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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 vienkārši dekoratīvs 
mehānisms, kas paredzēts, lai radītu mānīgu iespaidu par jēdziena „Eiropas pilsonība” 
demokrātisko leģitimitāti un tādējādi arī būtībā nedemokrātiskajām ES iestādēm un to 
pārskatatbildības trūkumu, un šajā saistībā uzskata, ka informācijas kampaņas, kas tiek 
īstenotas dalībvalstu un ES mērogā par Eiropas Savienības darbības jomām, ir nepamatota 
propaganda, lai veicinātu aizvien nelabvēlīgāka viedokļa veidošanos par Eiropas projektu;

2. 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;

3. aicina Komisiju atzīt, ka pašreizējais lūgumrakstu skaits rāda, ka ES tiesību akti un to 
īstenošana nav apmierinoša;

4. uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas stāvokli un milzīgās izmaksas, ko rada ES 
regulējums, ir steidzami un krasi jāsamazina acquis communautaire apjoms, jo īpaši 
nodarbinātības jomā;

5. uzsver, ka iedzīvotāji, uzņēmēji un citas ieinteresētās personas vēlas, lai regulējums būtu 
vienkāršs un paredzams; šajā saistībā norāda, ka ir jāsamazina birokrātija un 
administratīvais slogs, un aicina Komisiju apzināt tos tiesību aktus, attiecībā uz kuriem 
iespējams samazināt regulējuma izmaksas;

6. norāda, ka 2011. gadā dalībvalstīm bija jātransponē 131 direktīva; norāda, ka dalībvalstu 
pārvaldes iestādes, kas jau izjūt slogu, saskaras ar aizvien lielākām grūtībām daudzo 
tiesību aktu transponēšanā; norāda arī, ka ES tiesību akti tiek izstrādāti ātrāk, nekā tos 
iespējams izlasīt, izprast vai īstenot;

7. pieprasa detalizētu novērtējumu par sūdzību iesniegšanas mehānismu faktiskajiem 
ieguvumiem un izmaksām;

8. pauž nožēlu par Komisijas un dalībvalstu valdību stūrgalvību un nepakļāvību, piemēram, 
Spānijas īpašuma tiesību gadījumā, kur daudzu Eiropas valstu iedzīvotājiem daudzus 
gadus ir liegta iespēja izmantot īpašuma un līgumslēgšanas pamattiesības. Šī problēma 
Lūgumrakstu komitejā ir atkārtoti izskatīta jau vismaz 15 gadu ilgā laikposmā, tomēr ne 
Komisija, ne Spānijas valdība nav efektīvi rīkojušās, ne arī piedāvājušas tiesību 
aizsardzības līdzekļus.


