papildu juridiskajiem ekspertiem un 
administratīvu atbalstu, lai sniegtu 
ieteikumus attiecībā uz to, vai lūgumraksts 
ietilpst vai neietilpst Eiropas tiesību 
kompetences jomā; uzskata — lai 

paātrinātu pirmos lēmumus par 
pieĦemamību, šie ieteikumi līdz ar 
lūgumrakstu kopsavilkumiem būtu 
jāsniedz deputātiem tikai angĜu valodā un 
jātulko visās oficiālajās valodās tikai tad, 
kad tos publicē; sagaida — darbību uzsākot 
jaunajam lūgumrakstu tīmekĜa portālam, 
tiks saĦemts mazāk apšaubāmu 
iesniegumu, ko reizēm reăistrē kā 
lūgumrakstus; 

39. norāda — šā parlamentārā sasaukuma 
laikā ir pieaudzis lūgumrakstu iesniedzēju 
skaits, un turpina paust dziĜas bažas par to, 
ka šā procesa reăistrācijas un 
pieĦemamības izvērtēšanas posmos 
joprojām raksturīgi pārāk ilgi kavējumi un 
atbildes sniegšanas laiks; aicina nodrošināt 
papildu administratoru ar juridisko 
pieredzi attiecīgi Oficiālo dokumentu 
saĦemšanas un pārsūtīšanas nodaĜai un 
Lūgumrakstu komitejas sekretariātam, lai 
sniegtu ieteikumus attiecībā uz to, vai 
lūgumraksts ietilpst vai neietilpst Eiropas 
tiesību kompetences jomā; uzskata, ka šie 
ieteikumi līdz ar lūgumrakstu 
kopsavilkumiem sākotnēji deputātiem 
jānodrošina tikai angĜu valodā, un tie ir 
jātulko visās oficiālajās tikai pēc tam, kad 
tie ir publicēti, lai vēl vairāk paātrinātu 
pirmos lēmumus par pieĦemamību; 
sagaida — darbību uzsākot jaunajam 
lūgumrakstu tīmekĜa portālam, tiks saĦemts 
mazāk apšaubāmu iesniegumu, ko reizēm 
reăistrē kā lūgumrakstus; 

Or. en 

 
 
 


