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5.3.2014 A7-0131/19 

Grozījums Nr.  19 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 

Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
D apsvērums 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu 
uzlabo Eiropas Parlamenta spēju atsaukties 
Savienības pilsoĦu un iedzīvotāju rūpēm, 
vienlaikus nodrošinot cilvēkiem atvērtu, 
demokrātisku un pārredzamu mehānismu 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības līdzekĜa 
iegūšanai saistībā ar viĦu sūdzībām, ja tās 
ir likumīgas un pamatotas, un jo īpaši 
attiecībā uz problēmām Eiropas tiesību 
aktu īstenošanā; tā kā likumdevēji un 
izpildvaras struktūras ES un vietējā līmenī 
no lūgumrakstiem var gūt vērtīgu 
informāciju; 

D. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu 
uzlabo Eiropas Parlamenta spēju atsaukties 
Savienības pilsoĦu un iedzīvotāju rūpēm, 
jo tās vienlaikus var nodrošināt cilvēkiem 
atvērtu, demokrātisku un pārredzamu 
mehānismu ārpustiesas tiesiskās 
aizsardzības līdzekĜa iegūšanai saistībā ar 
viĦu sūdzībām, ja tās ir likumīgas un 
pamatotas, un jo īpaši attiecībā uz 
problēmām Eiropas tiesību aktu īstenošanā; 
tā kā likumdevēji un izpildvaras struktūras 
ES un vietējā līmenī no lūgumrakstiem var 
gūt vērtīgu informāciju; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Grozījums Nr.  20 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fa apsvērums (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 F.a tā kā arvien vairāk un vairāk 
lūgumrakstu tiek iesniegti ar sūdzībām 
par to neoliberālo taupības pasākumu 
rezultātiem, kuri —, Ħemot vērā to, ka tos 
pastiprināja ar tā dēvēto trijotnes 
saprašanās memorandu, jo īpaši kā daĜu 
no tā dēvētajiem valstu reformu plāniem, 
ekonomikas pārvaldības un Eiropas 
pusgada, un ka tos vēl vairāk pasliktinās 
fiskālais pakts, — veicina sociālās un 
ekonomiskās krīzes padziĜināšanos 
daudzās valstīs ar trauslāku ekonomiku, 
liekot šėēršĜus civilizācijas sociālajai 
attīstībai; tā kā šāda veida politika izraisa 
darbinieku algu samazināšanos, iekšējā 
tirgus pieprasījuma un nodokĜu 
ieĦēmumu pazemināšanos, sociālās 
aizsardzības sistēmu sabrukumu un valsts 
ieguldījumu krasu samazināšanos; tā kā 
šādas politikas rezultātā dzīve arvien 
grūtāka kĜūst strādnieku šėiras ăimenēm 
un jo īpaši sievietēm, bērniem un 
imigrantiem no tādiem sociālajiem 
slāĦiem, kas ir galvenie pieaugošās 
nabadzības, bezdarba un nepastāvīga un 
slikti apmaksāta darba upuri; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Grozījums Nr.  21 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a pauž nožēlu par to, ka taupības 
politikas pasākumi, kurus ES noteikusi 
dalībvalstīm, līdz šim vēl nepieredzētā 
mērā ierobežo Eiropas pilsoĦu 
pamattiesību īstenošanu, jo īpaši tiesību 
uz pārtiku, veselības aprūpi, izglītību un 
mājokli; uzskata, ka steidzami jāpalielina 
pilsoĦu līdzdalība ES lēmumu 
pieĦemšanas procesā; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/22 

Grozījums Nr.  22 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a Ħemot vērā iesniegtos lūgumrakstus, 
norāda, ka tiesību uz mājokli īstenošana 
ietekmē citu pamattiesību īstenošanu; 
uzskata, ka tiesības uz mājokli būtu 
jāīsteno, garantējot iedzīvotājiem un 
ăimenēm atbilstošu mājokli, kas 
apmierinātu viĦu vajadzības un 
nodrošinātu labklājību, privātumu un 
pienācīgu dzīves kvalitāti, veicinot sociālo 
taisnīgumu un kohēziju un novēršot 
sociālo atstumtību un nabadzību; aicina 
ieviest tūlītēju moratoriju izlikšanai no 
mājām ES dalībvalstīs un pieĦemt tādus 
pasākumus kā datio in solutum 
nosacījuma ieviešanu (kur tas vēl 
nepastāv) vai, kad nepieciešams, 
pasludinot ārkārtas stāvokli mājokĜu 
jomā, lai nodrošinātu tiesības uz mājokli; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Grozījums Nr.  23 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. atzīst, ka lūgumrakstu iesniedzēji 
joprojām piešėir prioritāti vides 
jautājumiem, tā parādot, ka šajā jomā 
dalībvalstīs joprojām ir nepilnības; 
konstatē, ka daudzos lūgumrakstos galvenā 
uzmanība ir vērsta uz sabiedrības veselību, 
piemēram, atkritumu apsaimniekošanu, 
ūdens nekaitīgumu, kodolenerăētiku un 
aizsargātām dzīvnieku sugām; norāda, ka 
daudzos lūgumrakstos ir paustas bažas par 
jauniem un gaidāmiem projektiem, kuru 
ietekme palielina apdraudējumu 
iepriekšminētajās jomās; atgādina — lai 
gan dalībvalstis cenšas risināt šīs situācijas, 
ir skaidrs, ka joprojām ir grūti rast 
ilgtspējīgu risinājumu; norāda uz ILVA 
tērauda rūpnīcas Taranto lietu, kas raisa 
dziĜas bažas būtiskas vides apstākĜu un 
vietējo iedzīvotāju veselības 
pasliktināšanās dēĜ; mudina Komisiju 
izmantot pieejamos mehānismus, lai pēc 
iespējas nodrošinātu, ka Itālijas iestādes 
nekavējoties ievēro ES tiesību aktus vides 
jomā; 

23. atzīst, ka lūgumrakstu iesniedzēji 
joprojām piešėir prioritāti vides 
jautājumiem, tā parādot, ka šajā jomā 
dalībvalstīs joprojām ir nepilnības; 
konstatē, ka daudzos lūgumrakstos galvenā 
uzmanība ir vērsta uz sabiedrības veselību, 
piemēram, atkritumu apsaimniekošanu, 
kodolenerăētiku un aizsargātām dzīvnieku 
sugām; norāda, ka daudzos lūgumrakstos ir 
paustas bažas par jauniem un gaidāmiem 
slānekĜa gāzes ieguves vai naftas izpētes 
projektiem, kuru ietekme palielina 
apdraudējumu iepriekšminētajās jomās; 
atgādina — lai gan dalībvalstis cenšas 
risināt šīs situācijas, ir skaidrs, ka joprojām 
ir grūti rast ilgtspējīgu risinājumu; norāda 
uz ILVA tērauda rūpnīcas Taranto lietu, 
kas raisa dziĜas bažas būtiskas vides 
apstākĜu un vietējo iedzīvotāju veselības 
pasliktināšanās dēĜ; mudina Komisiju 
izmantot pieejamos mehānismus, lai pēc 
iespējas nodrošinātu, ka Itālijas iestādes 
nekavējoties ievēro ES tiesību aktus vides 
jomā; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Grozījums Nr.  24 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. pauž nožēlu par to, ka Eiropas pilsoĦi, 
īstenojot savu pārvietošanās brīvību, 
joprojām bieži saskaras ar problēmām 
tāpēc, ka valsts iestādes nepareizi piemēro 
iekšējā tirgus noteikumus; 

29. pauž nožēlu par to, ka Eiropas pilsoĦi, 
īstenojot savu pārvietošanās brīvību, 
joprojām bieži saskaras ar problēmām 
tāpēc, ka valsts iestādes nepareizi piemēro 
ES tiesību aktus; pauž nožēlu par to, ka 
dažu ES dalībvalstu iedzīvotāji nevar 
pilnīgi izmantot savas tiesības 
pārvietošanās brīvības jomā; vērš 
uzmanību uz to, ka vairāki simti Spānijas, 
Rumānijas, Bulgārijas un Francijas 
pilsoĦu ir piespiesti pamest BeĜăiju, jo šī 
dalībvalsts ir nolēmusi atcelt šo personu 
likumīga pastāvīgā iedzīvotāja statusu; 
 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Grozījums Nr.  25 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā 
2014/2008(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 29.a pauž bažas par represīvajiem tiesību 
aktiem, kurus ir pieĦēmušas dažas 
dalībvalstis un ar kuriem tiek pārkāptas 
pulcēšanās, apvienošanās un uzskatu 
pamatbrīvības, piemēram, Spānijas 
jaunais PilsoĦu drošības likums, kas 
paredz lielu soda naudu uzlikšanu tiem, 
kas iesaistās spontānos protestos vai filmē 
policiju demonstrāciju gaitā; 

Or. en 

 
 


