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Grozījums Nr.  10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā  

 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā katrs lūgumraksts ir jānovērtē un 

jāizskata rūpīgi, efektīvi, ātri, pārredzami 

un individuāli, ievērojot Lūgumrakstu 

komitejas locekļu līdzdalības tiesības; tā kā 

katram lūgumraksta iesniedzējam ir īsā 

laikposmā jāsniedz atbilde, kurā vai nu 

norādīti lūgumraksta izskatīšanas 

izbeigšanas iemesli, vai izklāstīti veiktie 

turpmākie procesuālie, izpildes un 

uzraudzības pasākumi; tā kā labāka iestāžu 

koordinēšana ar ES, valsts un reģionālajām 

iestādēm ir būtiska, ja lūgumrakstos skartie 

jautājumi ir jārisina ātri; 

O. tā kā katrs lūgumraksts ir jānovērtē un 

jāizskata rūpīgi, efektīvi, ātri, pārredzami 

un individuāli, ievērojot Lūgumrakstu 

komitejas locekļu līdzdalības tiesības un 

precīzu lūgumrakstu izskatīšanas 

administratīvo procedūru, ko 2014. gadā 

izveidoja Parlamenta ģenerālsekretārs un 

ar ko aptver pilnu lūgumraksta 

izskatīšanas Parlamentā ciklu un beigu 

beigās nodrošina to, lai iedzīvotāji 

saņemtu rakstiskus reālistiskus rezultātus 

deviņu mēnešu laikā, nevis lolotu aplamas 

ilūzijas, kā tas notika agrāk, kad 

lūgumrakstus turpināja izskatīt divus un 

vairāk gadus; tā kā katram lūgumraksta 

iesniedzējam ir īsā laikposmā jāsniedz 

atbilde, kurā vai nu norādīti lūgumraksta 

izskatīšanas izbeigšanas iemesli, vai 

izklāstīti veiktie turpmākie procesuālie, 

izpildes un uzraudzības pasākumi; tā kā 

labāka iestāžu koordinēšana ar ES, valsts 

un reģionālajām iestādēm ir būtiska, ja 

lūgumrakstos skartie jautājumi ir jārisina 

ātri; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  11 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā  

 

2014/2218(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver Lūgumrakstu komitejas darbu, ko 

tā veikusi, nodrošinot ES pilsoņu un 

iedzīvotāju zināmu līdzdalību savu tiesību 

aizsardzībā un veicināšanā un Savienības 

regulējuma pareizas piemērošanas 

kontrolē, jo, pateicoties viņu 

lūgumrakstiem, var iepazīties ar 

iedzīvotāju bažām, lai pamatotās sūdzības 

tiktu atrisinātas pieņemamā laika periodā; 

atkārtoti izsaka viedokli, ka labāka 

institucionāla koordinēšana ar ES, valsts un 

reģionālajām iestādēm, kā arī citām 

struktūrām ir būtiska, lai lūgumrakstos 

skartos jautājumus risinātu ātri; 

1. uzsver Lūgumrakstu komitejas darbu, ko 

tā veikusi, nodrošinot ES pilsoņu un 

iedzīvotāju zināmu līdzdalību savu tiesību 

aizsardzībā un veicināšanā un Savienības 

regulējuma pareizas piemērošanas 

kontrolē, jo, pateicoties viņu 

lūgumrakstiem, var iepazīties ar 

iedzīvotāju bažām, lai viņu pamatotās 

sūdzības tiktu atrisinātas pieņemamā laika 

periodā; norāda uz lielo nozīmi, kāda ir 

tās 2014. gadā Parlamenta 

ģenerālsekretāra veiktās administratīvās 

reformas ievērošanai, saskaņā ar kuru 

pieņemamus lūgumrakstus, kas ir 

jāapspriež, izskata Komitejā ilgākais 

deviņu mēnešus pēc lūgumraksta 

iesniegšanas; atkārtoti izsaka viedokli, ka 

labāka institucionāla koordinēšana ar ES, 

valsts un reģionālajām iestādēm, kā arī 

citām struktūrām ir būtiska, lai 

lūgumrakstos skartos jautājumus risinātu 

ātri; 

Or. en 

 

 


