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VADLĪNIJAS: PPE-DE un PSE priekšlikumi

LABAS PRAKSES KODEKSA PROJEKTS LŪGUMRAKSTU KOMITEJAI 

1. Lūgumrakstu reģistrēšana:

Kad lūgumraksti ir adresēti Parlamentam, tos oficiālais pasta dienests reģistrē 
GEDA un tad nosūta Prezidentūras ģenerāldirektorātam — Deputātu darbības 
nodaļai. Deputātu darbības nodaļa apstiprina saņemšanu, piešķir lūgumraksta 
numuru un reģistrē lūgumraksta iesniedzēja vārdu un lūgumraksta numuru 
publicēšanai pirmās plenārsēdes protokolā pēc reģistrācijas. Vienlaikus lūgumraksts 
tā oriģinālajā versijā tiek ievietots ePetition vietnē.

Pirms lūgumrakstam tiek piešķirts numurs publicēšanai sēdes protokolā, Deputātu 
darbības nodaļai kopā ar Lūgumrakstu komiteju ir jāpārbauda, vai sūdzība atbilst 
formālajiem kritērijiem, pēc kuriem to var reģistrēt kā lūgumrakstu.

2. Lūgumrakstu apstrāde:

Lūgumrakstus komitejas sekretariātam no Deputātu darbības nodaļas (Luksemburgā) 
sūta grupās pa 20 – 25 lūgumrakstiem vienlaicīgi. Kad lūgumraksts un visi 
pavaddokumenti sasniedz komitejas sekretariātu, to izsniedz sekretariāta 
administratoriem kopsavilkuma izveidošanai un ieteikumu formulēšanai. Tiek 
piešķirts termiņš, un kopsavilkumi vēlreiz tiek sagrupēti kopā, ņemot vērā termiņa 
datumus, un tie tiek nosūtīti tulkošanai visās komitejas valodu profila valodās. Pēc 
iztulkotās versijas saņemšanas tiek pārbaudīta kopsavilkumu un rekomendāciju 
saskaņotība, iespējams, tie tiek izlaboti, ja nepieciešams, tie tiek aizsūtīti atpakaļ 
tulkošanai pirms to aizsūtīšanas Izplatīšanas dienestam izsniegšanai visiem komitejas 
locekļiem. (Piezīme: procedūra ir vienāda visiem lūgumrakstiem — gan elektroniski, 
gan ar pasta starpniecību iesniegtajiem.)

3. Kopsavilkumu dokumenti:

Komitejas locekļi ik pēc pāris nedēļām saņem dokumentu, kurā ir kopsavilkumi un 
ieteikumi visās komitejas valodu profila valodās. (Tos, protams, var pārbaudīt, 
salīdzinot ar oriģinālu ePetition vietnē.) 

Šajā dokumentā ir komitejas priekšsēdētāja iesniegtie priekšlikumi. 

Lūgumrakstus var:

- atzīt par nepieņemamiem saskaņā ar EK līguma 21. un 194. pantu;

- atzīt par pieņemamiem un slēgt, pamatojoties uz komitejas iepriekšējiem 
secinājumiem līdzīgās lietās; 
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- atzīt par pieņemamiem un pārsūtīt SOLVIT tīklam tūlītējai rīcībai gadījumos, kad ir 
skartas individuālas pārrobežu problēmas valstu pārvaldes iestāžu neatbilstošas 
iekšējā tirgus tiesību aktu piemērošanas dēļ.
Lūgumraksti, kas tiek pārsūtīti SOLVIT, grafikā paliek kā lūgumraksti, un tie ir 
jānosūta atpakaļ komitejai tālākai rīcībai, ja problēma nav atrisināta 3 mēnešu laikā;

- atzīt par pieņemamiem un pārsūtīt Komisijai izskatīšanai.

Dokuments, kurā ir kopsavilkumi un ieteikumi, ir jāiekļauj nākamās komitejas 
sanāksmes darba kārtības pielikumā. Tajā ir jābūt norādītam lūgumraksta numuram, 
lūgumraksta iesniedzēja vārdam, īsam lūgumraksta satura aprakstam un biroja un 
koordinatoru priekšlikumam.

Tulkošanai visās Kopienas valodās pēc komitejas sanāksmes ir jāsūta tikai to 
lūgumrakstu kopsavilkumi, kas ir atzīti par pieņemamiem un kas tiks iesniegti 
izskatīšanai Komisijā.

Pilntiesīgu komitejas locekļu komentāru un prasību iesūtīšanas termiņš komitejas 
priekšsēdētājam ir 15 dienas. Locekļu prasības attiecībā uz lūgumrakstu pieņemamību 
ir jāapspriež nekavējoties nākamajā komitejas sanāksmē. Ja komentāri nav reģistrēti, 
rekomendācijas tiek uzskatītas par apstiprinātām, un šajā brīdī priekšsēdētājs paraksta 
vēstules, kas informē lūgumrakstu iesniedzējus par komitejas nodomiem attiecībā uz 
turpmākās rīcības veidu, kas tiks uzsākta saistībā ar lūgumrakstu. Kopsavilkumi un 
ieteikumi tiek ievietoti ePetition vietnē, un visus nepieciešamos papildu datus 
pievieno administrators.

4. Pieņemamība:

Lai lūgumraksts tiktu atzīts par pieņemamu, tam ir jāatbilst EK līguma (194. un 
21. panta) noteikumiem un Eiropas Parlamenta Reglamentam, sevišķi 191. panta 
1. punktam. Lūgumraksti, kas neatbilst šiem kritērijiem, tiek atzīti par 
nepieņemamiem. Šādos gadījumos var tikt ieteikti citi kompensācijas vai pārsūdzības 
līdzekļi.

5. Izmeklēšana un turpmākie pasākumi:

Ja un kad pieņemamība ir konstatēta, lūgumraksta būtības izmeklēšanu var turpināt. 
Daudzos gadījumos to dara, nosūtot lūgumrakstu Eiropas Komisijai iepriekšējai 
izpētei, īpaši, lai konstatētu lūgumraksta juridisko statusu attiecībā uz ar to saistītajām 
ES direktīvām un regulām. (Lūgumraksti, kas ir saņemti valodās, kas nav angļu, 
franču vai vācu valoda, vispirms ir jāiztulko angļu valodā saskaņā ar iestāžu nolīguma 
noteikumiem.) Komisijas Ģenerālsekretariāts nosūta prasību un lūgumrakstu 
atbildīgajam dienestam, kas sniedz atbildi. Pēc tam tas koordinē atbilžu pārsūtīšanu 
komitejas sekretariātam. Dokumentu ar Komisijas komentāriem par lūgumrakstiem, 
kas regulāri nonāk komitejas sekretariātā, ir jāpārsūta komitejas birojam un 
koordinatoriem. 

Lūgumrakstus, ko Komisija nosūta atpakaļ, ir jāiekļauj komitejas darba kārtībā 
3 mēnešu laikā pēc Komisijas atbildes saņemšanas.
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Komitejas sekretariāts noteiktos gadījumos var veikt savu izmeklēšanu, ja tam ir 
attiecīgās zināšanas un kompetence.

Priekšsēdētājs lūgumrakstus var nosūtīt citām Eiropas Parlamenta komitejām 
atzinuma vai informācijas sniegšanai saskaņā ar vadlīnijām par lūgumrakstu 
izskatīšanu, ko 1998. gada 14. jūlijā ir apstiprinājusi Komiteju priekšsēdētāju 
konference. 

Uz lūgumrakstiem, kas ir saistīti ar jautājumiem, par kuriem Eiropas Parlaments 
pēdējā laikā ir debatējis vai balsojis, tiek atbildēts, lūgumraksta iesniedzējam nosūtot 
atbilstošo rezolūciju vai likumdošanas tekstu.

6. Sanāksmes darba kārtības sagatavošana:

Pēc Komisijas atbildes saņemšanas lūgumraksts katram tiek sagatavots un iztulkots, 
un sekretariāts noformulē spriedumu par to, vai jautājums ir jāiekļauj komitejas darba 
kārtībā kā „AA” punkts, kā „A” punkts vai kā „B” punkts. 

- Tikai AA punkti tiek pilnībā apspriesti komitejas sanāksmē. AA punkti attiecas uz 
lūgumrakstiem, kas prasa īpašu turpmāku Parlamenta rīcību, piemēram, faktu 
vākšanas vizīte, ziņojums saskaņā ar Reglamenta 192. punktu, uzklausīšana vai tiesas 
prāva valstu tiesās vai Eiropas Kopienu Tiesā. Parasti AA lūgumrakstu saistībā tiek 
uzaicināti lūgumrakstu iesniedzēji, kā arī iesaistītās varas iestādes.  

- A punkti attiecas uz lūgumrakstiem, kuru izskatīšanu turpina ar rakstisku procedūru 
un kas bez debatēm tiek iekļauti komitejas darba kārtībā.

- B punkti attiecas uz lūgumrakstiem, kuri tiek slēgti ar rakstisku procedūru bez 
debatēm.

Darba kārtības projektu iesniedz priekšsēdētājam izskatīšanai un apstiprināšanai pirms 
tā tulkošanas un iesniegšanas locekļiem. Tad sekretariāts sagatavo anotēto 
koordinatoru darba kārtību un nekavējoties izsniedz birojam un koordinatoriem.
Anotētajā darba kārtībā ir jābūt visiem attiecīgajiem dokumentiem, un to ir jānosūta 
3 dienas pirms sanāksmes.

7. Komitejas sanāksmes:

Visbeidzot, komiteja apstiprina darba kārtības projektu, ko ir iesniedzis 
priekšsēdētājs, un debatē vai apspriež AA punktus, pamatojoties uz paziņojumiem 
komitejas locekļiem un citiem dokumentiem, kas ir pieejami sanāksmē. Parasti 
Eiropas Komisijas oficiālā atbildīgā amatpersona uzsāk debates, Komisijas vārdā 
sniedzot mutisku paziņojumu. Izņēmuma apstākļos var tikt uzaicināts Komisijas 
atbildīgais komisārs paziņojuma sniegšanai. Parasti lūgumraksta iesniedzējiem vai to 
pārstāvjiem var dot iespēju uzstāties, sniegt papildu informāciju un atbildēt uz 
jautājumiem. Citas ieinteresētās puses, piemēram, dalībvalstu pārstāvji, arī var tikt 
uzaicinātas uz komiteju sniegt paziņojumu.
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Pēc katra lūgumraksta izskatīšanas komiteja var formulēt ieteikumus turpmākai 
rīcībai, turpinot lūgumraksta izskatīšanu. Vai arī komiteja var uzskatīt, ka par lietu ir 
pietiekami diskutēts, tādā gadījumā to slēdz. 
Abos gadījumos lūgumraksta iesniedzēju ar komitejas priekšsēdētāja vēstuli informē 
par pieņemto lēmumu. 

8. Sanāksmju rezultāti:

Pēc katras sanāksmes sekretariāts satiekas, lai koordinētu katras lietas administratīvo 
iznākumu, un katram personāla loceklim tiek piešķirti pienākumi.
Komitejas sanāksmes kopsavilkums, tai skaitā koordinatoru sanāksmē pieņemtie 
lēmumi, ir jānosūta locekļiem 5 dienu laikā pēc komitejas sanāksmes.
Eiropas Komisijas tiek nosūtīta īsa vēstule, kas apstiprina komitejas lēmumus 
attiecībā uz katru lūgumrakstu. Komitejas lēmumus sekretariāts pēc šīs sanāksmes 
ievada ePetition vietnē. Tad tiek sagatavotas vēstules, lai priekšsēdētājs tās parakstītu.

9. Lūgumrakstu atkalatvēršana:

Ja pēc lēmuma slēgt lūgumrakstu lūgumraksta iesniedzējs atklāj citus derīgus faktus, 
kas, pēc sekretariāta domām, nav pietiekami ņemti vērā, tad loceklis (un) vai 
aizvietotājs komitejā var pieteikt prasību par lūgumraksta atkalatvēršanu. Šos 
jautājumus komitejas sanāksmes sākumā apspriež priekšsēdētājs.

10. Pasīvu lūgumrakstu slēgšana:

Lūgumrakstus, kuru izskatīšana tiek turpināta, bet par kuriem lēmumu pieņemšana ir 
atlikta papildu informācijas vākšanai ilgāk par vienu gadu un par kuriem no 
lūgumraksta iesniedzēja vairs nav saņemta papildu atbilde, komiteja var slēgt pēc 
konsultēšanās ar sekretariātu bez turpmākām debatēm. Priekšsēdētājs arī tos izvirza 
katras komitejas sanāksmes sākumā.  
Neizšķirti procesi par tiem lūgumrakstiem, kas tika iesniegti iepriekšējās 
likumdevējas varas pilnvaru laikā, ir jānodod Parlamenta priekšsēdētāja ziņā 
Parlamenta likumdevēja pilnvaru beigās.

11. Komitejas rīcības kodeksa pielikumi:

Ir nepieciešami vairāku īpašu gadījumu precizējumi, ievietojot tos Komitejas rīcības 
kodeksa pielikumos, kas komitejai ir jāapstiprina. Rīcības kodeksa pielikumi satur 
modus operandi, un tie papildina Reglamentu, taču tie nekādā ziņā neaizstāj 
Reglamentu.

1. pielikums

Pieņemamības jautājumi:

A. Par pieņemamību lemj saskaņā ar kritērijiem, kas ir iekļauti Reglamenta 
191. panta 1. punktā pēc vienprātības principa, ievērojot ieteikumus, kas ir iekļauti 
sekretariāta sagatavotajā kopsavilkuma dokumentā, kurš ir iesniegts visiem locekļiem.
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B. Ja kāds loceklis apstrīd ieteikumu, tad vēršas pie priekšsēdētāja (un) vai viņa 
prombūtnes laikā pie priekšsēdētāja vietnieka, un tas vienas nedēļas laikā pieņem 
lēmumu un informē locekli par savu lēmumu un par iemesliem, kas pamato šo 
lēmumu.

C. Ja kāda politiskā grupa apstrīd ieteikumu, lietu nosūta koordinatoriem, kam ir 
jāsagatavo priekšlikums, pamatojoties uz vispārēju vienošanos, pēc kura ir jārīkojas1.

D. Ja koordinatori divu mēnešu laikā neizsaka priekšlikumu un nepieņem 
lēmumu, priekšsēdētājam ir jāpieņem lēmumu, ņemot vērā koordinatoru un 
lūgumraksta iesniedzēja izteiktos viedokļus, un jāinformē komiteja par iemesliem, kas 
pamato šo lēmumu.

2. pielikums 

Faktu vākšanas vizītes:

Komitejai ir iespēja organizēt faktu vākšanas vizītes uz dalībvalstīm vai reģioniem, lai 
izpētītu pieņemamajos lūgumrakstos izteiktos apgalvojumus un lai satiktu 
ieinteresētās puses (skatīt Reglamenta 192. panta 3. punktu). Vispārējie noteikumi par 
šādām vizītēm, kas attiecas uz visām Parlamenta komitejām, ir iekļauti 2006. gada 
11. oktobra biroja lēmumā, ar ko groza 2000. gada 2. oktobra lēmumu.

Ja komiteja pieņem lēmumu veikt šādu vizīti, sekretariāts pēc tās apspriešanas 
koordinatoru sanāksmē izveido realizējamu detalizētu programmu un grafiku, kā arī 
vizītes mērķus un prioritātes, lai uzlabotu tās efektivitāti. Parasti šādām vizītēm 
nozīmē vismaz piecus locekļus, kas pārstāv vismaz trīs politiskās grupas, lai 
nodrošinātu plašu pārstāvību un minimālu loģistikas sarežģītību. 

Locekļi no iesaistītās dalībvalsts drīkst pavadīt delegāciju ex officio statusā. Praksē tas 
nozīmē, ka ex officio locekļi nedrīkst piedalīties delegācijas oficiālajās tikšanās (šis 
fakts var būt atkarīgs no delegācijas uzņēmēja lēmuma) un ka viņi nedrīkst iesaistīties 
vizītes ziņojuma projekta sagatavošanā.

Ja komitejas biroja loceklis piedalās šādā vizītē, tad viņš ir jāuzskata par delegācijas
protokola un praktisko mērķu vadītāju. Ja tā nav, delegāciju vada koordinatoru 
nozīmēts loceklis. 

Pēc šādām vizītēm delegācijas locekļi komitejai sagatavo un iesniedz iepriekšēju 
ziņojuma projektu ar ieteikumiem. 

1. Šajā iepriekšējā projektā ir jāiekļauj visi atšķirīgie un paralēlie viedokļi. 

                                               
1 Tā, piemēram, varētu būt lēmuma par pieņemamību atlikšana, līdz sekretariāts detalizētāk izpēta 
lietas faktus un sniedz atbildes ziņojumu koordinatoriem. Arī citas iespējas var tikt izskatītas, ja tiek 
panākta vispārēja vienošanās par turpmāko rīcību. Ir jāapsver arī turpmākas atlikšanas ietekme uz 
lūgumraksta iesniedzēju.
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2. Ziņojuma projektos par faktu vākšanas misijām ir jācenšas atspoguļot faktus, ko 
oficiālā delegācija ir konstatējusi, un tajos proporcionāli ir jāņem vērā dažādi uz 
faktiem balstīti viedokļi. 

Komitejai ir jāapstiprina ziņojumu, lai izskaidrotu tās pozīciju par izmeklējamo lietu. 
Apstiprinātais ziņojums tiek nosūtīts Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, 
lūgumraksta iesniedzējam un iesaistītās dalībvalsts varas iestādēm.

Paziņojums presei tiek sagatavots tikai komitejas procesa beigās.

1. Locekļi, kas piedalījās faktu vākšanas misijā, publiskus paziņojumus veic tikai pēc 
ziņojuma apstiprināšanas birojā, lai izvairītos no diskreditējošiem vai politisku 
viedokli atbalstošiem komentāriem.

2. Oficiālas delegācijas locekļiem vienmēr ir jāizskaidro, ka viņi cenšas konstatēt 
faktus. Jebkuram viņu izteiktajam apgalvojumam vai komentāram ir jāaprobežojas ar 
konstatēto faktu minēšanu, un viņiem ir jāmēģina izvairīties no kādu viedokli 
atbalstošiem apgalvojumiem.

Komiteja var arī paturēt tiesības uz tādu delegāciju organizēšanu, kas nav faktu 
vākšanas vizītes, kas ir aprakstītas iepriekš, saskaņā ar noteikumiem, kas ir izklāstīti 
2006. gada 11. oktobra biroja lēmumā. Jebkurā gadījumā lielākais locekļu skaits, kas 
var doties braucienā, ir 25 locekļi katra kalendārā gada laikā.

3. pielikums

Privātums un konfidencialitāte:

Komitejas sanāksmes notiek atklāti, un regulējuma par piekļuvi Eiropas Parlamentam 
ietvaros tās ir atvērtas lūgumrakstu iesniedzējiem un ieinteresētajām pusēm, tai skaitā 
plašsaziņas līdzekļiem. Visi dokumenti, kas ir pieejami komitejas sanāksmēs, tiek 
uzskatīt par publiskiem dokumentiem, ja vien nav izteikta privātuma vai 
konfidencialitātes prasība.

Lūgumrakstu iesniedzējiem ir tiesības uz sava privātuma aizsardzību, tas attiecas arī 
uz ziņām par personas datiem, ja lūgumrakstu iesniedzēji iesniedz šādu prasību. Ja 
prasība par vārda nepubliskošanu privātuma dēļ ir saņemta, sekretariātam ir jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka prasība tiek ievērota.

Dokumentiem, tai skaitā lūgumrakstiem, kas tiek uzskatīti par konfidenciāliem, ir 
jābūt tikai ierobežoti pieejamiem, un tos nedrīkst iekļaut ne sanāksmes mapē, ne arī 
komitejas tīmekļa vietnē. (Skatīt Eiropas Parlamenta Reglamenta VII pielikumu).

Pēc lūgumraksta iesniedzēja prasības vai pamatojoties uz priekšsēdētāja lūgumu, 
darba kārtības punkts var tikt izskatīts slēgtā sanāksmē.

* No Juridiskā dienesta ir jāpieprasa precīza juridiskā paziņojuma nodrošinājums 
attiecībā uz konkrētiem Eiropas Parlamenta noteikumiem un pienākumiem, kas 
attiecas uz lūgumrakstu iesniedzēju privātumu un uz to viņu dokumentu 
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konfidencialitāti, kas jāpublicē komitejas tīmekļa vietnē, un, ja nepieciešams, uz tiem 
attiecīgi ir jāatsaucas. Šāds paziņojums būs komitejas vadlīniju neatņemama 
sastāvdaļa.

4. pielikums

Datu bāze

Komitejas locekļiem, to asistentiem un grupu personālam ir pieejama ePetitions
vietne, ko sekretariāts ir izstrādājis kā administratīvu instrumentu, lai palielinātu 
komitejas darbības pārredzamību un lai nodrošinātu piemērotu materiālu arhivēšanu. 
Ir paredzēts, ka noteiktā laikā ePetition vietne kļūs par visaptverošu datu bāzi, bet 
pieeja tai nav atļauta ārpus pašas komitejas vides. Tā nav pieejama internetā. 
Konfidenciāli lūgumraksti netiek ievietoti ePetition vietnē, bet locekļi tos var izskatīt 
pēc pieprasījuma iesniegšanas sekretariātam.


