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IEROSINĀJUMI 

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka Komisija sev par šā pilnvaru termiņa prioritāti ir noteikusi mērķi nodrošināt 

labāku regulējumu, un apstiprina vajadzību radīt precīzus, vienkāršus, efektīvus un 

līdzsvarotus ES tiesību aktus, ar kuriem cenšas nodrošināt augsta līmeņa sociālo, vides un 

darba aizsardzību un kurus varēs viegli transponēt un īstenot; 

2. norāda, ka labākas likumdošanas procedūras ES līmenī ar savlaicīgu un ciešāku iestāžu 

savstarpējo sadarbību var radīt priekšnoteikumus konsekventākai un saskaņotākai ES 

tiesību aktu piemērošanai; 

3. uzskata, ka galvenajiem principiem, pēc kuriem ir jāvadās, īstenojot iestāžu nolīgumu par 

labāku likumdošanas procesu, ir jābūt sarunu procesa, jo īpaši attiecībā uz Transatlantisko 

tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) un Visaptverošu ekonomikas un 

tirdzniecības nolīgumu (CETA), kā arī likumdošanas procesa pārredzamības turpmākai 

uzlabošanai un pieņemto tiesību aktu labākai kontrolei; 

4. uzsver, ka sarunas attiecībā uz izstāšanās līgumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

50. pantu arī ir starpiestāžu sarunas; atgādina, ka 50. pantā ir tikai precizēta Eiropadomes 

vai Padomes locekļu piedalīšanās; uzsver, ka Eiropas Parlamenta deputātiem no 

dalībvalsts, kura izstājas, nav liegts piedalīties Parlamenta un komiteju debatēs un 

balsošanā; norāda uz nepieciešamību uzlabot pārredzamību attiecībā uz izstāšanās 

sarunām gan Parlamentā, gan starpiestāžu līmenī; 

5. uzsver, cik svarīgi ir pilnveidot un turpmāk pastiprināt Parlamenta kā viena no 

likumdevējiem nozīmi un nodrošināt vienlīdzību attiecībā uz Padomi, kā arī uzlabot tā kā 

visu ES iestāžu uzraudzības struktūras nozīmi; 

6. uzsver, ka nolūkā nodrošināt ES tiesību aktu efektīvu piemērošanu, šos tiesību aktus ir 

jācenšas izstrādāt tā, lai nodrošinātu, ka tajos noteiktās procedūras atbilst attiecīgā tiesību 

akta pamatuzdevumam un jo īpaši — augstākajam mērķim aizsargāt vidi, ja runa ir par 

vides aizsardzības augsta līmeņa nodrošināšanu 

7. atgādina par daudzajiem lūgumrakstiem, kas ir saņemti attiecībā uz ekonomisko un 

sociālo krīzi, kuru piedzīvoja Eiropas Savienība, un uzskata, ka par prioritāti būtu 

jānosaka tiesību aktu priekšlikumi, ar kuriem atveseļo ekonomiku, cīnās pret bezdarbu un 

nestabilu nodarbinātību un apkaro sociālo nevienlīdzību un nabadzību; 

8. atzīst Lūgumrakstu komitejas veiktā darba lielo nozīmi, izvērtējot ES tiesību aktu kvalitāti 

no tās faktiskās īstenošanas viedokļa, un uzskata to par likumdošanas dokumentu un 

procedūru uzlabošanas uzlabošanas pamatu; šajā sakarībā norāda, ka liela nozīme ir 

patiesai iestāžu sadarbībai ar Komisiju, lai minētos lūgumrakstus izskatītu pienācīgi 

pienācīgi; 

9. mudina izstrādāt efektīvus tiesību aktus, kas būtu vērsti uz nodarbinātības aizsardzības un 

Eiropas konkurētspējas nodrošināšanas pilnveidi, īpašu izmanību pievēršot maziem un 
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vidējiem uzņēmumiem, kas darbojas visās ekonomikas nozarēs; 

10. iebilst pret jebkuru tādu likumdošanas iniciatīvu vai tiesisko regulējumu, kas ir izstrādāts, 

piedaloties ES iestādēm, un kas var novest pie faktiskas nestabilas nodarbinātības darba 

tirgū dominances, pakļaut lielāku skaitu cilvēku riskam nokļūt apstākļos, kas faktiski ir 

zem nabadzības sliekšņa, vai apdraud pamattiesības, kuras ir nostiprinātas ES 

Pamattiesību hartā; 

11. izsaka viedokli, ka, veicot jauno tiesību aktu priekšlikumu ietekmes novērtējumus, būtu 

regulāri jāņem vērā faktiskās sekas, tostarp īstermiņa sekas, uz tādiem mērķiem kā pilsoņu 

pamattiesību aizsardzība, augstāks sociālās integrācijas līmenis, Eiropas integrācijas 

trūkuma radītās izmaksas un tādi nodarbinātības veidi, kas pilnībā aizsargā iedzīvotāju 

sociālās tiesības un tiesības uz atalgojumu, un pienācīga vides aizsardzība; uzskata, ka 

būtu jāiekļauj arī MVU pārbaudes lieta; ir cieši pārliecināts, ka ES ir jāpieņem tiesību akti, 

ar kuriem cenšas nodrošināt augstāko sociālā taisnīguma līmeni; tāpēc to uzskata par 

būtisku, lai visi pasākumi un instrumenti, ko izmanto ES līmenī, tiktu izstrādāti un īstenoti 

veidā, kurā konsekventi un efektīvi apkaro nevienlīdzību, nestabilu nodarbinātību un 

sociālo atstumtību; 

12. aicina plašāk apspriesties ar sociālajiem partneriem jau agrīnā posmā un lielākā mērā 

iesaistīt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, un pienācīgi 

ņemt vērā to viedokli; 

13. konstatē, ka regulāra ietekmes novērtējuma pieņemšana nenozīmē likumdošanas procesa 

depolitizāciju, kas līdz ar to mazinātu Parlamenta — kā ES pilsoņu tiešās gribas 

izpausmes un dažādības īstenā pārstāvja — centrālo nozīmi Savienības demokrātiskā 

darbībā, kā arī nevājina tā likumdošanas pilnvaras, padarot tukšas tā debates vai mazinot 

to lietderību, un neaizvieto tajās pieņemtos politiskos lēmumus; 

14. uzsver, ka, ņemot vērā mērķi nodrošināt pilnīgu pārredzamību lēmumu pieņemšanas 

procesā un visaugstākā līmeņa sociālo taisnīgumu, apspriešanās un ietekmes novērtējumos 

galvenokārt būtu jācenšas iesaistīt iedzīvotājus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas — 

pilnībā un kā galvenos virzītājspēkus — un ir jāveicina tādu tiesību aktu pieņemšana, kas 

pilnībā nodrošina pilsoņu pamattiesību aizsardzību un vides aizsardzību; uzskata, ka 

apspriešanās un ietekmes novērtējumiem jābūt daļai no plašāka demokratizācijas procesa, 

kā rezultātā tiek nodrošināta sabiedrības tieša līdzdalība visos ES lēmumu pieņemšanas 

procesa posmos; 

15. uzskata, ka būtu jāstiprina Komisijas Regulējuma kontroles padomes (RSB) neatkarība un 

ka tās funkcijas būtu jāprecizē, un iesaka izveidot visām trim iestādēm kopīgu struktūru, 

piemēram, konsultatīvu struktūru labāka regulējuma jautājumos; 

16. atzinīgi vērtē EP ekspertu dalību Komisijas Regulējuma kontroles padomes sanāksmēs un 

deleģēto vai īstenošanas aktu projektu regulāru publicēšanu un deleģēto aktu reģistra 

izveidi; 

17. prasa, lai Parlamentu uzaicinātu apmeklēt Padomes darba grupas un Coreper sanāksmes, 

un uzstāj, lai darba programmas Parlamentam tiktu nodotas strukturētā veidā. 
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