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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

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

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja … vēstuli,

– ņemot vērā 2007. gada 13. novembra lēmumu par Parlamenta Reglamenta grozījumiem 
atbilstīgi Deputātu nolikumam1,

– ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas 
atzinumu (A6-0000/2008),

1. nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2. norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

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, kurš tiek 
uzskatīts par lūgumraksta iesniedzēju, lai 
īstenotu turpmākos noteikumus.
Ja šāda iecelšana nav notikusi, par 
lūgumraksta iesniedzēju uzskatāms 
pirmais parakstītājs vai cita piemērota 
persona.

Or. en

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0500.
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Grozījums Nr. 2

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

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. 

Or. en

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 kopsavilkums
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.
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Or. en

Pamatojums

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

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, ja vismaz ceturtdaļa 
komitejas locekļu to pieprasa.

Or. en

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
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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 un par to 
attiecīgi informē lūgumraksta iesniedzēju.
Ja iespējams, var ieteikt alternatīvus 
iespējamās pārsūdzības līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 6

Reglaments
191. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījumu ierosinājusi Lūgumrakstu komiteja savā atzinumā par 2006/2209(REG).

Grozījums Nr. 7

Reglaments
191. pants – 8. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

8. Ja lūgumraksta iesniedzējs nav izteicis 
vēlēšanos, lai viņa lūgumrakstu izskata 

8. Lūgumraksti pēc reģistrācijas parasti 
kļūst par publiskiem dokumentiem, un 
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konfidenciāli, to iekļauj publiski pieejamā 
reģistrā.

Parlaments pārredzamības nolūkā var 
publicēt lūgumraksta iesniedzēja vārdu 
un lūgumraksta saturu.

Or. en

(Tiek atjaunota teksta redakcija, kāda bija 6. grozījumam, kas iekļauts Lūgumrakstu 
komitejas 2007. gada 20. decembrī pieņemtajā atzinumā (PE 398.331 v04-00, 
FDR AD/702465)).

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 vai viņas vārds netiktu 
publicēts viņa vai viņas privātās dzīves 
aizsardzības apsvērumu dēļ; tādā 
gadījumā Parlamentam ir jāņem vērā šis 
pieprasījums.

Or. en

(Ar nelielām izmaiņām tiek atjaunota teksta redakcija, kāda bija 7. grozījumam, kas iekļauts 
Lūgumrakstu komitejas 2007. gada 20. decembrī pieņemtajā atzinumā (PE 398.331 v04-00, 
FDR AD/702465)).

Grozījums Nr. 9

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

8.b Lūgumraksta iesniedzējs var pieprasīt, 
lai viņa vai viņas lūgumrakstu izskata 
konfidenciāli; tādā gadījumā 
Parlamentam jāveic piemēroti 
piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka saturs netiek publiskots. Lūgumraksta 
iesniedzēju informē, ar kādiem 
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konkrētiem nosacījumiem šo noteikumu 
piemēro.

Or. en

(Ar nelielām izmaiņām tiek atjaunota teksta redakcija, kāda bija 8. grozījumam, kas iekļauts 
Lūgumrakstu komitejas 2007. gada 20. decembrī pieņemtajā atzinumā (PE 398.331 v04-00, 
FDR AD/702465)).

Grozījums Nr. 10

Reglaments
191. pants – 9. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījumu ierosinājusi Lūgumrakstu komiteja savā atzinumā par 2006/2209(REG).

Grozījums Nr. 11

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. 
Tiesības izteikties lūgumrakstu 
iesniedzējiem piešķir sanāksmes vadītājs.
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Or. en

(Tiek atjaunota teksta redakcija, kāda bija 10. grozījumam, kas iekļauts Lūgumrakstu 
komitejas 2007. gada 20. decembrī pieņemtajā atzinumā (PE 398.331 v04-00, 
FDR AD/702465)).

Grozījums Nr. 12

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. Attiecībā uz pieņemamu lūgumrakstu
komiteja var pieņemt lēmumu sagatavot 
patstāvīgu ziņojumu saskaņā ar 
Reglamenta 45. panta 1. punktu vai 
iesniegt Parlamentam īsu rezolūcijas 
priekšlikumu, ja Priekšsēdētāju 
konference neiebilst. Šādi rezolūcijas 
priekšlikumi ne vēlāk kā astoņas nedēļas 
pēc to apstiprināšanas komitejā ir 
jāiekļauj 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 146. pantu, it īpaši, ja 
lūgumraksta mērķis ir grozīt spēkā esošos 
tiesību aktus.

Komiteja var lūgt atzinumu citām 
komitejām, kuras ir īpaši kompetentas 
izskatāmajā jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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 

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

Or. en

Pamatojums

Sk. 1. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 14

Reglaments
192. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

3. Rūpīgi izvērtējot lūgumrakstus, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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 veic 
iepriekšēju izmeklēšanu, īpaši par 
jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas 
Savienības tiesību aktu piemērošanu vai 
ievērošanu, iesniedz dokumentus, sniedz 
informāciju vai palīdz komitejai citādā 
veidā. Komisijas pārstāvji piedalās 
komitejas sanāksmēs.
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Or. en

Grozījums Nr. 16

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 priekšsēdētājs 
nosūta tās atzinumu vai ieteikumu 
Komisijai, Padomei vai attiecīgajai 
dalībvalsts iestādei, lai sekotu rīcība vai 
atbilde.

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

Or. en

Grozījums Nr. 17

Reglaments
192. pants – 7. punkts

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.

Or. en

(Tiek atjaunota teksta redakcija, kāda bija 15. grozījumam, kas iekļauts Lūgumrakstu 
komitejas 2007. gada 20. decembrī pieņemtajā atzinumā (PE 398.331 v04-00, 
FDR AD/702465)).
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Grozījums Nr. 18

Reglaments
193.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

193.a pants
Pilsoņu iniciatīva

Ja Parlaments tiek informēts, ka Eiropas 
Komisija saskaņā ar ES līguma 11. panta 
4. punktu ir aicināta iesniegt tiesību akta 
priekšlikumu, jautājumu paziņo par 
lūgumrakstiem atbildīgajai komitejai, 
kura var veidot dialogu ar Komisiju par šo 
tematu.
Par lūgumrakstiem atbildīgā komiteja var 
aicināt vienu vai vairākus tās locekļus 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu saskaņā 
ar Reglamenta 39. panta 1.a punktā 
paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir palielināt iespējas Parlamentam rīkoties pilsoņu iniciatīvas agrīnā 
posmā, pirms Komisija iesniedz tiesību akta priekšlikumu. 

Šim grozījumam nav juridiska spēka, kamēr nestājas spēkā Lisabonas līgums un Parlamenta 
lēmums par Parlamenta Reglamenta grozījumiem atbilstīgi Deputātu nolikumam (Pieņemtie 
teksti, P6_TA(2007)0500, 13.11.2007.).
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