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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju: 

– rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Juridiskās komitejas par ES administratīvajām tiesībām atbildīgās darba 
grupas secinājumus; 

2. uzskata, ka paplašinoties Eiropas Savienības pilnvarām, iedzīvotāji arvien tiešāk saskaras 
ar Savienības pārvaldi, bet viņiem ne vienmēr ir nodrošinātas attiecīgas procesuālās 
tiesības, ko viņi varētu izmantot, vēršoties pret to;

3. norāda, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tiesības uz labu pārvaldību ir iedzīvotāju 
pamattiesības un nesaistošu tiesību normu administratīvās procedūras, ko attiecīgā 
institūcija var vienpusēji mainīt, nespēj nodrošināt pienācīgu personas tiesību uz labu 
pārvaldību aizsardzību;

4. aicina Komisiju, balstoties uz LESD 298. pantu, izstrādāt noteikumus, kas nosaka 
obligātās kvalitātes standartus un procesuālās garantijas, kas būtu horizontāli 
piemērojamas visai Eiropas Savienības pārvaldei; saskaņā ar LESD 298. pantu šim 
vispārējam likumam būtu jāattiecas tikai uz tiešo ES pārvaldību;

5. aicina Komisiju garantēt tiesības uz labu pārvaldību ar atklātas, efektīvas un neatkarīgas 
Eiropas pārvaldes palīdzību, šīs tiesības, kas definētas Pamattiesību hartas 41. pantā, 
saprotot kā ikvienas personas tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu 
jautājumu izskatīšanu;

6. norāda, ka topošās Eiropas administratīvās regulas vispārējos principos varētu iekļaut arī 
vienlīdzīgas attieksmes principu un objektivitātes un taisnīguma principus, un būtu 
jāpieņem noteikumi, lai nodrošinātu taisnīgumu, tiesisko paļāvību, likumību un tiesisko 
noteiktību, kā arī proporcionalitātes un atklātības principus; 

7. uzskata, ka pakalpojumu principa ieviešana, proti, principa, ka pārvalde cenšas vadīt 
iedzīvotājus un sniegt viņiem palīdzību un izvairās no nevajadzīgi apgrūtinošām 
procedūrām, tādējādi ietaupot gan iedzīvotāju, gan ierēdņu laiku un darbu, sniegtu 
ieguvumus gan iedzīvotājiem, gan pārvaldei, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un palielinot 
efektivitāti;

8. aicina Komisiju ieviest atbilstīgus administratīvos noteikumus attiecībā uz procedūru, kas 
piemērojama saskaņā ar spēkā esošo Regulu Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi ES 
institūciju dokumentiem, kas pieņemta, pamatojoties uz LESD 15. pantu; līdzīgā kārtā 
būtu jāpieņem noteikumi par procedūru, kas ir piemērojama personas datu apstrādei 
atbilstīgi spēkā esošajai Regulai Nr. 45/2001, ar ko paredz prasības saistībā ar personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un kas pieņemta, pamatojoties uz LESD 
16. pantu;

9. uzskata, ka vispārēji noteikumi ir vajadzīgi, lai garantētu fizisku vai juridisku personu 
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procesuālās tiesības, piemēram, tiesības saņemt informāciju un tiesības uz uzklausīšanu, 
pieņemot lēmumu lietā, kurā tās var uzskatīt par iesaistītajām pusēm un kura attiecībā uz 
konkrēto fizisko vai juridisko personu rada juridiskas sekas, kā arī attiecībā uz personas 
tiesībām piekļūt saviem dokumentiem;

10. aicina Komisiju ieviest konkrētus administratīvus noteikumus attiecībā uz pārkāpuma 
procedūru, kas ir balstīta uz LESD 258. pantu, lai novērstu jebkādu iespēju ļaunprātīgi 
izmantot pilnvaras un pieņemt patvaļīgus lēmumus; aicina nodrošināt Lūgumrakstu 
komitejai precīzu informāciju par sasniegtajiem posmiem pārkāpumu procedūrās, uz 
kurām attiecas lūgumraksts, par kuru vēl nav sniegta galīgā atbilde, lai nodrošinātu 
parlamentāro uzraudzību attiecībā uz pamattiesībām iesniegt lūgumrakstus Eiropas 
Parlamentā;

11. norāda, ka Civildienesta noteikumos ir paredzēti vispārējie noteikumi par interešu 
konfliktiem saistībā ar situācijām, kad ierēdnim vai ierēdnei ir jāinformē sava vadība utt., 
bet tie būtu jāpapildina ar noteikumiem, kas reglamentē sekas, piemēram, iespēju atcelt 
lēmumus, kas pieņemti, pārkāpjot noteikumus par interešu konfliktiem;

12. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības sagaidīt no Komisijas augsta līmeņa pārredzamību 
neatkarīgi no tā, vai viņi iesniedz oficiālu sūdzību vai arī īsteno savas Līgumā paredzētās 
tiesības iesniegt lūgumrakstus.


