
AD\906118LV.doc PE487.981v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2011/2275(INI)

22.6.2012

ATZINUMS
Sniegusi Lūgumrakstu komiteja

Juridiskajai komitejai

par 28. gada pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 
(2010. gads)
(2011/2275(INI))

Atzinumu sagatavoja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE487.981v02-00 2/7 AD\906118LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\906118LV.doc 3/7 PE487.981v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka tiesiskumam ir būtiska nozīme kā jebkuras demokrātiskas pārvaldes formas 
leģitīmam priekšnoteikumam un garantijai, ka iedzīvotājiem tiks nodrošinātas visas 
likumā noteiktās tiesības; 

2. norāda, ka iedzīvotāji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas turpina izmantot 
lūgumrakstu iesniegšanas mehānismu, galvenokārt lai ziņotu un sūdzētos par dažāda 
līmeņa dalībvalstu iestāžu rīcības neatbilstību ES tiesību aktiem; šajā sakarībā uzsver 
Lūgumrakstu komitejas būtisko nozīmi saiknes nodrošināšanā starp iedzīvotājiem, 
Parlamentu un Komisiju;

3. atzinīgi vērtē īpašo sadaļu, kas 28. gada pārskatā atbilstīgi Parlamenta prasībai ir veltīta 
lūgumrakstiem un kurā Komisija ir tematiski sagrupējusi jaunos saņemtos lūgumrakstus; 
atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu, ka vairākās jomās „pēc lūgumrakstiem Eiropas 
Parlamentam tika uzsāktas pārkāpumu procedūras”; uzsver, ka pat tad, ja lūgumraksti 
neattiecas uz pārkāpumiem, tie Parlamentam un Komisijai sniedz būtisku informāciju par 
iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem;

4. uzsver, ka ievērojams skaits lūgumrakstu ir saņemti par jautājumiem saistībā ar vides 
tiesību aktiem un jo īpaši attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem; atgādina 
par jautājumiem, kurus 2011. gada 15. jūnijā notikušajā Komisijas konferencē par ES 
vides tiesību aktu ieviešanu uzsvēra priekšsēdētājs un kuri attiecās uz pamatotu ietekmes 
uz vidi novērtējumu bieži konstatējamu trūkumu, sabiedriskās apspriešanas ignorēšanu un 
dažādiem citiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmu vadīšanā;

5. norāda — lai gan Komisija pamatoti uzsver, ka „pareiza ES tiesību aktu piemērošana ir 
galvenokārt dalībvalstu pārvaldes un tiesu iestāžu pienākums”, ES pilsoņi un iedzīvotāji 
regulāri iesniedz lūgumrakstus, kuros ir norādīts, ka praksē jāsaskaras ar reāliem 
šķēršļiem, cenšoties piekļūt pārsūdzības mehānismiem ar valsts tiesu un pārvaldes 
struktūru starpniecību; šā iemesla dēļ uzsver, ka Eiropas iestāžu viens no 
pamatpienākumiem ir pārbaudīt dalībvalstu pasākumus īstenošanas un strīdu izšķiršanas 
mehānismu darbības jomas ietvaros un ka vajadzētu vēl arī apsvērt iespēju izstrādāt 
informācijas stratēģijas, lai arī dalībvalstīs būtu iespējams atbalstīt lūgumrakstu 
iesniedzējus;

6. šajā kontekstā atzinīgi vērtē Komisijas secinājumu, ka ir jānostiprina problēmu risināšanas 
instrumenti; turklāt uzskata, ka Komisijai būtu apstiprinoši jāatbild uz jautājumu par to,
„vai pašreizējai ES aizsardzības līdzekļu sistēma  jāpapildina ar mehānismiem, kas 
stiprinātu ES tiesību aktu izpildi”;

7. norāda, ka daudzi lūgumraksti attiecas uz Pamattiesību hartu un tajos ir minētas ES 
Līgumos noteiktās vērtības, kas liecina par iespējami būtisku nesaskaņu starp ES 
primārajos tiesību aktos nostiprinātajām vērtībām un to ievērošanu dalībvalstīs;
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8. atgādina, ka Pamattiesību hartas sākotnējais uzdevums bija apkopot ES iedzīvotāju 
pamattiesības un ka valstu un valdību vadītāji vairākkārt oficiāli ir paziņojuši, ka Hartā 
noteiktas ES pilsoņu pamattiesības; aicina dalībvalstis pārskatīt Hartas 51. panta 
nepieciešamību un mudina tās paust vienpusēju apņemšanos savās jurisdikcijās šajā pantā  
paredzētos noteikumus neizmantot, lai ierobežotu cilvēku tiesības;

9. uzsver, ka iedzīvotāji, iesniedzot lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, sagaida aizsardzību 
saskaņā ar Hartas noteikumiem neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi dzīvo un vai šajā 
valstī ES tiesību akti ir īstenoti; šajā sakarībā pauž bažas, ka iedzīvotāji jūtas maldināti par 
faktisko Hartas piemērošanas jomu; tāpēc uzskata, ka ir svarīgi, ņemot vērā Hartas 
51. pantu, no Parlamenta perspektīvas pienācīgi izskaidrot subsidiaritātes principu un 
Hartas piemērošanas jomu;

10. uzsver, ka ievērojama daļa lūgumrakstu, kas attiecas uz pamattiesību ievērošanu, ir saistīti 
ar personu brīvu pārvietošanos un ka no Savienības pilsonības izrietošās tiesības faktiski ir 
svarīgs priekšnoteikums, kas nodrošina iekšējā tirgus pilnīgu izmantošanu, kā skaidri 
pausts 2010. gada ziņojumā par Savienības pilsonību; uzsver, ka šāda tirgus lielāka 
izmantošana var paātrināt iekšējā tirgus ievērojamā izaugsmes potenciāla izmantošanu, un 
tādēļ, ņemot vērā Eiropas pašreizējos uzdevumus ekonomikā, atkārtoti uzsver savu 
aicinājumu Komisijai un dalībvalstīm pastiprināt centienus, lai šajā jomā pilnībā un laikus 
transponētu ES tiesības;

11. turklāt uzsver, ka iedzīvotāji jūtas līdzīgi maldināti par Kopienas tiesību piemērošanu 
novēlotas transponēšanas gadījumos; norāda uz satraucošo realitāti, ka iedzīvotāji, kuri 
nevar izmantot piemērojamās Kopienas tiesības, jo attiecīgā dalībvalsts tās vēl nav 
transponējusi, atrodas situācijā, kurā tiem nav iespējas piekļūt nevienam pārsūdzības 
mehānismam;

12. apstiprina Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta viedokli, ka attiecībā uz lūgumrakstu 
pieņemamību Eiropas Savienības darbības jomas ir plašākas par tās pilnvarām; uzsver, ka 
šim principam vajadzētu būt pamatā pieejai, ko Parlaments un Komisija izmanto 
lūgumrakstu izskatīšanā;

13. norāda, ka Komisijas ziņojumā uzsvērta efektīva pārkāpumu lietu pārvaldība, izstrādājot 
un novērtējot jaunus instrumentus, piemēram, EU Pilot un CHAP,  pastiprinot preventīvos 
pasākumus un nodrošinot iespēju ātrāk pieprasīt finanšu sankciju piemērošanu 
dalībvalstīm direktīvu novēlotas transponēšanas gadījumā;

14. uzsver to, cik liels dalībvalstu skaits piedalās EU Pilot projektā (2010. gada beigās — 18), 
un daudzajām lietām, kas tika pabeigtas pēc tam, kad dalībvalsts sniegtā atbilde tika 
novērtēta kā pieņemama (81 % lietu); uzsver, ka šo vērtējumu kvalitāte ir svarīga gan 
tāpēc, ka tā nodrošina derīgu un apstiprinātu informāciju, gan tāpēc, ka tādējādi tiek 
ievēroti Tiesas atzītie administratīvo tiesību vispārējie principi;

15. atzinīgi vērtē pirmā novērtējuma  ziņojuma pieņemšanu 2010. gada martā par EU Pilot 
instrumentu un mudina savlaicīgi pieņemt turpmākos novērtējuma ziņojumus, lai 
pastāvīgi izvērtētu šī jaunā mehānisma faktisko ietekmi un izpildes kapacitāti; ņem arī 
vērā ziņojumam pievienotās pārskatītās pamatnostādnes par attiecībām ar sūdzību 
iesniedzējiem;
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16. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas ziņojumā uzsvērta tiesiskuma nozīme, vienlaikus atgādinot, 
ka starp šo principu un Komisijas rīcības brīvību attiecībā uz pārkāpumu izskatīšanu 
vērojams saspīlējums un, lai piešķirtā rīcības brīvība netiktu izmantota patvaļīgi, patiesi 
jāievēro labas pārvaldības vispārīgie principi, piemēram, taisnīgums, objektivitāte un 
proporcionalitāte;

17. uzsver, ka iedzīvotāji vēl joprojām lielākoties nav informēti par jautājumiem, kas saistīti 
ar pārkāpuma procedūrām, kā to apliecina daudzie saņemtie lūgumraksti, kas 
neinformētības dēļ attiecas uz apstākļiem, kas jau tiek pārbaudīti; saskaņā ar Juridiskās 
komitejas izveidotās darba grupas secinājumiem uzskata, ka pārkāpuma procedūras būtu 
jāiekļauj labas pārvaldības tiesiskajā regulējumā saskaņā ar LESD 298. pantu;

18. turklāt norāda, ka lūgumrakstu iesniedzēji dažkārt ir pauduši iebildumus pret to, ka 
pārkāpuma procedūrās galu galā netiek aplūkoti konkrētie jautājumi, uz kuriem viņi ir 
vērsuši uzmanību attiecīgajos lūgumrakstos;

19. atkārtoti uzsver, ka iedzīvotāju un uzņēmumu iesniegtās sūdzības arī turpmāk būs 
vissvarīgākais informācijas avots, lai atklātu ES tiesību pārkāpumus un nākotnē ierosinātu 
pārkāpuma procedūras; tādēļ aicina ieviest efektīvākus, tiesiski saistošus administratīvos 
noteikumus,  precīzi un droši regulē procesuālās attiecības kas gan pirms, gan pēc 
pārkāpuma procedūras, gan tās laikā starp Komisiju un iedzīvotājiem vai uzņēmumiem, 
kuri iesniedz sūdzības, lai tādā veidā galvenokārt atbalstītu sūdzības iesniedzēja nostāju;

20. norāda uz iepriecinošu rādītāju — 88 % no 2010. gadā pabeigtajām lietām „netika 
nosūtītas Kopienu Tiesai, jo dalībvalstis noregulēja Komisijas ierosinātos tiesiskos 
jautājumus, pirms būtu bijis jāuzsāk nākamais pārkāpumu procedūras posms”; tomēr 
uzskata, ka ir svarīgi turpināt uzmanīgu dalībvalstu darbības pārraudzību, jo daži 
lūgumraksti attiecas uz problēmām, kuras turpina pastāvēt pat pēc lietas pabeigšanas 
(skatīt, piemēram, lūgumrakstu Nr. 0808/2006, Nr. 1322/2007, Nr. 0492/2010, 
Nr. 1060/2010 un Nr. 0947/2011);

21. uzskata, ka finanšu korekciju piemērošana ir galvenais Komisijai pieejamais 
tiesībaizsardzības instruments gadījumos, kad konkrētās jomās ir iesaistīts ES 
finansējums; tomēr norāda, ka līdzīgi arī iedzīvotājiem trūkst informācijas par 
pasākumiem, ko šajā jautājumā var veikt vai varēja veikt, kā to apliecina daudzie 
lūgumraksti, kas attiecas uz ES līdzfinansētajiem projektiem;

22. atzinīgi vērtē Komisijas centienus nostiprināt preventīvus pasākumus; jo īpaši atbalsta 
izpratnes veidošanas iniciatīvas, kuru mērķis būtu iedzīvotāju iesaistīšana ES tiesību aktu 
piemērošanā, norādot, ka šādas iniciatīvas ievērojami veicinātu lūgumrakstu iesniedzēju 
tiesību nostiprināšanu un Lūgumrakstu komitejas efektivitāti;

23. atbalsta Komisijas lietpratīga regulējuma pieeju, kas ir vērsta uz ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzības iekļaušanu plašākā politikas ciklā, ko Komiteja uzskata par 
galveno preventīvo pasākumu; šajā sakarībā norāda, ka Lūgumrakstu komitejai sadarbībā 
ar Komisiju ir īpaši labas iespējas atbalstīt šos centienus;

24. kopumā uzsver, ka ir jāveic papildu darbs, lai uzlabotu pārredzamību un savstarpēju 
atbalstu saziņā starp Parlamentu un Komisiju; norāda, ka, piemēram, neapdraudot 
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pārbaužu rezultātus, varētu nodrošināt plašāku piekļuvi informācijai par sūdzībām, 
pārkāpumu lietām un citiem izpildes mehānismiem, un ka piekļuvi šai informācijai varētu 
attaisnot ar svarīgām sabiedrības interesēm, jo īpaši gadījumos, kad pastāv iespējami 
draudi cilvēku veselībai vai neatgriezeniska kaitējuma risks videi;

25. šajā sakarībā mudina nodrošināt ievērojamu un jūtamu progresu virzībā uz visaptverošu 
pārskatītā Pamatlīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 
īstenošanu, lai nodrošinātu ar informāciju un sadarbību saistītu noteikumu nostiprināšanu.
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