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TIESĪBAS IESNIEGT LŪGUMRAKSTU

Kopš Māstrihtas līguma stāšanās spēkā ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam ir
tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam sūdzības vai lūguma formā par kādu no
jautājumiem, kurš attiecas uz Eiropas Savienības kompetences jomām. Lūgumrakstus izskata
Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, kura pieņem lēmumu par lūgumrakstu pieņemamību un
ir atbildīga par tajos minēto jautājumu risināšanu.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 20. un 227. pants un ES Pamattiesību hartas
44. pants.

MĒRĶI

Tiesības iesniegt lūgumrakstu ieviesa, lai ES pilsoņi un iedzīvotāji vienkāršā veidā varētu
sazināties ar Eiropas iestādēm, ja viņiem ir jautājumi vai sūdzības.

SASNIEGUMI

A. Principi (LESD 227. pants)
1. Personas, kurām ir tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam
Lūgumraksta iesniegšanas tiesības var izmantot ikviens Eiropas Savienības pilsonis un ikviena
fiziska vai juridiska persona, kas dzīvo vai kuras juridiskā adrese ir kādā no dalībvalstīm, – to
var darīt gan individuāli, gan kolektīvi.
2. Darbības joma
Lai lūgumraksti būtu pieņemami, tiem ir jāattiecas uz Eiropas Savienības kompetences jomām
un lūgumraksta iesniedzējiem individuāli. Šo otro nosacījumu interpretē ļoti plaši.
B. Procedūra
Lūgumrakstu izskatīšanas procedūra ir noteikta Parlamenta Reglamenta 215.–218. pantā un
VI(XX) pielikumā, kuros šī funkcija ir noteikta vienai no Parlamenta komitejām – Lūgumrakstu
komitejai.
1. Lūgumrakstu formālā pieņemamība
Lūgumrakstos ir jāmin katra lūgumraksta iesniedzēja vārds/nosaukums, valstspiederība un
adrese, un tie ir jāraksta vienā no oficiālajām Eiropas Savienības valodām. Tos var iesniegt, vai
nu nosūtot pa pastu papīra formātā, vai elektroniski, izmantojot Eiropas Parlamenta lūgumrakstu
portālu.
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2. Lūgumrakstu pieņemamība no saturiskā viedokļa
Lūgumraksti, kas atbilst šīm noformējuma prasībām, tiek nodoti Lūgumrakstu komitejai, kurai
vispirms ir jāpieņem lēmums par to pieņemamību. Lai to izdarītu, tā pārbauda, vai lūgumraksta
temats attiecas uz kādu no Eiropas Savienības darbības jomām. Ja tas neattiecas uz šīm jomām,
lūgumrakstu atzīst par nepieņemamu. Lūgumraksta iesniedzēju par to informē, pievienojot
lēmuma pamatojumu. Lūgumraksta iesniedzējus bieži vien mudina sazināties ar citu valsts,
Eiropas vai starptautisku struktūru. Statistikas analīze par lūgumrakstiem liecina, ka galvenais
lūgumrakstu nepieņemamības iemesls ir tas, ka lūgumrakstu iesniedzēji jauc Eiropas Savienības
un dalībvalsts kompetenci un neizprot Eiropas Savienības un Eiropas Padomes kompetenci, kā
arī nepārzina vēršanās pie instancēm un tiesību aizsardzības iespējas.
Lūgumrakstu izskatīšana
Lūgumrakstu komiteja parasti lūdz Komisiju sniegt attiecīgu informāciju vai atzinumu par
lūgumraksta iesniedzēja minētajiem jautājumiem. Komiteja nereti apspriežas arī ar citām
Parlamenta komitejām, jo īpaši par lūgumrakstiem, kuros aicināts grozīt spēkā esošos
tiesību aktus. Lūgumrakstu komiteja var papildus tam rīkot uzklausīšanas (šā sasaukuma
laikā notika uzklausīšanas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tiesībām iesniegt lūgumrakstu,
invaliditāti, Pamattiesību hartas 51. pantu, informācijas pārredzamību un brīvību, Savienības
pilsonību un brīvu pārvietošanos) vai nosūtīt savus locekļus faktu konstatēšanas braucienā
uz attiecīgajām vietām (šā sasaukuma laikā uz Apvienoto Karalisti, Spāniju un Slovākiju).
Ja ir apkopots pietiekami daudz informācijas, lūgumrakstu iekļauj Lūgumrakstu komitejas
sanāksmes darba kārtībā un uz šo sanāksmi uzaicina ierasties lūgumraksta iesniedzēju,
Komisijas un dalībvalstu pārstāvjus. Šajā sanāksmē lūgumraksta iesniedzējs(-a) izklāsta
savu lūgumrakstu, Komisija mutiski izsaka savu viedokli un paskaidro rakstisko atbildi uz
lūgumrakstā skartajiem jautājumiem un uzstāties var arī attiecīgo dalībvalstu pārstāvji, ja viņi
to vēlas. Lūgumrakstu komitejas locekļiem pēc tam ir iespēja uzdot Komisijas pārstāvim un
lūgumraksta iesniedzējam(-ai) jautājumus.
3. Turpmākā rīcība
Turpmākā rīcība ir atkarīga no konkrētā gadījuma:
— Ja lūgumraksts attiecas uz konkrētu gadījumu, kurš ir jāizskata atsevišķi, Lūgumrakstu

komiteja var sazināties ar attiecīgajām iestādēm vai amatpersonām vai noregulējumu
panākt ar attiecīgās dalībvalsts pastāvīgās pārstāvniecības starpniecību.

— Ja lūgumraksts attiecas uz vispārējas nozīmes jautājumu, piemēram, ja Komisija konstatē,
ka ir pārkāptas Eiropas Savienības tiesības, var tikt ierosināta pienākumu neizpildes
procedūra. Šī procedūra var noslēgties, Eiropas Savienības Tiesai pieņemot spriedumu, uz
kuru lūgumraksta iesniedzējs pēc tam var atsaukties.

— Lūgumraksts var kalpot par Parlamenta vai Komisijas politiskas rīcības pamatu.

Jebkurā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs saņem izsmeļošu atbildi par veiktās darbības
rezultātiem.
C. Gada darbības pārskats
Gada darbības pārskatu par 2015. gadu izstrādāja Ángela Vallina (GUE/NGL, Spānija), un
to pieņēma 2016. gada 15. decembra plenārsēdē. Ziņojumā ir uzsvērts, ka lūgumraksti ir
izšķiroši svarīgi, lai nodrošinātu līdzdalības demokrātiju un konstatētu likumu robus un
pārkāpumus, kas pieļauti, dalībvalstīm transponējot un īstenojot ES tiesības. Parlaments
konstatē, ka virknes lūgumrakstu dēļ nācās rīkoties likumdošanas un politikas jomā, tika
ierosinātas EU pilot lietas, prelimināro nolēmumu lietas un pienākumu neizpildes lietas, un
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prasa, lai Komisija rīkotos proaktīvāk, garantējot efektīvu ES tiesību un Pamattiesību hartas
piemērošanu. Tas pieprasa arī lielāku pārredzamību attiecībā uz Komisijas vēršanos pret
dalībvalstīm saistībā ar iespējamajiem ES tiesību pārkāpumiem, jo īpaši, ja lietas ir ierosinātas,
pamatojoties uz lūgumrakstiem. Lūgumrakstu komiteja īpaši aktīvi darbojās 2015. gadā tādās
jomās kā pamattiesības (invaliditāte, bērnu tiesības, diskriminācija, minoritātes, iespējas panākt
tiesiskumu tiesā), vide un dzīvnieku labturība, iekšējais tirgus, darba tiesiskās attiecības,
migrācija, tirdzniecības nolīgumi, sabiedrības veselība, hipotēku regulējums un riskanti finanšu
instrumenti Spānijā. Faktu konstatēšanas braucieni, atklātas uzklausīšanas, tāda tīmekļa portāla
izveide, kurā var iesniegt lūgumrakstus, SOLVIT un sadarbība un dialogs ar dalībvalstu
parlamentiem un iestādēm – jo īpaši ar Eiropas Ombudu – tiek minēti kā līdzekļi, ar kuriem
nodrošina to, ka jautājumi, par kuriem iedzīvotāji sūdzas lūgumrakstos, tiek atrisināti un
novērsti.

Parlamenta saņemto lūgumrakstu skaits vienā gadā

Parlamentārais
gads Kopā[1] Pieņemti Nepieņemami

2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Galvenie lūgumrakstu temati

2015 2014

Joma Lūgumrakstu
skaits % Joma Lūgumrakstu

skaits %

Vide 174 9,2 Tieslietas 300 8,3
Tieslietas 142 7,5 Vide 284 7,8
Iekšējais tirgus 139 7,3 Iekšējais tirgus 266 7,3
Pamattiesības 84 4,4 Pamattiesības 208 5,7
Transports 84 4,4 Veselība 173 4,8
Veselība 78 4,1 Sociālie aspekti 158 4,4
Nodarbinātība 74 3,9 Transports 117 3,2

Sociālie aspekti 60 3,2 Izglītība un
kultūra 113 3,1

Izglītība un
kultūra 57 3,0 Nodarbinātība 108 3,0

Īpašums un tā
atgriešana 32 1,7 Īpašums un tā

atgriešana 55 1,5

[1]Pieņemamo un nepieņemamo lūgumrakstu summa var dažkārt atšķirties no kopējā iesniegto lūgumrakstu skaita, jo vēl nav pieņemti lēmumi par dažu
lūgumrakstu pieņemamību.
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Cita 974 51,3 Cita 1 844 50,9

Lūgumrakstu skaits valstu griezumā

2015 2014

Valsts Lūgumrakstu
skaits % Valsts Lūgumrakstu

skaits %

Eiropas
Savienība 491 29,7 Eiropas

Savienība 908 28,9

Spānija 213 12,9 Spānija 449 14,3
Itālija 203 12,3 Vācija 271 8,6
Vācija 153 9,3 Itālija 248 7,9
Rumānija 104 6,3 Rumānija 199 6,3

Polija 57 3,5 Apvienotā
Karaliste 109 3,5

Cita 431 26,0 Cita 1 071 34,0

Lūgumrakstu iesniegšanas veids

2015 2014
Lūgumrakstu
iesniegšanas
veids

Lūgumrakstu
iesniegšanas
veids

%
Lūgumrakstu
iesniegšanas
veids

Lūgumrakstu
iesniegšanas
veids

%

E-pasts 992 69,3 E-pasts 2 174 80
Vēstule 439 30,7 Vēstule 540 20

Ottavio Marzocchi
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