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5.3.2014 A7-0131/7 

Grozījums Nr.  7 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ha apsvērums (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ha. tā kā saskaĦā ar Eiropas reăionālo 
vai minoritāšu valodu hartu un 
konkrētāk ––Padomes 2005. gada 
13. jūnija secinājumiem vajadzības 
gadījumā būtu jāpalielina centieni 
veicināt attiecīgo dalībvalstu un 
Parlamenta administratīvās vienošanās, 
lai ES pilsoĦi varētu efektīvi iesniegt 
lūgumrakstus; tā kā Parlaments varētu 
sekot Padomes, Komisijas un Reăionu 
komitejas piemēram saistībā ar 
divpusējiem nolīgumiem ar dalībvalstīm, 
piemēram, Spāniju, lai nodrošinātu, ka 
lūgumrakstu iesniedzēji, dalībvalstij 
sedzot izmaksas, saĦemtu atbildi savā 
mātes valodā, ar noteikumu, ka attiecīgajā 
teritorijā šī valoda ir viena no oficiālajām 
valodām; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Grozījums Nr.  8 

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

Rezolūcijas priekšlikums 
K apsvērums 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

K. tā kā Lūgumrakstu komitejas darbības 
pilnībā balstās uz informāciju un datiem, 
kas saĦemti no lūgumrakstu iesniedzējiem, 
kā arī rezultātiem, kuri gūti komitejas 
veiktajā izmeklēšanā par katru gadījumu un 
kurus, ja vajadzīgs, papildina ar papildu 
zināšanām, kas ir Eiropas Komisijas, 
dalībvalstu vai citu struktūru rīcībā; tā kā 
komitejas darba kārtību prioritātes un to 
secību nosaka, pamatojoties uz komitejas 
locekĜu demokrātiski pieĦemtiem 
lēmumiem; 

K. tā kā Lūgumrakstu komitejas darbības 
pilnībā balstās uz informāciju un datiem, 
kas saĦemti no lūgumrakstu iesniedzējiem, 
kā arī rezultātiem, kuri gūti komitejas 
veiktajā izmeklēšanā par katru gadījumu un 
kurus, ja vajadzīgs, papildina ar papildu 
zināšanām, kas ir Eiropas Komisijas, 
dalībvalstu vai citu struktūru rīcībā; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Grozījums Nr.  9 

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

Rezolūcijas priekšlikums 
R apsvērums 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

R. šajā saistībā atgādina Lūgumrakstu 
komitejas nostāju, pamatojoties uz 
2012. gada ziĦojumu, kurā tā apĦēmās 
padarīt lūgumrakstu iesniegšanas 
procedūru efektīvāku, pārredzamāku un 
objektīvāku, vienlaikus saglabājot 
Lūgumrakstu komitejas locekĜu 
līdzdalības tiesības, lai, lūgumrakstu 
izskatīšanas procesu pārbaudot tiesā, 
netiktu konstatēti nekādi pārkāpumi, pat 
ne attiecībā uz procedūru; 

svītrots 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Grozījums Nr.  10 

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

Rezolūcijas priekšlikums 
2. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. cieši apĦemas lūgumrakstu procedūru 
padarīt efektīvāku, pārredzamāku un 
objektīvāku, vienlaikus saglabājot 
Lūgumrakstu komitejas locekĜu līdzdalības 
tiesības, lai, lūgumrakstu izskatīšanas 
procesu pārbaudot tiesā, netiktu konstatēti 
nekādi pārkāpumi, pat ne attiecībā uz 
procedūru; 

2. apĦemas lūgumrakstu procedūru padarīt 
efektīvāku, pārredzamāku un objektīvāku, 
vienlaikus saglabājot Lūgumrakstu 
komitejas locekĜu līdzdalības tiesības; 
uzsver –– Ħemot vērā to, ka vēl vairāk 
pieaug katru gadu saĦemto lūgumrakstu 
skaits, sekretariātā steidzami ir vajadzīgi 
papildu cilvēkresursi un tehniskie resursi, 
lai nodrošinātu lūgumrakstu netraucētu 
izskatīšanu; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Grozījums Nr.  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
5.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzsver — ir svarīgi, lai Komisija 
īstenotu proaktīvu uzraudzību un 
savlaicīgu preventīvu rīcību, ja ir 
pamatoti pierādījumi, ka konkrēti plānoti 
projekti, par kuriem ir publicēta 
informācija, varētu būtu pretrunā ES 
tiesību aktiem; pauž bažas par pašreizējo 
tendenci, ka, ievērojot procedūras 
apsvērumus, Komisija ilgi pārbauda 
daudzu lūgumrakstu būtību; nepiekrīt 
vairākkārtējiem ierosinājumiem slēgt 
daudzas ar lūgumrakstiem saistītas lietas, 
nesaĦemot pienācīgu izmeklēšanas 
rezultātu, un uzskata, ka tas ir pretrunā 
Komisijas galvenajam mērėim uzraudzīt 
Līgumu izpildi; aicina pievērst vēl vairāk 
uzmanības un atbilstoši rīkoties, jo īpaši 
attiecībā uz iesniegtajiem lūgumrakstiem, 
kas saistīti ar iespējamiem ES tiesību aktu 
pārkāpumiem, ko veic pati Komisija, 
piemēram, attiecībā uz publisku piekĜuvi 
dokumentiem, kā noteikts Orhūsas 
konvencijā; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Grozījums Nr.  12 

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

Rezolūcijas priekšlikums 
13. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atzīst, ka 2013. gadā daudzi 
lūgumrakstu iesniedzēji pauda bažas par 
novērotajām netaisnībām Dānijā attiecībā 
uz administratīvajām un tiesu procedūrām 
saistībā ar vecāku šėirtību un laulības 
šėiršanu, un mazgadīgu bērnu turpmāko 
aizgādību; šajā saistībā norāda uz 
nepārprotamiem piemēriem, ka pāru ar 
dažādu valstspiederību gadījumā pastāv 
diskriminācija valstspiederības dēĜ par labu 
laulātajam no tās dalībvalsts, kurā notiek 
tiesvedība, un pret personu, kas nav šīs 
valsts valstspiederīgais, rezultātā smagi un 
nereti Ĝoti negatīvi un dramatiski 
ietekmējot bērna tiesības; šajā saistībā 
konstatē, ka ir smagi pārkāptas 
lūgumrakstu iesniedzēju un bērnu 
pamattiesības; norāda, ka Lūgumrakstu 
komiteja īstenoja faktu vākšanas misiju 
Dānijā, kur situācija šėiet sevišėi nopietna, 
lai tieši izmeklētu šādus apgalvojumus; 
norāda, ka par šādiem gadījumiem ir ziĦots 
arī no citām valstīm, jo īpaši Vācijas (it 
sevišėi jautājumi par nepilgadīgo 
aizbildnības un aizgādības iestādes 
Jugendamt darbību), Francijas un 
Apvienotās Karalistes; 

13. atzīst, ka 2013. gadā daudzi 
lūgumrakstu iesniedzēji pauda bažas par 
novērotajām netaisnībām dažādās 
dalībvalstīs attiecībā uz administratīvajām 
un tiesu procedūrām saistībā ar vecāku 
šėirtību un laulības šėiršanu, un mazgadīgu 
bērnu turpmāko aizgādību; šajā saistībā 
norāda uz nepārprotamiem piemēriem, ka 
pāru ar dažādu valstspiederību gadījumā 
pastāv diskriminācija valstspiederības dēĜ 
par labu laulātajam no tās dalībvalsts, kurā 
notiek tiesvedība, un pret personu, kas nav 
šīs valsts valstspiederīgais, rezultātā smagi 
un nereti Ĝoti negatīvi un dramatiski 
ietekmējot bērna tiesības; šajā saistībā 
konstatē, ka ir smagi pārkāptas 
lūgumrakstu iesniedzēju un bērnu 
pamattiesības; norāda, ka Lūgumrakstu 
komiteja īstenoja faktu vākšanas misiju 
Dānijā, kur situācija šėiet sevišėi nopietna, 
lai tieši izmeklētu šādus apgalvojumus; 
norāda, ka par šādiem gadījumiem ir ziĦots 
arī no citām valstīm, jo īpaši Vācijas (it 
sevišėi jautājumi par nepilgadīgo 
aizbildnības un aizgādības iestādes 
Jugendamt darbību), Francijas un 
Apvienotās Karalistes; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Grozījums Nr.  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
1. apakšvirsraksts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Jaunas perspektīvas un attiecības ar citām 
iestādēm 

svītrots 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Grozījums Nr.  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
2. apakšvirsraksts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Darba metodes svītrots 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Grozījums Nr.  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
36.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 36.a uzskata, ka ombudam vajadzētu būt 
de facto neatkarīgam, lai garantētu, ka 
pilsoĦu tiesības tiek pienācīgi un objektīvi 
aizstāvētas; uzskata, ka šādu neatkarīgu 
lomu var pareizāk izskaidrot sabiedrībai, 
ja ombudam nav skaidru atbalstītāju; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Grozījums Nr.  16 

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

Rezolūcijas priekšlikums 
37. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. aicina EP deputātus, kas ir 
Lūgumrakstu komitejas locekĜi, pieĦemt 
galīgos iekšējos noteikumus, lai 
nodrošinātu komitejas darba maksimālu 
efektivitāti un atklātību, un sagatavot 
priekšlikumus, lai attiecīgi pārskatītu 
Eiropas Parlamenta Reglamentu nolūkā 
apvienot deputātu pastāvīgos 
mēăinājumus uzlabot darba metodes 
septītā sasaukuma laikā; aicina 
Lūgumrakstu komiteju pieĦemt skaidrus 
termiĦus attiecībā uz lūgumrakstu 
iesniegšanas procesu, lai paātrinātu 
lūgumrakstu aprites ciklu Eiropas 
Parlamentā un visu procesu padarītu vēl 
pārredzamāku un demokrātiskāku; uzsver, 
ka tā varētu ieviest noteiktu lūgumrakstu 
aprites ciklu no to reăistrācijas līdz 
galīgajai slēgšanai Eiropas Parlamentā 
līdzīgi pašreizējiem termiĦiem darbā ar 
normatīviem un nenormatīviem 
dokumentiem; uzskata, ka minētajiem 
termiĦiem būtu jāveido brīdinājuma 
mehānisms, kas automātiski pievērstu 
deputātu uzmanību lūgumrakstiem, 
attiecībā uz kuriem vērā Ħemamu laika 
periodu nav veiktas nekādas darbības vai 
nenotiek sarakste, lai nepieĜautu, ka 
senāk iesniegtu lūgumrakstu izskatīšana 
gadiem netiek pabeigta; atgādina, ka faktu 
vākšanas misijas ir viens no galvenajiem 

37. aicina EP deputātus nodrošināt 
komitejas darba atklātību un visu procesu 
padarīt vēl pārredzamāku un 
demokrātiskāku; atgādina, ka faktu 
vākšanas misijas ir viens no galvenajiem 
Lūgumrakstu komitejas izmeklēšanas 
instrumentiem, lai ātri ziĦotu lūgumrakstu 
iesniedzējiem un komitejai par saviem 
konstatējumiem un ieteikumiem; 
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Lūgumrakstu komitejas izmeklēšanas 
instrumentiem, tāpēc ir steidzami 
jāpārskata attiecīgie noteikumi, lai 
jaunievēlētie deputāti varētu efektīvi 
piedalīties misijās un ātri ziĦot 
lūgumrakstu iesniedzējiem un komitejai 
par saviem konstatējumiem un 
ieteikumiem; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Grozījums Nr.  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
38. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. atzinīgi vērtē attiecīgās dalībvalsts 
publiskā sektora iestāžu, kā arī citu 
ieinteresēto personu klātbūtni Lūgumrakstu 
komitejas sanāksmēs; uzsver to, ka 
Lūgumrakstu komiteja ir vienīgā komiteja, 
kas pilsoĦiem pastāvīgi nodrošina tribīni, 
lai tieši paustu savas bažas Eiropas 
Parlamenta deputātiem, un kas padara 
iespējamu daudzpusēju dialogu starp ES 
iestādēm, valsts iestādēm un lūgumrakstu 
iesniedzējiem; ierosina — lai atvieglinātu 
sanāksmju rīkošanu un turpmāk 
samazinātu ceĜa izmaksas, Lūgumrakstu 
komitejai un Parlamenta administrācijai 
būtu jāpēta iespēja lūgumrakstu 
iesniedzējiem vai valsts sektora iestādēm 
sanāksmēs piedalīties, izmantojot 
videokonferences vai līdzīgus saziĦas 
veidus; 

38. atzinīgi vērtē attiecīgās dalībvalsts 
publiskā sektora iestāžu, kā arī citu 
ieinteresēto personu klātbūtni Lūgumrakstu 
komitejas sanāksmēs; uzsver to, ka 
Lūgumrakstu komiteja ir vienīgā komiteja, 
kas pilsoĦiem pastāvīgi nodrošina tribīni, 
lai tieši paustu savas bažas Eiropas 
Parlamenta deputātiem, un kas padara 
iespējamu daudzpusēju dialogu starp ES 
iestādēm, valsts iestādēm un lūgumrakstu 
iesniedzējiem; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Grozījums Nr.  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE 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 
Lūgumrakstu komitejas sekretariātu ar 
papildu juridiskajiem ekspertiem un 
administratīvu atbalstu; sagaida — darbību 
uzsākot jaunajam lūgumrakstu tīmekĜa 
portālam, tiks saĦemts mazāk apšaubāmu 
iesniegumu, ko reizēm reăistrē kā 
lūgumrakstus; 

Or. en 

 

 
 


