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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir viens no Eiropas 
pilsoniskuma pamatpīlāriem; tās ir rīki sabiedrības līdzdalības palielināšanai Eiropas 
Savienības lēmumu pieņemšanas procesā; šajā saistībā uzsver, ka Lūgumrakstu komitejai 
kā faktiskajam starpniekam starp iedzīvotājiem, Parlamentu un Komisiju ir būtiska 
nozīme;

2. aicina Eiropas Komisiju atzīt lūgumrakstu nozīmi Eiropas Savienības tiesību aktu 
piemērošanas uzraudzībā un norāda, ka lūgumraksti ir viens no pirmajiem rādītājiem, kas 
vērš uzmanību uz problēmām saistībā ar ES tiesību aktu neapmierinošu īstenošanu;

3. atkārtoti uzsver savas iepriekšējās prasības par to, lai Lūgumrakstu komitejai tiktu sniegta 
skaidra informācija par progresu, kas panākts pārkāpumu izskatīšanas procedūrās, uz 
kurām attiecas arī lūgumraksti, kas joprojām tiek izskatīti;

4. uzsver lielo skaitu lūgumrakstu, kas saņemti par problēmām, kuras saistītas ar ekonomikas 
un sociālajām krīzēm un taupības pasākumiem, kas apdraud iedzīvotāju sociālās tiesības; 
atgādina, ka Eiropai iedzīvotājiem jāpiešķir galvenā prioritāte un ar savu darbību 
jānodrošina to labklājība;

5. uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas stāvokli, ES tiesību aktiem jābūt vēl 
efektīvākiem un lietderīgākiem, ar minimāliem izdevumiem nodrošinot maksimālu 
labumu un pilnīgi ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu;

6. uzsver, ka publiskā sektora vājās pārvaldības dēļ slogs, kuru izjūt iedzīvotāji, kļūst arvien 
lielāks; šā iemesla dēļ aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt centienus šajā jomā, lai 
uzlabotu publiskā sektora pārvaldību un samazinātu izmaksas;

7. uzsver, ka iedzīvotāji, uzņēmēji un citas ieinteresētās puses vēlas, lai regulējums būtu 
vienkāršs un paredzams; norāda, ka pārmērīgs regulējums mazina konkurētspēju un kavē 
ekonomikas izaugsmi;  tāpēc norāda, ka ir jāsamazina birokrātija un administratīvais 
slogs, un aicina Komisiju apzināt tos tiesību aktus, attiecībā uz kuriem iespējams 
samazināt regulējuma izmaksas;

8. aicina dalībvalstis nenoteikt nevajadzīgas administratīvās prasības uzņēmumiem un 
neradīt tiem lieku slogu; šā iemesla dēļ dalībvalstīm būtu skaidri jānosaka obligātās ES 
tiesību aktu prasības un pasākumi, kas īstenojami valstu līmenī pēc parlamentu 
ierosinājuma, kā arī jānosaka skaidras norādes par papildu noteikumu (tādu, kas nav 
noteikti ES tiesību aktos) ieviešanu;

9. uzskata, ka dalībvalstīm, transponējot ES tiesību aktus valsts sistēmā, būtu vai nu 
kvantitatīvi precīzi jātransponē attiecīgās direktīvas noteikumi, vai jāizskaidro, kāpēc 
attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka transponējamie noteikumi ir jāpaplašina, pārsniedzot ES 
tiesību aktos noteiktās minimālās prasības;
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10. norāda, ka viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras dalībvalstis, ir formālas 
juridiskās prasības, kas jāizpilda tiesību aktu izstrādes, to iesniegšanas, plānošanas vai 
pieņemšanas posmā; norāda, ka ES tiesību aktu transponēšana var aizņemt vēl vairāk 
laika, ja minēto posmu laikā mainās valdības sastāvs; turklāt problēmas izraisa arī 
nepietiekama koordinācija vai sadarbība starp to administratīvo iestāžu departamentiem, 
kas atbildīgas par direktīvu noteikumu transponēšanu;

11. pieprasa detalizētu novērtējumu par sūdzību iesniegšanas mehānismu (EU Pilot, Solvit
u. c.) faktiskajiem ieguvumiem un izmaksām;

12. uzsver, ka EU Pilot sākotnējais izmēģinājuma posms ir jau beidzies un tagad šis 
mehānisms ir labi pārbaudīta darba metode, ar kuras palīdzību Komisija, projektā 
iesaistītās dalībvalstis un iedzīvotāji var gūt vajadzīgos rezultātus; norāda, ka galvenais šā 
rīka trūkums ir tas, ka nav pietiekamas sūdzību iesniedzēju iesaistes EU Pilot un publiskās 
piekļuves EU Pilot dokumentiem; šā iemesla dēļ ar juridiski saistošiem pasākumiem būtu 
jāpieņem skaidri noteikumi par sūdzību iesniedzēju dalību;

13. aicina uzlabot sadarbību EU Pilot projekta jomā un palielināt šā projekta efektivitāti, 
pirmkārt, stingrāk ievērojot apstiprinātos izmēģinājuma noteikumus un uzlabojot 
Komisijas jautājumu un dalībvalstu atbilžu kvalitāti;

14. aicina Komisiju palīdzēt konkurētspējīgām valstu iestādēm nodrošināt pienācīgu ES 
noteikumu transponēšanu un piemērošanu un noteikt galvenos riska faktorus, kas apdraud 
jauno (vai daļēji grozīto) tiesību aktu savlaicīgu un pienācīgu īstenošanu, kā arī sniegt 
ieteikumus par to, kādi riska samazināšanas faktori ir jāparedz īstenošanas plānos; aicina 
arī pievērst lielāku uzmanību divpusējai saziņai starp valstu administrācijām un Komisiju, 
kā arī citiem dalībvalstu atbalstīšanas veidiem;

15. aicina Komisiju nodrošināt, lai informācija par pārkāpuma lietām būtu publiski pieejama 
ar tādas lietotājdraudzīgas datubāzes palīdzību, kurā būtu sniegta visaptveroša informācija 
par pārkāpumiem, kas saistīti ar konkrētiem ES tiesību aktiem vai dalībvalsti;

16. uzskata, ka Komisijai būtu jāsniedz priekšlikums regulai, ar ko nosaka noteikumus par 
pienākumu neizpildes priekšprocedūrām un pārkāpumu izskatīšanas procedūrām. 
izstrādātie noteikumi būtu jānodod sabiedriskai apspriešanai, pirms tiek sākta tiesību akta 
pieņemšanas procedūra;

17. vērš uzmanību uz faktu, ka pastāvīgi samazinās to pārkāpuma lietu skaits, kuru izskatīšana 
nav pabeigta; atzinīgi vērtē faktu, ka dalībvalstis ļoti cenšas novērst pārkāpumus bez 
nepieciešamības sākt tiesas procesu.


