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Eiropas Savienības pilsoņi un iedzīvotāji ir aktīvi snieguši Eiropas Parlamentam lūgumrakstus, 
tādējādi paužot dusmas un bailes par to, kā ekonomikas krīze ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Papildus 
informācijai, kas šajos lūgumrakstos pausta attiecībā uz taupības režīma ietekmi uz cilvēku tiesībām, 
daži lūgumraksti pauduši lielākas cerības, mudinot pilsonisko sabiedrību vairāk iesaistīties, jo īpaši 
tāpēc, ka tuvojas Eiropas Parlamenta vēlēšanas un pēc šīm vēlēšanām, iespējams, tiks pieņemta jauna 
konvencija par turpmāko Eiropas pārvaldību.
Tieši tādēļ, kā arī ņemot vērā padziļinātās debates Lūgumrakstu komitejā, kurās piedalījās Eiropas 
kustības, Eiropas federālistu savienības un Eiropas jauno federālistu pārstāvji, tika nolemts organizēt 
daudz plašāku uzklausīšanu, kurā būs aicinātas piedalīties pilsoniskās apvienības un lūgumrakstu 
iesniedzēji no visas Eiropas līdzās daudziem ievērojamiem ekspertiem un komentētājiem.

Leģitimitāte un pārskatatbildība ir demokrātijas pamatā. Tomēr ekonomikas krīze ir atklājusi 
acīmredzamu efektīvas un pareizas pārvaldības trūkumu Eiropas līmenī. Saskaroties ar spēku, kāds 
piemīt globālajiem finanšu tirgiem, valdības bieži vien izrādās bezspēcīgas. Krīze ir arī parādījusi, ka 
šodienas pasaulē, neraugoties uz daudzajiem centieniem risināt šo problēmu ES un citos līmeņos, 
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tostarp G8 un G20 valstu līmenī, ir nepieciešams veikt vairāk nozīmīgu pasākumu Eiropas līmenī, lai 
veicinātu un aizstāvētu to iedzīvotāju tiesības, kuri kļūst aizvien neaizsargātāki.
Lai atrisinātu rītdienas problēmas, Eiropai ir vajadzīga uzticama, redzama un atbildīga ekonomiskā 
pārvaldība.

1. Ievadvārdi un apsveikuma runa: 
Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja Erminia Mazzoni    

2. KĀPĒC? 
Ekonomikas krīze un taupības politika izraisīja postošu sociālo krīzi Eiropā 
un apdraud iedzīvotāju sociālās tiesības (LES 3. panta 3. punkts). Eiropai par 
galveno mērķi jāizvirza iedzīvotāju intereses un jāveicina viņu labklājība. 

Uzstājas:   Adriana Cerretelli (Sole 24 Ore), Enrique Serbeto (ABC), 

lūgumrakstu iesniedzēji:
Lūgumraksts Nr. 1698/2012, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais T. P., par iespējamu ES 
Pamattiesību hartas 28. panta pārkāpumu

Lūgumraksts Nr. 1255/2012, ko Dempeus per la Salut Pública vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Antoni Barbarà Molina,  par valsts izdevumu samazinājumu veselības 
aprūpes nozarē Katalonijā un Spānijā

Lūgumraksts Nr. 0949/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Sara Campuzano Casas un 
kuru parakstījušas vēl 6 personas, par iespējamu negodīgu rīcību finanšu instrumentu tirdzniecībā 
pret kādas krājbankas klientiem

3. KAS? 
Eiropas saimnieciskā pārvaldība un kopēja ekonomikas politika, kā arī 
fiskālā solidaritāte un budžeta koordinācija?

Uzstājas:  prof. Elena Carletti (Università Bocconi, Eiropas Universitātes institūts, 
Florence), Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, Pauline Gessant
(Jauno federālistu priekšsēdētāja),

lūgumrakstu iesniedzēji:
Lūgumraksts Nr. 1125/2011, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Theodoros Pitikaris, par 
iespējamu Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas pieļautu ES tiesību aktu pārkāpumu 
„trijotnes” kontekstā

Lūgumraksts Nr. 0591/2012, ko iesniedza Slovēnijas valstspiederīgais Janez Vuk, par finanšu krīzi



OJ\1003299LV.doc 3/3 PE519.517v01-00

LV

4. KĀ?
Izmantot un nostiprināt līdzšinējos panākumus un spert jaunu ievērojamu 
soli, ar Konvencijas palīdzību ieviešot turpmākus Līguma grozījumus, kurus 
ierosinājusi EP iniciatīva saskaņā ar LES 48. panta 2. punktu, un sadarboties 
ar pilsonisko sabiedrību 

Uzstājas: EP deputāts Jo Leinen, EP deputāts Andrew Duff, 
EP deputāts Gerald Häfner,
 lūgumrakstu iesniedzēji


