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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Komisijas kopsavilkumā par Kopienu tiesību piemērošanas uzraudzību lielāka 
vērība ir pievērsta transponēšanai, nevis pašai tiesību piemērošanai. Aicina Komisiju 
pienācīgi atzīt lūgumrakstu nozīmi Kopienu tiesību konkrētajā piemērošanā; lūgumraksti 
bieži vien ir pirmās pazīmes, ka dalībvalstis pēc transponēšanas neievēro grafiku attiecībā 
uz tiesību normu īstenošanu;

2. atzinīgi vērtē šobrīd tapšanas stadijā esošo vienas pieturas aģentūru iedzīvotājiem, kas 
vēlas konsultācijas vai vēršas iestādē ar lūgumu palīdzēt vai ar sūdzību, izmantojot 
rubriku „Your EU rights”. Tā kā pilsoņu līdzdalības instrumentu klāstam ir nākusi klāt 
plaši popularizētā pilsoņu iniciatīva (Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punkts), 
vajadzība pēc skaidrojumiem un vadlīnijām ir pieaugusi eksponenciāli. Eiropas 
Parlaments vēlētos iesaistīties šā portāla izstrādē, lai nodrošinātu, ka šis portāls atbilst arī 
Parlamenta plāniem sniegt iedzīvotājiem labākus skaidrojumus;

3. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības sagaidīt no Komisijas vienāda līmeņa 
pārredzamību neatkarīgi no tā, vai viņi iesniedz formālu sūdzību vai arī īsteno savas 
Līgumā paredzētās tiesības iesniegt lūgumrakstus; tāpēc Parlamenta Lūgumrakstu 
komiteja lūdz sniegt precīzu informāciju par pienākumu neizpildes procedūrām, uz kurām 
attiecas arī lūgumraksts, attiecībā uz kuru vēl nav sniegta galīgā atbilde. Turklāt aicina 
Komisiju noskaidrot veidus, kā Lūgumrakstu komitejai izskatīt lūgumus un sūdzības, ko 
iesūta iedzīvotāji;

4. atbalsta Komisijas 2009. gadā notikušos un arī turpmāk plānotos pasākumus, kuru mērķis 
bija nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro Eiropas tiesību aktus, un aicina Parlamentam ļaut 
piedalīties pienākumu neizpildes procedūrās, ja par lūgumrakstiem ierosinātās lietas nav 
slēgtas, kā tas ir pret Kampānijas reģionu ierosinātā lietā par atkritumu jomā pieņemtajiem 
tiesību aktiem un pret Spāniju ierosinātā lietā par ūdens apsaimniekošanas jomā 
pieņemtajiem tiesību aktiem.
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