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IEROSINĀJUMI 

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. atzīst, ka Lūgumrakstu komiteja nodrošina ES iedzīvotāju, uzņēmumu un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju lietderīgu saiti ar ES iestādēm, jo īpaši tagad, kad ES piedzīvo 

grūtus laikus; uzsver svarīgo ieguldījumu, ko iedzīvotāju pamattiesību pilnīga aizsardzība, 

efektīvi piemērojot ES tiesības, sniedz Savienības tēla un uzticamības uzlabošanā; 

2. atzīst, ka lūgumraksti ir nepastarpinātas informācijas svarīgs avots ne tikai par 

pārkāpumiem un trūkumiem ES tiesību aktu piemērošanā dalībvalstīs, bet arī par 

iespējamām nepilnībām ES tiesību aktos un iedzīvotāju priekšlikumiem par jauniem 

tiesību aktiem, kurus varētu pieņemt, vai iespējamiem spēkā esošo tiesību aktu 

uzlabojumiem; apstiprina, ka efektīva lūgumrakstu izskatīšana pārbauda un galu galā 

uzlabo Komisijas un Parlamenta spēju reaģēt uz problēmām, kas ir saistītas ar 

transponēšanu un nepareizu piemērošanu, tās novērst; konstatē, ka Komisija ir iecerējusi 

ES tiesību aktu īstenošanu uzskatīt par prioritāti, lai iedzīvotāji varētu gūt labumu no tās 

ikdienas dzīvē; uzsver vajadzību nodrošināt, lai lēmumu pieņemšanas procesi un 

pārvaldes iestādes būtu pārredzami, objektīvi un neatkarīgi; 

3. atzinīgi vērtē to, ka galvenā uzmanība Komisijas gada ziņojumā ir pievērsta ES tiesību 

aktu izpildei; norāda, ka lūgumrakstu iesniedzēji diemžēl bieži sūdzas par ES tiesību aktu 

pārkāpumiem, jo īpaši tādās jomās kā vide, tieslietas, pamattiesības, iekšējais tirgus, 

transports, veselība, nodarbinātība un sociālie jautājumi, izglītība un kultūra; vērš 

uzmanību uz to, ka šajā ziņojumā ir uzsvērts, kādā veidā Komisija 2015. gadā politiskās 

prioritātes ir sadalījusi pa jomām; uzsver, ka nokavēta īstenošana negatīvi ietekmē 

juridisko noteiktību; 

4. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis nodrošināt ES noteikumu par personu brīvu 

pārvietošanos stingru izpildi, jo īpaši garantējot saistīto ekonomisko, sociālo un kultūras 

tiesību pilnīgu aizsardzību; atgādina — līdzās tam, ka personu pārvietošanās brīvība ir 

viena no ES pamatbrīvībām un ir uzskatāma par neatņemamu ES pilsonības institūta 

sastāvdaļu, pieņemot, ka tiek pilnībā aizsargātas pamattiesības, tā ir arī ļoti svarīga no ES 

pilsoņu un viņu ģimeņu viedokļa, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi sociālajam 

nodrošinājumam, un viņu priekšstatiem par ES, un to var uzskatīt par bieži atkārtojošos 

tēmu lūgumrakstos; 

5. ar bažām konstatē, ka atsevišķas dalībvalstis izvairās pildīt pienākumus patvēruma un 

migrācijas jomā; atzinīgi vērtē Komisijas stingro nostāju pret dalībvalstīm attiecībā uz ES 

tiesību aktu piemērošanu patvēruma un migrācijas jomā; atgādina, ka, ņemot vērā 

migrācijas plūsmas uz Eiropu, ES saskaras ar vēl nebijušu juridisku, politisku un 

humanitāru problēmu; pauž nožēlu par to, ka ES nepilda savu apņemšanos bēgļu sadales 

jomā, un to, ka dalībvalstis neievēro savu pienākumu uzņemt zināmu skaitu bēgļu; aicina 

dalībvalstis, uzņemot un pārdalot bēgļus, ņemt vērā arī starptautiskās cilvēktiesību 

konvencijas; pauž cerību, ka Komisija regulāri uzraudzīs, kā dalībvalstis īsteno Eiropas 

programmu migrācijas jomā; atgādina par to, ka efektīva ES migrācijas politika ir jābalsta 

uz atbildības un solidaritātes līdzsvaru dalībvalstu starpā; 
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6. pauž dziļu nožēlu par to, ka pienākumu neizpildes procedūras NIF 2014/4231 par līgumu 

uz noteiktu laiku nepareizu izmantošanu Itālijas vispārējā publiskajā pārvaldē īstenošanā, 

pārkāpjot Direktīvu 1999/70/EK, ir pieļauts vairākkārtējs nokavējums; prasa, lai Komisija 

šo lietu izskatītu maksimāli ātri nolūkā garantēt ES normatīvu pareizu piemērošanu, 

pilnībā aizsargājot iedzīvotāju tiesības; 

7. norāda, ka taupības politika un ar to saistītie samazinājumi, kurus dalībvalstis ir veikušas 

savās valsts pārvaldēs un tieslietu sistēmā, ir samazinājuši pilsoņu tiesību aizsardzības 

līmeni un vienlaikus ir padarījuši smagākas problēmas, kas rodas, nespējot pareizi 

transponēt ES tiesību aktus; 

8. norāda, ka Komisija ir ķērusies pie gaisa sliktās kvalitātes problēmas Eiropā risināšanas, 

par kuru vairākas reizes ir sūdzējušies pilsoņi, iesniedzot lūgumrakstus, jo Komisija ir 

sākusi dažas pienākumu neizpildes procedūras par Direktīvas 2008/50/EK pārkāpumu, 

pamatojoties uz to, ka nemitīgi tiek pārkāptas NO2 robežvērtības;  

9. pauž nožēlu, ka aizvien vairāk tiek kavēta ES dzīvnieku aizsardzības un labturības 

stratēģijas 2012.–2015. gadam īstenošana, kā dēļ praksē tiek traucēta jaunās stratēģijas 

sākšana ES līmenī, ņemot vērā, ka tā ir nepieciešama, lai garantētu pilnīgu un efektīvu 

dzīvnieku labturības aizsardzību, pateicoties atjauninātam, izsmeļošam un precīzam 

tiesiskam regulējumam, kuram ir pilnībā jāatbilst LESD 13. panta prasībām; 

10. norāda, ka Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi lielu skaitu lūgumrakstu par bērnu 

labklājības lietām, un cer, ka patlaban notiekošā regulas Brisele IIA pārskatīšana sekmēs 

regulas nepilnību izlabošanu un tās īstenošanas problēmu novēršanu; 

11. uzsver, ka pēdējos gados ir konstatēta tādu tiesību aktu īstenošanas trūkumi, kurus 

pieņēma, lai apkarotu krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; prasa, lai 

Komisija pieliktu divkāršus pūliņus nolūkā nodrošināt ES noteikumu stingru piemērošanu 

šajā jomā; 

12. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar gada ziņojumu par 2015. gadu direktīvu transponēšana 

dalībvalstīs joprojām ir problemātiska; ar gandarījumu konstatē, ka ir panākts būtisks 

progress to trūkumu novēršanā, kas ir atklājušies attiecībā uz ES tiesību aktu piemērošanu, 

izmantojot EU Pilot procedūru, kas palīdz atrisināt ar ES tiesību piemērošanu saistītas 

problēmas un var novērst pienākumu neizpildes procedūras; atzīmē, ka, neskatoties uz to, 

ka pienākumu neizpildes procedūru skaits joprojām ir augsts, 2015. gadā sākto EU Pilot 

procedūru skaits bija viszemākais, kāds ir reģistrēts, kopš visas dalībvalstis pievienojās 

EU Pilot sistēmai (2013. gada 1. jūlijā); 

13. pauž nožēlu par to, ka nav precīzu statistikas datu par to lūgumrakstu skaitu, pamatojoties 

uz kuriem ir sāktas EU Pilot procedūras vai pienākumu neizpildes procedūra; līdz ar ar to 

prasa, lai Komisija sūtītu regulārus ziņojumus par lietām, kas attiecas uz konkrētajā brīdī 

īstenotām tiesvedībām un/vai procesiem, lai veicinātu strukturālo dialogu un samazinātu 

strīdu izšķiršanai paredzēto laiku; aicina Komisiju minētos ziņojumus apspriest ar 

Lūgumrakstu komiteju un šajā apspriešanā proaktīvi iesaistīt priekšsēdētāja vietnieku, 

kurš atbild par tiesību aktu piemērošanu un vienkāršošanu; aicina Komisiju lūgumrakstu 

iesniedzējus iesaistīt EU Pilot procedūrās, kas ir ierosinātas, reaģējot uz viņu 

lūgumrakstiem, lai sekmētu arī lūgumrakstu iesniedzēju dialogu ar attiecīgajām 

dalībvalstu iestādēm; 
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14. uzsver, ka trauksmes cēlēji var būt noderīgi, informējot gan ES iestādes, gan dalībvalstu 

iestādes par Savienības tiesību aktu nepareizas piemērošanas gadījumiem; atkārtoti pauž 

viedokli, ka viņu darbība ir jāveicina, nevis jāierobežo. 

15. aicina Komisiju Savienības tiesību ietekmes novērtējumā iesaistīt visas ieinteresētās 

puses, jo īpaši sociālos partnerus, NVO un patērētāju aizsardzības organizācijas; 

16. norāda, ka ES iestādes nav atbrīvotas no sava pienākuma nodrošināt pietiekamu 

uzraudzību un speciālu un rūpīgu kontroli attiecībā uz iespējamu ES tiesību aktu 

pārkāpumu gadījumiem, jo īpaši, ja par tiem ziņo pilsoņi, iesniedzot lūgumrakstus, taču 

iepriekš teiktais nemazina dalībvalstu galveno atbildību par ES tiesību aktu pareizu 

transponēšanu, piemērošanu un īstenošanu, kas ir noteikta Līgumu normās; 

17. norāda, ka EU Pilot procedūru un pienākumu neizpildes procedūru nokavējumi un 

neīstenošana, traucējot savlaicīgi novērst ES tiesību pārkāpumus, cita starpā liedz iespēju 

pilnībā izmantot tiesības uz labu pārvaldi, kas ir nostiprinātas ES Pamattiesību hartas 

41. pantā; 

18. atbalsta tādas labāka regulējuma programmas ieviešanu, ar kuras palīdzību likumdošanas 

process ir jāpadara pārredzamāks un pretīmnākošāks ieinteresēto pušu līdzdalībai un 

vieglāk uzraugāms; šajā sakarībā atbalsta REFIT kā tādas platformas lomu, ar ko 

nodrošina apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstu iestādēm; atzīst vajadzību izstrādāt 

saprotamus, vienkāršus un efektīvus ES tiesību aktus, kuriem vajadzētu būt viegli 

transponējamiem un īstenojamiem un ar kuriem varētu nodrošināt augstāko sociālā 

taisnīguma līmeni; cer, ka turpināsies tāda jau pastāvoša portāla pilnveide un funkciju 

optimizācija, kas lūgumrakstu iesniedzējiem palīdz labāk atšķirt dalībvalstu kompetenci 

no ES kompetences, kad viņi iesniedz lūgumrakstus, nolūkā samazināt to lūgumrakstu 

skaitu, kas pēc tam tiek uzskatīti par nepieņemamiem; aicina dalībvalstis veikt visus 

nepieciešamos pasākumus, ar kuriem ievēro to solījumus, kas ir formulēti Komisijas un 

dalībvalstu 2011. gada 28. septembra kopīgajā politiskajā paziņojumā par 

paskaidrojošajiem dokumentiem, tostarp sastādot salīdzinošās tabulas, kurās sniedz 

saprotamu un precīzu informāciju par dalībvalstu pasākumiem, ar kuriem direktīvas 

transponē dalībvalstu tiesību sistēmā; 

19. aicina Komisiju arī turpmāk aktīvi iesaistīties dažādu tādu pasākumu izstrādē, ar kuriem 

uzlabo Savienības tiesību aktu ievērošanu, ieviešanu un piemērošanu dalībvalstīs, un tās 

nākamajā gada ziņojumā iekļaut datus par ES regulu ieviešanas īpatsvaru, kā tā to jau dara 

attiecībā uz ES direktīvām; 

20. atzinīgi vērtē Komisijas centienus informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām un viņiem 

nodrošināt piemērotus tiesību aizsardzības līdzekļus un aicina Komisiju, izstrādājot savu 

izvērtējuma ziņojumu, iekļaut izsmeļošāku informāciju par šo speciālo platformu 

izmantošanu šim nolūkam; 

21. aicina dalībvalstis nepieļaut pārmērīgu reglamentēšanas praksi, lai samazinātu nevajadzīgi 

stingru regulējumu un administratīvo slogu, kas nelabvēlīgi ietekmētu ES iedzīvotājus un 

uzņēmumus; uzskata, ka nevajadzīgi dalībvalstu pasākumi, kas pārsniedz ES prasības, 

palielina eiroskepticismu, grauj ES leģitimitāti un mazina tās rīcības efektivitāti. 
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