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7.12.2017 A8-0387/14 

Grozījums Nr.  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā katrs lūgumraksts būtu rūpīgi 

jānovērtē un jāizskata un tā kā katra 

lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības 

saņemt atbildi no Lūgumrakstu komitejas, 

kura pilnībā attiecas uz izvirzīto 

jautājumu, ievērojot tiesības uz labu 

pārvaldību, kas ietvertas Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā; 

M. tā kā katrs lūgumraksts būtu 

efektīvi un pārredzami jāapstrādā un tā kā 

katra lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības 

saņemt atbildi no Lūgumrakstu komitejas, 

pilnībā ievērojot tiesības uz labu 

pārvaldību, kas ietvertas Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā, 

un saskaņā ar skaidri formulētu 

lūgumrakstu izskatīšanas administratīvo 

procedūru, kas tika ieviesta 2014. gadā un 

kura galu galā nodrošina, ka iedzīvotāji 

deviņu mēnešu laikā saņem rakstisku 

atbildi; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Grozījums Nr.  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ua apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 U.a. tā kā Lūgumrakstu komitejas 

darba grupu uzdevums ir nodrošināt 

iespēju ātri un efektīvi izskatīt 

lūgumrakstus, ziņojot komitejai par 

panākto virzību; tā kā šajā ziņā to 

pilnvarām vajadzētu būt ļoti precīzām un 

būtu jānosaka precīzi mērķi un termiņi, 

lai nekavētu komitejas darbu; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Grozījums Nr.  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AB apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AB. tā kā Parlamenta Reglamenta 

reforma (pieņemta plenārsēdē 2016. gada 

decembrī) arī attiecas uz lūgumrakstu 

procedūras izmaiņām un precizēšanu; 

svītrots 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Grozījums Nr.  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0387/2017 

Notis Marias 

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā 

2017/2222(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. pauž nožēlu, ka nav panākta 

ievērojama virzība lietā, kas attiecas uz 

Igaunijas un Latvijas nepilsoņu vēlēšanu 

tiesību jautājumu, kas bija izvirzīts 

Lūgumrakstā Nr. 0747/2016; uzsver, 

jebkāda lieka kavēšanās var izraisīt 

neuzticēšanos Eiropas iestādēm; 

svītrots 

Or. en 

 

 


