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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Savienības pilsoņu tiesības ir iekļautas Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā; tā kā ar Lisabonas līgumu ir nostiprināta pamattiesību ievērošana attiecībā uz to, kā 
dalībvalstis īsteno ES tiesību aktus valsts līmenī; tā kā Hartas 51. pantā noteikts, ka 
dalībvalstīm un Komisijai ir jāievēro šīs tiesības;

B. tā kā gandrīz viena trešdaļa lūgumrakstu, ko saņem Eiropas Parlaments, attiecas uz Hartā 
minēto pamattiesību iespējamiem pārkāpumiem, skarot tādus jautājumus kā pilsonība, 
četras brīvības, nodarbinātība, ekonomiskie apstākļi, tiesību sistēmas, balsstiesības, 
invaliditāte un bērnu tiesības; tā kā dažos no šiem lūgumrakstiem ir skarti tādi jautājumi, 
kas saistīti ar veselības jomu un veselības aprūpes un veselības aprūpes pakalpojumu 
sliktāku pieejamību, kuras tiešais cēlonis ir ekonomikas krīze; tā kā lūgumraksti ir 
instruments, kas nodrošina iedzīvotājiem viņu pamattiesības;

C. tā kā ekonomikas krīze un saistībā ar to īstenotie vispārējie pasākumi ir ietekmējuši arī 
kvalitatīvas izglītības vispārējo pieejamību, tiesības uz taisnīgu un pienācīgas kvalitātes
nodarbinātību un tiesības uz īpašumu;

D. tā kā Hartas 21. pantā ir atzītas tiesības uz nediskrimināciju, aizliedzot diskrimināciju 
jebkādu iemeslu dēļ,

1. pauž nožēlu par minoritāšu diskrimināciju, uzskatot, ka cilvēka cieņa nav pārkāpjams 
princips; prasa Padomei atbloķēt Diskriminācijas novēršanas direktīvu, ar kuru paredzēts 
īstenot principu par vienādu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas;

2. uzsver, ka Komisijas kā Līgumu noteikumu izpildes uzraudzītājas nozīme neaprobežojas 
ar pienākumu nodrošināt, ka dalībvalstis transponē tiesību aktus, bet attiecas arī uz tiesību 
aktu pilnīgu un pareizu piemērošanu, jo īpaši lai aizsargātu iedzīvotāju pamattiesības; 

3. aicina dalībvalstis pieņemt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka 
ikvienam ES iedzīvotājam tiek atjaunotas pamattiesības attiecībā uz veselības aprūpes un 
izglītības universālu pieejamību;

4. atgādina, ka sociālā nodrošinājuma pabalstu, pensiju un veselības aprūpes pabalstu 
pārvedamība ir svarīgs aspekts, lai nodrošinātu pamattiesību un pilsonisko brīvību pilnīgu 
īstenošanu, pamatojoties arī uz iedibināto darba ņēmēju pārvietošanos;

5. aicina dalībvalstis un Komisiju, ierosinot tiesību aktus, panākt līdzsvaru starp terorisma 
apkarošanas pasākumiem un pamattiesību aizsardzību;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pamattiesību pienācīgu ievērošanu, 
garantēšanu, piemērošanu un turpmāku attīstīšanu.


