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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ikgadējo ziņojumu par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā
(2009/2139(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lūgumrakstu komitejas darbību,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 24. un 227. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 10. un 11. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 202. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā 2009. gadā Lūgumrakstu komitejas darbību noteica pāreja no Parlamenta 
sestā sasaukuma uz septīto un būtiski mainījās Lūgumrakstu komitejas sastāvs, 
turklāt divas trešdaļas locekļu pirmoreiz iesaistījās komitejas darbā;

B. tā kā 2009. gadā beidzās Eiropas Ombuda pilnvaras un Lūgumrakstu komiteja 
tika tieši iesaistīta amata kandidātu uzklausīšanā;

C. tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, radot vajadzīgos 
priekšnoteikumus, lai iedzīvotāji varētu ciešāk iesaistīties ES lēmumu 
pieņemšanā un centienos nostiprināt tās leģitimitāti un pārskatatbildību;

D. tā kā Parlaments tieši pārstāv ES iedzīvotājus un Līgumā paredzētās tiesības 
iesniegt lūgumrakstus ir līdzeklis, kā iedzīvotājiem vērsties pie saviem 
pārstāvjiem, ja iedzīvotāji uzskata, ka ir aizskartas viņu tiesības;

E. tā kā Eiropas tiesību aktu piemērošana tieši ietekmē iedzīvotājus un viņi 
vislabāk var novērtēt šo aktu efektivitāti un trūkumus un ziņot par pamanītajām 
nepilnībām, kas jānovērš, lai nodrošinātu atbilstību Savienības mērķiem;

F. paturot prātā, ka Eiropas iedzīvotāji gan individuāli, gan kolektīvi vēršas pie 
Parlamenta gadījumos, kad pārkāptas Eiropas tiesības;

G. tā kā Parlamentam ar Lūgumrakstu komitejas starpniecību ir pienākums 
izmeklēt šādus gadījumus un darīt visu iespējamo, lai šādus likuma pārkāpumus 
novērstu; tā kā nolūkā sniegt iedzīvotājiem pašus piemērotākos un drīzāk 
pieejamos aizsardzības līdzekļus Lūgumrakstu komiteja turpināja nostiprināt 
sadarbību ar Komisiju, citām Parlamenta komitejām un dalībvalstīm;

H. tā kā 2009. gadā Parlamentā saņemto lūgumrakstu skaits bija nedaudz lielāks 
nekā 2008. gadā reģistrētais (t.i., attiecīgi 1924 un 1849 lūgumraksti) un ir 
konstatēta pieaugoša tendence lūgumrakstus iesniegt elektroniski (2009. gadā 



PE439.934 4/23 PR\809729LV.doc

LV

apmēram 65 % lūgumrakstu tika saņemti elektroniski, salīdzinot ar 60 % 
2008. gadā);

I. tā kā 2009. gadā saņemto par nepieņemamiem atzīto lūgumrakstu skaits liecina, 
ka jāveic papildu pasākumi, lai iedzīvotājus pilnīgāk informētu par Savienības 
kompetencēm un tās dažādo iestāžu uzdevumiem;

J. tā kā daudzos gadījumos iedzīvotāji iesniedz Parlamentam lūgumrakstus par 
lēmumiem, kurus pieņēmušas dalībvalstu kompetentās administratīvās vai tiesu 
iestādes;

K. tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts Eiropas Ombuda 2009. gada decembra 
lēmumā, ar ko izbeidz izmeklēšanu sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU pret 
Komisiju, iedzīvotāji jo īpaši jāinformē par to, ka dalībvalstu tiesvedība ir daļa 
no Eiropas tiesību aktu īstenošanas dalībvalstīs un ka Lūgumrakstu komiteja 
nevar izskatīt jautājumus, kas ir piekritīgi dalībvalstu tiesvedībai, kā arī nevar 
pārskatīt šādas tiesvedības iznākumu;

L. tā kā, ņemot vērā lūgumrakstu izskatīšanas procesa darbības mehānismus un 
tādēļ, ka tiesības iesniegt lūgumrakstu ir garantētas visiem ES pilsoņiem un 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem saskaņā ar Līguma noteikumiem, lūgumrakstu 
izskatīšanas process atšķiras no citiem aizsardzības līdzekļiem, kas 
iedzīvotājiem pieejami ES mērogā, tādiem kā sūdzību iesniegšana Eiropas 
Ombudam vai Komisijai;

M. tā kā iedzīvotāji ir tiesīgi no visām Eiropas iestādēm sagaidīt strauju lietas 
izskatīšanu un augsta līmeņa pārredzamību un tā kā Parlaments vairākkārt ir 
prasījis Komisijai izmantot prerogatīvas, kādas tai piešķirtas kā Līguma 
uzraudzītājai, lai vērstos pret lūgumrakstu iesniedzēju pamanītajiem Eiropas 
tiesību aktu pārkāpumiem, jo īpaši gadījumos, kad ES tiesību akti pārkāpti, tos 
transponējot dalībvalstī;

N. tā kā daudzi lūgumraksti joprojām raisa bažas par iekšējā tirgus un vides jomas 
Eiropas tiesību aktu transponēšanu un īstenošanu, un paturot prātā iepriekšējos 
Lūgumrakstu komitejas aicinājumus Komisijai panākt, lai šajās jomās tiktu 
pastiprinātas piemērošanas pārbaudes;

O. tā kā, lai gan Komisija atbilstību ES tiesībām pilnībā var pārbaudīt tikai pēc 
tam, kad dalībvalsts iestādes ir pieņēmušas galīgo lēmumu, ir būtiski, jo īpaši 
saistībā ar vides jautājumiem, jau sākumposmā pārbaudīt, vai dalībvalsts 
iestādes ir pareizi piemērojušas visas attiecīgās procedūras prasības, ko nosaka 
ES tiesības;

P. paturot prātā, cik svarīgi ir novērst turpmākos neatgriezeniskos bioloģiskās 
daudzveidības zudumus, jo īpaši Natura 2000 tīklā iekļautajās vietās, un 
dalībvalstu apņemšanos nodrošināt īpašas nozīmes rezervātu aizsardzību 
saskaņā ar Biotopu direktīvu (92/43/EEK);
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Q. tā kā lūgumraksti atspoguļo Eiropas tiesību aktu ietekmi uz ES iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi, un atzīstot vajadzību veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
konsolidētu attīstību, kas panākta iedzīvotāju ES tiesību nostiprināšanā;

R. tā kā iepriekšējos ziņojumos par darbību un atzinumā par Komisijas gada 
ziņojumu attiecībā uz Kopienas tiesību piemērošanas uzraudzību Lūgumrakstu 
komiteja prasīja regulāri saņemt informāciju par notikumu gaitu saistībā ar 
pienākumu neizpildes procedūrām, kuru priekšmets ir minēts arī lūgumrakstos;

S. paturot prātā, ka dalībvalstis ir galvenās atbildīgās par Eiropas tiesību aktu 
pareizu transponēšanu un izpildi, uz atzīstot, ka daudzas dalībvalstis aizvien 
biežāk tika iesaistītas Lūgumrakstu komitejas 2009. gada darbā,

1. atzinīgi vērtē vienmērīgo pāreju uz jauno sasaukumu un norāda, ka liela daļa no 
Lūgumrakstu komitejas darba pretēji tam, kā tas bija citās parlamentārajās 
komitejās, tika pārnesta uz jauno sasaukumu, jo daudzu līgumrakstu izskatīšana 
nebija pabeigta;

2. atzinīgi vērtē Lisabonas līguma stāšanos spēkā un pauž pārliecību, ka 
Parlaments cieši iesaistīsies jaunās pilsoņu iniciatīvas izstrādē, lai ar šo 
instrumentu varētu pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un nodrošināt lielāku 
pārredzamību un pārskatatbildību ES lēmumu pieņemšanā, ļaujot iedzīvotājiem 
ieteikt ES tiesību izmaiņas vai papildinājumus;

3. atzinīgi vērtē 2009. gada beigās Komisijas publicēto Zaļo grāmatu par Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu1, ko uzskata par pirmo pasākumu, lai koncepciju iedzīvinātu 
praksē;

4. norāda, ka Parlaments ir saņēmis kampaņveida lūgumrakstus ar vairāk nekā 
miljonu parakstu, un prasa, lai tiktu nodrošināts, ka iedzīvotājus pilnībā informē 
par šāda veida lūgumrakstu atšķirību no pilsoņu iniciatīvas;

5. atsaucas uz rezolūciju par pilsoņu iniciatīvu2, kurā viedokli pauda arī 
Lūgumrakstu komiteja; mudina Komisiju izstrādāt visaptverošus īstenošanas 
noteikumus, kuros skaidri norādīti izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā iesaistīto 
iestāžu funkcijas un pienākumi;

6. atzinīgi vērtē to, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Pamattiesību harta 
ir kļuvusi juridiski saistoša, un uzsver Hartas nozīmi, lai pamattiesības padarītu 
skaidrākas un redzamākas visiem iedzīvotājiem;

                                               
1 COM(2009) 622 galīgā redakcija, 11.11.2009.
2 Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija ar prasību Komisijai iesniegt priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu — P6_TA(2009)0389.
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7. uzskata, ka gan Savienībai, gan tās dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, lai 
Hartā iekļautās pamattiesības tiktu pilnībā ievērotas, un uzskata, ka Harta 
palīdzēs formulēt Savienības pilsonības jēdzienu;

8. sagaida, ka tiks veikti visi procesuālie pasākumi, lai nodrošinātu, ka īsā laikā 
tiek izskaidroti institucionālie aspekti, kas izriet no ES pievienošanās Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, un atzīmē Lūgumrakstu 
komitejas nodomu saistībā ar šo jautājumu piedalīties Parlamenta darbā;

9. atgādina par savu iepriekšējo prasību, lai attiecīgie Parlamenta un Komisijas 
dienesti pilnībā pārskatītu ES iedzīvotājiem pieejamās prasību procedūras, un 
uzsver vajadzību sākt sarunas par jaunu iestāžu nolīgumu, kurā jāņem vērā 
Eiropas politikas virzienu attīstība, kā arī lielāks uzsvars uz ES iedzīvotāju 
tiesībām;

10. atzinīgi vērtē Komisijas veiktos pasākumus nolūkā saskaņot pašreizējos 
publiskā atbalsta pakalpojumus, lai iedzīvotājus informētu par viņu tiesībām ES 
un pārkāpumu gadījumos pieejamajiem pārsūdzības līdzekļiem, sagrupējot 
attiecīgās dažādās tīmekļa vietnes (tādas kā SOLVIT un ECC–Net) ES galvenās 
tīmekļa vietnes sadaļā Jūsu tiesības ES;

11. norāda, ka Parlaments vairākkārt aicināja Komisiju izstrādāt sistēmu, ar ko 
skaidri norāda iedzīvotājiem pieejamos dažādos sūdzību iesniegšanas 
mehānismus, un uzskata, ka jāveic turpmāki pasākumi, kuru galīgais mērķis ir 
tīmekļa vietnes Jūsu tiesības ES padarīšana par ērti lietojamu, centralizētu 
tiešsaistes līdzekli; ar nepacietību gaida Komisijas 2008. gada Rīcības plāna3

īstenošanas sākotnējos novērtējumus, kas jāsniedz 2010. gadā;

12. atsaucas uz rezolūciju par Eiropas Ombuda darbību 2008. gadā un mudina 
atkārtoti ievēlēto ombudu turpināt darbu, lai uzlabotu Eiropas pārvaldības 
atklātumu un pārskatatbildību un nodrošinātu, ka lēmumi tiek pieņemti pēc 
iespējas atklātāk un iedzīvotājiem tuvākajā līmenī;

13. atkārtoti apliecina apņemšanos atbalstīt Ombuda biroju tā centienos palielināt 
sabiedrības izpratni par iestādes darbu, kā arī apzināt Eiropas iestāžu 
administratīvās kļūdas un izskaust tās; uzskata, ka Ombuds ir vērtīgs 
informācijas avots, kas sekmē kopējos centienus uzlabot Eiropas pārvaldību;

14. norāda, ka 2009. gadā saņemto lūgumrakstu temati joprojām galvenokārt 
attiecas uz vidi, pamattiesībām, tieslietām un iekšējo tirgu; attiecībā uz 
ģeogrāfisko pārklājumu lielākā daļa lūgumrakstu aptvēra visu Savienību (pēc 
tam skaitliskā ziņā lielākais lūgumrakstu skaits iesniegts par Vāciju, Spāniju, 
Itāliju un Rumāniju), kas liecina, ka iedzīvotāji aktīvi uzrauga Savienības darbu 
un sagaida no tās rīcību;

                                               
3 Rīcības plāns par integrētu pieeju Vienotā tirgus atbalsta pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem — Komisijas dienestu darba dokuments SEC (2008)1882.
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15. konstatē, ka aizvien pieaug to lūgumrakstu skaits, kuros minētas problēmas, ar 
kādām iedzīvotāji saskaras, īstenojot brīvas pārvietošanās tiesības; šādi 
lūgumraksti attiecas uz pārmērīgo termiņu, kādā uzņēmējas dalībvalstis izsniedz 
uzturēšanās atļaujas ģimenes locekļiem no trešām valstīm, un uz grūtībām 
īstenot balsstiesības un saņemt kvalifikācijas atzīšanu; tādēļ atzinīgi vērtē nesen 
sākto Stokholmas programmu4 un atbalsta tās mērķu strauju īstenošanu;

16. atkārtoti aicina Komisiju iesniegt praktiskus priekšlikumus, lai patērētāju 
aizsardzību pret negodīgu komercpraksi attiecinātu arī uz mazajiem 
uzņēmumiem, kā tas prasīts Parlamenta rezolūcijā par uzziņu sabiedrību 
maldinošo darbību5, jo Lūgumrakstu komiteja joprojām saņem lūgumrakstus no 
cietušajiem uzziņu sabiedrību krāpniecības dēļ;

17. atzīst vadošo lomu, kāda Komisijai ir Lūgumrakstu komitejas darbā, kura, 
novērtējot lūgumrakstus, nosakot Eiropas tiesību aktu pārkāpumus un izvēloties 
kompensācijas veidu, turpina paļauties uz Komisijas kompetenci, un novērtē 
Komisijas centienus, lai samazinātu kopējo termiņu, kādā izskata Lūgumrakstu 
komitejas pieprasījumus veikt izmeklēšanu;

18. pauž nožēlu, ka Komisija līdz šim nav ņēmusi vērā Lūgumrakstu komitejas 
vairākkārtējos aicinājumus oficiāli un regulāri atjaunināt informāciju par 
pārkāpumu izmeklēšanas procesu gaitu saistībā ar izskatāmajiem 
lūgumrakstiem; norāda, ka Komisijas prakse lēmumus par pārkāpumu 
izmeklēšanas procesiem publicēt reizi mēnesī (saskaņā ar Līguma 258. un 
260. pantu) ir slavējama no pārredzamības viedokļa, taču tā nav attiecīgo 
pieprasījumu pienācīgs risinājums;

19. uzskata, ka pārkāpumu izmeklēšanas procesu izsekošana, lasot Komisijas 
paziņojumus presei un meklējot to atbilstību konkrētiem lūgumrakstiem, 
nevajadzīgi tērētu Lūgumrakstu komitejas laiku un līdzekļus, jo īpaši saistībā ar 
horizontāliem tiesību pārkāpumiem;

20. atkārtoti pauž uzskatu, ka Komisijai ES iedzīvotājiem jānodrošina tāds pats 
pārredzamības līmenis, kāds pastāv, ja viņi iesniedz oficiālu sūdzību vai 
lūgumrakstu Parlamentam, un vēlreiz aicina Komisiju nodrošināt, ka lielāka 
vērība tiek pievērsta lūgumrakstu izskatīšanas procesiem un Komisijas funkcijai 
reaģēt uz Eiropas tiesību pārkāpumiem, par kuriem attiecīgi ierosina pārkāpumu 
izmeklēšanas procesus;

21. atgādina, ka daudzos gadījumos lūgumraksti norāda uz problēmām saistībā ar 
Eiropas tiesību aktu transponēšanu un izpildi, un atzīst, ka pārkāpumu 

                                               
4 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa 
pilsoņu interesēs, COM(2009) 262 galīgā redakcija.

5 Eiropas Parlamenta 2008. gada 16. decembra rezolūcija par uzziņu sabiedrību maldinošo darbību, 
OV C 45E, 23.2.2010.,17.–22. lpp. 
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izmeklēšanas procesu sākšana, ņemot vērā šādu procesu vidējo ilgumu, ne 
vienmēr sniedz iedzīvotājiem tūlītēju problēmu atrisinājumu;

22. atzinīgi vērtē Komisijas centienus izstrādāt alternatīvus līdzekļus, kā sekmēt 
labāku Eiropas tiesību aktu īstenošanu, un atsevišķu dalībvalstu labvēlīgo 
attieksmi, kuras veic vajadzīgos pasākumus, lai pārkāpumus novērstu agrīnajā 
īstenošanas posmā;

23. atzinīgi vērtē dalībvalstu aizvien lielāko iesaistīšanos Lūgumrakstu komitejas 
darbā un šo valstu pārstāvju piedalīšanos sanāksmēs; uzskata, ka šāda sadarbība 
ir jānostiprina, jo valstu iestādes ir galvenās atbildīgās par Eiropas tiesību aktu 
izpildi pēc šo aktu transponēšanas attiecīgo valstu tiesību sistēmā;

24. vērš uzmanību uz secinājumiem Parlamenta rezolūcijā par Spānijā notiekošās 
ekstensīvās urbanizācijas ietekmi6 un prasa Spānijas varas iestādēm sniegt 
novērtējumu par šajā ziņā veiktajiem pasākumiem;

25. norāda, ka aizvien pieaug to lūgumrakstu iesniedzēju skaits, kuri vēršas 
Parlamentā ar prasību jautājumos, kuri neietilpst ES kompetences jomā, tādos 
kā, piemēram, pensijas maksājumu aprēķināšana, valsts tiesu nolēmumu izpilde 
un valstu pārvaldes iestāžu pasivitāte; Lūgumrakstu komiteja ir darījusi visu 
iespējamo, lai šādas sūdzības pāradresētu kompetentajām valstu iestādēm;

26. atzīst, ka to lūgumrakstu skaits, kuri visai attāli attiecas uz ES darbībām, 
iespējams, daļēji pieaug tādēļ, ka aizvien biežāk lūgumrakstus iesniedz 
elektroniski, jo otro gadu pēc kārtas elektroniski iesniegto lūgumrakstu skaits 
pārsniedz pa pastu iesūtīto lūgumrakstu daudzumu;

27. uzskata — lai gan ir jāveicina interneta plaša izmantošana, jo tādējādi tiek 
atvieglota saziņa ar iedzīvotājiem, jārod risinājums tam, lai Lūgumrakstu 
komiteju nenoslogotu sūdzības, kas nav uzskatāmas par lūgumrakstiem; 
uzskata, ka risinājumu varētu panākt, ja Parlamentā pārskatītu reģistrācijas 
procesu, un mudina atbildīgo personālu attiecīgās lietas pāradresēt Sarakstes ar 
pilsoņiem nodaļai, nevis iesniegt Lūgumrakstu komitejai;

28. uzsver, ka jāturpina darbs, lai palielinātu lūgumrakstu pārvaldības 
pārredzamību: iekšēji — regulāri uzlabojot e–lūgumrakstu lietojumprogrammu, 
kas Lūgumrakstu komitejas locekļiem nodrošina tiešu piekļuvi lūgumrakstu 
datnēm, un ārēji — izveidojot ērti lietojamu, interaktīvu lūgumrakstu portālu, 
kas ļautu Parlamentam efektīvāk sazināties ar iedzīvotājiem un arī padarīt 
skaidrākas sabiedrībai Lūgumrakstu komitejas balsošanas procedūru un 
kompetences;

                                               
6 Eiropas Parlamenta 2009. gada 26. marta rezolūcija par Spānijā notiekošās ekstensīvās urbanizācijas 
ietekmi uz Eiropas Savienības pilsoņu individuālajām tiesībām, vidi un ES tiesību aktu piemērošanu, 
P6_TA(2009)0192.
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29. mudina izveidot portālu, kas piedāvātu lūgumrakstu daudzposmu matricu, ar ko 
iedzīvotājus varētu informēt par to, ko iespējams panākt ar lūgumrakstu 
iesniegšanu Parlamentam, kā arī par Parlamenta pilnvarām, un kas varētu ietvert 
saites uz alternatīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Eiropas un dalībvalstu 
mērogā;

30. atzīst, ka šādas iniciatīvas īstenošana prasītu līdzekļus, taču mudina attiecīgos 
administratīvos dienestus sadarboties ar Lūgumrakstu komiteju, lai panāktu 
pieņemamākos risinājumus, jo šādam portālam ir izšķiroša nozīme ne tikai 
saziņas uzlabošanā starp Parlamentu un ES iedzīvotājiem, bet arī par 
nepieņemamiem atzīto lūgumrakstu skaita samazināšanā;

31. atzinīgi vērtē to, ka ir apstiprināts Parlamenta jaunais Reglaments un pārskatīti 
noteikumi par lūgumrakstu pārvaldību; mudina Sekretariātu un politisko grupu 
pārstāvjus sākt darbu, lai pārskatītu deputātiem paredzētos norādījumus par 
Lūgumrakstu komitejas noteikumiem un iekšējām procedūrām, jo šāds 
dokuments ne tikai palīdzēs deputātu darbā, bet arī turpmāk palielinās 
lūgumrakstu izskatīšanas pārredzamību;

32. atkārtoti aicina attiecīgos administratīvos departamentus veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu elektronisku reģistru, kurā saskaņā ar 202. pantu 
iedzīvotāji varētu izteikt vai atsaukt atbalstu konkrētajam lūgumrakstam;

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Lūgumrakstu komitejas 
ziņojumu Padomei, Komisijai, Eiropas Ombudam, dalībvalstu valdībām, to 
lūgumrakstu komitejām, ombudiem vai līdzīgām kompetentām iestādēm.
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PASKAIDROJUMS

Ievads 

Šis gada ziņojums jāsāk, uzsverot, ka 2009. gads nebija parasts gads, bet gan visai 
ārkārtējs, ko noteica Eiropas Parlamenta vēlēšanas un Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā. Ja Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme, visticamāk, būs redzama 
nākamajos gados, tad Parlamenta vēlēšanas būtiski ietekmēja Lūgumrakstu komitejas 
ikdienas darbu. 

Atšķirībā no citām Parlamenta komitejām Lūgumrakstu komiteja izceļas ar to, ka tās 
darbības grafiks nav pieskaņots Komisijas likumdošanas programmai, bet to nosaka 
iedzīvotāji, kuri īsteno savas tiesības iesniegt Parlamentam lūgumrakstu. 2009. gadā 
notika pāreja no sestā sasaukuma uz septīto; jaunie Lūgumrakstu komitejas locekļi 
bija jāiepazīstina ar vispārējo komitejas darbu. Lai gan tika pieliktas ievērojamas 
pūles, lai sasaukuma beigās izskatītu visus šajā pilnvaru termiņā iesniegtos 
lūgumrakstus, daudzas lietas pārnesa uz jauno sasaukumu, un līdz ar to Lūgumrakstu 
komitejas locekļiem nācās īsā laikā iepazīties ar šīm lietām, jo turpināja pienākt jauni 
lūgumraksti. Jāatzīmē, ka šis process noritēja bez sarežģījumiem un gan iepriekšējais, 
gan pašreizējais Lūgumrakstu komitejas sastāvs darīja visu iespējamo, lai šis pārejas 
periods pēc iespējas mazāk ietekmētu lūgumrakstu iesniedzējus. Tomēr citas 
Lūgumrakstu komitejas regulārā darba aktivitātes — tādas kā faktu vākšanas 
apmeklējumi — nācās atlikt uz 2010. gadu.

Šādā situācijā 2009. gada ziņojuma mērķis ir sniegt visaptverošu pārskatu par 
Lūgumrakstu komitejas darbību visa gada laikā un jo īpaši labāku izpratni par to, ko 
nozīmē lūgumraksta iesniegšana Eiropas Parlamentam, kādi ir iespējamie procesa 
rezultāti, tā veiksmīgs iznākums un ierobežojumi.

Nozīmīgs Līgumrakstu komitejas darba novērtēšanas kvantitatīvais instruments ir 
statistika par komitejā saņemto, slēgto vai izskatīto lūgumrakstu skaitu un par 
iesaistītajām valstīm vai tematiem. Kopaina tika izveidota, apkopojot papildu 
aspektus, tādus kā attiecības ar citām Eiropas institūcijām, valstu un reģionālajām 
iestādēm vai institucionālas izmaiņas, kas tieši ietekmē Lūgumrakstu komitejas 
darbību. 

Visbeidzot, kā ne mazāk būtisks elements šajā ziņojumā ir analizēta iepriekšējo 
ieteikumu īstenošanā panāktā attīstība, lai uzlabotu Lūgumrakstu komitejas darbu, un 
apskatīti daži lielākie nākotnes uzdevumi, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā. 

Lūgumrakstu iesniegšana Eiropas Parlamentam — pamattiesības, ko paredz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 227. pants (bijušais 194. pants)
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Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā kā Eiropas pilsonības pamatelements vēlreiz 
tika apstiprinātas tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam. Jaunā Līguma 
227. pants (bijušais 194. pants) paredz, ka Eiropas Savienības pilsoņiem vai 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, fiziskām vai juridiskām personām ir tiesības individuāli 
vai arī kopā ar citiem pilsoņiem vai personām iesniegt lūgumrakstus Eiropas 
Parlamentā par jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē.

Jau šā panta formulējums sniedz visaptverošu priekšstatu par to, ko tad nozīmē 
lūgumrakstu iesniegšana Eiropas Parlamentam — tas ir instruments, ar ko iedzīvotāji 
var uzticēt Parlamentam savas raizes par dažādo ES politikas virzienu un tiesību aktu 
ietekmi uz viņu ikdienu. Gada statistika liecina, ka vairums iedzīvotāju vēršas pie 
Parlamenta pēc palīdzības jautājumos, kas saistīti ar vidi, pamattiesībām, tieslietām, 
iekšējo tirgu utt. Citi cenšas pievērst uzmanību, iesniedzot ierosinājumus par Eiropas 
politikas virzienu attīstību. Tikpat svarīgi ir pienācīgi ņemt vērā gadījumus, kad 
iedzīvotāji iesniedz lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, lai apstrīdētu dalībvalstu 
iestāžu pieņemtos lēmumus. Vairumā šādu lūgumrakstu norādīts uz nepareizu Eiropas 
tiesību aktu piemērošanu, savukārt dažos sūdzības iemesls ir dalībvalstu tiesu 
nolēmumi vai nepietiekama izpilde administratīvā līmenī, un ar šiem jautājumiem 
Eiropas Parlamentam ir visai mazs sakars, jo tie neietilpst Savienības kompetenču 
jomā.

Saskaņā ar statistiku Eiropas Parlaments 2009. gadā saņēma 1924 lūgumrakstus, kas 
ir nedaudz vairāk nekā 2008. gadā, kad tika iesniegti 1849 lūgumraksti. Var sacīt, ka 
šī nelielā starpība norāda uz zināmu stagnāciju pretēji pastāvīga pieauguma tendencei, 
kādu novēroja pēc Savienības paplašināšanās 2004. un 2007. gadā. 

Apmēram 46 % 2009. gadā saņemto lūgumrakstu tika atzīti par pieņemamiem, kas ir 
gandrīz tikpat liels daudzums kā 2008. gadā. No 688 lūgumrakstiem, kurus atzina par 
pieņemamiem, 655 informācijas nolūkos nosūtīja Eiropas Komisijai. Jāuzsver, ka 
Komisija nosūtīja apmēram 300 paziņojumus saistībā ar 2009. gadā reģistrētajiem 
lūgumrakstiem. Attiecībā uz lūgumrakstiem, kas atzīti par nepieņemamiem, situācija 
ir ļoti līdzīga tai, kāda tā bija iepriekšējā gadā (attiecīgi 812 un 818 lūgumraksti). Tā 
kā nepieņemamo lūgumrakstu procentuālā attiecība ir visai liela (nedaudz vairāk nekā 
puse no saņemtajiem lūgumrakstiem), pašsaprotami, ka ir jāpalielina centieni, lai 
piemērotu iepriekšējos un pašreizējos ieteikumus, kuru mērķis ir labāk informēt 
iedzīvotājus par ES kompetencēm.

Lēmums par lūgumraksta 
pieņemamību 

Lūgumrakstu 
skaits

% Lūgumrakstu 
skaits

%

2009       2008
Pieņemams 688 45,9 708 46,4
Nepieņemams 812 54,1 818 53,6
Pieņemams un slēgts 420 NA 354 NA
Lūgumraksts nosūtīts EK 
atzinuma sniegšanai

655 NA 729 NA

Lūgumraksts nosūtīts citām 
iestādēm atzinuma sniegšanai

33 NA 53 NA
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Lūgumraksts nosūtīts citām 
iestādēm informācijas nolūkos

207 NA 207 NA

Nav reģistrēts 4 NA 6 NA

Jāatzīmē arī, ka apmēram divas trešdaļas 2009. gadā iesniegto lūgumrakstu, t.i., 1322, 
tika slēgti procedūras sākumposmos, jo tos atzina par nepieņemamiem vai arī tāpēc, 
ka, lai arī pieņemami, tos slēdza tūlīt pēc tam, kad lūgumraksta iesniedzējus informēja 
par attiecīgajiem jautājumiem, vai arī pēc lūgumrakstu pāradresēšanas citai EP 
komitejai, kuras kompetencē ietilpst attiecīgais jautājums. Statistika par 2009. un 
2008. gadu ir salīdzināma, kā tas redzams turpmāk norādītajos datos.

2009
Lēmums par 
pieņemamību

Lūgumrakstu 
skaits %

Pieņemams 1062 56,3
Nepieņemams 818 43,4
Nav reģistrēts 6 0,3

2008
Lēmums par 
pieņemamību

Lūgumrakstu 
skaits %

Pieņemams 1108 57,6
Nepieņemams 812 42,2
Nav reģistrēts 4 0,2

Saistībā ar minēto informāciju jāatgādina, ka Lūgumrakstu komitejas locekļi 
vairākkārt aicināja pievērst uzmanību sūdzībām, kas nav uzskatāmas par 
lūgumrakstiem, jo šādu iesniegumu izskatīšana aizņem pārāk daudz laika. Lai gan nav 
pieejama jēdziena sūdzība, kas nav uzskatāma par lūgumrakstu, definīcija, šādi 
iesniegumi ir skaidri jānodala no lūgumrakstiem, kurus par nepieņemamiem atzīst 
tāpēc, ka tie neietilpst ES kompetenču jomā. Parasti sūdzību, kas nav uzskatāma par 
lūgumrakstu, var aprakstīt kā īsu personisku paziņojumu vai komentāru par ES 
politiku vai par veidu, kā to uzlabot.

Šajā ziņā Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā Lūgumraksti ir skaidri norādīts, 
ka Lūgumrakstu komiteja neizskata pieprasījumus sniegt informāciju un vispārīgus 
komentārus par ES politiku. Turklāt iedzīvotāji ir informēti, ka Lūgumrakstu komiteja 
nedz izmeklēs, nedz arī atbildēs uz lūgumrakstiem, kuros lietota aizskaroša valoda vai 
arī trūkst būtiskas informācijas par attiecīgo jautājumu. Līdz ar to jāsecina, ka 
Lūgumrakstu komitejai turpmāk jācenšas iedzīvotājiem labāk izskaidrot, ko nozīmē 
lūgumraksta iesniegšana Eiropas Parlamentam, un jācenšas uzlabot reģistrācijas 
procesu Eiropas Parlamentā.
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Salīdzinot ar 2008. gadu, konstatētas vairākas izmaiņas saistībā ar valstīm, uz kurām 
attiecas lūgumraksti: Eiropas Savienība joprojām ir priekšgalā, tad seko Vācija, 
Spānija, Itālija un Rumānija (2008. gadā Rumānija bija pirms Itālijas). Pārsteidzoši, 
ka tabulas lejasgalā aiz Slovēnijas un Latvijas ir Malta un ka no šīs valsts saņemti
tikai 9 lūgumraksti, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto 21 lūgumrakstu. 

2009
Valsts, uz kuru 

attiecas 
lūgumraksts

Lūgumrakstu 
skaits %

Eiropas 
Savienība 403 18,6

Vācija 298 13,8
Spānija 279 12,9
Itālija 176 8,1
Rumānija 143 6,6
Polija 100 4,6
Citas valstis 764 35,3

2008
Valsts, uz 

kuru attiecas 
lūgumraksts

Lūgumrakstu 
skaits %

Eiropas 
Savienība 330 15,9

Vācija 265 12,8
Spānija 226 10,9
Rumānija 207 10,0
Itālija 184 8,9
Polija 105 5,1
Apvienotā 
Karaliste 99 4,8

Grieķijā 97 4,7
Francija 86 4,1

Kā jau iepriekš minēts, galvenā lūgumrakstu iesniedzēju problēmu joma joprojām ir 
vide, tad seko pamattiesības, tieslietas un iekšējais tirgus, savukārt saistībā ar īpašuma 
restitūciju 2008. gadā iesniegto lūgumrakstu skaits ir samazinājies.
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2009

Temati Lūgumrakstu 
skaits %

Vide 228 9,7
Pamattiesības 164 7,0
Tieslietas 159 6,8
Iekšējais 
tirgus 142 6,0

Īpašums un 
restitūcija 133 5,6

Nodarbinātība 105 4,5
Veselība 104 4,4
Transports 101 4,3
Sociālie 
jautājumi 93 4,0

Izglītība un 
kultūra 82 3,5

Citi jautājumi 1,043 44,3

2008

 Temati Lūgumrakstu 
skaits %

Vide 311 12,8
Pamattiesības 208 8,6
Īpašums un 
restitūcija 149 6,1

Tieslietas 147 6,1
Iekšējais 
tirgus 130 5,4

Sociālie 
jautājumi 118 4,9

Transports 117 4,8
Veselība 116 4,8
Izglītība un 
kultūra 105 4,3

Nodarbinātība 89 3,7
Citi jautājumi 938 38,6
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Tas, kas pastāvīgs Eiropas iedzīvotāju raižu temats ir vide, nav nekāds pārsteigums. 
Šīs jomas Eiropas tiesību akti ir veidoti saskaņā ar subsidiaritātes principu, un robeža 
starp dalībvalsts un ES kompetencēm ne vienmēr ir skaidra iedzīvotājiem, kuri vēršas 
pie Parlamenta pēc palīdzības, ja viņi uzskata, ka valsts vai reģionālās iestādes viņus 
neuzklausa. Šajā ziņā Lūgumrakstu komiteja atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
Eiropas vides tiesību aktu īstenošanu (COM (2008)0773) un uzskata to par pirmo 
pasākumu, lai nodrošinātu labākas izpildes pārbaudes šajā jomā7.

Attiecībā uz pamattiesībām tie lūgumraksti, kuros sūdzas par tiesas kļūdām, 
dalībvalstu tiesu nolēmumu neizpildi vai pārkāpumiem saistībā ar tiesībām uz taisnīgu 
tiesu un uz lietas taisnīgu izskatīšanu dalībvalstī, jānodala no tiem lūgumrakstiem, 
kuros prasa aizsargāt Eiropas tiesību aktos un iekšējā tirgus tiesu praksē garantētās 
tiesības. 

Tādēļ Lūgumrakstu komiteja 2009. gadā apstiprināja Diana Wallis sagatavoto darba 
dokumentu par EK paziņojumu „Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu 
interesēs” — tā dēvēto Stokholmas programmu. Tajā apskatīti vairāki lūgumrakstu 
iesniedzēju konstatētie problemātiskie aspekti, starp kuriem minētas grūtības, ar 
kādām saskaras ģimenes locekļi no trešām valstīm, lai saņemtu uzturēšanās 
dokumentus savā mītnes valstī (jo īpaši tas attiecas uz Apvienoto Karalisti), norādīts 
uz dažādām EK Direktīvas 2004/38 interpretācijām, ciktāl tas skar kritērijus, lai 
saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, un minētas problēmas, ar kādām lūgumrakstu 
iesniedzēji saskaras, īstenojot savas balsstiesības vai saņemot apstiprinājumu par 
kvalifikācijas atzīšanu. Atsevišķos gadījumos Lūgumrakstu komiteja ieteica sūdzību 
iesniedzējiem izmantot SOLVIT, neformālu mehānismu, ar ko stingri noteiktā termiņā 
var panākt efektīvu risinājumu. Jāuzsver, ka datu aizsardzības ierobežojumi neļauj 
Lūgumrakstu komitejai tieši pāradresēt lūgumrakstus SOLVIT, līdz ar to komiteja 
lūgumrakstu iesniedzējiem var tikai ieteikt šādi rīkoties. Tādēļ šādas iespējas 
izmantošana ir lūgumraksta iesniedzēja ziņā, tāpat kā Lūgumrakstu komitejas 
informēšana par iznākumu, ja notikusi vēršanās pie SOLVIT. 

Nelielas izmaiņas vērojamas arī lūgumrakstos izmantoto valodu lietojumā: ja 2009. 
un 2008. gadā vācu un angļu valoda bija divas biežāk lietotās valodas, tad itāļu un 
spāņu valoda attiecīgi ir apmainījušās vietām. Vismazāk lietota ir slovēņu, maltiešu 
un igauņu valoda.

                                               
7 Lūgumrakstu komitejas atzinums par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību (2007. gads) 
(2008/2337(INI) — referente Diana Wallis (31.03.2009.).
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2009

 Valoda Lūgumrakstu 
skaits %

Vācu valoda 548 28,5
Angļu valoda 343 17,8
Spāņu valoda 237 12,3
Itāļu valoda 203 10,6
Poļu valoda 116 6,0
Rumāņu 
valoda 110 5,7

Franču valoda 107 5,6
Citas valodas 260 13,5

2008

 Valoda Lūgumrakstu 
skaits %

Vācu valoda 437 23,2
Angļu 
valoda 395 20,9

Itāļu valoda 222 11,8
Spāņu 
valoda 193 10,2

Rumāņu 
valoda 155 8,2

Franču 
valoda 131 6,9

Poļu valoda 101 5,4
Grieķu 
valoda 87 4,6

Citas 
valodas 165 8,7

Attiecībā uz valstspiederību aktīvākie lūgumrakstu iesniedzēji joprojām ir vācieši, tad 
seko spānieši un itālieši (arī šajā statistikas tabulā spānieši un itālieši ir apmainījušies 
vietām salīdzinājumā ar 2008. gadu). Nākamās vietas ieņem Rumānijas, Polijas un 
Lielbritānijas lūgumrakstu iesniedzēji. Pēdējās vietas ieņem Čehijas, Igaunijas un 
Luksemburgas iedzīvotāji, kuri 2009. gadā kopā ir iesnieguši 11 lūgumrakstus.
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2009
Lūgumraksta 
galvenā 
iesniedzēja 
valstspiederība

Lūgumrakstu 
skaits

%

Vācija 496 25,8
Spānija 237 12,3
Itālija 219 11,4
Rumānija 150 7,8
Polija 131 6,8
Apvienotā 
Karaliste 121 6,3

Francija 79 4,1
Grieķija 78 4,1
Citas valstis 414 21,5

2008
Lūgumraksta 
galvenā 
iesniedzēja 
valstspiederība

Lūgumrakstu 
skaits

%

Vācija 412 21,8
Itālija 245 12,9
Spānija 197 10,4
Rumānija 189 10,0
Apvienotā 
Karaliste

144 7,6

Polija 112 5,9
Grieķija 102 5,4
Francija 91 4,8
Citas valstis 400 21,1

Kas attiecas uz lūgumrakstu formātu, ar pārliecību var apgalvot, ka lūgumrakstu 
iesniedzēji sūdzības biežāk iesniedz, izmantojot internetu, nevis tradicionālo vēstules 
formātu (62,6 % 2009. gadā saņemto lūgumrakstu tika nosūtīti pa e–pastu 
salīdzinājumā ar 59,2 % 2008. gadā).
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2009
Lūgumraksta 

formāts
Lūgumrakstu 

skaits %

E–pasts 1,204 62,6
Vēstule 720 37,4

2008
Lūgumraksta 

formāts
Lūgumrakstu 

skaits %

E–pasts 1,117 59,2
Vēstule 769 40,8
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Lai gan statistika ir noderīgs instruments, kas Lūgumrakstu komitejai ļauj izvērtēt gada 
darbību, tas tomēr jāanalizē uzmanīgi, ņemot vērā, ka atsevišķi elementi var ietekmēt kopējos 
rezultātus — piemēram, lūgumraksti var attiekties uz vienu vai vairākām jomām, vienu vai 
vairākām valstīm; tos var iesniegt atsevišķas personas vai asociācijas, un dažos gadījumos tos 
var iesniegt kampaņveidīgi, ar daudziem parakstiem; turklāt lūgumrakstu iesniedzēji var 
izvēlēties dokumentus iesniegt dzimtajā valodā vai jebkurā Savienības oficiālajā valodā.

Taču statistika liecina, ka iepriekšējo gada ziņojumu secinājumi ir pareizi. Kā jau iepriekš 
minēts, vairums par nepieņemamiem atzīto lūgumrakstu liecina par neizpratni attiecībā uz 
Eiropas un dalībvalstu kompetencēm, ES un Eiropas Padomes iestādēm un jo īpaši attiecībā 
uz Cilvēktiesību tiesu. Tādēļ aktuālāki kā jebkad ir iepriekšējie aicinājumi pastiprināt 
centienus, lai iedzīvotājus labāk informētu par to, kas tad īsti ir lūgumrakstu izskatīšanas 
process un ko var panākt, iesniedzot lūgumrakstu Parlamentam. 

Viens no veicamajiem pasākumiem varētu būt Eiropas Parlamenta portāla sadaļas 
Lūgumraksti uzlabošana, lai iedzīvotāji, kuri lūgumrakstus iesniedz tiešsaistē, saņemtu visu 
vajadzīgo informāciju par Parlamenta kompetencēm, lūgumrakstu izvērtēšanu, Lūgumrakstu 
komitejas darbu un iespējām panākt straujāku lietas izskatīšanu, izmantojot citus 
iedzīvotājiem ES vai dalībvalstu līmenī pieejamos tīklus (SOLVIT, Eiropas Patērētāju tīkls, 
Eiropas Ombuds, attiecīgās dalībvalsts Ombuds vai dalībvalstu parlamentu lūgumrakstu 
komitejas).

Iepriekšējos ziņojumos tika aicināts skaidri norādīt iedzīvotājiem pieejamos sūdzību 
mehānismus ES līmenī, izveidojot centralizētu struktūru, kas varētu sniegt norādījumus 
iedzīvotājiem, kuri meklē, kā novērst iespējamos viņu tiesību pārkāpumus. Tas joprojām ir 
ļoti būtisks mērķis, uz ko tiekties. Eiropas Komisijas iniciatīva pārgrupēt oficiālos un 
neoficiālos sūdzību mehānismus europa.eu tīmekļa vietnes sadaļā Jūsu tiesības ir nozīmīgs 
sasniegums. Tomēr skaidrāk jānošķir oficiālie mehānismi (sūdzības EK, lūgumraksti 
Parlamentam, sūdzības Eiropas Ombudam) no neoficiālajiem (SOLVIT, Eiropas Patērētāju 
centru tīkls (ECC–net) utt.). Varētu izstrādāt interaktīvāku tīmekļa vietni, kas iedzīvotājiem 
ļautu saņemt vajadzīgo informāciju pirms viņi pieņem lēmumu par to, pie kuras iestādes 
vērsties un kuru mehānismu izmantot.

Attiecības ar Eiropas Komisiju

Eiropas Komisija joprojām ir īstena Lūgumrakstu komitejas partnere, izskatot lūgumrakstus, 
jo komitejas locekļi joprojām paļaujas uz Komisijas dienestu kompetenci, izmeklējot 
lūgumrakstos ietvertos jautājumus. Tā kā darba attiecības starp abām iestādēm tiek pastāvīgi 
pilnveidotas, Lūgumrakstu komiteja joprojām cenšas panākt, lai Komisija samazinātu 
termiņu, kādā tiek sniegtas atbildes uz izmeklēšanas pieprasījumiem. Viens no jautājumiem, 
kas abām pusēm vēl jārisina, attiecas uz veidu, kādā Komisija informē Lūgumrakstu komiteju 
par panākto attīstību pārkāpumu izmeklēšanas procesos, kas tieši saistīti ar lūgumrakstiem.

Lai gan Komisija iebilst, ka tās lēmumi par pārkāpumu izmeklēšanas procesiem tiek publicēti 
reizi mēnesī, jānorāda, ka tos publicē, sākot no pamatota atzinuma sniegšanas brīža, izņemot 
lietas par neatbilstību Tiesas spriedumiem, kuru publicēšana ir atļauta, sākot no oficiāla 
paziņojuma vēstules saņemšanas brīža, ja vien Komisija nenolemj citādi. Ņemot vērā lietu 
skaitu un to, ka ir grūti paredzēt attiecīgās lietas izmeklēšanas gaitu un nepastāv meklēšanas 
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rīks, ar kuru varētu atrast konkrētu pārkāpuma lietu, šādas datu bāzes pārlūkošana reizi 
mēnesī būtu nevajadzīgs cilvēkresursu un laika patēriņš. Tādēļ jāveic papildu pasākumi, lai 
Komisija automātiski ziņotu Lūgumrakstu komitejai par visiem pārkāpumu izmeklēšanas 
posmiem saistībā ar lūgumrakstiem.

Attiecības ar Eiropas Ombudu — ombuda amata kandidātu uzklausīšana 

Viena no galvenajām Lūgumrakstu komitejas 2009. gada prioritātēm bija rīkot Eiropas 
ombuda amata kandidātu uzklausīšanu. Lūgumrakstu komitejas locekļi, no kuriem daudzi bija 
ne tikai jauni komitejas locekļi, bet arī pirmoreiz ievēlēti Parlamentā, veiksmīgi izpildīja 
savus pienākumus.  

Jānorāda, ka Lūgumrakstu komitejas jaunā sastāva pirmais pieņemtais ziņojums bija par 
Eiropas Ombuda darbību1 2008. gadā. Tajā uzsvērta Ombuda nozīme, aizstāvot Eiropas 
iedzīvotāju intereses attiecībās ar Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, un šī nozīme 
14 gadu laikā kopš biroja izveides ir palielinājusies iestādes neatkarības dēļ, kā arī tādēļ, ka 
Eiropas Parlaments ir veicis demokrātisku kontroli attiecībā uz iestādes darbību 
pārredzamību.

Lūgumrakstu komitejas locekļi uzsvēra savu pārliecību, ka Ombuda funkcija ir veicināt 
lēmumu pieņemšanas un Eiropas Savienības pārvaldības atklātumu un pārskatatbildību, 
tādējādi būtiski sekmējot tādas Savienības izveidi, kurā „lēmumu pieņemšana notiek cik vien 
iespējams atklāti un cik vien iespējams tuvinot to pilsoņiem”2. Komitejas locekļi aicināja 
Ombudu turpināt līdzšinējos centienus palielināt izpratni par iestādes darbu un efektīvi 
popularizēt tās darbību. 

Secinājumi

Ja 2009. gads bija pārejas periods, tad 2010. gads Lūgumrakstu komitejai būs grūtību 
pārvarēšanas gads. Komisijai jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei regulas projekts 
par pilsoņu iniciatīvu, un Lūgumrakstu komiteja sniegs atzinumu, ko pievienos 
Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumam. Turklāt līdz ar Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā Pamattiesību harta ir kļuvusi juridiski saistoša. Pašlaik ir grūti paredzēt, kā tas ietekmēs 
Lūgumrakstu komitejas darbību, taču pamattiesības ir viena no tām jomām, par ko pastāvīgi 
iesniedz lūgumrakstus. Tuvākajā laikā varētu būt nepieciešami papildu skaidrojumi par Hartas 
piemērošanu.

                                               
1 Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2008. gadā (2009/2088(INI)), referente Chrysoula 
Paliadeli (A7/0020/2009).
2 Līguma par Eiropas Savienības darbību I sadaļas 1. panta 2. punkts (C115/ 9.05.2008., 16. lpp).
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PIELIKUMI:

Lūgumrakstu skaitsValsts, uz kuru 
attiecas lūgumraksts 2009 2008

Eiropas Savienība 403 330
ES dalībvalstis 1630 1647

Vācija 298 265
Spānija 279 226
Itālija 176 184

Rumānija 143 207

Polija 100 105

Apvienotā Karaliste 83 99

Grieķija 74 97

Francija 73 86

Bulgārija 56 65

Īrija 37 58

Portugāle 37 24

Nīderlande 35 24

Austrija 34 20

Beļģija 30 32

Ungārija 25 18

Somija 20 36

Slovākija 19 9

Zviedrija 17 12

Dānija 14 6

Lietuva 14 7

Kipra 13 9

Čehijas Republika 13 15

Slovēnija 12 7

Latvija 11 7

Malta 9 21

Igaunija 4 2

Luksemburga 4 6
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Lūgumrakstu skaitsLūgumraksta 
valoda 2009 2008

Vācu valoda 548 437

Angļu valoda 343 395

Spāņu valoda 237 193

Itāļu valoda 203 222

Poļu valoda 116 101

Rumāņu valoda 110 155

Itāļu valoda 107 131

Grieķu valoda 61 87
Nīderlandiešu 
valoda 46 33

Bulgāru valoda 37 31
Portugāļu 
valoda 27 26

Somu valoda 19 35

Ungāru valoda 16 15

Slovāku valoda 11 5

Dāņu valoda 9 4

Zviedru valoda 8 6

Latviešu valoda 7 2
Lietuviešu 
valoda 7 2

Čehu valoda 4 3

Slovēņu valoda 4 2

Maltiešu valoda 2 0

Igauņu valoda 1 1
Teksts iesniegts 
vairākās 
valodās

1
0

Nav norādīts 0 0

Kopā 1924 1886
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Lūgumrakstu skaitsLūgumraksta galvenā 
iesniedzēja 

valstspiederība 2009 2008

ES dalībvalstis 1879 1845

Vācija 496 412

Spānija 237 197

Itālija 219 245

Rumānija 150 189

Polija 131 112

Apvienotā Karaliste 121 144

Francija 79 91

Grieķija 78 102

Bulgārija 54 60

Nīderlande 44 33

Austrija 38 21

Portugāle 32 25

Īrija 31 59

Beļģija 27 31

Somija 26 40

Ungārija 17 20

Slovākija 14 8

Dānija 13 5

Zviedrija 13 10

Latvija 11 5

Malta 11 16

Slovēnija 10 5

Kipra 8 1

Lietuva 8 5

Čehijas Republika 6 6

Igaunija 3 1

Luksemburga 2 2


