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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu, ka dalībvalstīs ne tikai patērētāji un uzņēmēji, bet arī patērētāju tiesību 
aizsardzības organizācijas un juridisko profesiju pārstāvji lielākoties ir informēti tikai par 
valsts iekšienē pieejamo juridisko palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, taču trūkst 
informācijas par Eiropas mērogā pieejamo palīdzību;

2. uzskata, ka sabiedrībai nav zināmas arī citas Eiropas procedūras, piemēram, Eiropas 
procedūra maza apmēra prasībām1, un, turpinoties pašreizējai informācijas politikai, izcils 
informētības līmenis arī nav gaidāms;

3. prasa izveidot informācijas bāzi, kurā būtu iespējams vienkāršā veidā atrast advokātus, kuri 
sadarbojas ar ES juridiskās palīdzības saņēmējiem, kā meklēšanas kritērijus norādot 
advokātu valodas/-u prasmi un zināmo/-ās tiesību sistēmu/-as;

4. uzskata, ka būtu ieteicams katrā dalībvalstī iecelt vienu centrālo struktūru, kura pieņemtu 
un pārsūtītu pieteikumus juridiskās palīdzības saņemšanai;

5. norāda, ka nav īpaši lietotājdraudzīgi tas, ka nedz Eiropas Tiesiskās sadarbības atlants 
civillietās, nedz e-tiesiskuma portāls savā tīmekļa vietnē nepiedāvā iespēju lejupielādēt vai 
arī pienācīgi izdrukāt nedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapas, nedz arī citas 
veidlapas; prasa Komisijai šo situāciju nekavējoties risināt;

6. uzsver, ka ziņojumā minētais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās 
gan sniedz informāciju par juridisko palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, taču šī 
informācija pēdējo reizi atjaunināta 2007. gada 12. jūlijā;

7. uzskata, ka, nosakot ekonomiskos kritērijus tiesāšanās izdevumu segšanai paredzētās 
juridiskās palīdzības piešķiršanai, ir jāņem vērā atšķirīgais dzīves dārdzības līmenis 
dalībvalstīs;

8. pretēji Komisijas viedoklim uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāveic vairāk pasākumu, lai 
izpildītu Direktīvas 2003/8/EK 18. panta prasības;

9. aicina Komisiju labāk informēt patērētājus un uzņēmumus par Eiropas mēroga 
pasākumiem un ar tiem saistītajām iespējām attiecībā uz strīdiem civillietās un 
komerclietās, kā arī visā Eiropā atbalstīt un sekmēt informācijas kampaņas;

10. aicina Komisiju nākt klajā ar pārstrādātu priekšlikumu, kurā būtu novērstas ziņojumā 
(COM(2012)71 final) konstatētās nepilnības, interpretācijas trūkumi un aptvertas iepriekš 
neaplūkotās situācijas, kā arī gādāt par turpmāku dalībvalstu tiesību normu saskaņošanu, 
lai novērstu turpmākus pārpratumus un likumu nepilnības.

                                               
1 Regula (EK) Nr. 861/2007.


