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6.2.2019 A8-0024/12

Grozījums Nr. 12
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā 2018. gadā tika veikti četri 
faktu konstatēšanas braucieni saskaņā ar 
Reglamenta 216.a pantu: uz Lužicu 
(Vācija) — par lignīta ieguves ietekmi uz 
vietējiem iedzīvotājiem, jo īpaši uz sorbu 
kopienu, un par Šprē upes un blakus esošo 
ūdeņu piesārņojumu; uz Famagustu 
(Kipra) — attiecībā uz okupētās 
Famagustas pilsētas slēgto teritoriju 
atdošanu atpakaļ tās sākotnējiem 
iedzīvotājiem; uz Doñana (Spānija) — par 
vides stāvokli un iespējamo degradāciju 
Doñana Nacionālajā parkā;un uz Valledoru 
(Itālija) — par kaitējumu videi, kas radies 
atkritumu poligonu un karjeru dēļ; 

J. tā kā 2018. gadā tika veikti četri 
faktu konstatēšanas braucieni saskaņā ar 
Reglamenta 216.a pantu: uz Lužicu 
(Vācija) — par lignīta ieguves ietekmi uz 
vietējiem iedzīvotājiem, jo īpaši uz sorbu 
kopienu, un par Šprē upes un blakus esošo 
ūdeņu piesārņojumu; uz Famagustu 
(Kipra) — attiecībā uz okupētās 
Famagustas pilsētas slēgto teritoriju 
atdošanu atpakaļ tās sākotnējiem 
iedzīvotājiem; uz Doñana (Spānija) — par 
vides stāvokli un iespējamo degradāciju 
Doñana Nacionālajā parkā sakarā ar gāzes 
uzglabāšanas projektu un pazemes ūdeņu 
resursu pārmērīgu ekspluatāciju; un uz 
Valledoru (Itālija) — par kaitējumu videi, 
kas radies atkritumu poligonu un karjeru 
dēļ;
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6.2.2019 A8-0024/13

Grozījums Nr. 13
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
P apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P. tā kā tika ieviesti vairāki tehniski 
uzlabojumi, lai padarītu Lūgumrakstu 
interneta portālu lietotājiem draudzīgāku 
un piekļūstamāku iedzīvotājiem, 
piemēram, turpmākas izstrādes meklēšanas 
funkcijai, kas palielina parādīto rezultātu 
skaitu un ļauj lietotājiem atrast 
lūgumrakstus, izmantojot lūgumraksta 
virsrakstā izceltos atslēgvārdus, un 
kopsavilkumu, vai konkrētāku paziņojumu 
ieviešana lietotājiem viņu dzimtajā valodā; 
tā kā 2018. gada otrajā pusē tika darīta 
pieejama portāla statistika, sniedzot 
noderīgus datus par tīmekļa vietnes 
apmeklējumu skaitu un lietotāju 
paradumiem; tā kā ir turpinājušies 
tehniskie uzlabojumi, ieviešot jaunu rīku 
Bieži uzdotu jautājumu funkcijai (FAQ) un 
citus uzlabojumus portāla vadības modulī; 
tā kā ir veiksmīgi apstrādāts liels skaits 
individuālu lūgumu pēc atbalsta, 

P. tā kā tika ieviesti vairāki tehniski 
uzlabojumi, lai padarītu Lūgumrakstu 
interneta portālu lietotājiem draudzīgāku 
un piekļūstamāku iedzīvotājiem, 
piemēram, turpmākas izstrādes meklēšanas 
funkcijai, kas palielina parādīto rezultātu 
skaitu un ļauj lietotājiem atrast 
lūgumrakstus, izmantojot lūgumraksta 
virsrakstā izceltos atslēgvārdus, un 
kopsavilkumu, vai konkrētāku paziņojumu 
ieviešana lietotājiem viņu dzimtajā valodā; 
tā kā 2018. gada otrajā pusē tika darīta 
pieejama portāla statistika, sniedzot 
noderīgus datus par tīmekļa vietnes 
apmeklējumu skaitu un lietotāju 
paradumiem; tā kā ir turpinājušies 
tehniskie uzlabojumi, ieviešot jaunu rīku 
Bieži uzdotu jautājumu funkcijai (FAQ) un 
citus uzlabojumus portāla vadības modulī; 
tā kā ir veiksmīgi apstrādāts liels skaits 
individuālu lūgumu pēc atbalsta, tā kā vēl 
ir atlicis pilnībā īstenot dažas funkcijas, 
kas uzlabos portāla interaktīvo aspektu un 
padarīs to par reāllaika informācijas 
avotu gan lūgumrakstu iesniedzējiem, gan 
atbalstītājiem;
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6.2.2019 A8-0024/14

Grozījums Nr. 14
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. vēlreiz atgādina, ka ir vajadzīgas 
pastāvīgas publiskas debates par 
Savienības darbības jomām, to 
ierobežojumiem un nākotni, lai 
nodrošinātu iedzīvotāju pienācīgu 
informēšanu par lēmumu pieņemšanas 
līmeņiem un lai novērstu saukļa “vainojiet 
Briseli” izmantošanu, ko dara dažas 
bezatbildīgas valstis; aicina divas reizes 
gadā rīkot intensīvāku un strukturētāku 
dialogu starp Lūgumrakstu komiteju un 
lūgumrakstu komiteju locekļiem 
nacionālajos parlamentos par 
lūgumrakstiem, kuros skartas nopietnākās 
Eiropas iedzīvotāju problēmas, sekmējot 
patiesas debates Eiropas Parlamenta 
deputātu un dalībvalstu parlamentu 
deputātu starpā par lūgumrakstiem, kas 
palielinātu informētību par ES politiku un 
skaidrību par ES un dalībvalstu 
kompetenci; 

4. vēlreiz atgādina, ka ir vajadzīgas 
pastāvīgas publiskas debates par 
Savienības nākotni un ir nepieciešams 
nodrošināt iedzīvotāju pienācīgu 
informēšanu par lēmumu pieņemšanas 
līmeņiem un novērst saukļa “vainojiet 
Briseli” izmantošanu, ko dara dažas 
bezatbildīgas valstis; aicina regulāri rīkot 
intensīvāku un strukturētāku dialogu starp 
Lūgumrakstu komiteju un lūgumrakstu 
komiteju locekļiem nacionālajos 
parlamentos par lūgumrakstiem, kuros 
skartas nopietnākās Eiropas iedzīvotāju 
problēmas, sekmējot patiesas debates 
Eiropas Parlamenta deputātu un dalībvalstu 
parlamentu deputātu starpā par 
lūgumrakstiem, kas palielinātu informētību 
par ES politiku un skaidrību par ES un 
dalībvalstu kompetenci;
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6.2.2019 A8-0024/15

Grozījums Nr. 15
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. apstiprina nepieciešamību stiprināt 
politisko un tehnisko dialogu ar 
attiecīgajām nacionālo parlamentu 
komitejām; atzinīgi vērtē Vācijas 
Bundestāga Lūgumrakstu komitejas vizīti 
komitejas 2018. gada 9. oktobra sanāksmē, 
lai izvirzītu jautājumus, kas skar kopīgas 
intereses, un apspriestu attiecīgos 
lūgumrakstus; uzsver 2018. gada 27. 
novembrī notikušo starpparlamentāro 
komiteju sanāksmi ar nacionālajiem 
parlamentiem, kas tika organizēta kopā ar 
Juridisko komiteju un sadarbībā ar Eiropas 
ombudu tīklu un kurā izskatīja jautājumu 
par Savienības tiesību aktu īstenošanu un 
piemērošanu;

10. apstiprina nepieciešamību stiprināt 
politisko un tehnisko dialogu ar 
attiecīgajām nacionālo parlamentu 
komitejām; atzinīgi vērtē Vācijas 
Bundestāga Lūgumrakstu komitejas vizīti 
komitejas 2018. gada 9. oktobra sanāksmē, 
lai izvirzītu jautājumus, kas skar kopīgas 
intereses, un apspriestu attiecīgos 
lūgumrakstus; uzsver 2018. gada 27. 
novembrī notikušo starpparlamentāro 
komiteju sanāksmi ar nacionālajiem 
parlamentiem, kas tika organizēta kopā ar 
Juridisko komiteju un sadarbībā ar Eiropas 
ombudu tīklu un kurā izskatīja jautājumu 
par Savienības tiesību aktu īstenošanu un 
piemērošanu un jo īpaši to, kāda nozīme ir 
lūgumrakstiem, ko šajā saistībā iesniedz 
parlamentiem;
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6.2.2019 A8-0024/16

Grozījums Nr. 16
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. ir pārliecināts, ka Lūgumrakstu 
komitejas sekretariāts efektīvi un ļoti 
rūpīgi izskata lūgumrakstus saskaņā ar 
komitejas pamatnostādnēm un 
lūgumrakstu apriti Eiropas Parlamenta 
administrācijā; aicina arī turpmāk rast 
inovatīvus risinājumus lūgumrakstu 
izskatīšanai, ņemot vērā jaunākos 
tehnoloģiju sasniegumus, lai padarītu visu 
procesu skaidrāku un pārredzamāku 
Eiropas iedzīvotājiem;

21. ir pārliecināts, ka Lūgumrakstu 
komitejas sekretariāts izskata lūgumrakstus 
saskaņā ar komitejas pamatnostādnēm; 
aicina piešķirt šim uzdevumam vairāk 
cilvēkresursu, lai nodrošinātu labākos 
pakalpojumus lūgumrakstu izskatīšanā 
līdztekus turpmākām inovācijām, ņemot 
vērā jaunākos tehnoloģiju sasniegumus, lai 
padarītu visu procesu skaidrāku un 
pārredzamāku Eiropas pilsoņiem un 
iedzīvotājiem;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Grozījums Nr. 17
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver Lūgumrakstu tīmekļa portāla 
nozīmi lūgumrakstu kopējā raitā un 
efektīvā apstrādē; norāda, ka viena no 
prioritātēm nākamajā periodā ir uzlabot 
saziņu ar lūgumrakstu iesniedzējiem, 
izmantojot viņu kontus, lai atvieglotu 
administratīvo slogu un paātrinātu 
lūgumrakstu izskatīšanas laiku; atkārtoti 
norāda, ka ir jāturpina portāla tehniskā 
attīstība, lai to saskaņotu ar Parlamenta 
tīmekļa vietnes standartiem un palielinātu 
tā redzamību gan EP platformā, gan 
pilsoņu vidū; uzsver, ka ir jāturpina 
centieni padarīt portālu piekļūstamāku tā 
lietotājiem, jo īpaši personām ar 
invaliditāti;

22. uzsver Lūgumrakstu tīmekļa portāla 
nozīmi lūgumrakstu kopējā raitā un 
pārredzamā apstrādē; norāda, ka viena no 
tūlītējām prioritātēm ir uzlabot saziņu ar 
lūgumrakstu iesniedzējiem un 
atbalstītājiem, izmantojot viņu kontus, lai 
atvieglotu administratīvo slogu un 
paātrinātu lūgumrakstu izskatīšanas laiku; 
atkārtoti norāda, ka ir jāturpina portāla 
tehniskā attīstība, lai to saskaņotu ar 
Parlamenta tīmekļa vietnes standartiem un 
palielinātu tā redzamību gan EP platformā, 
gan pilsoņu vidū; uzsver, ka ir jāturpina 
centieni padarīt portālu piekļūstamāku tā 
lietotājiem, jo īpaši personām ar 
invaliditāti;
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6.2.2019 A8-0024/18

Grozījums Nr. 18
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 2.a atgādina, ka lielākajai daļai ES 
iedzīvotāju ir skaidrs, ka lūgumraksta 
iesniegšana Parlamentam ir vai nu 
vienīgais, vai vieglākais veids, kā tiešā 
veidā sazināties ar ES iestādēm; uzskata, 
ka lūgumrakstu procedūra kalpo par 
efektīvu veidu, kā uzturēt praktiskās un 
emocionālās saiknes ES iestāžu un 
pilsoņu starpā, un par instrumentu, kas 
palīdz iedvesmot lielāku uzticēšanos 
Savienībai; 
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6.2.2019 A8-0024/19

Grozījums Nr. 19
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā
(2018/2280(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 22.a ierosina veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai efektīvi atvieglotu 
lūgumrakstu iesniegšanu dažādās ES 
reģionālajās un tradicionālajās 
minoritāšu valodās; uzskata, ka tas vēl 
vairāk nodrošinātu, ka miljoni ES pilsoņu 
un iedzīvotāju var īstenot šādas tiesības;

Or. en


