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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Lūgumrakstu komitejas darbību — 2011. gads
(2011/2317(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm,

– ņemot vērā LES 10. un 11. pantu,

– ņemot vērā LESD 24., 227., 258. un 260. pantu,

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

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā kopš Māstrihtas līguma1 stāšanās spēkā 1993. gada 1. novembrī pilsoņu tiesības 
iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentam ir noteiktas Līgumā;

B. tā kā kopš Lisabonas līguma2 stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī Pamattiesību harta 
saskaņā ar Līguma 30. protokolu ir kļuvusi juridiski saistoša; tā kā Lisabonas līgumā ir 
noteikts ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, kā arī Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas juridiskais pamats;  

C. tā kā regula par Eiropas pilsoņu iniciatīvu3 stājas spēka 2012. gada 1. aprīlī un tā kā 
Parlaments ir atbildīgs par sekmīgu iniciatīvu atklātas izskatīšanas organizēšanu, ja tās ir 
savākušas vienu miljonu parakstu vismaz septiņās dalībvalstīs;

D. tā kā Lūgumrakstu komitejai ir pienākums pastāvīgi pārskatīt un, ja iespējams, palielināt 
savu nozīmi, jo īpaši attiecībā uz demokrātisko principu attīstību, un tā kā savā ikdienas 
darbā komiteja cieši sadarbojas ar Komisiju, kam ir Līguma uzraudzītājas pilnvaras, kuras 
nosaka Komisijas funkcijas un neļauj tai iejaukties jautājumos, uz ko neattiecas ES tiesību 
akti; 

E. tā kā Eiropas pilsoņi un iedzīvotāji, pamatojoties uz tiesiskās paļāvības principu, gaida, ka 
tie jautājumi, kurus viņi iesnieguši Lūgumrakstu komitejai, radīs risinājumu saskaņā ar 
Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, kam jāaizsargā viņu dabiskā vide, veselība, 
pārvietošanās brīvība, cieņa un pamattiesības;

F. tā kā pilsoņu iesniegumu skaits Eiropas Parlamentam turpina pieaugt un tā kā 
Lūgumrakstu komitejai arī turpmāk jābūt galvenajam pilsoņu saskarsmes punktam 
Eiropas Parlamentā attiecībā uz apgalvojumiem par individuālo un kopējo tiesību 
pārkāpumiem;

G. uzskata, ka atsevišķām personām un vietējām kopienām, kā arī brīvprātīgajām apvienībām 

                                               
1 OV C 191, 29.7.1992.
2 OV C 306, 17.12.2007.
3 Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu, OV L 65/1, 11. 3. 2011.
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un uzņēmumiem ir labas iespējas novērtēt Eiropas to tiesību aktu efektivitāti, kuri tiek 
piemēroti viņiem, un brīdināt par nepilnībām, kas jāanalizē, lai nodrošinātu labāku un 
salīdzināmu ES tiesību aktu īstenošanu visās dalībvalstīs;

H. tā kā saskaņā ar šajā ziņojumā ietverto statistisko analīzi vislielāko lūgumrakstu skaitu 
turpina iesniegt Vācijas pilsoņi — lai gan tas proporcionāli samazinās —, aiz kuriem 
nākamie ir Spānijas un Itālijas lūgumrakstu iesniedzēji, un tā kā lūgumrakstu skaits, kas 
attiecas uz ES, ir lielāks par lūgumrakstu skaitu, kas attiecas uz atsevišķām dalībvalstīm;

I. tā kā lūgumraksti, kuros apgalvots, ka pārkāptas pamattiesības, atrodas lūgumrakstu 
saraksta augšgalā pirms vides un iekšējā tirgus problēmām un tā kā ievērības cienīgs fakts 
ir tas, ka lūgumrakstu skaits par ekonomikas un monetāriem jautājumiem ir krasi 
palielinājies, kas atbilst līdzīgam to lūgumrakstu skaita palielinājumam, kuros pilsoņi 
izteikuši lielas bažas par pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi;

J. tā kā galvenokārt bažas attiecībā uz vispārējo vides tēmu ir saistītas ar dalībvalstu un 
vietējā līmeņa iestāžu neapmierinošu un bieži nepareizu Direktīvas par ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN)1 un Atkritumu pamatdirektīvas2  piemērošanu;

K. paturot prātā, ka IVN direktīva tiek pašlaik pārskatīta un ka Lūgumrakstu komitejas 
ziņojumā par atkritumu jautājumiem3 ir atklāti nopietni trūkumi vairākās dalībvalstīs;

L. tā kā Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju tiesības uz savu likumīgi iegūtu īpašumu ir vēl 
aizvien nopietna problēma daudziem tūkstošiem cilvēku, kā liecina lūgumraksti, kas vēl 
aizvien tiek saņemti par šo jautājumu, jo īpaši par saskatītiem šo tiesību pārkāpumiem 
Spānijā, attiecībā uz kuriem Eiropas Parlaments jau iepriekš ir pieņēmis skaidru nostāju4, 
un tā kā bez šīs problēmas atrisinājuma no kompetento iestāžu puses nav iespējama 
uzticības atjaunošana ne mājokļu tirgum, ne banku sistēmai;

M. tā kā 2011. gadā bija 70 neatbildētu lūgumrakstu par Spānijas Piekrastes likumu un tā kā 
lūgumraksti par Piekrastes likumu attiecas uz šādiem Spānijas reģioniem: Valensiju (23), 
Andalūziju (11), Kataloniju (10), Baleāru un Kanāriju salām (9 no katras), Astūriju un 
Kantabriju (3 no katras), Galisiju un Basku zemi (2 no katras) un Mursiju (1), un 51 
lūgumraksts ir saņemts no Spānijas pilsoņiem vai Spānijas pilsoņu grupām; bet 19 
lūgumraksti ir saņemti no citu valstu pilsoņiem: 3 no dažādas valstpiederības cilvēkiem, 
11 no Vācijas pilsoņiem, 3 no Francijas pilsoņiem, 2 no Apvienotās Karalistes pilsoņiem;

N. tā kā 2011. gadā Lūgumrakstu komiteja savās sanāksmēs izskatīja 47 no šiem 
lūgumrakstiem, turklāt tajās personīgi piedalījās 7 lūgumrakstu iesniedzēji;

O. tā kā trūkumi un problēmas, ar kuriem sastopas cilvēki sliktas iekšējā tirgus darbības 

                                               
1 Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (kodificēta), 
OV L 26/1, 28.1.2012.
2 Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem, OV L 312, 22.11.2008.
3  Carlos José Iturgaiz Angulo ziņojums (2011/2038 (INI)) par lūgumraksta iesniedzēju ierosinātajiem 
jautājumiem attiecībā uz Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas un ar to saistīto direktīvu piemērošanu Eiropas 
Savienības dalībvalstīs.
4 Skatīt Margrete Auken ziņojumu, kas tika iesniegts Lūgumrakstu komitejas vārdā un pieņemts 2009. gada 
martā Strasbūrā.
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dēļ — par ko liecina lūgumraksti —, ir apstiprināti 2010. gada ziņojumā par Eiropas 
pilsonību1, jo īpaši attiecībā uz ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu pārvietošanās brīvību, 
piekļuvi sociālā nodrošinājuma tiesībām, profesionālās kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu, 
šķēršļiem, ar ko jāsastopas cilvēkiem ar invaliditāti, ģimenes tiesību aktu jautājumiem un 
masveida izraidīšanu etniskās vai nacionālās izcelsmes dēļ, ar ko, piemēram, saskaras 
romu tautības cilvēki, kā arī uz nodokļu dubultu uzlikšanu; 

P.  paturot prātā to, ka attiecībā uz komitejas darbības jomu Eiropas Parlamenta Juridiskais 
dienests2 ir apstiprinājis, ka „to var uzskatīt pat par plašāku nekā to pilnvaru summu, ko 
īsteno Eiropas Savienība”;

Q. tā kā Civildienesta tiesa savā 2011. gada 14. septembra spriedumā lietā T–308/07 
apmierināja lūgumraksta iesniedzēja (0095/2007) sūdzību par komitejas lēmumu atzīt viņa 
lūgumrakstu par nepieņemamu un tādējādi noteica skaidrus kritērijus tādu lūgumrakstu 
izskatīšanai, kas atzīti par nepieņemamiem,

1. apliecina, ka Lūgumrakstu komitejai ir liela nozīme, jo tā nodrošina pilsoņiem ārpustiesas 
aizsardzību, pārbauda reālo situāciju attiecībā uz to, kā Eiropas iedzīvotāji uztver Eiropas 
Savienību, kā arī atspoguļo pilsoņu viedokļus par to, vai Eiropas tiesību akti faktiski dod 
gaidīto rezultātu un sniedz cilvēkiem to, ko tie gaida no Savienības; 

2. uzskata, ka komitejas lielās nozīmes un atbildības dēļ Parlamentam ir jāapsver veidi, kā 
piešķirt jaunu enerģiju šim parlamentārā darba aspektam gan tā atpazīstamības ziņā, gan 
iespēju uzlabošanai plenārsēdēs ierosināt jautājumus, kas ir svarīgi Eiropas pilsoņiem, kā 
arī nostiprinot savas pilnvaras izsaukt lieciniekus un neatkarīgāk izmeklēt jautājumus, 
kurus ierosinājuši pilsoņi;

3. atzinīgi vērtē Parlamenta lēmumu izveidot praktiskāku un redzamāku lūgumrakstu portālu 
savā tīmekļa vietnē, lai atvieglotu pilsoņiem piekļuvi lūgumrakstu izskatīšanas procesam, 
sniegtu tiem informāciju un ļautu tiem iesniegt lūgumrakstus pretimnākošākā vidē; 
uzskata, ka šim portālam ir jānodrošina arī saites uz citiem aizsardzības līdzekļiem, kas 
pieejami Eiropas, dalībvalstu un reģionālā līmenī;

4. apliecina apņemšanos sadarbībā ar attiecīgajām Eiropas Savienības dalībvalstu iestādēm 
turpināt veicināt un aizstāvēt pilsoņu pamattiesības, izmantojot savu politisko ietekmi 
attiecībā uz pieņemamām lietām, kas iesniegtas komitejā; 

5. uzskata, ka ir svarīgi pastiprināt sadarbību ar dalībvalstu parlamentiem un valdībām, 
nodrošinot, lai šāda sadarbība būtu savstarpēja, un nepieciešamības gadījumā mudinot 
dalībvalstu iestādes pilnīgi pārredzami transponēt un piemērot ES tiesību aktus; 

6. atzinīgi vērtē konstruktīvo sadarbību starp Lūgumrakstu komiteju un Eiropas Komisijas 
dienestiem, taču mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek ievērota lūgumrakstu izskatīšanas 
procedūras integritāte, nesajaucot to ar Komisijas pašas sūdzību procedūru;

                                               
1 COM (2010)0603) (galīgā redakcija) 2010. gada ziņojums par Eiropas pilsonību: likvidējot šķēršļus ES pilsoņu 
tiesību īstenošanai.
2 SJ-0152/12.
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7. aicina Komisiju sniegt Lūgumrakstu komitejai sīkus datus un statistisku analīzi par 
Eiropas pilsoņu sūdzībām, kuras tā izmeklē, tostarp par iegūtajiem rezultātiem un sūdzības 
izcelsmes vietu;

8. uzskata, ka attiecībā uz pārkāpumu procedūras īstenošanu saskaņā ar LESD 258. un 
260. pantu Komisijai jānodrošina, ka lūgumraksti, kas iesniegti Parlamentam, un sūdzības, 
kas iesniegtas Komisijai, tiek izskatīti, pievēršot tiem vienādu uzmanību;

9. uzskata, ka Atkritumu pamatdirektīvas īstenošana visās dalībvalstīs — līdz pat pašvaldību 
līmenim — ir ārkārtīgi svarīga; jo īpaši mudina dalībvalstis, kurās ir atkritumu 
apsaimniekošanas grūtības, rīkoties izlēmīgi un ātri;

10. īpaši atbalsta Piekrastes likuma pamatmērķi, proti, lai Spānijas piekrastes vide būtu 
aizsargāta pret pārmērīgu apbūvēšanu, saglabājot augu un dzīvnieku pasauli nākamajām 
paaudzēm;

11. tomēr ar bažām konstatē, ka Spānijas Piekrastes likuma jautājums Eiropas pilsoņiem rada 
lielas problēmas, jo īpaši Spānijas pilsoņiem, un ka līdz šim nav piedāvāts neviens 
apmierinošs risinājums, kas īpašniekiem, uz kuriem attiecas Piekrastes likuma jurisdikcija, 
nodrošinātu pienācīgas tiesības uz mājām, kuras tie likumīgi iegādājušies; 

12. turpina atbalstīt lūgumrakstu iesniedzēju centienus izdarīt spiedienu uz Spānijas valdību 
un vietējām iestādēm, lai tās atrisina Piekrastes likuma un tā piemērošanas problēmas; šajā 
nolūkā atbalsta Lūgumrakstu komitejas lēmumu politiskā līmenī izveidot darba grupu šā 
jautājuma izskatīšanai;

13. atkārto viedokli, ka pašreizējā ekonomikas situācijā visu pušu interesēs ir atrisināt 
juridisko nenoteiktību attiecībā uz īpašumiem, kurus potenciāli skar Piekrastes likums; 

14. mudina Spānijas valdību pārskatīt Piekrastes likumu, lai garantētu to cilvēku tiesības, kas 
likumīgi un labticīgi ir iegādājušies īpašumus, kurus skar Piekrastes likuma jurisdikcija;  
jo īpaši aicina reformēt Piekrastes likumu, lai nodrošinātu pienācīgu tiesas procesu, 
tiesības to pārsūdzēt, pienācīgu kompensāciju un tiesības uz informāciju, kā arī lai 
aizsargātu pilsoņus pret diskriminējošu rīcību vai lēmumiem ar atpakaļejošu spēku;

15. aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek stiprināta Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva, 
nosakot skaidrus kritērijus attiecībā uz ekspertu atzinumu neatkarību, kopējām ES 
robežvērtībām, šā procesa maksimālo termiņu, tostarp efektīvu sabiedrisko apspriešanu, 
prasību pamatot lēmumus, pieņemamu alternatīvu obligātu novērtējumu un kvalitātes 
kontroles mehānismu;

16. uzsver vajadzību novērst likumdošanas nepilnības, kas neļauj pilsoņiem pilnā mērā baudīt 
iekšējā tirgus tiesības;

17. atkārto, ka Parlaments ir apņēmies atbildēt uz visu pilsoņu iesniegumiem, ja tie nesatur 
aizvainojošu valodu vai attiecas uz lietu;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Lūgumrakstu komitejas ziņojumu 
Padomei, Komisijai, Eiropas ombudam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, to 
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PASKAIDROJUMS

Lūgumrakstu komitejas darbā 2011. gadā galvenā uzmanība tika veltīta videi, kā arī 
pamattiesībām un tieslietām. Tā bijis arī iepriekšējos gados, un tas tikai apliecina galvenās 
tendences. 2011. gadā šie jautājumi bijuši priekšplānā un kalpojuši par ceļa zvaigzni visam 
komitejas darbam — diskusijām par lūgumrakstiem komitejā, jauniem saņemtiem 
lūgumrakstiem, ziņojumiem, uzklausīšanai un faktu vākšanas misijām. 

Kopumā jaunu iesniegumu skaits ir palielinājies, turpretim reģistrā iekļauto lūgumrakstu 
skaits nepārtraukti samazinājies. To var izskaidrot ar 2011. gada jūnijā ieviesto filtrēšanas 
procesu, kurā tā sauktos nepamatotos lūgumrakstus izskatīja citi dienesti (skatīt tabulu).

1. tabula

„Lūgumrakstu iesniedzēju valstspiederības” un „Norādītās valsts” rādītāji attēloti blakus. 
Nedaudz ir samazinājies Vācijas pilsoņu lūgumrakstu skaits, bet vēl vairāk — to lūgumrakstu 
skaits, kuri attiecas uz Vāciju. Attiecībā uz Poliju, gluži otrādi, lūgumrakstu iesniedzēju un to 
personu skaits, kas apgalvo, ka viņu tiesības ir pārkāptas, ir palielinājies. Bulgārijā vērojama 
līdzīga, lai gan mazāk izteikta tendence. 
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2. tabula

3. tabula

Tādu lūgumrakstu skaita palielināšanos, kas attiecas uz ES kopumā, var izskaidrot ar to, ka 
krasi pieaudzis lūgumrakstu skaits ekonomikas un finanšu jautājumu sadaļā saistībā ar 
pašreizējo parādu krīzi. Šo pieņēmumu apstiprina dati par lūgumrakstu tēmām.

To lūgumrakstu skaits, kas iekļaujami šaurajā sadaļā „Pamattiesības”, ir samazinājies. Taču, 
ja „Pamattiesību” definīciju paplašina, ietverot tajā tādas kategorijas kā „Personīgi jautājumi”, 
„Īpašums”, „Informācijas sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi” un „Tieslietas” — un to var 
pamatot (skatīt turpmāk) —, tad lielais vairākums šo lūgumrakstu iekļaujami minētajā sadaļā, 
pat attiecinot tos uz vairākiem tematiem. Aizvien lielāka daļa lūgumrakstu ir par vides 
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jautājumiem, savukārt par iekšējo tirgu to skaits ir nemainīgs.

4. tabula

Vide

Gandrīz ikvienas Komitejas sanāksmes darba kārtībā visvairāk bija lūgumrakstu par vides 
jautājumiem. Tie galvenokārt attiecās uz Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
direktīvu 2003/35/EK un sabiedrisko apspriešanu saistībā ar dažādiem projektiem vides ziņā 
jutīgās teritorijās. Daudzi lūgumraksti attiecās uz atkritumiem — otru svarīgāko 
apakškategoriju — saistībā ar plānotiem atkritumu apglabāšanas poligoniem, kā arī uz 
plānotām atļaujām vēja ģeneratoru parkiem un rūpniecības projektiem, piemēram, zelta 
raktuvēm Rumānijā un Bulgārijā. Problēmas saistībā ar vispārējo atkritumu apsaimniekošanu 
un atbilstību Atkritumu pamatdirektīvas 2008/98/EK prasībām tika īpaši uzsvērtas Itālijā un 
Grieķijā, papildus problēmām Bulgārijā, Lietuvā, Īrijā, Francijā, Spānijā un Apvienotajā 
Karalistē. 

Jaunu reģistrētu lūgumrakstu skaits par vides jautājumiem ir pastāvīgi audzis no 10 % 
2009. gadā līdz 16 % 2011. gadā.
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5. tabula

Atspoguļojot atkritumu jautājumu lielo nozīmi komitejas darbā un tās saistību turpināšanos 
pret daudzajiem lūgumrakstu iesniedzējiem, Carlos José Iturgaiz Angulo tika iecelts par 
referentu pašiniciatīvas ziņojumam „Lūgumraksta iesniedzēju ierosinātie jautājumi attiecībā 
uz Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas un ar to saistīto direktīvu piemērošanu Eiropas 
Savienības dalībvalstīs”. Politikas departaments lūdza sagatavot ekspertu ziņojumu par tēmu 
„Atkritumu apsaimniekošana Eiropā — galvenās problēmas un paraugprakse”1, kurā bija 
norādīts uz problēmām saistībā ar atļauju izsniegšanas procedūru jaunu atkritumu 
apsaimniekošanas vietu ierīkošanai, pašreizējo vietu nepareizu apsaimniekošanu un 
trūkumiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmās. Komitejas ziņojumā ir uzsvērts, cik svarīgi 
ir tas, lai dalībvalstis Komisijas vadībā un ar tās palīdzību visos pārvaldes līmeņos divkāršotu 
centienus ievērot tiesību aktu kopumu atkritumu jomā. Ziņojums tika pieņemts Lūgumrakstu 
komitejā 2011. gada septembrī un plenārsēdē — 2012. gada februārī pēc stundu ilgušām 
debatēm.

Komiteja uzaicināja komisāru J. Potocnik uz sanāksmi, kas notika 2011. gada novembrī. 
Komisārs atzina, ka vide ir joma, par kuru tiek iesniegts visvairāk lūgumrakstu un kurā ir 
visvairāk pārkāpumu — gandrīz 20 % no kopīgā pārkāpumu skaita (2009. gada beigās). Tā kā 
komitejas darbs ir vērsts uz tiesību aktu īstenošanu pilsoņu veselības un labklājības vārdā, tā 
dabīgi ir kļuvusi par Komisijas sabiedroto, un komisārs izteica cerību, ka laba sadarbība šajā 
jomā tiks turpināta. Tomēr viņš brīdināja par juridisko un faktisko jautājumu sarežģītību un 
grūtībām rast apmierinošus risinājumus, lai iegūtu pilsoņu uzticību. Komisārs J. Potocnik
ierosināja informācijas un pārredzamības stratēģiju. 

Lūgumrakstos bieži tiek skarts jautājums par Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvas 
piemērošanu. Savā pašreizējā veidā tā ir lielā mērā procedūras direktīva, kas dalībvalstīm dod 
pamatu apspriedēm ar sabiedrību. Komiteja uzsver vietējo un reģionālo iestāžu pienākumu 
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nodrošināt neatkarīgu un objektīvu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī to, lai nebūtu interešu 
konflikta starp ekspertiem un projektu virzītājiem. Pilsoņi bieži vien priekšlaikus uztic 
jautājuma risināšanu Lūgumrakstu komitejai, jo viņi neuzticas ne iestāžu procedūrām, ne to 
godprātībai. 

Direktīva pašlaik tiek pārskatīta. Komisijas veiktajā sabiedriskajā apspriešanā tika saņemtas 
1365 atbildes, no kurām gandrīz 50 % bija no Vācijas. Tā rezultātā, visticamāk, tiks veikti 
daži tehniski grozījumi pārstrādātā vai kodificētā direktīvā. Komisija plāno iesniegt direktīvas 
priekšlikumu 2012. gadā, lai to pieņemtu 2014. gadā un tā stātos spēkā 2016. gadā.

Dažreiz komiteja nolemj saskaņā ar Reglamenta 202. panta 5. punktu doties faktu vākšanas 
misijās, kurās maza deputātu grupa uz vietas izmeklē īpaši sarežģītus jautājumus, lai labāk 
izprastu lūgumrakstus, kas jau apspriesti komitejā. 2011. gadā saistībā ar vides jautājumiem 
notika divas misijas — viena uz Bulgāriju, otra uz Rumāniju.

Bulgārijas apmeklējuma mērķis 2011. gada jūnijā bija pārbaudīt Suhodolas atkritumu 
poligona un divu tūrisma attīstības projektu Rilas un Rodopas kalnos atbilstību vides 
kritērijiem. Ziņojumā Komisija tiek aicināta cieši uzraudzīt projektus Bulgārijā un sniegt 
stingrus norādījumus tās varas iestādēm. Varas iestādes tiek aicinātas nodrošināt 
administratīvā procesa pilnīgu pārredzamību un pārskatatbildību, aktīvāk iesaistot pilsoņus 
visos līmeņos, tostarp NVO un citus pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

Rumānijas apmeklējums novembrī bija saistīts ar diviem galvenajiem tematiem, ļaujot 
delegācijas dalībniekiem apsvērt visus argumentus par un pret liela mēroga kalnrūpniecības 
projektu Roșia Montană un novērtēt vairākus vēja ģeneratoru parku projektus, kuri, kā tiek 
apgalvots, grauj Natura 2000 tīkla vienotību.

Pamattiesības

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā pamattiesību un pilsonības jautājumiem tiek veltīta 
daudz lielāka vērība, un šķiet, ka interese par tiem vēl pieaugs. Ietekme, kādu uz pilsoņiem 
radījusi Pamattiesību hartas iekļaušana Līgumā, ir temats, kam komiteja pievērsusies 
daudzkārt. Pastāv risks, ka gaidāmā ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai radīs 
vēl lielāku neskaidrību. Lai gan kļūst aizvien skaidrāks, ka juridiski pārmaiņas ir nelielas, 
komitejai ir jāpārdomā savas politiskās funkcijas, aizstāvot pilsoņu likumīgās cerības.

To lūgumrakstu kopējā daļa, kuri attiecas uz pamattiesībām plašā nozīmē, 2009. un 
2010. gadā bija aptuveni 35 %, samazinoties līdz 28 % 2011. gadā. Šādu samazinājumu var 
izskaidrot ar nepamatoto lūgumrakstu filtrēšanu (skatīt tabulu), kas visvairāk skārusi 
lūgumrakstus sadaļās „Personīgi jautājumi” un „Tieslietas”. Krasais lūgumrakstu skaita 
pieaugums sadaļā „Informācijas sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi” (kur ietilpst arī preses 
brīvība), šķiet, ir izskaidrojams ar problēmām, kas 2011. gadā bija uzmanības centrā 
Rumānijā un Ungārijā.
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6. tabula

Priekšsēdētāja vietniece Viviane Reding pirmo reizi apmeklēja komiteju 2010. gada oktobrī 
un vēlreiz — 2011. gada februārī. Komisijas viedoklis par 51. pantu ir konservatīvs, attiecinot 
tā piemērošanu vienīgi uz „ES iestādēm un struktūrām (..) un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās 
īsteno Savienības tiesību aktus”. Lūgumrakstu komiteja kopā ar Tieslietu ģenerāldirektorātu 
un Eiropas Komisiju 2011. gada 6. oktobrī organizēja uzklausīšanu, kurā atkal piedalījās 
komisāre V. Reding. Komisāre V. Reding bez iebildumiem piekrita, ka pastāv neatbilstība 
starp pilsoņu cerībām, kuras vairo ES iestāžu pārstāvju paziņojumi, un reālo hartas ietekmi. 

Darba grupa, ko veidoja ievērojami augstāko mācību iestāžu pasniedzēji un juristi, pētīja, vai 
hartas piemērošana sasniedz tās galveno mērķi — „stiprināt pamattiesību aizsardzību”. 
Vairākums uzskatīja, ka tā šo mērķi nesasniedz. Jean-Paul Jacqué no Eiropas Koledžas pauda 
viedokli, ka harta ir nevis vienkāršojusi pamattiesību stāvokli ES, bet drīzāk to sarežģījusi. 
Elspeth Gould no Eiropas politikas pētījumu centra (CEPS) kā pretrunu piemēru minēja 
FRONTEX, un profesors Giuseppe Tesauro no Itālijas Konstitucionālās tiesas runāja par 
pilsoņu vilšanos un par risku, ka šī vilšanās var izraisīt vispārēju neapmierinātību ar Eiropas 
projektu. Profesors Van Erp no Māstrihtas Universitātes apgalvoja, ka uz īpašumtiesībām 
patiešām attiecas hartas 17. pants. 

Īpašumtiesības Spānijā, jo īpaši tā īpašumtiesību apakškategorija Spānijā, ko ietekmē 
1988. gada Piekrastes likums, komitejas darbā jau vairākus gadus ir bijušas uzmanības centrā.

 70 lūgumraksti no visiem piekrastes autonomajiem apgabaliem (15 no 22 piekrastes provincēm)

Lūgumraksti no autonomajām kopienām
23 Valensijas autonomais apgabals: 10 Valensija 

(no kuriem 8 Urb La Casbah), 9 Alikante, 4 
Kastello

3 Astūrija

11 Andalūzija (galvenokārt Almerija) 3 Kantabrija

10 Katalonija (visi attiecas uz 2 jahtu ostām 
Žironā: Empuriabrava un Santa Margarita)

2 Basku zeme (īpašumi ietver vēsturiskas 
dzirnavas)
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9 Baleāru salas 2 Galisija

9 Kanāriju salas (galvenokārt Tenerife un 
Kandelārijas pilsēta)

1 Mursija

2 Vispārējas sūdzības par Piekrastes 
likumu

 Vismaz 25 lūgumraksti attiecas uz īpašumiem, kas piederējuši lūgumraksta iesniedzējam kopš 
1988. gada. Daudzi citi lūgumraksti attiecas uz īpašumiem, kas celti pirms 1988. gada, bet pēdējo 
reizi pirkti pēc 1988. gada.

 Lūgumrakstus parakstījušas aptuveni 27 000 personas — dažus (3) lūgumrakstus parakstījušas 
26 000 personas, bet vairākumu lūgumrakstu (43) iesniegusi viena persona, pārstāvot pati sevi vai 
savu mājsaimniecību; daudzus lūgumrakstus (20) parakstījušas vairākas personas, nereti pārstāvot 
kādu asociāciju vai platformu. Tikai daži lūgumraksti (4) attiecas uz darbībām ar sāli un 
akvakultūru un iesniegti uzņēmumu vārdā.

 51 lūgumrakstu iesnieguši Spānijas pilsoņi. 19 lūgumrakstus iesnieguši citu valstu pilsoņi (18 —
ES, 1 — ASV).

Lūgumrakstu iesniedzēji tika uzklausīti maijā. Pēc tam koordinatori nolēma izveidot darba 
grupu turpmākas rīcības apsvēršanai. 

Komisija ierosināja lietu C-306/08 pret Spāniju, jo daži Valensijas reģionālie tiesību akti 
zemes attīstības jomā bija pretrunā ES iepirkuma noteikumiem. Tiesa nosprieda, ka Kopienas 
tiesību akti nav pārkāpti. Komisijas celtā prasība Tiesā un spriedums bija vērsti tikai uz 
publiskā iepirkuma aspektiem Valensijas tiesību aktos par zemi. Ne tiesvedībā, ne arī 
spriedumā netika minēti citi šo tiesību aktu aspekti, piemēram, atsavināšanas jautājumi, 
ietekme uz vidi, pilsētas zemes izmantošanas noteikšana vai reģionālās zemes attīstības 
politikas piemērotība kopumā. 31 lūgumraksts paliek neatbildēts līdz laikam, kad tiks 
atrisinātas problēmas, kas minētas M. Auken ziņojumā1. 

Novembrī komiteja nosūtīja faktu vākšanas misiju uz Berlīni, lai turpinātu darbu pie 
„Jugendamt” problēmas, kura minēta ļoti daudzos lūgumrakstos un kuru komiteja ir risinājusi 
vairāku gadu garumā. Tā skar Vācijas varas iestāžu atbildību, aizsargājot bērnu intereses un 
vecāku tiesības. Apmeklējuma mērķis bija tikšanās ar Bundestāga Lūgumrakstu komiteju un 
Ģimenes un jaunatnes lietu komiteju. Delegācija šo jautājumu apsprieda arī ar Ģimenes lietu 
ministriju un Tieslietu ministriju. Deputātiem bija iespēja labāk izprast bērnu aprūpes 
uzraudzības noteikumus Vācijā. Lai gan lūgumrakstu skaits, kuros minētas problēmas saistībā 
ar pārrobežu lietām, ir ievērojams, tas joprojām ir nenozīmīgs, ja salīdzinām to ar lielo skaitu 
lietu, kuras iestādes vispār risina. Tiesisko noteiktību nodrošina pārsūdzības iespēju 

                                               
1 N. tā kā Parlaments uzskata, ka pienākums cedēt likumīgi iegūtu privātīpašumu bez atbilstošas procedūras un 
kompensācijas un pienākums maksāt patvaļīgi noteiktas summas par nepieprasītu un bieži nevajadzīgu 
infrastruktūras attīstību ir personas pamattiesību pārkāpums atbilstīgi Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei (skatīt, piemēram, Aka pret Turciju1);
18. tomēr uzskata, ka skaidrības, precizitātes un noteiktības trūkums attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem 
privātpersonu īpašumtiesību jomā, kā arī neatbilstīga un nekonsekventa vides tiesību aktu piemērošana ir 
galvenie cēloņi daudzām pilsētplānošanas problēmām un ka tie kopā ar zināmu paviršību tiesas procesos ir ne 
tikai saasinājuši šo problēmu, bet arī veicinājuši endēmiskas korupcijas formas rašanos, par kuras galvenajiem 
upuriem kārtējo reizi ir kļuvuši ES pilsoņi un kura ir nodarījusi ievērojamus zaudējumus arī Spānijai.
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garantijas.

Lūgumrakstu komiteja kā Konstitucionālo jautājumu komitejas līdzreferente saskaņā ar 
Reglamenta 50. pantu 2010. gada beigās sagatavoja atzinumu par priekšlikumu regulai par 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Komiteja atzinīgi vērtēja to, ka pieņemti tās ierosinājumi garantēt 
sekmīgo iniciatīvu atklātu izskatīšanu un pieņemamības noteikumu vienkāršošanu. Komiteja 
pauž nožēlu par to, ka netika pieņemts tās priekšlikums atcelt parakstītāju vecuma 
ierobežojumu. Jautājums par Reglamenta grozījumiem attiecībā uz komiteju, kas galvenokārt 
atbildīga par to, lai organizētu sekmīgo iniciatīvu uzklausīšanu Parlamentā, vēl nav atrisināts.

Komitejai ir rūpīgi jāapsver un jādefinē sava loma saistībā ar Lisabonas līguma ieviestajām 
izmaiņām — Pamattiesību hartu, Eiropas pilsoņu iniciatīvu un ES pievienošanos Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai (ECTK).

Iekšējais tirgus

Pārvietošanās brīvību ES pilsoņi uzskata par pašsaprotamu lietu, un viņi pamatoti sūdzas, ja 
sastopas ar grūtībām savu tiesību īstenošanā. Kopumā aptuveni 15 % reģistrēto lūgumrakstu 
attiecas uz tēmām „Iekšējais tirgus”, „Pensijas”, „Nodokļi” un „Finanšu pakalpojumi”.

7. tabula

Komiteja nolēma izstrādāt pašiniciatīvas ziņojumu „2010. gada ziņojums par ES pilsonību —
likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai”, referentes pienākumus uzticot Adina-Ioana 
Vălean. Ziņojuma projektā, kas pamatots uz lūgumrakstu sniegtu tiešu atgriezenisko saikni, 
uzsvērtas pastāvīgās problēmas saistībā ar ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu Brīvas 
pārvietošanās direktīvas īstenošanu1, piekļuvi sociālā nodrošinājuma tiesībām, profesionālās 
kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu, šķēršļiem, ar ko jāsastopas cilvēkiem ar invaliditāti, 
ģimenes tiesību aktu jautājumiem un masveida izraidīšanu etniskās vai nacionālās izcelsmes 

                                               
1 Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
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dēļ, ar ko saskaras romu tautības cilvēki. Ziņojumā uzsvērta informējošo tīmekļa vietņu un 
strīdu izšķiršanas alternatīvo mehānismu lielā nozīme, kā arī nepārtrauktā vajadzība pēc 
informācijas un komunikācijas.

Kā jau norādīts iepriekšējos gada ziņojumos un ziņojumā par ES pilsonību, šķiet, ka daudzās 
alternatīvās informējošās tīmekļa vietnes (cita starpā Your Europe) un strīdu izšķiršanas 
mehānismi (SOLVIT, EC Pilot un CHAP, ECC–Net utt.) kļūst plašāk zināmi un atrisina 
noteiktu skaitu iespējamo lūgumrakstu jautājumu. Daži jautājumi tomēr vēl paliek, piemēram, 
nodokļu dubulta uzlikšana ienākumiem, kas oficiāli un juridiski nav ES kompetencē, bet rada 
šķēršļus personu pārvietošanās brīvībai. Komiteja uzklausīja vairākus lūgumrakstu 
iesniedzējus par šo tematu; tā nolēma par to rakstiski ziņot dalībvalstīm, aicinot tās panākt 
pragmatisku risinājumu.

Iesniegumu filtrēšana — nepamatoti lūgumraksti

2011. gada jūnijā tika ieviesta jauna procedūra, lai par neatbilstošiem uzskatāmos 
iesniegumus novirzītu izskatīšanai citiem dienestiem. Kopumā tika izfiltrēti 647 iesniegumi, 
kas netika reģistrēti kā lūgumraksti. 

Ar tiem rīkojās šādi:

a) iesniegumi, kuros lūgta informācija par Eiropas Parlamentu un tā darbību —
57 iesniegumi, nodoti Pilsoņu informācijas dienestam;

b) iesniegumi, kuros ietverti tikai komentāri vai piezīmes par ES politiku, paziņojumi bez 
jebkādiem pieprasījumiem, īsi un bezmērķīgi iesniegumi vai iesniegumi, kas rakstīti 
aizvainojošā valodā — 468 (2010. gadā; 91), atbildes sniedza Prezidentūras 
ģenerāldirektorāts;

c) iesniegumi, kas neattiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu vai kas tieši neietekmē 
attiecīgo pilsoni — 122, atbildes sniedza Lūgumrakstu komitejas sekretariāts.

Filtrēšanas procedūras mērķis bija samazināt komitejas darba slodzi. Tā rezultātā krasi 
samazinājās to lūgumrakstu skaits, kas tika reģistrēti kā „Personīgi jautājumi” (2010. gadā 
234; 2011. gadā 74) un „Tieslietas” (2010. gadā 125; 2011. gadā 45). Kā norādīts iepriekš, šos 
iesniegumus plašā nozīmē var klasificēt kā ietilpstošus sadaļā „Pamattiesību jautājumi”.

Kopumā jānorāda, ka daudzi lūgumraksti, kas attiecas uz pamattiesību jautājumiem, tostarp 
arī tā sauktie nepamatotie lūgumraksti, ir radušies pilsoņu neizpratnes dēļ. Viņiem ir iespaids, 
ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir ES pakļautībā, vai arī viņi maldīgi uzskata Eiropas 
Parlamentu par tiesu iestādi vai apelācijas tiesu, ja attiecīgās dalībvalsts varas iestādes nav 
nodrošinājušas tādu rezultātu, kādu šie pilsoņi ir gaidījuši vai vēlējušies. Tas nav nekas 
pārsteidzošs, ņemot vērā cerības, ko radīja politiķi pirms Lisabonas līguma, kurš ietver 
Pamattiesību hartu un paredz, ka ES parakstīs Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Komiteja ir 
nolēmusi apgalvojumus par pamattiesību pārkāpumiem arī turpmāk uzskatīt par 
pieņemamiem un izmeklēt, ja varēs garantēt ārpustiesas aizsardzību vai politiskus 
risinājumus. Tomēr komiteja neapšauba Komisijas viedokli attiecībā uz tās Līguma 
uzraudzītājas pilnvarām, kas tai liedz iejaukties.

Juridiskajam dienestam ir pieprasīts atzinums par lūgumrakstu pieņemamības noteikumiem. 
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Savā atbildē tas apstiprina, ka „darbības jomu”, par ko ir runāts Līgumā, „var uzskatīt par 
daudz plašāku nekā Savienības īstenoto pilnvaru vienkāršu summu”. Cita starpā tā sekas ir 
tādas, ka Komisijas (kura pēc komitejas lūguma bieži veic iepriekšēju izpēti attiecībā uz 
lūgumrakstu pieņemamību) rīcība tikai „saskaņā ar Savienības pilnvarām” nozīmē, ka 
Komisijas interpretācija par lūgumrakstiem nereti ir šaurāka par lūgumrakstu interpretācijas 
iespējām, kas tiek piedāvātas Parlamentam un tā Lūgumrakstu komitejai. Galvenie Juridiskā 
dienesta noteiktie rādītāji attiecas uz 3. panta noteikumiem par Savienības mērķiem, kā arī uz 
LESD 2.–6. pantu. Juridiskā dienesta secinājums ir šāds: „Līgumos ietverto noteikumu 
summa veido darbības kategoriju, kas ir plašāka par Savienības pilnvarām.”

Tomēr ir svarīgi, lai lūgumrakstu iesniedzēji saņemtu pienācīgi motivētu atbildi un, ja 
iespējams, arī informāciju par alternatīvu veidu, kā risināt sūdzībā minētos jautājumus. ES 
Tiesa pieņēma spriedumu 2011. gada 14. septembrī1, apmierinot lūgumraksta iesniedzēja 
sūdzību par komitejas lēmumu paziņot viņa lūgumrakstu par nepieņemamu. Tiesa nolēma, ka 
komiteja nav ņēmusi vērā pienākumu atbilstoši pamatot savu lēmumu un nav atbildējusi uz 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu par iespējamu Līguma pārkāpumu.

Informācija

Tiek atkārtoti uzsvērts, ka jāpastiprina centieni sniegt pilnīgāku informāciju, lai novirzītu 
pilsoņu sūdzības pareizajam jautājuma risinātājam, un izskaidrot valdības un valsts pārvaldes 
dažādo līmeņu pilnvaras. Lūgumrakstu komiteja vēlreiz aicina ik gadu uzlabot tās portālu 
Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē. Centieni ir ievērojami jāpaātrina.

Tomēr 2011. gadā ir darīts daudz, lai tuvinātos pilsoņiem; sekretariātam tagad ir īpašs 
darbinieks, kas rūpējas par informāciju, un tā darbības rezultāti ir šādi:

a) ir iznākuši septiņi Lūgumrakstu komitejas žurnāla biļetena izdevumi, kas izplatīti 
aptuveni 1000 personām. Aptuveni 50 % biļetena saņēmēju ir Parlamenta deputāti un 
darbinieki, aptuveni 25 % ir citu Eiropas iestāžu darbinieki, un pārējie 25 % ir plašas 
sabiedrības locekļi;

b) Lūgumrakstu komitejas Facebook lapa un Twitter ziņas tiek lasītas, tās patīk, tās 
sindicē un komentē aptuveni 1000 personu, kas galvenokārt ir plašas sabiedrības 
locekļi.

Mērķis ir pārveidot tīmekļa portālu, piemērojot to lūgumrakstu vajadzībām saistībā ar 
komitejas publikācijām sociālajos plašsaziņas līdzekļos un tās redakcionālo darbību.

Kopš ir sākta komiteju ziņojumu straumēšana tīmeklī, Lūgumrakstu komiteja ir vadošā 
komiteja šo ziņojumu skatījuma reižu ziņā. Pilsoņi var sekot savu lūgumrakstu apspriešanai 
no jebkuras atrašanās vietas.

Turklāt pilsoņu un iestāžu skaits, kas piedalījušies sanāksmēs, pēdējo trīs gadu laikā ir 
saglabājies nemainīgs, lai gan lūgumrakstu iesniedzēju skaits 2011. gadā ievērojami 
palielinājās. Pilsoņu ceļojuma izdevumu atlīdzināšanas izmaksas ir saglabājušās zemas.

                                               
1 Lieta T-308/07.
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2009
izmaks

as 2010
izmaks

as 2011
izmaks
as

Kopējais apmeklētāju 
skaits 245 243 242
Galveno lūgumrakstu 
iesniedzēju skaits, kas 
piedalījās sanāksmēs 86 89 148

Atlīdzinājuma summa 24
EUR 10 

665 12
EUR 57

10 12
EUR 65

13
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STATISTIKAS PIELIKUMS

1. tabula. Pārskats — iesniegumu skaits, reģistrētie lūgumraksti, SIR rezultāti 

2009 % 2010 % 2011 %

Kopējais iesniegumu skaits 1924 100,00% 1746 100,00% 2091
100,00

%
Standarta vēstule PRES DG 91 468
CITES 57
PETI atbilde 122
Kopējais reģistrēto 
lūgumrakstu skaits 1924

100,00
% 1655 94,80 % 1414

67,60
%

Kopējais pieņemamo 
lūgumrakstu skaits 1108 57,59 % 989 59,76 % 998

70,58
%

kas izskatīti, sniedzot tiešu atbildi 424 38,27 % 405 40,95 % 315
31,56

%

nosūtīti EK atzinuma sniegšanai 710 64,08 % 607 61,38 % 649
65,03

%
nosūtīti citām struktūrām atzinuma 
sniegšanai 29 2,62 % 26 2,63 % 26 2,61 %
nosūtīti citām struktūrām 
informācijas sniegšanai 211 19,04 % 184 18,60 % 162

16,23
%

Nepieņemami 816 42,41 % 667 40,30 % 416
29,42

%

2. tabula. Lūgumrakstu iesniedzēju valstspiederība 

Valstspiederība 2009 % 2010 % 2011 %
Vācija 496 25,8 % 409 24,7 % 315 22,3 %
Spānija 237 12,3 % 261 15,8 % 204 14,4 %
Itālija 219 11,4 % 215 13,0 % 166 11,7 %
Polija 129 6,7 % 94 5,7 % 125 8,8 %
Rumānija 152 7,9 % 101 6,1 % 102 7,2 %
AK 122 6,3 % 91 5,5 % 80 5,7 %
Francija 79 4,1 % 78 4,7 % 78 5,5 %
Bulgārija 54 2,8 % 40 2,4 % 49 3,5 %
Grieķija 78 4,1 % 69 4,2 % 49 3,5 %
Ungārija 17 0,9 % 31 1,9 % 26 1,8 %
Austrija 38 2,0 % 25 1,5 % 24 1,7 %
Portugāle 32 1,7 % 25 1,5 % 24 1,7 %
Nīderlande 44 2,3 % 18 1,1 % 23 1,6 %
Beļģija 27 1,4 % 29 1,8 % 22 1,6 %
Īrija 31 1,6 % 27 1,6 % 16 1,1 %
Zviedrija 13 0,7 % 11 0,7 % 12 0,8 %
Somija 26 1,4 % 25 1,5 % 12 0,8 %
Dānija 13 0,7 % 17 1,0 % 11 0,8 %
Čehijas Republika 6 0,3 % 9 0,5 % 10 0,7 %
Slovākija 14 0,7 % 4 0,2 % 7 0,5 %
Slovēnija 10 0,5 % 4 0,2 % 7 0,5 %
Lietuva 8 0,4 % 12 0,7 % 6 0,4 %
Malta 11 0,6 % 11 0,7 % 6 0,4 %
Kipra 8 0,4 % 8 0,5 % 4 0,3 %



PE483.811v01-00 20/22 PR\894682LV.doc

LV

Luksemburga 2 0,1 % 0 0,0 % 4 0,3 %
Latvija 11 0,6 % 8 0,5 % 3 0,2 %
Igaunija 3 0,2 % 2 0,1 % 3 0,2 %
Valstis, kas nav ES dalībvalstis 44 2,3 % 31 1,9 % 26 1,8 %

1924 100,0 % 1655 100,0 % 1414 100,0 %

3. tabula. Norādītā valsts

Norādītā valsts 2009 2010 2011
Eiropas Savienība 404 21,0 % 285 17,2 % 311 22,0 %
Spānija 279 14,5 % 288 17,4 % 216 15,3 %
Vācija 299 15,5 % 273 16,5 % 183 12,9 %
Itālija 177 9,2 % 183 11,1 % 138 9,8 %
Rumānija 143 7,4 % 102 6,2 % 106 7,5 %
Polija 100 5,2 % 66 4,0 % 104 7,4 %
Francija 73 3,8 % 62 3,7 % 64 4,5 %
AK 83 4,3 % 66 4,0 % 60 4,2 %
Bulgārija 56 2,9 % 36 2,2 % 52 3,7 %
Grieķija 74 3,8 % 71 4,3 % 48 3,4 %
Portugāle 37 1,9 % 26 1,6 % 30 2,1 %
Ungārija 25 1,3 % 36 2,2 % 23 1,6 %
Īrija 37 1,9 % 27 1,6 % 22 1,6 %
Nīderlande 35 1,8 % 12 0,7 % 20 1,4 %
Austrija 34 1,8 % 36 2,2 % 18 1,3 %
Čehijas Republika 13 0,7 % 15 0,9 % 15 1,1 %
Dānija 14 0,7 % 25 1,5 % 14 1,0 %
Zviedrija 17 0,9 % 16 1,0 % 13 0,9 %
Beļģija 30 1,6 % 28 1,7 % 12 0,8 %
Somija 20 1,0 % 26 1,6 % 11 0,8 %
Kipra 13 0,7 % 18 1,1 % 10 0,7 %
Malta 9 0,5 % 13 0,8 % 9 0,6 %
Lietuva 14 0,7 % 7 0,4 % 8 0,6 %
Slovākija 19 1,0 % 7 0,4 % 8 0,6 %
Slovēnija 12 0,6 % 6 0,4 % 7 0,5 %
Luksemburga 4 0,2 % 3 0,2 % 4 0,3 %
Igaunija 4 0,2 % 7 0,4 % 3 0,2 %
Latvija 11 0,6 % 7 0,4 % 3 0,2 %

1924 105,8 % 1655 105,6 % 1414 106,9 %
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4. tabula. Temati

Temats 2009 2010 2011
Vide 201 10,4 % 214 12,9 % 227 16,1 %

Vide — Atkritumi 18 0,9 % 24 1,5 % 25 1,8 %
Vide — Ietekmes novērtējums 40 2,1 % 43 2,6 % 26 1,8 %
Pamattiesības — kopējais 
skaits 679 35,3 % 600 36,3 % 394 27,9 %
Pamattiesības 165 8,6 % 152 9,2 % 123 8,7 %
Personīgi jautājumi 216 11,2 % 234 14,1 % 74 5,2 %
Īpašums 106 5,5 % 63 3,8 % 21 1,5 %
Informācijas sabiedrība un 
plašsaziņas līdzekļi 33 1,7 % 26 1,6 % 131 9,3 %
Tieslietas 159 8,3 % 125 7,6 % 45 3,2 %
Iekšējais tirgus — kopējais 
skaits 276 14,3 % 273 16,5 % 221 15,6 %
Iekšējais tirgus 138 7,2 % 123 7,4 % 98 6,9 %
Pensijas 51 2,7 % 68 4,1 % 52 3,7 %
Nodokļi 61 3,2 % 63 3,8 % 48 3,4 %
Finanšu pakalpojumi 26 1,4 % 19 1,1 % 23 1,6 %
Transports 101 5,2 % 101 6,1 % 69 4,9 %
Patērētāju tiesības 96 5,0 % 84 5,1 % 55 3,9 %
Ekonomikas un monetārie 
jautājumi 27 1,4 % 26 1,6 % 53 3,7 %
Nodarbinātība 105 5,5 % 64 3,9 % 45 3,2 %
Enerģētika 30 1,6 % 24 1,5 % 43 3,0 %
Kultūra un kultūras mantojums 57 3,0 % 48 2,9 % 42 3,0 %
Dzīvnieku labturība 37 1,9 % 34 2,1 % 36 2,5 %
Iestādes 36 1,9 % 30 1,8 % 30 2,1 %
Veselība 104 5,4 % 83 5,0 % 28 2,0 %
Pilsētu attīstība 77 4,0 % 35 2,1 % 28 2,0 %
Konstitucionāli jautājumi 26 1,4 % 27 1,6 % 26 1,8 %
Krāpšana un korupcija 22 1,1 % 32 1,9 % 25 1,8 %
Lauksaimniecība 22 1,1 % 21 1,3 % 21 1,5 %
Rūpniecība un 
uzņēmējdarbība 45 2,3 % 33 2,0 % 21 1,5 %
Imigrācija 38 2,0 % 37 2,2 % 17 1,2 %
Ārējās attiecības 38 2,0 % 18 1,1 % 16 1,1 %
Citi temati 146 7,6 % 93 5,6 % 69 4,9 %

1924 1655 1414
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5. tabula. Statuss — neatbildēti lūgumraksti no 1997. gada līdz 2011. gadam

Neatbil
dēti % Izskatīti % Kopā

2011 565 39,96 % 849 60,04 % 1414
2010 224 13,50 % 1432 86,50 % 1655
2009 178 9,30 % 1746 90,70 % 1924
2008 141 7,50 % 1745 92,50 % 1886
2007 120 8,00 % 1386 92,00 % 1506
2006 45 4,40 % 976 95,60 % 1021
2005 31 3,05 % 985 96,95 % 1016
2004 16 1,60 % 986 98,40 % 2002
2003 7 0,50 % 1308 99,50 % 1315
2002 5 0,30 % 1596 99,70 % 1601

2001 0 0,00 % 1132
100,00

% 1132
2000 1 0,10 % 907 99,90 % 908
1999 1 0,10 % 933 99,90 % 934
1998 2 0,20 % 1125 99,80 % 1127
1997 1 0,10 % 1305 99,90 % 1306

6. tabula. Sanāksmju apmeklētība

2009 2010 2011
Kopējais apmeklētāju 
skaits 245 243 242
Galveno lūgumrakstu 
iesniedzēju skaits, kas 
piedalījās sanāksmēs 86 89 148
Atlīdzinājumu 
saņēmušo personu 
skaits 24 12 12


