
 

AM\1141404LV.docx  PE614.282v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2017 A8-0387/1 

Grozījums Nr.  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ja apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 J.a tā kā iedzīvotāju tiešas līdzdalības 

palielināšanās un lēmumu pieņemšanas 

kvalitātes uzlabošanās ES līmenī ir 

iespējama tikai tad, ja tam pamatā ir 

demokrātiska pārvaldība, kas spēj 

nodrošināt pilnīgu pārredzamību, efektīvu 

pamattiesību aizsardzību un ES politikas 

programmas pieņemšanu, ievērojot 

iedzīvotāju paustos lūgumus; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Grozījums Nr.  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

X apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

X. tā kā Eiropas ombude Emily 

O’Reilly 2016. gada 20. jūnija sanāksmē 

iepazīstināja Lūgumrakstu komiteju ar 

2015. gada ziņojumu un tā kā 

Lūgumrakstu komitejas gada ziņojums 

savukārt daļēji balstās Ombuda gada 

ziņojumā; 

X. tā kā Eiropas ombude Emily 

O’Reilly 2016. gada 20. jūnija sanāksmē 

iepazīstināja Lūgumrakstu komiteju ar 

2015. gada ziņojumu, kurā tika atklāts, ka 

lielākais Ombuda saņemto sūdzību skaits 

bija saistīts ar pārredzamības trūkumu un, 

jo īpaši attiecībā uz ES iestāžu atteikumu 

nodrošināt piekļuvi dokumentiem vai 

informācijai; tā kā Eiropas Ombuda 

redzeslokā ir nākušas problēmas, kuras ir 

paredzēts risināt, īpaši attiecībā uz 

pamattiesību efektīvu aizsardzību, 

lēmumu pieņemšanas procesa 

pārredzamību Eiropas Savienībā, 

lobēšanas darbību pārredzamību un 

ētikas jautājumiem, kas saistīti ar bijušo 

Eiropas komisāru pienākumiem un 

„virpuļdurvju efekta” gadījumiem; tā kā 

Lūgumrakstu komitejas gada ziņojums 

savukārt daļēji balstās Ombuda gada 

ziņojumā; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Grozījums Nr.  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a atgādina, ka lūgumraksti ļauj 

Parlamentam un citām ES iestādēm atrast 

saikni ar tiem ES iedzīvotājiem, kurus 

ietekmē ES tiesību aktu piemērošana 

dažādos administratīvajos līmeņos; 

uzskata, ka spēja nodrošināt pilnīgu 

pārredzamību, tiešu iedzīvotāju 

iesaistīšana, pamattiesību pilnīgu 

aizsardzību, skaidru uzlabojumu ES 

iestāžu reaģēšanas darbībās, lai atrisinātu 

un novērstu problēmas, uz kurām 

uzmanību vērsuši iedzīvotāji, kā arī 

labāka ES iestāžu un ES struktūru 

sadarbība ar valsts, reģionālajam un 

vietējām iestādēm ir svarīgs līdzeklis 

Savienības lēmumu pieņemšanas procesa 

demokrātiskās leģitimitātes un 

pārskatatbildības pastiprināšanai; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Grozījums Nr.  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. prasa Komisijai iesniegt precīzu 

statistiku par to lūgumrakstu skaitu, 

pamatojoties uz kuriem ir sākta ES 

pilotprocedūra vai pārkāpuma procedūra; 

turklāt aicina iesniegt ziņojumus par 

lietām saistībā ar pārkāpuma procedūrām 
un/vai pašreiz notiekošām procedūrām un 

dokumentu apmaiņu ES pilotprocedūru un 

pārkāpuma procedūru laikā, ja reiz tās ir 

slēgtas saskaņā ar Eiropas Savienības 

Tiesas judikatūras piemērošanu, lai 

sekmētu strukturētu dialogu un samazinātu 

strīdu noregulēšanas termiņu; aicina 

Komisiju un Lūgumrakstu komiteju 

apspriesties par šiem ziņojumiem, 

proaktīvi iesaistot priekšsēdētāja vietnieku, 

kas atbild par tiesību aktu piemērošanu un 

vienkāršošanu; 

14. prasa Komisijai iesniegt precīzu 

informāciju par to lūgumrakstu skaitu, 

pamatojoties uz kuriem ir sākta ES 

pilotprocedūra vai pārkāpuma procedūra; 

Aicina Komisiju garantēt pilnīgu un 

savlaicīgu piekļuvi dokumentiem par ES 

pilotprocedūru un pašreiz notiekošajām 

pārkāpuma procedūrām, lai visaugstākajā 

līmenī nodrošinātu iedzīvotāju 

demokrātisko tiesību aizsardzību; turklāt 

aicina iesniegt dokumentus, ar kuriem 

apmainījušās iestādes, ES pilotprocedūru 

un pārkāpuma procedūru laikā, ja reiz tās ir 

slēgtas saskaņā ar Eiropas Savienības 

Tiesas judikatūras piemērošanu, lai 

sekmētu strukturētu dialogu un samazinātu 

strīdu noregulēšanas termiņu; aicina 

Komisiju un Lūgumrakstu komiteju 

apspriesties par šiem dokumentiem un 

šādu informāciju, proaktīvi iesaistot 

priekšsēdētāja vietnieku, kas atbild par 

tiesību aktu piemērošanu un 

vienkāršošanu; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Grozījums Nr.  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. norāda, ka komiteja atbalsta 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu; ņem vērā 

Komisijas priekšlikumu regulas 

pārskatīšanai, lai palielinātu tās kā 

demokrātiskas līdzdalības instrumenta 

nozīmi; pauž nožēlu par to, ka Komisija 

nav pienācīgi ņēmusi vērā pašreizējo darbu 

pie neleģislatīvas rezolūcijas par Eiropas 

pilsoņu iniciatīvas izstrādes, jo īpaši 

Lūgumrakstu komitejas atzinumu, 

tādējādi pienācīgi neņemot vērā arī Iestāžu 

nolīgumu; aicina Komisiju nākamajā 

likumdošanas procedūrā ņemt vērā 

Lūgumrakstu komitejas atzinumu, lai ar 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas palīdzību 
panāktu ES iedzīvotāju pilnīgu un efektīvu 

iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā ES; 

22. norāda, ka komiteja atbalsta 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu; ņem vērā 

Komisijas priekšlikumu regulas 

pārskatīšanai; uzskata, ka, lai pastiprinātu 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas kā 

demokrātiskas līdzdalības instrumenta 

nozīmi, ir jāpieņem visi nepieciešamie 

pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 

leģislatīvā akta priekšlikuma iesniegšanu 

veiksmīgām Eiropas pilsoņu iniciatīvām;  

pauž nožēlu par to, ka Komisija nav 

pienācīgi ņēmusi vērā pašreizējo darbu pie 

neleģislatīvas rezolūcijas par Eiropas 

pilsoņu iniciatīvas izstrādes, tādējādi 

pienācīgi neņemot vērā arī Iestāžu 

nolīgumu; aicina Komisiju ņemt vērā 

Lūgumrakstu komitejas būtisko 

ieguldījumu tās turpmākajās darbībās lai 
panāktu ES iedzīvotāju pilnīgu un efektīvu 

iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā ES; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Grozījums Nr.  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 22.a pauž nožēlu par to, ka Komisija 

nav izmantojusi tās pašas kontroles 

pilnvaras, lai novērstu tādu piesārņojošu 

dīzeļdegvielas automobiļu laišanu 

vienotajā tirgū, kuru NO2 emisiju 

atmosfērā īpatsvars ir būtisks, pārsniedzot 

iepriekš minētās robežvērtības, un kas 

neatbilst ES normām par tipveida 

apstiprināšanu un par emisijām, ko rada 

vieglie pasažieru un komerciālie 

transportlīdzekļi; atgādina, ka šis aspekts 

ir ietverts to iedzīvotāju paustajās bažās, 

kas izmantojuši tiesības iesniegt 

lūgumrakstu, lai pieprasītu efektīvu 

cilvēku veselības, vides un patērētāju 

tiesību aizsardzību; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Grozījums Nr.  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 22.b uzsver, ka attiecībā uz pilnīgu 

pārredzamību un pilnīgu iedzīvotāju 

piekļuvi ES iestāžu dokumentiem ir 

vajadzīgi noteikumi, lai visaugstākajā 

līmenī nodrošinātu iedzīvotāju 

demokrātisko tiesību aizsardzību; uzskata, 

ka šajā sakarā ir savlaicīgi jāierosina 

Regulas (EK) Nr. 1049/2001 grozījumi; 

Or. en 

 

 


