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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Lūgumrakstu komitejas darbību 2010. gadā
(2010/2295(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm,

– 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 (A7-0000/2011),

A. atzīstot lūgumrakstu procedūras nozīmi un īpašās pilnvaras, kas atbildīgajai 
komitejai ļauj noskaidrot un sniegt risinājumus ES pilsoņiem, kas Parlamentam 
iesnieguši lūgumrakstus,

B. tā kā ir jāveicina pilsoņu līdzdalība Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesā, lai pastiprinātu tās leģitimitāti un atbildību;

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

D. tā kā Eiropas tiesību aktu piemērošana tieši ietekmē pilsoņus un ES iedzīvotājus 
un tā kā tieši viņi var labāk novērtēt šo aktu efektivitāti un trūkumus, kā arī ziņot 
par pamanītajām nepilnībām, kas jānovērš, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu 
labāku piemērošanu dažādās dalībvalstīs;

E. tā kā ar Lūgumrakstu komitejas starpniecību Parlamentam ir jāizpēta šie jautājumi 
un jāsniedz iedzīvotājiem paši piemērotākie risinājumi un tā kā tā sasniegšanai
jāturpina nostiprināt sadarbību ar Eiropas Komisiju, Ombudu, citām Parlamenta 
komitejām, Eiropas iestādēm, aģentūrām, tīkliem un dalībvalstīm;

F. tā kā daudzas dalībvalstis tomēr izrāda nevēlēšanos aktīvi sadarboties ar atbildīgo 
komiteju, neapmeklējot komitejas sanāksmes vai neatbildot uz izsūtītajām 
vēstulēm; tā kā tas norāda uz lojālas sadarbības trūkumu ar šo institūciju;

G. tā kā sadarbības ar daudzām dalībvalstīm tomēr ir labā līmenī un tās reāli 
sadarbojas ar Parlamentu, lai reaģētu uz pilsoņu bažām, kas izteiktas, izmantojot 
lūgumrakstu procedūru;

H. atzīstot Komisijas dienestu sniegto ieguldījumu lūgumrakstu izskatīšanas procesā, 
regulāri veicot daudzu saņemto lūgumrakstu iepriekšēju novērtējumu;
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I. tā kā lūgumrakstu specializācijas līmeņa un izskatīto tēmu daudzveidības dēļ būtu 
jāpastiprina sadarbība ar citām parlamentārajām komitejām, lai uzklausītu šo 
komiteju viedokli, jo tas nepieciešams lūgumrakstu sekmīgai izskatīšanai;

J. tā kā Parlamentā saņemto lūgumrakstu skaits 2010. gadā bija nedaudz mazāks par 
2009. gadā reģistrēto (attiecīgi 1655 un 1924 lūgumraksti; 14 % samazinājums);

K. tā kā ir izveidojusies laba sadarbība ar Parlamenta atbildīgajiem dienestiem —
2010. gadā netika reģistrēta 91 pilsoņu iesniegtā sūdzība (4,7 %), jo tās neatbilda 
minimālajām prasībām, kas noteiktas lūgumrakstam, šādā veidā ievērojot 
2009. gada ziņojumā minētos ieteikumus par to, ka lūgumraksti, kas neatbilst 
minimālajām prasībām, netiek reģistrēti; 

L. tā kā 2010. gadā par nepieņemamiem atzīti 40 % saņemot lūgumrakstu, ir 
jāturpina pasākumi, lai iedzīvotājus labāk informētu par Lūgumrakstu komitejas 
kompetencēm un dažādu Savienības iestāžu uzdevumiem;

M. tā kā lūgumrakstu procedūra ES mērogā papildina citus instrumentus, kas 
pieejami iedzīvotājiem, piemēram, sūdzību iesniegšanai Eiropas Ombudam vai 
Komisijai;

N. tā kā iedzīvotāji ir tiesīgi no visām Eiropas iestādēm sagaidīt ātru un uz risinājumu 
orientētu lietas izskatīšanu un tā kā Parlaments vairākkārt ir prasījis Komisijai 
izmantot prerogatīvas, kādas tai piešķirtas kā Līguma uzraudzītājai, lai reaģētu uz 
lūgumrakstu iesniedzēju pamanītajiem pārkāpumiem Eiropas tiesību aktos, jo 
īpaši gadījumos, kad pārkāpumi radušies, ES tiesību aktus transponējot dalībvalsts 
tiesību aktos;

O. tā kā daudzi lūgumraksti joprojām rada bažas par iekšējā tirgus un vides jomas 
Eiropas tiesību aktu transponēšanu un īstenošanu un tā kā Lūgumrakstu komiteja 
jau iepriekš aicinājusi Komisiju šajās jomās pastiprināt un efektīvāk piemērot 
izpildes pārbaudes;

P. 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, pēc iespējas drīzāk pārbaudīt, vai vietējās, 
reģionālās un dalībvalsts iestādes pareizi piemēro visas attiecīgās procedūru 
prasības, ko nosaka Eiropas Savienības tiesību akti, tostarp piesardzības principu;

Q. ņemot vērā to, cik svarīgi ir novērst turpmāku neatgriezenisku bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, jo īpaši Natura 2000 tīklā iekļautajās vietās, un cik 
svarīga ir dalībvalstu apņemšanās nodrošināt īpašas nozīmes rezervātu aizsardzību 
saskaņā ar Biotopu direktīvu (92/43/EEK) un Putnu direktīvu (79/409 EEK);

R. tā kā lūgumraksti atspoguļo Eiropas tiesību aktu ietekmi uz ES iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi un tā kā ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai konsolidētu 
progresu, kas panākts Eiropas iedzīvotāju tiesību nostiprināšanā;

S. tā kā iepriekšējā ziņojumā par darbību un atzinumā par Komisijas gada ziņojumu 
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attiecībā uz Kopienas tiesību piemērošanas uzraudzību Lūgumrakstu komiteja 
prasīja regulāri tai sniegt atjauninātu informāciju par pienākumu neizpildes 
procedūrām, kuru priekšmets ir minēts lūgumrakstos;

T. tā kā Lūgumrakstu komitejas izstrādātie ieteikumi, kas sagatavoti pēc izpētes 
misijām Velvā (Spānija), Kampānijā (Itālija) un Foralbergā (Austrija) saistībā ar 
toksisko un sadzīves atkritumu pārvaldību un direktīvas par ietekmi uz vidi 
transponēšanu dalībvalstu tiesību aktos,

1. pauž cerību, ka Parlaments un Lūgumrakstu komiteja aktīvi iesaistīsies pilsoņu 
iniciatīvas izstrādē, lai varētu pilnībā sasniegt noteiktos mērķus un nodrošināt 
lielāku pārredzamību ES lēmumu pieņemšanā, ļaujot iedzīvotājiem ieteikt 
uzlabojumus, izmaiņas vai papildinājumus ES tiesību aktos;

2. vērš uzmanību uz normatīvo rezolūciju par pilsoņu iniciatīvu, kas ir jauns 
Savienības pilsoņu līdzdalības instruments;

3. norāda, ka Parlaments saņem kampaņas tipa lūgumrakstus, kurus parakstījušas 
vairāk nekā viens miljons personu, un tas liecina par Parlamenta pieredzi 
attiecībās ar pilsoņiem, tomēr uzsver, ka iedzīvotāji jāinformē par atšķirībām starp 
šāda veida lūgumrakstiem un jauno pilsoņu iniciatīvu;

4. atgādina, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Pamattiesību harta ir kļuvusi 
juridiski saistoša, un uzsver šīs hartas nozīmi jauna impulsa radīšanā Savienības 
un dalībvalstu rīcībai šajā jomā; tāpat pauž pārliecību, ka ar to pamattiesības kļūs 
skaidrākas un zināmākas visiem iedzīvotājiem;

5. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu „Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai 
īstenošanai Eiropas Savienībā” un uzskata, ka ir jāizstrādā, jāveicina un 
jāpastiprina patiesa pamattiesību kultūra ne tikai ES iestādēs, bet arī dalībvalstīs, 
jo īpaši, ja ar tiem piemēro un praksē ievieš Savienības tiesības;

6. atzinīgi vērtē to, ka Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, 
jo ar to Eiropas Cilvēktiesību tiesai tiek piešķirtas kompetences izmeklēt 
Savienības tiesību aktus;

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2013. gadu ir pasludinājusi par Eiropas pilsonības 
gadu, lai veicinātu debates par Eiropas pilsonību un informētu ES iedzīvotājus par 
viņu tiesībām;

8. atzinīgi vērtē vienas pieturas aģentūras izveidi iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt 
konsultācijas vai atbalstu vai ir iesnieguši sūdzību portālā „Tavas tiesības ES”; 
atzinīgi vērtē Komisijas veiktos pasākumus nolūkā vienkāršot pašreizējos publiski 
pieejamos pakalpojumus, lai Eiropas līmenī informētu iedzīvotājus par viņu 
tiesībām un pārsūdzības līdzekļiem pārkāpumu gadījumos, tomēr atgādina, ka 
Eiropas iestādēm jānodrošina vairāk informācijas un lielāka pārredzamība;

9. atsaucas uz rezolūciju par Eiropas Ombuda darbību 2009. gadā un mudina 
Ombudu garantēt piekļuvi informācijai un tiesību ievērošanu saistībā ar labu 
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administrēšanu, kas ir obligāts priekšnoteikums iedzīvotāju uzticībai iestādēm;

10. norāda, ka arī 2010. gadā saņemtie lūgumraksti attiecas galvenokārt uz vidi, 
pamattiesībām, iekšējo tirgu un tieslietām; norāda, ka ģeogrāfiskā iedalījuma ziņā 
lielākā daļa lūgumrakstu attiecas uz kādu konkrētu dalībvalsti — Spāniju (16 %) 
— vai uz Savienību kopumā (16 %), kam seko Vācija, Itālija un Rumānija;

11. atzīst, cik svarīgs ir lūgumrakstu iesniedzēju veiktais darbs Savienības vides 
aizsardzības jomā, jo lielākais skaits lūgumrakstu ir saistīts ar ietekmes uz vidi 
izvērtēšanu, dabu, notekūdeņiem, ūdens kvalitātes pārvaldību un resursu 
aizsardzību, gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni, atkritumu apsaimniekošanu un 
rūpnieciskajām emisijām; 

12. piekrīt daudzu lūgumrakstu iesniedzēju bažām par Eiropas Savienības nespēju 
garantēt, ka efektīvi tiek piemērots 2010. gada rīcības plāns bioloģiskās 
daudzveidības jomā; atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „ES redzējuma un 
mērķu iespējamības bioloģiskās daudzveidības jomā laikposmam pēc 
2010. gada”;

13. uzskata — lai nodrošinātu IVN un NIVN direktīvas, Dzīvotņu direktīvas un Putnu 
direktīvas pareizu īstenošanu, vajadzīgas jaunas, stingrākas pamatnostādnes, kuras 
balstītos uz Parlamenta kompetentās komitejas sniegtajiem ieteikumiem, ar ko 
Lūgumrakstu komiteja ir gatava cieši sadarboties, lai turpmākajos vides 
aizsardzības pasākumos vairāk ņemtu vērā iedzīvotāju intereses;

14. ar gandarījumu norāda uz Komisijas paziņojumu par norādījumiem, kā labāk 
transponēt un piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā (COM (2009)0313), kurā atspoguļotas lūgumrakstu 
iesniedzēju bieži uzsvērtās problēmas saistībā ar minētās direktīvas transponēšanu 
dalībvalstu tiesību aktos un tās ietekmi uz pilsoņu ikdienas dzīvi; 

15. atzīst nozīmi, kāda ir SOLVIT tīklam, ar kura palīdzību bieži tiek atklātas iekšējā 
tirgus noteikumus piemērošanas problēmas, par ko iepriekš ziņojuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, un prasa, lai gadījumos, kad ES tiesību akti tiek piemēroti nepilnīgi, 
informētu Parlamenta Lūgumrakstu komiteju, jo lūgumrakstu procedūra var 
pozitīvi ietekmēt tiesību aktu uzlabošanos;

16. atzīst Komisijas svarīgo nozīmi Lūgumrakstu komitejas darbā, jo, novērtējot 
lūgumrakstus, nosakot Eiropas tiesību aktu pārkāpumus un izvēloties risinājumu, 
komiteja joprojām paļaujas uz Komisijas kompetenci, un atzinīgi novērtē 
Komisijas centienus, lai samazinātu kopējo termiņu (vidēji četri mēneši), kurā 
izskata Lūgumrakstu komitejas pieprasījumus veikt izmeklēšanu, lai iedzīvotāju 
iesniegtās lietas varētu atrisināt pēc iespējas drīz; 

17. atzinīgi vērtē atsevišķu komisāru klātbūtni Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs, 
cieši un efektīvi sadarbojoties ar komiteju un veidojot būtisku komunikācijas 
kanālu starp pilsoņiem un ES iestādēm;
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18. tomēr pauž nožēlu, ka Komisija vēl joprojām nav atbildējusi uz Lūgumrakstu 
komitejas atkārtotiem aicinājumiem tai sniegt informāciju par pienākumu 
neizpildes procedūrām, kuru priekšmets ir minēts lūgumrakstos, jo Komisijas 
lēmumu par pārkāpumu procedūrām ikmēneša publikācijas, ievērojot Līguma 258. 
un 260. pantu, nav piemērots risinājums;

19. atgādina, ka daudzos gadījumos lūgumraksti norāda uz problēmām saistībā ar 
Eiropas tiesību aktu transponēšanu un izpildi, un atzīst, ka pārkāpumu procedūras 
sākšana ne vienmēr sniedz iedzīvotājiem tūlītēju problēmu risinājumu;

20. aicina komiteju atzīt, kādai būtu jābūt lūgumrakstu nozīmei Savienības tiesību 
efektīvas piemērošanas kontroles jomā, jo lūgumraksti ir pirmā pazīme tam, ka 
dalībvalstis atpaliek juridisko pasākumu piemērošanas jomā;

21. Lūgumrakstu komiteja atzinīgi vērtē Padomes klātbūtni komitejas sanāksmēs, bet 
pauž nožēlu, ka šī klātbūtne neveicina aktīvāku sadarbību, kas varētu sekmēt 
lūgumrakstu izskatīšanu gadījumos, kad dalībvalstu sadarbībai ir izšķiroša 
nozīme.

22. uzsver, ka ciešākai sadarbībai ar dalībvalstīm ir izšķiroša nozīme Lūgumrakstu 
komitejas darbā; mudina dalībvalstis aktīvāk iesaistīties to lūgumrakstu 
izskatīšanā, kuri attiecas uz Eiropas tiesību aktu īstenošanu un ievērošanu, un 
īpašu uzmanību veltīt savu pārstāvju dalībai Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs;

23. uzskata, ka Lūgumrakstu komitejai jāveido ciešākas darba attiecības ar līdzīgām 
dalībvalstu nacionālo un reģionālo parlamentu komitejām un jāveic informācijas 
iegūšanas misijas, lai sekmētu savstarpēju izpratni par lūgumrakstiem, kas attiecas 
uz Eiropas jautājumiem; 

24. atzīmē lūgumrakstu iesniedzēju skaitu, kuri vēršas Parlamentā, meklējot 
risinājumu jautājumos, kas neietilpst ES kompetences jomā, piemēram, saistībā ar 
valsts tiesu nolēmumu izpildi un dažu pārvaldes iestāžu pasivitāti, un plāno 
uzlabot šo situāciju, šādas prasības nosūtot dalībvalstu vai reģionālajām 
kompetentajām iestādēm;

25. uzsver, ka lūgumrakstu pārvaldībā jānodrošina pārredzamība: iekšēji — ar e–
lūgumrakstu lietojumprogrammu palīdzību nodrošinot Lūgumrakstu komitejas 
locekļiem tiešu piekļuvi lūgumrakstu arhīviem, un ārēji — izveidojot ērti 
lietojamu, interaktīvu lūgumrakstu portālu; 

26. aicina nekavējoties izveidot lūgumrakstu interneta portālu, piedāvājot interaktīvu 
tīmekļa vietni lūgumrakstu reģistrēšanai, un tajā iedzīvotājus informēt par 
Parlamenta pilnvarām un par to, ko iespējams panākt ar lūgumrakstu iesniegšanu 
minētajai iestādei, tāpat šajā vietnē nodrošinot saites uz alternatīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem Eiropas un dalībvalstu mērogā un detalizētu ES 
kompetenču aprakstu, lai mazinātu neskaidrības par Savienības un dalībvalstu 
kompetences jomu; 
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27. mudina kompetentos administratīvos dienestus sadarboties ar Lūgumrakstu 
komiteju, lai rastu pieņemamākos risinājumus, jo šādam portālam ir izšķiroša 
nozīme saziņas uzlabošanā starp Parlamentu un ES iedzīvotājiem un tas ļautu 
pilsoņiem pievienoties lūgumrakstam vai atsaukt savu atbalstu tam (saskaņā ar 
Reglamenta 202. pantu);

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Lūgumrakstu komitejas ziņojumu 
Padomei, Komisijai, Eiropas ombudam, dalībvalstu valdībām, kā arī to 
parlamentiem, lūgumrakstu komitejām un ombudiem vai to līdzvērtīgajām 
kompetentajām iestādēm.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

2010. gada ziņojuma mērķis ir sniegt redzējumu par Lūgumrakstu komitejas 
darbībām, kuru grafiks nav pieskaņots Komisijas likumdošanas programmai, bet to 
nosaka iedzīvotāji, kuri īsteno savas tiesības iesniegt Parlamentam lūgumrakstu. 

Gada ziņojumā sniegts Lūgumrakstu komitejas darba precīzs un pilnīgs 
atspoguļojums. Ziņojumā iekļauti dažādi statistikas dati par komitejā saņemto, slēgto 
vai izskatīto lūgumrakstu skaitu vai to saistību ar iesaistītajām valstīm vai tematiem. 
Šie statistikas dati ir svarīgs kvantitatīvs komitejas darba izvērtēšanas instruments. 

Tos papildina tādi citi aspekti kā attiecības ar citām Eiropas, valstu un reģionālajām 
iestādēm vai institucionālas izmaiņas, kas tieši ietekmē Lūgumrakstu komitejas 
darbību. 

Visbeidzot, jāuzsver, ka ziņojumā apskatīts progress, kas sasniegts, piemērojot 
iepriekšējos ieteikumus, kuru mērķis bija uzlabot komitejas darbību.

Tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam — pilsoniskās Eiropas 
pīlārs 

Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir apstiprinājusi tiesības iesniegt lūgumrakstu 
Eiropas Parlamentam kā vienu no pilsoniskās Eiropas pīlāriem un pamattiesībām, kas 
paredzētas jaunā Līguma 227. pantā (iepriekš 194. pants), kas paredz, ka Eiropas 
Savienības pilsoņiem vai iedzīvotājiem kā 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 un 
kas tieši skar šo pilsoni vai personu.

Tāpēc tas ir instruments, kas iedzīvotājiem ļauj Parlamentam darīt zināmas savas 
bažas saistībā ar dažādu politisko nostādņu un ES tiesību aktu ietekmi uz viņu 
ikdienas dzīvi.

Gada statistika liecina, ka vairums iedzīvotāju vēršas pie Parlamenta pēc palīdzības 
jautājumos, kas saistīti ar vidi, pamattiesībām, tieslietām un iekšējo tirgu. Citi vēlas, 
lai tiktu uzklausīti viņu priekšlikumi attiecībā uz ES politiskas attīstību, un vēl citi 
vēršas pie Eiropas Parlamenta, lai pārsūdzētu lēmumus, ko pieņēmušas valstu 
iestādes, un iesniedz sūdzības pret valstu tiesu iestāžu lēmumiem. Tomēr lielākā daļa 
ziņo par trūkumiem ES tiesību aktu piemērošanā — vai nu par tiesību aktu nepilnīgu 
transponēšanu, vai vienkārši par Kopienas noteikumu nepiemērošanu vai to 
pārkāpumiem.

Saskaņā ar statistikas datiem Eiropas Parlaments 2010. gadā saņēma 
1655 lūgumrakstus, kas ir par 14 % mazāk nekā 2009. gadā, kad tika iesniegti 
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1924 lūgumraksti. Iespējams, tas apliecina tendences maiņu, jo pēdējos gados 
iesniegto lūgumrakstu skaits pastāvīgi palielinājās. 
2010. gadā saņemto lūgumrakstu statistiskā analīze salīdzinājumā ar 2009. gadu

Lūgumrakstu izskatīšanas 
procedūra 

Lūgumrak
stu skaits

% Lūgumrak
stu skaits

%

2009 2010
Atzīti par pieņemamiem 688 45,9 576 46,9
Atzīti par nepieņemamiem 812 54,1 653 53,1
Atzīti par pieņemamiem un slēgti 420 N/A 396 N/A
Nosūtīti Komisijai, pieprasot 
atzinumu

655 N/A 562 N/A

Nosūtīti citām iestādēm, pieprasot 
atzinumu

33 N/A 25 N/A

Nosūtīti citām iestādēm 
informācijas iegūšanai

207 N/A 181 N/A

Nereģistrēti 4 N/A 30 N/A

Jāatzīmē arī, ka apmēram 63,3 % 2010. gadā iesniegto lūgumrakstu, t. i., 1049, tika 
slēgti procedūras sākumposmā, jo tos atzina par nepieņemamiem vai arī tāpēc, ka, lai 
arī pieņemami, tos slēdza tūlīt pēc tam, kad lūgumraksta iesniedzējiem sniedza 
papildu  informēju par attiecīgo jautājumu, vai arī pēc lūgumrakstu pārsūtīšanas citai 
EP komitejai, kuras kompetencē ietilpst attiecīgais jautājums. Statistika par 2010. un 
2009. gadu ir ļoti līdzīga, kā tas redzams turpmākajos grafikos.

2009
Procedūras 
norise

Lūgumrakstu 
skaits Īpatsvars

Atzīti par 
pieņemamiem 1 062 56,3

Atzīti par 
nepieņemamie
m

818 43,4

Nereģistrēti 6 0,3
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2010
Procedūras 
norise

Lūgumrakstu 
skaits Īpatsvars

Atzīti par 
pieņemamiem 972 58.7

Atzīti par 
nepieņemamie
m

653 39.5

Nereģistrēti 30 1.8

Salīdzinot ar 2009. gadu, konstatētas vairākas izmaiņas saistībā ar valstīm, uz kurām 
attiecas lūgumraksti: pirmajā vietā 2010. gadā ir Spānija, kas apsteidz Eiropas 
Savienību kopumā, kura vairs neierindojas pirmajā vietā un kurai seko Vācija, Itālija, 
Rumānija, Grieķija, Apvienotā Karaliste un Polija.
Sarakstu atkal noslēdz Luksemburga, pirms kuras tāpat kā pērn ir Slovēnija un 
Latvija. 

2009
Valsts Lūgumraks

tu 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

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010
Valsts Lūgumraks

tu skaits %

Spānija 288 15,7
Eiropas 
Savienība 285 15,6

Vācija 273 14,9
Itālija 182 9,9
Rumānija 102 5,6
Grieķija 71 3,9
Apvienotā 
Karaliste 67 3,7

Polija 66 3,6
Citas valstis 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union
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Kā jau iepriekš minēts, arī 2010. gadā lūgumrakstu iesniedzēji visvairāk satraucas par 
vidi (par ko liecina lielāks lūgumrakstu skaits un īpatsvars), kā arī par pamattiesībām, 
iekšējo tirgu un tiesiskumu. Jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 
ievērojami samazinājies lūgumrakstu skaits saistībā ar īpašuma atgūšanu.

2009

Jautājumi Lūgumraks
tu skaits Īpatsvars

Vide 228 9,7

Pamattiesības 164 7,0

Tiesiskums 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 aspekti 93 4,0

Izglītība un kultūra 82 3,5

Citas valstis 1,043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010

Jautājumi Lūgumrakst
u skaits Īpatsvars

Vide 245 12,2

Pamattiesības 152 7,6

Iekšējais tirgus 131 6,5

Tiesiskums 125 6,2

Transports 101 5,0

Veselība 83 4,1

Sociālie aspekti 76 3,8

Izglītība un kultūra 72 3,6
Īpašums un 
restitūcija 70 3,5

Nodarbinātība 62 3,1

Citas valstis 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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Tāpat nelielas izmaiņas vērojamas arī lūgumrakstos izmantoto valodu lietojumā: 
2010. gadā, tāpat kā 2009. gadā, visvairāk lūgumrakstu iesniegts vācu un angļu
valodā, spāņu un itāļu valodai ieņemot attiecīgi trešo un ceturto vietu, lai gan 
pieaudzis šajās valodās iesniegto lūgumrakstu skaits un īpatsvars. Vismazāk lietota 
maltiešu, igauņu un slovēņu valoda.

2009

Valoda Lūgumrakstu 
skaits Īpatsvars

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

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Valoda Lūgumrakst
u skaits Īpatsvars

Vācu valoda 430 26,0

Angļu valoda 295 17,8

Spāņu valoda 261 15,8

Itāļu valoda 198 12,0

Franču valoda 100 6,0

Poļu valoda 86 5,2

Rumāņu 
valoda 72 4,4

Grieķu valoda 58 3,5

Citas valodas 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Attiecībā uz valstspiederību vācieši joprojām ir aktīvākie lūgumrakstu iesniedzēji, 
kuriem tāpat kā 2009. gadā seko spāņi un itāļi. Nākamās vietas ieņem Rumānijas, 
Polijas un Lielbritānijas lūgumrakstu iesniedzēji. Pēdējās vietas ieņem Igaunijas, 
Slovēnijas un Slovākijas iedzīvotāji, kuri 2010. gadā kopā ir iesnieguši tikai 
10 lūgumrakstu.

2009
Lūgumraksta 
galvenā 
iesniedzēja 
valstspiederīb
a

Lūgumra
kstu 
skaits

Īpatsvars

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

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Lūgumraksta 
galvenā 
iesniedzēja 
valstspiederīb
a

Lūgumra
kstu 
skaits

Īpatsvars

Vācija 409 24,7
Spānija 261 15,7
Itālija 214 12,9
Rumānija 101 6,1
Polija 94 5,6
Apvienotā 
Karaliste

90 5,4

Francija 78 4,7
Grieķija 68 4,1
Citas valstis 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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Attiecībā uz lūgumrakstu formātu ir pastiprinājusies 2009. gadā novērotā tendence, ka 
lūgumrakstu iesniedzēji arvien vairāk lūgumrakstu iesniedz, izmantojot internetu, 
nevis tradicionālo vēstules formātu (63,2 % 2010. gadā saņemto lūgumrakstu tika 
nosūtīti pa e-pastu salīdzinājumā ar 62,6 % 2009. gadā).

2009
Lūgumraks
ta formāts

Lūgumrakstu 
skaits %

E-pasts 1 204 62,6

Vēstule 720 37,4

37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Lūgumraks
ta formāts

Lūgumrakstu 
skaits %

E-pasts 1046 63,2

Vēstule 609 36,8

36,80%

63,20%

Letter
e-mail
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Attiecībā uz lūgumrakstu izskatīšanas stadiju jāatzīmē, ka vairumu (70,8 %) lūgumrakstu 
pabeidz izskatīt pirmajā gadā, un tikai neliels skaits lūgumrakstu tiek izskatīti ilgāk par 
četriem gadiem. Joprojām izskatāmie lūgumraksti lielākoties ir saistīti ar notiekošām tiesas 
procedūrām dalībvalstīs, pienākuma neizpildes procedūrām Savienības Tiesā vai dalībvalstu 
lūgumrakstiem.

Lūgumrakstu izskatīšanas stadija
Gads Tiek izskatīti Slēgti
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

Izanalizējot lūgumrakstu statistiku, redzams, ka lūgumrakstus par nepieņemamiem atzīst 
galvenokārt tāpēc, ka lūgumrakstu iesniedzēji joprojām jauc valstu un ES kompetences jomas, 
kā arī ES iestāžu un Eiropas Padomes, jo īpaši Cilvēktiesību tiesas darbības jomas. Tas 
liecina, ka ir jādivkāršo centieni attiecībā uz iedzīvotāju labāku informēšanu par to, kas ir 
tiesības iesniegt lūgumrakstu un ko var panākt, iesniedzot lūgumrakstu Parlamentam.

Vienam no veicamajiem pasākumiem jābūt gan Eiropas Savienības, gan Eiropas Parlamenta 
portāla sadaļas „Lūgumraksti” uzlabošanai. Tādējādi iedzīvotājiem, kas tiešsaistē iesniegs 
savus lūgumrakstus, būs pieejama visa vajadzīgā informācija par Parlamenta kompetences 
jomām, lūgumrakstu izvērtēšanas procesu, Lūgumrakstu komitejas darbu un iespēju panākt 
straujāku lūgumraksta izskatīšanu, izmantojot citus pieejamos instrumentus gan valsts, gan 
Eiropas līmenī (SOLVIT, ES Pilot, Eiropas Patērētāju centru tīkls, Eiropas Ombuds, attiecīgās 
dalībvalsts ombuds vai dalībvalstu parlamentu lūgumrakstu komitejas).

Šā ziņojuma mērķis ir uzsvērt vajadzību, kas izteikta iepriekšējos ziņojumos attiecībā uz to, 
ka iedzīvotājiem ES līmenī ir jāizmanto vienas pieturas aģentūra, kas sniedz norādījumus, ja 
iedzīvotāji meklē risinājumus, kā novērst iespējamos viņu tiesību pārkāpumus. Tas joprojām 
ir ļoti būtisks mērķis. Eiropas Komisijas iniciatīva pārgrupēt oficiālos un neoficiālos sūdzību 
mehānismus www.europa.eu tīmekļa vietnes sadaļā „Tavas tiesības ES” ir nozīmīgs 
sasniegums šajā jomā.
Tomēr jāizskaidro un precīzāk jānošķir oficiālie mehānismi (sūdzības Eiropas Komisijai, 
lūgumraksti Parlamentam, sūdzības Eiropas Ombudam) no neoficiālajiem (SOLVIT, Eiropas 
Patērētāju centru tīkls (ECC-net), FIN-Net utt.). Iedzīvotājiem ir jāzina, kur meklēt vajadzīgo 
informāciju, un ir atzinīgi jāvērtē Komisijas centieni šajā jomā, uzlabojot piekļuvi, 
informāciju un palīdzību, ko tā sniedz attiecībā uz iedzīvotāju tiesībām, veidojot portālu 
„Tava Eiropa”. Tomēr jāuzsver, ka Eiropas Parlaments nav panācis tikpat lielu virzību šajā 
jomā. Lūgumrakstu komitejas tīmekļa vietne neatveras Parlamenta portāla sākumlapā, bet gan 
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otrajā — „Parlaments un jūs”. Iedzīvotājiem ir jāmeklē, kur sūtīt lūgumrakstu, un tas nav 
piemērotākais veids, kā radīt ciešu saikni ar iedzīvotājiem. Šīs pārmaiņas Parlamenta portālā, 
iespējams, ir iemesls 2010. gadā reģistrēto lūgumrakstu skaita samazinājumam par 14 % 
salīdzinājumā ar 2009. gadu, jo Lūgumrakstu komitejas redzamība tīmeklī ir mazinājusies 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Attiecības ar Eiropas Komisiju

Eiropas Komisija joprojām ir īstena Lūgumrakstu komitejas partnere, izskatot lūgumrakstus, 
jo Komisija ir atbildīga par atbilstības nodrošināšanu un Eiropas tiesību aktu ievērošanu. 
Kopumā sadarbība starp abām iestādēm ir laba. Tomēr būtu jāsaīsina laiks, kurā Komisija 
sniedz atbildi uz izmeklēšanas pieprasījumiem (pašlaik tas ir vidēji četri mēneši). Eiropas 
Komisijai tāpat vajadzētu informēt Lūgumrakstu komiteju par to pienākumu neizpildes 
procedūru gaitu, kuras ir tieši saistītas ar lūgumrakstiem.
Lūgumrakstu komiteja uzskata, ka iestāžu labas sadarbības kontekstā ir ļoti svarīgi, lai tiktu 
pieņemti pasākumi, kas Eiropas Komisijai ļautu ziņot Lūgumrakstu komitejai par jaunumiem 
attiecībā uz pienākumu neizpildi, kas saistīta ar lūgumrakstiem.
Jāmin Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka iestāžu attiecību un administrācijas 
jautājumos Maros Sefcovic uzklausīšana 2010. gada 29. septembrī, kurš komitejas locekļus 
iepazīstināja ar Komisijas priekšlikumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieces Viviane Reding uzklausīšana 2010. gada 25. oktobrī par pilsonības 
jautājumiem un bērnu tiesībām. 

Attiecības ar Padomi

Lūgumrakstu komiteja atzinīgi vērtē Padomes klātbūtni komitejas sanāksmēs, bet pauž 
nožēlu, ka šī klātbūtne neveicina aktīvāku sadarbību, kas varētu sekmēt lūgumrakstu 
izskatīšanu gadījumos, kad dalībvalstu sadarbībai ir izšķiroša nozīme.

Attiecības ar Eiropas Ombudu — ombuda uzklausīšanas  

Lūgumrakstu komitejas locekļi uzskata, ka ombuds N. Diamandouros laikposmā, par kuru ir 
ziņojums, savas pilnvaras ir īstenojis aktīvi un līdzsvaroti, kā arī ir ņēmis vērā dažādus 
aspektus — gan attiecībā uz sūdzībās pausto problēmu izskatīšanu un risināšanu, pārbaužu 
īstenošanu un pabeigšanu, gan attiecībā uz konstruktīvu attiecību veidošanu ar Eiropas 
Savienības iestādēm un struktūrām un iedzīvotāju informēšanu par viņiem piešķirto tiesību 
izmantošanu minētajās iestādēs un struktūrās. 
Tāpat komiteja atzinīgi vērtē Ombuda un Komisijas lieliskās attiecības iestāžu līmenī. 
Ombuds vairākkārt piedalījās Parlamenta Lūgumrakstu komitejas sanāksmē: 2010. gada 
4. maijā viņš iepazīstināja ar ziņojumu par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā, kā arī 
ieradās saistībā ar ieteikuma projektu Eiropas Komisijai attiecībā uz sūdzību 676/2008/RT, un 
29. septembrī viņa ierašanās iemesls bija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem pārskatīšana. 

Faktu vākšanas misijas 2010. gadā
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 Faktu vākšanas vizīte Velvā (Spānija) 2010. gada 16.–18. februārī saistībā ar 
lūgumrakstiem Nr. 631/2007, Nr. 1458/2007 un Nr. 1682/2008 par piesārņojumu Velvas 
upes grīvā.
„Lūgumrakstu komiteja galvenokārt ieteica uzlabot valsts kompetento iestāžu, 
pašvaldības un reģiona iestāžu saziņu, kā arī izveidot pastāvīgu dialogu ar iedzīvotājiem 
un radīt uzticības pilnu gaisotni. Iesaistītajām iestādēm un uzņēmumiem ir jāatvieglo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu pārbaude uz vietas. Komitejas locekļi uzskata, ka pēc 
iespējas drīzāk ir jāveic vietējo rūpniecības uzņēmumu darbinieku veselības stāvokļa 
pētījumi, kā arī jāveic un jāpublicē pētījums par augsnes, ūdens, upju gultņu un baseina 
piesārņojuma ietekmi, ko varētu izmantot kā atkritumu apsaimniekošanas instrumentu. 
Jebkurā gadījumā jāattīra visa teritorija, lai saglabātu reģionu tādā stāvoklī, kas atbilst 
spēkā esošo ES tiesību aktu prasībām, kā arī ir jānosaka konkrēti mērķi ieguldījumiem šīs 
teritorijas attīstībā, lai radītu ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas un poligonā varētu 
atgriezties pašreiz nodarbinātie vai bijušie darbinieki.”

 Faktu vākšanas misija Kampānijas reģionā (Itālija) 2010. gada 28.–30. aprīlī saistībā ar 
Lūgumrakstu Nr. 683/2005 un 15 citiem lūgumrakstiem par atkritumu apsaimniekošanu. 
Lūgumrakstu komiteja ieteica izstrādāt Integrētās atkritumu apsaimniekošanas plānu: 
„Pamatnostādnes sadzīves atkritumu apsaimniekošanai 2010.–2013. gadā” ir jāpārveido 
par konkrētu un sīki izstrādātu rīcības plānu tuvākā un ilgtermiņa perspektīvā. Atkritumu 
apsaimniekošanas plānā jāietver piesārņoto teritoriju sakopšana, kā arī mācību, 
informācijas un atbalsta iespējas pašvaldību iestādēm un poligonu apsaimniekotājiem. 
Tam jābūt saderīgam un jāpapildina valsts stratēģija atkritumu jomā. Iedzīvotājiem ir 
jābūt iespējai iesaistīties un tikt uzklausītiem, ir jāatjauno uzticēšanās. Saskaņota 
atkritumu apsaimniekošanas cikla izveide un īstenošana ir Itālijas iestāžu kompetencē. 
Tomēr Lūgumrakstu komiteja aicina Eiropas Komisiju rūpīgi uzraudzīt un atbalstīt 
Itālijas centienus, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem.” 

 Faktu vākšanas misija Damüls/Mellau, Foralbergā (Austrija) no 2010. gada 29. septembra 
līdz 1. oktobrim saistībā ar lūgumrakstu Nr. 0672/2007 par četru jaunu slēpošanas 
pacēlāju uzstādīšanu, lai savienotu slēpošanas zonas.
„Lūgumrakstu komiteja ieteica prasīt Eiropas Komisijai sniegt viedokli par IVN 
direktīvas transponēšanu Austrijas tiesību aktos, par apgalvojumiem, ka projekts ir 
sadalīts pa daļām, lai izvairītos no IVN veikšanas, un par to, kādā mērā projektu 
sadalīšana vai iedalīšana mazākos projektos laika, vietas un tiesību aktu ziņā ir 
pieņemama; paskaidrot, kas ES tiesību aktos un judikatūrā ir teikts par kompensēšanas 
pasākumiem un kā tie ir transponēti Austrijas tiesību aktos.”

Galvenie temati 2010. gadā

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī Pamattiesību harta ir kļuvusi 
juridiski saistoša, un, ņemot vērā saņemtos lūgumrakstus, var teikt, ka tas ir otrs nozīmīgākais 
temats lūgumrakstos. Tomēr jāteic, ka Hartas iestrādāšana ES primārajos tiesību aktos tiek 
pamatota ar subsidiaritātes principu, proti, ka dalībvalstis garantē pamattiesību ievērošanu. 
Tas rada jaunus pienākumus lēmējiestādēm un izpildinstitūcijām, kā arī dalībvalstīm, īstenojot 
ES tiesību aktus valsts līmenī, jo Hartas noteikumi ir kļuvuši tieši izpildāmi Eiropas un valstu 
tiesām.
Lūgumrakstu komiteja vēlas precīzāk noteikt Hartas piemērošanas veidu un ir nolēmusi 
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2011. gadā rīkot ekspertu uzklausīšanu par šo tematu.

2010. gadā Eiropas Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza regulas projektu par 
pilsoņu iniciatīvu, un Lūgumrakstu komiteja sniedza atzinumu par Konstitucionālo jautājumu 
komitejas ziņojumu attiecībā uz šo projektu. Lūgumrakstu komiteja cer, ka Eiropas pilsoņu 
iniciatīva kā jauns līdzdalības demokrātijas instruments Eiropas līmenī spēs panākt, lai 
publisko debašu dienaskārtībā tiktu iekļauti konkrēti temati. Tās īpaša iecere ir nodrošināt 
pilsoņiem iespēju tikt uzklausītiem, sniedzot viņiem iespēju ar atsevišķiem aktuāliem 
jautājumiem vērsties Eiropas iestādēs. Vēl viens Eiropas pilsoņu iniciatīvas mērķis ir veicināt 
pārrobežu debates. Lūgumrakstu komiteja uzskata, ka Eiropas Parlaments var sekmēt šo 
mērķu sasniegšanu, izmantojot visus pilsoņu iniciatīvas atbalsta mehānismus, it īpaši, rīkojot 
sabiedriskās uzklausīšanas. Komiteja vēlas atbalstīt šo procesu un ieguldīt savu lielo pieredzi 
sadarbībā ar pilsoņiem šī mērķa sasniegšanā.

Secinājumi

Komisija 2013. gadu ir pasludinājusi par Eiropas pilsonības gadu, lai veicinātu debates par 
Eiropas pilsonību un informētu ES iedzīvotājus par viņu tiesībām. Lūgumrakstu komiteja 
vēlas atbalstīt šo iniciatīvu un sniegt iedzīvotājiem tiešu saikni ar iestādēm, lai nodrošinātu to, 
ka viņu konkrētās problēmas tiek uzklausītas.


