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Grozījums Nr. 19
Panayiotis Demetriou

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. Atbildīgā komiteja pieņemamos 
lūgumrakstus izskata parastā kārtībā, 
apspriežoties kārtējā sanāksmē vai 
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. 
Šā punkta pirmās daļas noteikumus 
piemēro, ja lūgumrakstu var iesniegt 
iepriekšējai izskatīšanai apakškomitejā, 
kas sastāv no pieciem līdz septiņiem 
locekļiem, kuri pēc tam iesniedz savus 
secinājumus komitejai, lai tā lūgumrakstu 
izskatītu galīgi un pieņemtu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ignasi Guardans Cambó

Reglaments
192. pants – 1. punkts

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. Šādu rezolūcijas 
priekšlikumu ne vēlāk kā astoņas nedēļas 
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pēc tā apstiprināšanas komitejā iekļauj 
sesijas darba kārtībā balsošanai bez 
debatēm, ja vien Priekšsēdētāju 
konference nenolemj izņēmuma kārtā 
piemērot 131.a pantu. 

Komiteja var lūgt citas komitejas atzinumu 
saskaņā ar 46. 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.

Or. es

Grozījums Nr. 21
Gérard Onesta

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, kuru, 
piemērojot turpmākos noteikumus, 
uzskata par lūgumraksta iesniedzēju.
Ja šāda iecelšana nav notikusi, par 
lūgumraksta iesniedzēju uzskatāms 
pirmais parakstītājs vai cita piemērota 
persona.
Ja lūgumraksta iesniedzējs nevar pildīt 
savus pienākumus, viņu var aizstāt cits 
lūgumraksta parakstītājs.
[Labojums ziņojuma projekta grozījumā 
Nr. 1]

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Panayiotis Demetriou

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 23
Gérard Onesta

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, jo īpaši sniedzot skaidrojumus par 
Kopienas tiesību piemērošanu vai 
ievērošanu, kā arī sniedzot visu 
informāciju un dokumentus saistībā ar 
lūgumrakstu. Komisijas pārstāvjus aicina 
piedalīties komitejas sanāksmēs.
[Labojums ziņojuma projekta grozījumā 
Nr. 15]

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Gérard Onesta

Reglaments
191. pants – 5. punkts
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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, ja to pieprasa vismaz trešā 
daļa komitejas locekļu.
[Labojums ziņojuma projekta grozījumā 
Nr. 4]

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Panayiotis Demetriou

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, 
saņēmusi koordinatoru ieteikumu, 
vienprātīgi vai ar balsu vairākumu 
nosaka, vai lūgumraksti ir pieņemami 
saskaņā ar EK līguma 194. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ignasi Guardans Cambó

Reglaments
191. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs 
nodod atbildīgajai komitejai. Politiskie 
koordinatori iesniedz komitejai lēmuma 
priekšlikumu par lūgumraksta 
pieņemamību vai nepieņemamību 
saskaņā ar EK līguma 194. pantu. 
Ja atbildīgā komiteja nevar panākt 
vienprātīgu lēmumu par lūgumraksta 
pieņemamību, šo lūgumrakstu atzīst par 
pieņemamu, ja to pieprasa vismaz trešā 
daļa tās locekļu.

Or. es

Grozījums Nr. 27
Gérard Onesta

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 citus iespējamās pārsūdzības 
līdzekļus.
[Labojums ziņojuma projekta grozījumā 
Nr. 5]

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Panayiotis Demetriou

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ignasi Guardans Cambó

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

8.a Neatkarīgi no 8. punkta noteikumiem 
lūgumraksta iesniedzējs privātās dzīves 
aizsardzības apsvērumu dēļ var pieprasīt 
viņa vārdu neizpaust. Parlaments pēc 
saviem ieskatiem lemj par šāda 
pieprasījuma pamatotību un, ja lēmums ir 
noraidošs, to pamato lūgumraksta 
iesniedzējam.

Or. es

Grozījums Nr. 30
Ignasi Guardans Cambó

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 pienācīgus piesardzības pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka saturs netiek izpausts. 
Lūgumraksta iesniedzēju informē, ar 
kādiem konkrētiem nosacījumiem šo 
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noteikumu piemēro.

Or. es

Grozījums Nr. 31
Gérard Onesta

Reglaments
193.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

193.a pants
Pilsoņu iniciatīva

Ja Parlaments ir informēts, ka Eiropas 
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.
[Labojums ziņojuma projekta grozījumā 
Nr. 18]

Or. fr
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