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IEROSINĀJUMI 

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atkārtoti pauž uzskatu, ka ES tiesību ieviešanas un īstenošanas problēmas pastāv jau 

izsenis, un atbalsta kopējo ES noteikumu efektīvu piemērošanu dalībvalstīs — tas ir ļoti 

svarīgi, lai stiprinātu Savienības uzticamību un apmierinātu iedzīvotāju vēlmes attiecībā 

uz priekšrocībām, kādas ES var viņiem sniegt; 

2. uzsver Komisijas būtiski svarīgo lomu ES tiesību aktu piemērošanas uzraudzīšanā un gada 

pārskata iesniegšanā Parlamentam un Padomei; papildus datiem par ES direktīvu 

ieviešanu nākamajā Komisijas gada pārskatā aicina Komisiju sniegt datus par ES regulu 

īstenošanu un aicina to arī turpmāk aktīvi izstrādāt dažādus instrumentus, ar kuriem 

uzlabo ES tiesību aktu ieviešanu, īstenošanu un ievērošanu dalībvalstīs; 

3. atzīst, ka Parlamentam arī ir izšķiroši svarīga loma, jo tas īsteno politisku pārraudzību pār 

to, kā Komisija piemēro tiesību aktus, pārbauda gada pārskatus par ES tiesību aktu 

īstenošanu un izstrādā attiecīgās parlamentārās rezolūcijas; liek priekšā, ka Parlaments arī 

turpmāk varētu sekmēt ES tiesību aktu savlaicīgu un precīzu transponēšanu, likumdošanas 

lēmumu pieņemšanas procesā apmainoties ar speciālajām zināšanām, izmantojot agrāk 

izveidotus sakarus ar dalībvalstu parlamentiem; 

4. atgādina, cik svarīgi ir lūgumraksti un jautājumi, kurus Parlaments saņem saskaņā ar 

LESD 227. pantu, jo, pamatojoties uz šiem lūgumrakstiem un jautājumiem, Komisija bieži 

vien pret dalībvalstīm sāk pienākumu neizpildes procedūras; uzsver, ka fizisko personu 

sūdzības ir viens no galvenajiem veidiem, kā tiek atklāti ES tiesību vājie aspekti, trūkumi 

un pārkāpumi no dalībvalstu puses, un tās ir viens no Komisijas informācijas avotiem; 

konstatē, ka 2014. gadā sabiedrības, uzņēmumu, NVO un citu organizāciju pārstāvji 

aizvien ļoti aktīvi ziņoja par iespējamiem ES tiesību aktu pārkāpumiem un ka tā rezultātā 

kopīgais to sūdzību skaits, par kurām 2014. gadā tika ierosinātas lietas, palielinājās par 

aptuveni 5,7 % un tika sākta 1 208 jaunu tiešsaistes platformas EU Pilot lietu izskatīšana; 

vienlaikus pieņem zināšanai 2014. gadā izskatīto sūdzību un EU Pilot lietu skaitu un 

atzinīgi vērtē to, ka 75 % no EU Pilot lietām ir atrisinātas sekmīgi, kas liecina par to, ka tā 

ir ātrs un efektīvs problēmu risināšanas līdzeklis; 

5. atzīst ietekmi, kāda ir ES tiesību aktu efektīvai piemērošanai uz ES iestāžu uzticamības 

stiprināšanu; atzinīgi vērtē to, cik liela uzmanība Komisijas gada pārskatā ir pievērsta 

iedzīvotāju, uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesniegtajiem 

lūgumrakstiem, jo tie papildus primārajam demokrātiskajam gribas paušanas veidam — 

vēlēšanām un referendumiem — ir uzskatāmi par svarīgu sekundāro veidu, kā uzraudzīt 

ES tiesību aktu piemērošanu un tajos atrast iespējamas nepilnības, iedzīvotājiem pašiem 

darot zināmu savu viedokli un pieredzi, kas ir viena no Lisabonas līgumā nostiprinātajām 

pamattiesībām un ir svarīga Eiropas pilsonības institūta sastāvdaļa;  

6. norāda, ka tas, ka dalībvalstis ES tiesības īsteno un transponē atšķirīgi, nepārtraukti rada 

šķēršļus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši tiem, kas vēlas izmantot iekšējā tirgus 

priekšrocības un dzīvot, strādāt, veikt uzņēmējdarbību vai studēt citā dalībvalstī; uzsver, 

ka nokavēta transponēšana arī nelabvēlīgi ietekmē juridisko noteiktību; atkārtoti pauž 
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savu nostāju, ka Komisijai ES tiesību aktu ievērošana būtu jāpadara par īstenu politisko 

prioritāti, efektīvi sadarbojoties ar iestādēm, jo īpaši ar Padomi, piemēram, regulāri 

izmantojot atbilstības tabulas, kā arī ar dalībvalstīm un citām ieinteresētām personām; 

uzsver, ka galvenās atbildīgās par ES tiesību aktu pareizu ieviešanu un piemērošanu ir 

dalībvalstis; 

7. atzinīgi vērtē lūgumrakstu iesniedzējiem paredzētās administratīvās garantijas, piemēram, 

par informācijas savlaicīgu sniegšanu un paziņošanu attiecībā uz viņu sūdzībām, kā 

Lūgumrakstu komiteja to cita starpā pieprasīja savā 2015. gada atzinumā par iepriekš 

minēto pārskatu; tomēr pauž nožēlu par to, ka Komisija, kad tai tiek uzdots dot atzinumu, 

daudzu lūgumrakstu gadījumos atbildes nesniedz laikus, un mudina to uzlabot tās 

patlabanējo pieeju, lai nodrošinātu iedzīvotāju savlaicīgu un pienācīgu informēšanu par 

visām darbībām un pasākumiem, kas tiek veikti, reaģējot uz viņu sūdzību izskatīšanu; 

uzsver, ka to, cik kvalitatīvi tā izskata katru atsevišķo lūgumrakstu, nekādā ziņā nedrīkst 

ietekmēt saņemto lūgumraksta skaita pieaugums; 

8. konstatē EU Pilot projekta pozitīvo ietekmi gan uz informācijas apmaiņu starp Komisiju 

un dalībvalstīm, gan to problēmu risināšanu, kas saistītas ar ES tiesību aktu piemērošanu 

valsts līmenī, un aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst to lēmumu praktiskajai 

īstenošanai un iekšējai pārskatīšanai, kas ir pieņemti EU Pilot procesā; uzsver, ka arī šādā 

veidā var gūt vērtīgu informāciju attiecībā uz izskatīšanas procesā esošiem lūgumrakstiem 

un aicina Komisiju iesaistīt lūgumrakstu iesniedzējus to EU Pilot lietu izskatīšanā, kas ir 

ierosinātas, pamatojoties uz lūgumrakstiem, tostarp, lai atvieglotu attiecīgo lūgumrakstu 

iesniedzēju un dalībvalstu iestāžu dialogu; atzinīgi vērtē dalībvalstu pieaugošos centienus 

atrisināt pārkāpumu lietas, pirms tās tiek skatītas Tiesā; konstatē, ka prejudiciālie 

nolēmumi var palīdzēt noskaidrot jautājumus par ES tiesību aktu piemērošanu un var 

novērst pienākumu neizpildes procedūras; 

9. prasa, lai Parlaments un jo īpaši Lūgumrakstu komiteja veicinātu izpratnes veidošanas 

kampaņas par sistēmu, saskaņā ar kuru iedzīvotāji var iesniegt sūdzības par ES tiesību 

aktu pārkāpumiem, EU Pilot projektu un pienākumu neizpildes procedūrām, sniedzot 

minēto līdzekļu plašākas izmantošanas iespējas un sekmējot sabiedrības iespējas iepazīties 

ar informāciju Parlamenta tīmekļa vietnē; 

10. atzinīgi vērtē Komisijas dienestu apņemšanos stiprināt informācijas apmaiņu ar 

Lūgumrakstu komiteju un atkārtoti prasa gan uzlabot abu pušu saziņu, jo īpaši attiecībā uz 

Komisijas uzsāktajām un īstenotajām pienākumu neizpildes procedūrām, tostarp attiecībā 

uz EU Pilot procedūru, gan arī censties Lūgumrakstu komitejai sniegt informāciju 

saprātīgā termiņā, tādējādi ļaujot tai efektīvāk atbildēt uz iedzīvotāju pieprasījumiem; 

atgādina tās vairākkārt Komisijai adresētos prasījumus Komisijas uzraudzības un 

likumdošanas darbā ņemt vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumus un konstatējumus; 

11. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir uzlabojusi iedzīvotāju informēšanu par viņu tiesībām un 

piemērotiem tiesību aizsardzības mehānismiem, izmantojot tīmekļa vietnes, datubāzes, 

vienkāršākas sūdzību formas un problēmrisināšanas tiešsaistē paņēmienus, kuri sekmē 

lielāku pārredzamību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē lēmumu par pienākumu neizpildi labāku 

pieejamību tiešsaistē un atjaunoto portāla Europa tīmekļa sadaļu „ES tiesību aktu 

piemērošana”, kurā iedzīvotājiem tiek sniegta nozīmīga informācija par to, kā dalībvalstīs 

tiek piemēroti ES tiesību akti un kā iesniegt sūdzību; uzsver, ka ir nepieciešami papildu 
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pasākumi, lai labāk informētu par ES tiesību aktu piemērošanu un problēmu risināšanas 

līdzekļiem un uzlabotu ES iedzīvotāju un uzņēmumu iesniegto sūdzību par ES tiesību aktu 

pārkāpumiem izskatīšanu; 

12. aicina Komisiju apvienot vienā maģistrālā vietnē visus dažādos portālus, kontaktpunktus 

un informācijas tīmekļa vietnes, lai iedzīvotāji tajā tiešsaistes režīmā varētu viegli piekļūt 

sūdzību iesniegšanas veidlapām un lietotājiem draudzīgā veidā iepazīties ar pienākumu 

neizpildes izskatīšanas procedūrām; papildus tam prasa, lai Komisija, izstrādājot savu 

nākamo uzraudzības pārskatu, sniegtu izsmeļošāku informāciju par šo portālu 

izmantošanu; 

13. pauž nožēlu, ka ES iedzīvotāju iesniegtie lūgumraksti joprojām attiecas uz ES tiesību aktu 

pārkāpumiem; uzsver, ka lūgumrakstus iesniedz galvenokārt par iespējamiem ES tiesību 

aktu pārkāpumiem pamattiesību jomā, tostarp tādu cilvēku pamattiesību pārkāpumiem, 

kuri pieder pie mazākumiem un personu ar invaliditāti kategorijas, par diskrimināciju, cita 

starpā valstspiederības dēļ, iekšējo tirgu, pārvietošanās brīvību, pārvadājumiem, vidi, 

izglītību, nodarbinātību un veselības aprūpi; uzskata, ka šie lūgumraksti liecina par vēl 

arvien biežiem un plaši izplatītiem ES tiesību aktu novēlotas vai nepilnīgas 

transponēšanas, vai nepareizas piemērošanas gadījumiem, un uzsver, ka dalībvalstīm ES 

tiesību akti ir jāievieš un jāizpilda efektīvi un ka, pieņemot tiesību aktus, būtu pilnībā 

jāņem vērā ES Līgumos un Pamattiesību hartā nostiprinātās pamatvērtības un 

pamatprincipi; aicina dalībvalstis ievērojami uzlabot informācijas apmaiņas ar 

Lūgumrakstu komiteju un sniegto paskaidrojumu kvalitāti; uzsver, ka Lūgumrakstu 

komitejas sanāksmēs ir jāpiedalās dalībvalstu pārstāvjiem un ar viņiem ir jāīsteno 

līdzsvarots dialogs par attiecīgajiem lūgumrakstiem; iesaka efektīvāk izmantot novēršanas 

mehānismus; 

14. atgādina, ka fizisku personu lūgumrakstos bieži ir pievērsta uzmanība policijas un tiesu 

iestāžu sadarbībai krimināllietās (agrāk pazīstama kā „trešais pīlārs”); konstatē to, ka, 

izskatot vairākus lūgumrakstus, bieži tiek atklāti hroniski trūkumi, piemēram, ilgstoši 

procesi dalībvalstu tiesās, kurās skata lietas par ES tiesībām; uzsver Eiropas Savienības 

Tiesas prejudiciālā nolēmuma noderību un piemērotību, jo tas kalpo par orientieri šajās 

lietās, un pauž nožēlu, ka dalībvalstu tiesas šo tiesību institūtu izmanto ļoti maz; tādēļ 

atzinīgi vērtē Komisijas kompetences paplašināšanu, no 2014. gada 1. decembra tajā 

iekļaujot policijas un tiesu iestāžu sadarbību; atgādina, ka lūgumrakstu izskatīšana un 

lēmumu pieņemšana par tiem ir neatkarīga un ka tā pēc sava rakstura atšķiras no 

dalībvalstu tiesu procesiem; 

15. uzsver to, cik svarīgi ir īstenošanas plāni, ko Komisija ir pieņēmusi nolūkā palīdzēt 

dalībvalstīm un tām sniegt orientierus, lai tās savlaicīgi, precīzi un pareizi transponētu ES 

direktīvas, — to savlaicīga, precīza un pareiza transponēšana ir jānodrošina, lai ES 

darbotos efektīvi un ilgtspējīgi; atzinīgi vērtē nozīmi, kāda ir piešķirta labāka regulējuma 

programmai, un pieņem zināšanai to, ka ES normatīvo atbilstību uzrauga ar normatīvās 

atbilstības un izpildes programmas palīdzību gada pārskatā par Savienības tiesību aku 

piemērošanu; aicina Komisiju ES tiesību aktu seku izvērtēšanā aktīvi iesaistīt visas 

ieinteresētās personas, tostarp sociālos partnerus, patērētāju apvienības, NVO un 

uzņēmumus, (ex ante posmā) veikt samērīguma un subsidiaritātes principu pārbaudi un 

(ex post posmā) pārbaudīt to īstenošanu; aicina Komisiju savā novērtējumā iekļaut tā 

administratīvā sloga noteikšanu un samazināšanu, ar ko saskaras iedzīvotāji, un ņemt vērā 
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plašāku ES tiesību aktu ietekmi uz ekonomiku, sabiedrību un vidi, un apsvērt ES tiesību 

aktu priekšrocības un vērtības; atgādina Komisijai par to, ka tad, ka tā pārbauda ES tiesību 

aktu piemērošanu, tai ir jāievēro vienādas attieksmes pret dalībvalstīm un objektivitātes 

principi; cer, ka ES tiesību aktu kvalitāte uzlabosies un ka tā labvēlīgi ietekmēs iesniegto 

lūgumrakstu skaitu; 

16. uzsver, ka, Komisijai pārbaudot lūgumrakstus par pamattiesību jautājumiem, būtu jāīsteno 

drosmīgāka pieeja un jāņem vērā subsidiaritātes princips. 
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