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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Reglamenta pārskatīšanu attiecībā uz lūgumrakstu procedūru
(2006/2209(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2006. gada 20. jūlija vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas 
atzinumu (A6-0027/2009),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā, izņemot 193.a panta 
grozījumu, kas stāsies spēkā pirmajā dienā pēc tam, kad spēkā būs stājies attiecīgais 
Līguma noteikums;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai zināšanai.

Grozījums Nr. 1

Reglaments
191. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a Ja lūgumrakstu ir parakstījušas 
vairākas fiziskas vai juridiskas personas, 
parakstītāji ieceļ pārstāvi un viņa 
aizstājējus, kurus, piemērojot turpmākos 
noteikumus, uzskata par lūgumraksta 
iesniedzējiem.
Ja šāda iecelšana nav notikusi, par 
lūgumraksta iesniedzēju uzskatāms 
pirmais parakstītājs vai cita piemērota 
persona.

Grozījums Nr. 2

Reglaments
191. pants – 2.b punkts (jauns)
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Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b Jebkurš lūgumraksta iesniedzējs var 
jebkurā laikā atsaukt savu atbalstu 
lūgumrakstam.
Ja atbalstu atsauc visi lūgumraksta 
iesniedzēji, lūgumraksts vairs nav spēkā.

Pamatojums

Patlaban Reglamentā nav paredzēta iespēja lūgumraksta iesniedzējam atsaukt savu atbalstu 
lūgumrakstam.

Palielinās tādu lūgumrakstu skaits, kuriem ir daudz atbalstītāju un kuri bieži vien attiecas uz 
plašākas politiskas nozīmes tematiem un tieši skar tikai noteiktu skaitu personu, tāpēc šķiet, 
ka ir nepieciešams piešķirt lūgumrakstu iesniedzējiem šādas tiesības.

Grozījums Nr. 3

Reglaments
191. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Lūgumraksti jāraksta vienā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām.

3. Lūgumraksti jāraksta kādā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām.

Citās valodās rakstītus lūgumrakstus 
izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums vai 
kopsavilkums kādā no Eiropas Savienības
oficiālajām valodām, uz kuriem 
Parlaments balstās savā darbā. Sarakstē ar 
lūgumraksta iesniedzēju Parlaments 
izmanto to oficiālo valodu, kurā tulkojums 
vai kopsavilkums iesniegts.

Citās valodās rakstītus lūgumrakstus 
izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums 
kādā no oficiālajām valodām. Sarakstē ar 
lūgumraksta iesniedzēju Parlaments 
izmanto to oficiālo valodu, kurā tulkojums 
vai kopsavilkums iesniegts.

Prezidijs var pieņemt lēmumu, ka 
lūgumrakstiem un sarakstei ar 
lūgumrakstu iesniedzējiem var izmantot 
citas dalībvalstī lietotās valodas.

Pamatojums

Prezidijs jau ir pieņēmis lēmumu, ka uz pilsoņu vēstulēm, kas rakstītas basku, katalāņu vai 
galisiešu valodā, Parlaments atbildi sniedz šajā attiecīgajā valodā.

Adlib Express Watermark



RR\764967LV.doc 5/19 PE407.913v02-00

LV

Grozījums Nr. 4

Reglaments
191. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Vispārējā reģistrā iekļautos 
lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs 
nodod atbildīgajai komitejai, kas izskata, 
vai lūgumraksti attiecas uz Eiropas 
Savienības darbības jomu.

5. Vispārējā reģistrā iekļautos 
lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs 
nodod atbildīgajai komitejai, kas nosaka, 
vai lūgumraksti ir pieņemami saskaņā ar 
EK līguma 194. pantu.

Ja atbildīgā komiteja nevar panākt 
vienprātīgu lēmumu par lūgumraksta 
pieņemamību, šo lūgumrakstu atzīst par 
pieņemamu ar nosacījumu, ka to pieprasa 
vismaz ceturtdaļa komitejas locekļu.

Pamatojums
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be 
restricted by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of 
the petition, as a very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political 
aspects.

This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be 
appropriate to grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of 
inadmissibility, as an exceptional case, in order to overcome a deadlock.

Grozījums Nr. 5

Reglaments
191. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6. Lūgumrakstus, kurus atzīst par 
nepieņemamiem, nodod arhīvā.
Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta 
pamatotu lēmumu.

6. Lūgumrakstus, kurus atzīst par 
nepieņemamiem, nodod arhīvā. 
Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta 
pamatotu lēmumu. Ja iespējams, var 
ieteikt alternatīvus pārsūdzības līdzekļus.

Pamatojums

(Tiek atjaunota teksta redakcija, kāda bija 4. grozījumam, kas iekļauts Lūgumrakstu 
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komitejas 2007. gada 20. decembrī pieņemtajā atzinumā (PE 398.331 v04-00, 
FDR AD/702465)).

Grozījums Nr. 6

Reglaments
191. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7. Iepriekšējā punktā noteiktajā gadījumā 
komiteja var ieteikt lūgumraksta 
iesniedzējam vērsties attiecīgās dalībvalsts 
vai Eiropas Savienības kompetentajā 
iestādē.

svītrots

Grozījums Nr. 7

Reglaments
191. pants – 8. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

8. Ja lūgumraksta iesniedzējs nav izteicis 
vēlēšanos, lai viņa lūgumrakstu izskata 
konfidenciāli, to iekļauj publiski pieejamā 
reģistrā.

8. Lūgumraksti pēc reģistrācijas parasti 
kļūst par publiskiem dokumentiem, un 
Parlaments pārredzamības nolūkā var 
publicēt lūgumraksta iesniedzēja vārdu 
un lūgumraksta saturu.

Grozījums Nr. 8

Reglaments
191. pants – 8.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

8.a Neatkarīgi no iepriekšējā 8. punkta 
noteikumiem lūgumraksta iesniedzējs var 
pieprasīt, lai viņa vārds netiktu publicēts 
viņa privātās dzīves aizsardzības 
apsvērumu dēļ; tādā gadījumā 
Parlamentam ir jāņem vērā šis 
pieprasījums.
Ja lūgumraksta iesniedzēja sūdzību nevar 
izmeklēt tāpēc, ka tā ir anonīma, notiek 
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apspriešanās ar lūgumraksta iesniedzēju 
par veicamiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 9

Reglaments
191. pants – 8.b punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

8.b Lūgumraksta iesniedzējs var pieprasīt, 
lai viņa lūgumrakstu izskata 
konfidenciāli; tādā gadījumā Parlaments 
veic piemērotus piesardzības pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka saturs netiek 
publiskots. Lūgumraksta iesniedzēju 
informē par konkrētiem nosacījumiem, ar 
kādiem šo noteikumu piemēro.

Grozījums Nr. 10

Reglaments
192. pants – -1. punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. Atbildīgā komiteja pieņemamus 
lūgumrakstus izskata parastā kārtībā, vai 
nu apspriežoties kārtējā sanāksmē, vai arī 
izmantojot rakstisko procedūru.
Lūgumrakstu iesniedzējus var uzaicināt 
piedalīties komitejas sanāksmē, ja tiek 
apspriesti viņu lūgumraksti, vai arī viņi 
var pieprasīt atļauju būt klāt sanāksmē.
Sanāksmes vadītājs pieņem lēmumu par 
atļauju uzstāties lūgumrakstu 
iesniedzējiem.

Grozījums Nr. 11

Reglaments
192. pants – 1. punkts

Adlib Express Watermark



PE407.913v02-00 8/19 RR\764967LV.doc

LV

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 
ziņojumus vai jebkurā citā veidā izteikt 
savu viedokli par lūgumrakstiem, kurus tā 
ir atzinusi par pieņemamiem.

1. Saskaņā ar Reglamenta 45. panta 
1. punktu komiteja var nolemt sagatavot 
patstāvīgu ziņojumu par lūgumrakstu, kas 
atzīts par pieņemamu, vai iesniegt 
Parlamentam īsu rezolūcijas 
priekšlikumu, ja vien Priekšsēdētāju 
konference neiebilst. Šādus rezolūciju 
priekšlikumus iekļauj tās sesijas darba 
kārtības projektā, kura notiek ne vēlāk kā 
astoņas nedēļas pēc šo priekšlikumu 
apstiprināšanas komitejā. Tos iesniedz 
apstiprināšanai vienā balsojumā, un par 
tiem nenotiek debates, ja vien 
Priekšsēdētāju konference nenolemj 
izņēmuma kārtā piemērot 131.a pantu.

Komiteja var lūgt citas komitejas atzinumu 
saskaņā ar 146. pantu, it īpaši, ja 
lūgumraksta mērķis ir grozīt spēkā esošos 
tiesību aktus.

Saskaņā ar 46. pantu un VI pielikumu
komiteja var lūgt atzinumu citām 
komitejām, kuras ir īpaši kompetentas 
izskatāmajā jautājumā.

Grozījums Nr. 12

Reglaments
192. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Izveido elektronisku reģistru, kurā
pilsoņi var izteikt atbalstu lūgumraksta 
iesniedzējam, pievienojot savu 
elektronisko parakstu lūgumrakstam, kas ir 
atzīts par pieņemamu un ierakstīts reģistrā.

2. Izveido elektronisku reģistru, kurā 
pilsoņi var izteikt vai atsaukt atbalstu 
lūgumraksta iesniedzējam, pievienojot 
savu elektronisko parakstu lūgumrakstam, 
kas ir atzīts par pieņemamu un ierakstīts 
reģistrā.

Grozījums Nr. 13

Reglaments
192. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Izskatot lūgumrakstus vai konstatējot 3. Rūpīgi izvērtējot lūgumrakstus, 
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faktus, komiteja var uzklausīt lūgumrakstu 
iesniedzējus un organizēt vispārēju 
uzklausīšanu vai nosūtīt komitejas 
locekļus konstatēt faktus uz vietas.

konstatējot faktus vai meklējot 
risinājumus, komiteja var organizēt faktu 
vākšanas vizītes uz dalībvalsti vai reģionu, 
uz kuru attiecas lūgumraksts.
Vizīšu dalībniekiem ir jāsagatavo 
atskaites par braucieniem. Atskaites tiek 
apstiprinātas komitejā un pēc tam 
nosūtītas priekšsēdētājam.

Grozījums Nr. 14

Reglaments
192. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Lai sagatavotu atzinumu, komiteja var 
prasīt, lai Komisija tai iesniedz 
dokumentus, sniedz informāciju vai ļauj 
izmantot tās pakalpojumus.

4. Komiteja var prasīt, lai Komisija tai 
palīdz, it īpaši sniedzot skaidrojumus par 
Kopienas tiesību piemērošanu vai 
atbilstību tām, kā arī sniedzot visu
informāciju vai dokumentus saistībā ar 
lūgumrakstu. Komisijas pārstāvjus aicina 
piedalīties komitejas sanāksmēs.

Grozījums Nr. 15

Reglaments
192. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5. Vajadzības gadījumā komiteja iesniedz 
Parlamentam balsošanai rezolūcijas 
priekšlikumus par tiem lūgumrakstiem, 
kurus tā ir izskatījusi.

5. Komiteja var prasīt, lai Parlamenta 
priekšsēdētājs nosūta tās atzinumu vai 
ieteikumu Komisijai, Padomei vai 
attiecīgajai dalībvalsts iestādei un aicina 
rīkoties vai sniegt atbildi.

Komiteja var arī prasīt, lai Parlamenta 
priekšsēdētājs tās atzinumu nodod 
Komisijai vai Padomei.

Grozījums Nr. 16

Reglaments
192. pants – 7. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

7. Parlamenta priekšsēdētājs lūgumrakstu 
iesniedzējiem paziņo pieņemtos lēmumus 
un tos pamato.

7. Lūgumraksta iesniedzējam paziņo 
komitejas pieņemto lēmumu un sniedz šā 
lēmuma pamatojumu.

Kad pieņemama lūgumraksta izskatīšana 
ir pabeigta, to paziņo par slēgtu un par to 
informē lūgumraksta iesniedzēju.

Grozījums Nr. 17

Reglaments
193.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

193.a pants
Pilsoņu iniciatīva

Ja Parlaments ir informēts, ka Komisija 
saskaņā ar ES līguma 11. panta 4. punktu 
ir aicināta iesniegt tiesību akta 
priekšlikumu, Lūgumrakstu komiteja 
pārbauda, vai tas var ietekmēt tās darbu, 
un, ja vajadzīgs, šo faktu dara zināmu 
personām, kuras iesniegušas 
lūgumrakstus par saistītiem tematiem.

Pamatojums

Šim grozījumam nevar būt juridiska spēka, kamēr nestājas spēkā Lisabonas līgums.
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10.1.2008

LŪGUMRAKSTU KOMITEJAS ATZINUMS

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par Reglamenta pārskatīšanu attiecībā uz lūgumrakstu procedūru
(2006/2209(REG))

Atzinumu sagatavoja: Robert Atkins

Ievadvārdi

Pašreizējie Reglamenta noteikumi par tiesībām iesniegt lūgumrakstus un par Parlamenta 
kompetenci attiecībā uz lūgumrakstiem, ko saņem no lūgumrakstu iesniedzējiem, ir izturējuši 
laika pārbaudi un kopumā apliecinājuši savu noderīgumu. Tie konkrēti nodrošināja sistēmu, 
kuras ietvaros tika praktiski sākta Līguma 194. panta piemērošana.

Tomēr pēdējos gados ir pieaugusi komitejas darba intensitāte, jo deputāti bieži vien paši 
uzņēmās iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka Parlaments kā iestāde var labāk pievērsties 
jautājumiem, kas ir aktuāli Eiropas iedzīvotājiem. Tā gaitā ir kļuvis skaidrs, ka pašreizējo 
noteikumu „smalkāka precizēšana” ļautu labāk un lietišķāk novērtēt paredzēto kārtību rīcībai 
ar lūgumrakstiem. Netiek uzskatīts par nepieciešamu vai lietderīgu paredzēt būtiskas izmaiņas 
noteikumos, kas attiecas uz lūgumrakstu procedūru.

Līdz ar to viens no pārskatīšanas ierosinājuma mērķiem ir uzlabot komitejas lietoto 
pamatnoteikumu pārredzamību un skaidrību un pielāgot tos 27 dalībvalstu Eiropas Savienības 
pilsoņu vajadzībām. Ir arī jāatjaunina noteikumi, lai varētu izsekot izmaiņām, par kurām ir 
lēmis Parlaments, konkrēti, Birojs attiecībā uz ziņošanas procedūrām. Ir arī nepieciešams 
sīkāk definēt saiknes starp komiteju un Komisiju, Padomi un dalībvalstīm.

Nepieciešams tuvāk paskaidrot vēl vienu konkrētu punktu. Reglamentu grozīja pirms 
vairākiem gadiem, komunikāciju tehnoloģija ir neizmērojami progresējusi, un mūsdienās ar 
iedzīvotājiem vislabāk var sazināties un viņus organizēt ar tīmekļa palīdzību. Arvien vairāk 
lūgumrakstu tiek sūtīts elektroniski, un tāpat notiek organizētu kampaņu gadījumā —
iedzīvotāji vēlas, lai sistēma ļautu viņiem pievienot savu vārdu lūgumraksta atbalstam, par 

kuru tiek vākti paraksti, vai arī jau iesniegta lūgumraksta atbalstam. Tas ir jānodrošina mūsu 
reglamenta noteikumiem un elektroniskajai sistēmai. Sekretariāts kopā ar atbildīgajiem 
dienestiem šobrīd apspriež tehniskās procedūras, kas ir steidzami jāizstrādā; tādēļ ir arī 
jāizdara grozījumi reglamentā, lai to atspoguļotu.  Tas atšķiras no Parlamenta jau izveidotā 
dokumentu „reģistra”, un tādēļ, lai tos nejauktu, ir jāgroza pašreizējais Reglamenta 192. panta 
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2. punkts.

Visbeidzot, ārkārtīgi svarīgs jautājums attiecas uz nepieciešamību nodrošināt lūgumrakstu 
procedūras principiālu pārskatāmību līdzās juridiski saistošākam noteikumam attiecībā uz 
personas privātās dzīves aizsardzību un konfidencialitāti, ja to ir īpaši lūdzis lūgumraksta 
iesniedzējs. Privātās dzīves aizsardzība attiecas konkrēti uz lūgumraksta iesniedzēja vārdu un 
personas datiem; konfidencialitāte attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja izvirzītā jautājuma 
būtību, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir pieprasījusi neatklāt viņas vārdu.

Par pievienotajiem iepriekšējiem dokumenta projektiem pirms to iesniegšanas koordinatoriem 
notika apspriedes ar politiskajām grupām sekretāru līmenī. Tagad dokumentu, kam pievienoti 
ziņotāja komentāri, Komitejā var apspriest visā pilnībā un konstruktīvi.
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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju tās 
ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Spēkā esošais teksts Grozījumi

Grozījums Nr. 1
191. panta 3. punkts

3. Lūgumraksti jāraksta vienā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām. Citās 
valodās rakstītus lūgumrakstus izskata, ja 
tiem ir pievienots tulkojums vai 
kopsavilkums kādā no Eiropas Savienības 
oficiālajām valodām, uz kuriem 
Parlaments balstās savā darbā.  Sarakstē 
ar lūgumraksta iesniedzēju Parlaments 
izmanto to oficiālo valodu, kurā tulkojums 
vai kopsavilkums iesniegts.

3. Lūgumraksti jāraksta kādā no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām. Citās 
valodās rakstītus lūgumrakstus izskata, ja 
tiem ir pievienots tulkojuma kopsavilkums
kādā no Eiropas Savienības oficiālajām 
valodām. Sarakstē ar lūgumraksta 
iesniedzēju Parlaments izmanto to oficiālo 
valodu, kurā tulkojums vai kopsavilkums 
iesniegts.

Grozījums Nr. 2
191. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Izmeklējot lūgumrakstus, konstatējot 
faktus vai meklējot risinājumus, komiteja 
var organizēt faktu noskaidrošanas vizītes 
uz dalībvalsti vai reģionu, uz kuru attiecas 
lūgumraksts. Faktu noskaidrošanas vizītes 
dalībnieki sagatavo šo vizīšu ziņojumus un 
iesniedz tos komitejai. Tos informācijai 
nosūta arī Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam.
Komiteja var izlemt sākt jebkādas 
turpmākas parlamentāras darbības, ko tā 
uzskata par nepieciešamām.

Pamatojums
Šis grozījums skaidri nosaka procedūru, kādā tiek ziņots attiecībā uz faktu noskaidrošanas 
vizīti, un ļauj komitejai veikt jebkādu turpmāku darbību, ko tā uzskata par nepieciešamu.

Grozījums Nr. 3
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191. panta 5. punkts

5. Vispārējā reģistrā iekļautos 
lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs 
nodod atbildīgajai komitejai, kas izskata, 
vai lūgumraksti attiecas uz Eiropas 
Savienības darbības jomu.

5. Vispārējā reģistrā iekļautos 
lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs 
nodod atbildīgajai komitejai, kas saskaņā 
ar Līguma noteikumiem un 
iepriekšminēto 1. punktu nosaka, vai ir 
konstatēta lūgumrakstu pieņemamība, un 
attiecīgi informē par to lūgumrakstu 
iesniedzējus.

Grozījums Nr. 4
191. panta 6. punkts

6. Lūgumrakstus, kurus atzīst par 
nepieņemamiem, nodod arhīvā.   
Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta 
pamatotu lēmumu.

6. Lūgumrakstus, kurus atzīst par 
nepieņemamiem, nodod arhīvā, un par to 
attiecīgi informē lūgumraksta iesniedzēju.
Iespēju robežās var ieteikt alternatīvus 
apstrīdēšanas līdzekļus.

Grozījums Nr. 5
191. panta 7. punkts

7. Iepriekšējā punktā noteiktajā gadījumā 
komiteja var ieteikt lūgumraksta 
iesniedzējam vērsties attiecīgās dalībvalsts 
vai Eiropas Savienības kompetentajā 
iestādē.

svītrots

Grozījums Nr. 6
191. panta 8. punkts

8. Ja lūgumraksta iesniedzējs nav izteicis 
vēlēšanos, lai viņa lūgumrakstu izskata 
konfidenciāli, to iekļauj publiski pieejamā 
reģistrā.

8. Lūgumraksti pēc reģistrācijas parasti 
kļūst par publiskiem dokumentiem, un 
pārskatāmības nolūkā Parlaments var 
publicēt lūgumraksta iesniedzēja vārdu 
un lūgumraksta saturu.

Grozījums Nr. 7
191. panta 8.a punkts (jauns)
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8.a Neatkarīgi no iepriekšminētā 
8. punkta noteikumiem lūgumraksta 
iesniedzējs var pieprasīt, lai viņa vārds 
netiktu publicēts privātās dzīves 
aizsardzības apsvērumu dēļ, un tādā 
gadījumā Parlamentam ir jārespektē šis 
pieprasījums.

Grozījums Nr. 8
191. panta 8.b punkts (jauns)

8.b Lūgumraksta iesniedzējs var pieprasīt, 
lai viņa lūgumraksts tiktu apstrādāts 
konfidenciāli, un tādā gadījumā 
Parlaments veic piemērotus piesardzības 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka saturs 
netiek publiskots. Lūgumraksta 
iesniedzēju informē, ar kādiem 
konkrētiem nosacījumiem tiks piemērots 
šis noteikumu punkts.

Grozījums Nr. 9
191. panta 9. punkts

9. Ja komiteja to uzskata par vajadzīgu, tā 
var jautājumu nodot izskatīšanai 
ombudam.

svītrots

Grozījums Nr. 10
192. panta -1. punkts(jauns)

-1. Pieņemamus lūgumrakstus komiteja 
izskata parastā kārtībā, vai nu 
apspriežoties kārtējā sanāksmē, vai arī 
izmantojot rakstisko procedūru.  
Lūgumraksta iesniedzēju var uzaicināt 
piedalīties komitejas sanāksmē, ja tiks 
diskutēts par viņa lūgumrakstu, vai arī 
viņš var pieprasīt, lai tiek atļauta viņa 
klātbūtne sanāksmē. Jautājumu par 
lūgumraksta iesniedzēja tiesībām izteikties 
izlemj priekšsēdētājs.
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Grozījums Nr. 11
192. panta 1. punkts

1. Atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot 
ziņojumus vai jebkurā citā veidā izteikt 
savu viedokli par lūgumrakstiem, kurus tā 
ir pasludinājusi par pieņemamiem.

1. Komiteja var nolemt sagatavot 
ziņojumus un pēc savas iniciatīvas 
iesniegt Parlamentam rezolūciju par 
pieņemamu lūgumrakstu, par kuru 
diskutē plenārsēdē pēc tam, kad ir 
saņemta atļauja no kompetentās iestādes.

Komiteja var lūgt citas komitejas 
atzinumu saskaņā ar 46. pantu, it īpaši, ja 
lūgumraksta mērķis ir grozīt spēkā esošos 
tiesību aktus.

Komiteja var lūgt atzinumu citām 
komitejām, kuru īpašā kompetencē 
atrodas izskatāmais jautājums.

Grozījums Nr. 12
192. panta 3. punkts

3. Izskatot lūgumrakstus vai konstatējot 
faktus, komiteja var uzklausīt lūgumrakstu 
iesniedzējus un organizēt vispārēju 
uzklausīšanu vai nosūtīt komitejas 
locekļus konstatēt faktus uz vietas.

3. Izmeklējot lūgumrakstus, konstatējot 
faktus vai meklējot risinājumus, komiteja 
var organizēt faktu noskaidrošanas vizītes 
uz dalībvalsti vai reģionu, uz kuru attiecas 
lūgumraksts.

Komiteja apstiprina šo vizīšu ziņojumus 
un nosūta informāciju priekšsēdētājam.

Grozījums Nr. 13
192. panta 4. punkts

4. Lai sagatavotu atzinumu, komiteja var 
prasīt, lai Komisija tai iesniedz 
dokumentus, sniedz informāciju vai ļauj 
izmantot tās pakalpojumus.

4. Lai sagatavotu atzinumu par 
pieņemamu lūgumrakstu, komiteja var 
prasīt, lai Komisija veic iepriekšēju 
izmeklēšanu, proti, attiecībā uz ietekmi uz 
Eiropas Savienības tiesību aktiem un 
Līguma noteikumiem, iesniedz 
dokumentus, sniedz informāciju vai kā 
citādi palīdz komitejai. Komitejas 
sanāksmēs piedalās Komisijas pārstāvji.

Grozījums Nr. 14
192. panta 5. punkts

5. Vajadzības gadījumā komiteja iesniedz 5. Komiteja var sniegt atzinumu vai 
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Parlamentam balsošanai rezolūcijas 
priekšlikumus par tiem lūgumrakstiem, 
kurus tā ir izskatījusi.

ieteikumu Komisijai, Padomei vai 
attiecīgajai dalībvalsts iestādei, lai sekotu 
rīcība vai atbilde. Tā var iesniegt Padomei 
vai Komisijai apspriešanai plenārsēdes 
debatēs mutisku jautājumu, kam 
pievienota rezolūcija, lai noslēgtu debates.

Komiteja var arī prasīt, lai Parlamenta 
priekšsēdētājs tās atzinumu nodod 
Komisijai vai Padomei.

Grozījums Nr. 15
192. panta 7. punkts

7. Parlamenta priekšsēdētājs lūgumrakstu 
iesniedzējiem paziņo pieņemtos lēmumus
un tos pamato.

7. Lūgumrakstu iesniedzējiem paziņo
komitejas pieņemtos lēmumus un tos 
pamato.
Kad tiek pabeigta pieņemama 
lūgumraksta izskatīšana, to paziņo par 
slēgtu un par to informē lūgumraksta 
iesniedzēju.

Grozījums Nr. 16
193. panta 2. punkts

2. Vispārējā reģistrā iekļauto lūgumrakstu 
nosaukumu un īsu izklāstu, kā arī atzinumus, 
kas izteikti lūgumraksta izskatīšanas gaitā, 
un svarīgākos lēmumus ievieto publiski 
pieejamā datu bāzē, ja lūgumraksta 
iesniedzējs tam piekrīt. Konfidenciālus 
lūgumrakstus nodod glabāšanā Parlamenta 
arhīvā, kur tie ir pieejami visiem deputātiem.

2. Vispārējā reģistrā iekļauto lūgumrakstu 
nosaukumu un īsu izklāstu, kā arī atzinumus, 
kas izteikti lūgumraksta izskatīšanas gaitā, 
un svarīgākos lēmumus ievieto publiski 
pieejamā datu bāzē, ja lūgumraksta 
iesniedzējs tam piekrīt un komitejai ir tam 
nepieciešamie finanšu un tehniskie resursi 
un cilvēkresursi. Konfidenciālus 
lūgumrakstus nodod glabāšanā Parlamenta 
arhīvā, kur tie ir pieejami visiem deputātiem.

Pamatojums

Šajā grozījumā tiek atzīts, cik svarīgs priekšnoteikums, lai varētu izveidot publisku datubāzi, 
ir nepieciešamie resursi.
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