
AM\761776LV.doc PE418.195v01-00

LV                                           ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

2008/2169(INI)

13.1.2009

GROZĪJUMI Nr.
1 - 5

Atzinuma projekts
Carlos Carnero González
(PE416.357v01-00)

ar ieteikumiem Komisijai par pamatnostādnēm attiecībā uz priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu
(2008/2169(INI))



PE418.195v01-00 2/5 AM\761776LV.doc

LV                                           ĀRĒJAIS TULKOJUMS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\761776LV.doc 3/5 PE418.195v01-00

                                           ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

Grozījums Nr. 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. turklāt arī atzīmē, ka Parlaments, 
īstenojot pats savas likumdošanas 
iniciatīvas tiesības, var nolemt ierosināt šo 
procedūru un rīkoties saskaņā ar 
ieteikumiem, kuru pamatā ir lūgumraksti, 
ko saņēmusi tā kompetentā komiteja;

4. turklāt arī atzīmē, ka Parlaments var 
nolemt ierosināt šo procedūru un rīkoties 
saskaņā ar ieteikumiem, kuru pamatā ir 
lūgumraksti, ko saņēmusi tā kompetentā 
komiteja;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka šādi pasākumi var labāk 
nodrošināt salīdzināmību starp 
priekšlikumiem, ko Komisijai pirmajā 
instancē iesnieguši pilsoņi, un Parlamenta 
demokrātiski apstiprinātajām prioritātēm 
un priekšlikumiem;

6. uzskata, ka šādi pasākumi var labāk 
nodrošināt salīdzināmību starp 
priekšlikumiem, ko Komisijai pirmajā 
instancē iesnieguši pilsoņi, un Eiropas
Parlamenta demokrātiski apstiprinātajām 
prioritātēm un priekšlikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka Parlamentam jābūt iespējai 
paust savu viedokli par pilsoņu iniciatīvu 
atbilstību un sniegt jebkādus 

7. uzskata, ka Parlamentam jābūt iespējai 
paust savu viedokli par pilsoņu iniciatīvu 
atbilstību, kamēr Komisija sīkāk izstrādā 
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ierosinājumus un ieteikumus, pirms
Komisija sāk sīkāk izstrādāt normatīvo 
tekstu, kura pamatā ir pilsoņu iniciatīva;

normatīvo tekstu, kura pamatā ir pilsoņu 
iniciatīva;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka ir jārisina jautājums par pilsoņu 
iniciatīvu pieņemamību, un šajā sakarībā 
uzskata, ka jāievēro elastība attiecībā uz to, 
kas tieši ir uzskatāms par „vairākām 
dalībvalstīm”, no kurām jāsavāc vairāk par 
miljonu parakstu; tāpat saskaņā ar praksi, 
ko piemēro lūgumrakstiem, uzskata, ka 
iespējai atbalstīt kādu pilsoņu iniciatīvu 
jābūt pieejamai visiem ES pilsoņiem un 
iedzīvotājiem bez kvalifikācijas, neatkarīgi 
no ierobežojumiem attiecībā uz vecumu 
vai citiem diskriminējošiem aspektiem.

8. atzīst, ka ir jārisina jautājums par pilsoņu 
iniciatīvu pieņemamību, un šajā sakarībā 
uzskata, ka jāievēro elastība attiecībā uz to, 
kas tieši ir uzskatāms par „vairākām 
dalībvalstīm”, no kurām jāsavāc vairāk par 
miljonu parakstu; tāpat arī saskaņā ar tā 
praksi, ko piemēro lūgumrakstiem, uzskata, 
ka iespējai atbalstīt kādu pilsoņu iniciatīvu 
jābūt pieejamai visiem ES pilsoņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Diana Wallis

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka ir jārisina jautājums par pilsoņu 
iniciatīvu pieņemamību, un šajā sakarībā 
uzskata, ka jāievēro elastība attiecībā uz to, 
kas tieši ir uzskatāms par „vairākām 
dalībvalstīm”, no kurām jāsavāc vairāk par 
miljonu parakstu; tāpat arī saskaņā ar tā 
praksi, ko piemēro lūgumrakstiem, uzskata, 

8. atzīst, ka ir jārisina jautājums par pilsoņu 
iniciatīvu pieņemamību, un šajā sakarībā 
uzskata, ka jāievēro elastība attiecībā uz to, 
kas tieši ir uzskatāms par „vairākām 
dalībvalstīm”, no kurām jāsavāc vairāk par 
miljonu parakstu; tāpat arī saskaņā ar tā 
praksi, ko piemēro lūgumrakstiem, uzskata, 
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ka iespējai atbalstīt kādu pilsoņu iniciatīvu 
jābūt pieejamai visiem ES pilsoņiem un 
iedzīvotājiem bez kvalifikācijas, neatkarīgi 
no ierobežojumiem attiecībā uz vecumu 
vai citiem diskriminējošiem aspektiem.

ka iespējai atbalstīt kādu pilsoņu iniciatīvu 
jābūt pieejamai visām personām, kam ir 
balsstiesības Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās.

Or. en
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