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13.1.2016 A8-0361/1 

Grozījums Nr.  1 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā 2014. gadā tika izbeigta 

1 887 lūgumrakstu izskatīšana, un no tiem 

1 070 tika atzīti par nepieņemamiem; tā kā 

šie skaitļi nozīmē pieaugumu par gandrīz 

10 % salīdzinājumā ar 2013. gadu, kad 

tika izbeigta 1 723 lūgumrakstu 

izskatīšana; 

E. tā kā 2014. gadā tika izbeigta 

1 887 lūgumrakstu izskatīšana, un no tiem 

1 070 tika atzīti par nepieņemamiem; tā kā 

tikai 29,1 % lūgumrakstu tika atzīti par 

pieņemamiem un attiecībā uz tiem tika 

veikta izmeklēšana, 39,4 % tika atzīti par 

nepieņemamiem un 30,1 % tika atzīts par 

pieņemamiem un to izskatīšana tika 

izbeigta uzreiz; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Grozījums Nr.  2 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ka apsvērums (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 
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  K.a tā kā galvenās atbildīgās par ES 

tiesību aktu pienācīgu īstenošanu 

dalībvalstīs ir dalībvalstu tiesas; tā kā šajā 

sakarībā Eiropas Savienības Tiesas 

preliminārais nolēmums ir noderīgs 

līdzeklis, ko var izmantot dalībvalstu tiesu 

sistēmas; tā kā šo procedūru dažās 

dalībvalstīs izmanto maz, ja vispār 

izmanto; tā kā lūgumraksti ir uzskatāmi 

par alternatīvu un neatkarīgu veidu, kā 

tiek konstatēta un pārbaudīta ES tiesību 

aktu ievērošana un tā kā šīs divas 

alternatīvās procedūras tāpēc nedrīkstētu 

būt savstarpēji izslēdzošas; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Grozījums Nr.  3 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Q apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Q. tā kā tas, lai Lūgumrakstu komiteja 

netiktu noslogota, nepieļaujami ilgi 

izskatot nepieņemamus un nepamatotus 

lūgumrakstus, galvenokārt būtu 

jānodrošina pieņemamu un pamatotu 

lūgumrakstu interesēs; 

Q. tā kā tas, lai Lūgumrakstu komitejas 

darbs attiecībā uz katru lietu tiktu veikts 

rūpīgi, sadarbojoties ar Komisiju un citām 

attiecīgajām iestādēm un tām pilnībā 

uzticoties, galvenokārt būtu jānodrošina 

pieņemamu lūgumrakstu interesēs; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Grozījums Nr.  4 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. turklāt uzskata, ka Parlamentam ir 

īpašs pienākums nodrošināt, lai 

nepamatoti ilgi netiktu novilcināta 

nepieņemamo vai nepamatoto 

lūgumrakstu atzīšana par nepamatotiem 

vai to izskatīšanas izbeigšana; šajā 

sakarībā uzsver, ka lūgumrakstu 

iesniedzējiem ir jāsaņem rūpīgs to iemeslu 

skaidrojums, kuru dēļ lūgumraksts ir atzīts 

par nepieņemamu vai tā izskatīšana ir 

izbeigta; 

5. uzsver, ka lūgumrakstu iesniedzējiem ir 

jāsaņem rūpīgs to iemeslu skaidrojums, 

kuru dēļ lūgumraksts ir atzīts par 

nepieņemamu vai tā izskatīšana ir izbeigta; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Grozījums Nr.  5 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. aicina Lūgumrakstu komiteju un 

vajadzības gadījumā Parlamenta 

komitejas, kas atbild par Reglamenta 

grozījumiem, precīzāk nošķirt 

pieņemamības un pamatotības 

noskaidrošanas kritērijus un lēmuma par 

lūgumraksta izskatīšanu un izskatīšanas 

izbeigšanu kritērijus, kā arī nodrošināt to, 

lai šī sistēma būtu saprotama 

iespējamajiem lūgumrakstu iesniedzējiem; 

6. aicina Lūgumrakstu komiteju precīzāk 

nošķirt pieņemamības noskaidrošanas un 

lūgumraksta izskatīšanas turpināšanas un 

izskatīšanas izbeigšanas kritērijus, kā arī 

nodrošināt to, lai šī sistēma būtu saprotama 

iespējamajiem lūgumrakstu iesniedzējiem; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Grozījums Nr.  6 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. aicina Komisiju pilnībā iesaistīties 

lūgumrakstu izskatīšanas procedūrā, 

piemēram, veicot rūpīgu izpēti par tai 

iesniegtajiem pieņemamajiem gadījumiem 

un noslēgumā sniegt precīzas un aktuālas 

rakstveida atbildes lūgumrakstu 

iesniedzējiem; sagaida, ka šīs atbildes tiks 

sīkāk iztirzātas, šos jautājumus mutiski 

apspriežot Lūgumrakstu komitejas 

publiskajās sanāksmēs; uzskata, ka 

institucionālās uzticamības dēļ Komisija 

šādās debatēs būtu jāpārstāv attiecīga ranga 

amatpersonai; 

8. aicina Komisiju pilnībā iesaistīties 

lūgumrakstu izskatīšanas procedūrā, 

piemēram, veicot rūpīgu izpēti par tai 

iesniegtajiem pieņemamajiem gadījumiem 

un noslēgumā savlaicīgi sniegt precīzas un 

aktuālas rakstveida atbildes lūgumrakstu 

iesniedzējiem sagaida, ka šīs atbildes tiks 

sīkāk iztirzātas, šos jautājumus mutiski 

apspriežot Lūgumrakstu komitejas 

publiskajās sanāksmēs; uzskata, ka 

institucionālās uzticamības dēļ Komisija 

šādās debatēs būtu jāpārstāv attiecīga ranga 

amatpersonai; uzskata, ka Komisijai kā 

Līgumu pareizas izpildes uzraudzei būtu 

pamatīgāk jāpiepazīstas ar lietu būtību, 

vadoties pēc attiecīgā ES tiesību akta 

precīzā gara; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Grozījums Nr.  7 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. 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 

būt pretrunā ES tiesību aktiem; pauž bažas 

par pašreiz Komisijā vērojamo tendenci, 

ka, nosakot procesuālas dabas 

ierobežojumus, tiek liegta daudzu 

lūgumrakstu pārbaude pēc būtības; 

nepiekrīt vairākkārtējiem ierosinājumiem 

slēgt daudzas ar konkrētiem lūgumrakstiem 

saistītas lietas, nesaņemot tādas 

izmeklēšanas rezultātu, kas tiek veikta par 

minētajos lūgumrakstos skartajiem 

jautājumiem, un uzskata, ka tas ir pretrunā 

Komisijas galvenajam mērķim būt par 

Līgumu pareizas izpildes uzraudzītāju; 

prasa pievērst vēl lielāku uzmanību un 

atbilstoši rīkoties, jo īpaši attiecībā uz 

lūgumrakstu iesniedzēju aprakstītajiem 

gadījumiem, kad ES tiesību aktus, 

iespējams, ir pārkāpusi pati Komisija, 

piemēram, nenodrošinot publisku piekļuvi 

dokumentiem, kas ir garantēta Orhūsas 

konvencijā; 

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 

būt pretrunā ES tiesību aktiem; pauž bažas 

par pašreiz Komisijā vērojamo tendenci, 

ka, pamatojoties uz tīri procesuālas dabas 

apsvērumiem, tiek liegta daudzu 

lūgumrakstu pārbaude pēc būtības; 

nepiekrīt vairākkārtējiem ierosinājumiem 

slēgt daudzas ar konkrētiem lūgumrakstiem 

saistītas lietas, nesaņemot tādas 

izmeklēšanas rezultātu, kas tiek veikta par 

minētajos lūgumrakstos skartajiem 

jautājumiem, un uzskata, ka tas ir pretrunā 

Komisijas galvenajam mērķim būt par 

Līgumu pareizas izpildes uzraudzītāju; 

prasa pievērst vēl lielāku uzmanību un 

atbilstoši rīkoties, jo īpaši attiecībā uz 

lūgumrakstu iesniedzēju aprakstītajiem 

gadījumiem, kad ES tiesību aktus, 

iespējams, ir pārkāpusi pati Komisija, 

piemēram, nenodrošinot publisku piekļuvi 

dokumentiem, kas ir garantēta Orhūsas 

konvencijā; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Grozījums Nr.  8 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. konstatē lūgumrakstu iesniedzēju 

paustās bažas par netaisnībām, kas, 

iespējams, pieļautas, īstenojot 

administratīvās un tiesu procedūras lietās 

par vecāku šķirtību un laulības šķiršanu, 

kurās tika skatīti jautājumi par mazgadīgu 

bērnu aizgādību un piespiedu adopciju 

dažās dalībvalstīs; šajā sakarībā konstatē, 

ka dažās dalībvalstīs pāru ar dažādu 

valstspiederību gadījumā var tikt pieļauta 

diskriminācija valstspiederības dēļ par labu 

laulātajam no tās dalībvalsts, kurā notiek 

tiesvedība, pret personu, kas nav šīs valsts 

valstspiederīgais, kas nereti ļoti negatīvi un 

dramatiski ietekmē bērna tiesības; uzsver, 

ka Lūgumrakstu komiteja ir informēta par 

gadījumiem, kuros iesaistītas vairākas 

dalībvalstis (Vācija (jo īpaši saistībā ar 

Bērnu un jauniešu lietu iestādes darbu), 

Francija, Nīderlande, Slovākija un Dānija) 

un Norvēģija, un šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē regulas „Brisele IIa” gaidāmo 

pārskatīšanu 2016. gadā; uzsver, ka 

2015. gadā Lūgumrakstu komitejā tika 

izveidota jauna darba grupa, kuras 

uzdevums bija ātri un saskanīgi reaģēt uz 

šīm bažām, un ka šī grupa devās faktu 

konstatēšanās braucienā, lai izmeklētu šāda 

veida sūdzības uz vietas; 

31. konstatē lūgumrakstu iesniedzēju 

paustās bažas par netaisnībām, kas, 

iespējams, pieļautas, īstenojot 

administratīvās un tiesu procedūras lietās 

par vecāku šķirtību un laulības šķiršanu, 

kurās tika skatīti jautājumi par mazgadīgu 

bērnu aizgādību un piespiedu adopciju 

dažās dalībvalstīs; šajā sakarībā konstatē, 

ka dažās dalībvalstīs pāru ar dažādu 

valstspiederību gadījumā var tikt pieļauta 

diskriminācija valstspiederības dēļ par labu 

laulātajam no tās dalībvalsts, kurā notiek 

tiesvedība, pret personu, kas nav šīs valsts 

valstspiederīgais, kas nereti ļoti negatīvi un 

dramatiski ietekmē bērna tiesības; uzsver, 

ka Lūgumrakstu komiteja ir informēta par 

gadījumiem, kuros iesaistītas vairākas 

dalībvalstis (Vācija (jo īpaši saistībā ar 

Bērnu un jauniešu lietu iestādes darbu), 

Francija, Nīderlande, Slovākija un Dānija) 

un Norvēģija, un šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē regulas „Brisele IIa” gaidāmo 

pārskatīšanu 2016. gadā; uzsver, ka 

2015. gadā Lūgumrakstu komitejā tika 

izveidota jauna darba grupa, kuras 

uzdevums bija ātri un saskanīgi reaģēt uz 

šīm bažām, un ka šī grupa devās faktu 

konstatēšanās braucienā uz Apvienoto 

Karalisti, lai izmeklētu šāda veida sūdzības 

uz vietas; 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Grozījums Nr.  9 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. uzsver iedzīvotāju iesniegtajos 

lūgumrakstos skarto tematu dažādību, 

piemēram, par pamattiesībām, 

cilvēktiesībām, personu ar invaliditāti 

tiesībām, iekšējo tirgu, vides tiesībām, 

darba attiecībām, migrācijas politiku, 

tirdzniecības nolīgumiem, sabiedrības 

veselības jautājumiem, bērnu labklājību, 

transportu, dzīvnieku tiesībām un 

diskrimināciju; aicina Lūgumrakstu 

komiteju savu darbu specializēt vēl vairāk, 

norīkojot iekšējos referentus svarīgākajās 
politikas jomās, par kurām raksta 

lūgumrakstu iesniedzēji; prasa 

Lūgumrakstu komitejas sekretariātam 

piešķirt vairāk resursu, lai komiteja spētu 

tikt galā ar visu šo sarežģīto un plašo 

lūgumrakstu klāstu; 

34. uzsver iedzīvotāju iesniegtajos 

lūgumrakstos skarto tematu dažādību, 

piemēram, par pamattiesībām, 

cilvēktiesībām, personu ar invaliditāti 

tiesībām, iekšējo tirgu, vides tiesībām, 

darba attiecībām, migrācijas politiku, 

tirdzniecības nolīgumiem, sabiedrības 

veselības jautājumiem, bērnu labklājību, 

transportu, dzīvnieku tiesībām un 

diskrimināciju; aicina Lūgumrakstu 

komiteju savu darbu specializēt vēl vairāk 

un plenārsēdei iesniegt vairāk 

parlamentāro iniciatīvu par svarīgākajām 
politikas jomām, par kurām raksta 

lūgumrakstu iesniedzēji, cieši 

sadarbojoties ar kompetentajām 

komitejām; prasa Lūgumrakstu komitejas 

sekretariātam piešķirt vairāk resursu, lai 

komiteja spētu tikt galā ar visu šo sarežģīto 

un plašo lūgumrakstu klāstu; 

Or. en 

 

 

 


