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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir pirmais tiešais demokrātiskais instruments, 
kas ļauj iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties Eiropas politikas virzienu un tiesību aktu 
veidošanā;

2. atgādina, ka iepriekšējās rezolūcijās un Lūgumrakstu komitejas sagatavotajos gada 
ziņojumos Parlaments norādīja uz pašreizējā tiesiskā regulējuma trūkumiem un 
birokrātijas slogu EPI praktiskās īstenošanas procesā, jo trūkst IT atbalsta un valsts 
pārvaldes iestādēs IT izmantojums būtiski atšķiras; prasa vienkāršot un saskaņot ar 
personas datiem saistītās prasības un procedūras;

3. pauž bažas par sekmīgo iniciatīvu mazo procentuālo daļu un jaunu iniciatīvu skaita krasu 
samazināšanos; uzsver, ka Eiropas iestādēm un dalībvalstīm ir jāīsteno visi nepieciešamie 
pasākumi, lai popularizētu EPI un veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos šim instrumentam; 
uzskata, ka šim instrumentam ir potenciāls iesaistīt sabiedrību un veicināt dialogu starp 
iedzīvotājiem, kā arī starp iedzīvotājiem un ES iestādēm; atzinīgi vērtē to, ka dažām EPI ir 
izdevies panākt vietēja līmeņa ietekmi;

4. uzskata, ka EPI regulas pārskatīšana būtu jāizmanto kā iespēja uzlabot informētību par 
lūgumrakstu procesu, skaidrot atšķirību starp EPI un lūgumrakstiem un veicināt saikni 
starp tiem un ka šī iespēja būtu jāīsteno, sniedzot saskaņotu informāciju Eiropas iestāžu 
tīmekļa vietnēs un iekļaujot to reklāmas politikā;

5. pauž nožēlu par to, ka sākumposmā nav bijusi pieejama skaidra informācija par EPI, kas ir 
izraisījis vispārēju nepareizu priekšstatu par EPI būtību un radījis neizpratni par pirmajām 
Komisijas noraidītajām EPI; atgādina, ka šim instrumentam vajadzētu būt vienkāršam, 
skaidram un lietotājdraudzīgam;

6. prasa uzlabot iestāžu sadarbību darbā ar EPI, sniedzot EPI organizatoriem informāciju un 
atbalstu; prasa izveidot gan fizisku, gan tiešsaistes vienotu kontaktpunktu, kas sniegtu 
informāciju, juridiskās konsultācijas, tulkošanas pakalpojumus un finansējumu un kas 
varētu izmantot kontaktcentrā "Europe Direct" esošā kontaktpunkta, Komisijas 
pārstāvniecību un Parlamenta informācijas biroju dalībvalstīs resursus; uzskata, ka šāda 
kontaktpunkta izveide tuvinātu EPI projektu iedzīvotājiem;

7. aicina Komisiju nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību un izskaidrot 
juridiskās pieņemamības procedūru; aicina Komisiju reaģēt ar konkrētāku rīcību sekmīgu 
EPI gadījumā;

8. aicina Komisiju uzlabot vākšanas tiešsaistes sistēmas (VTS) programmatūru un darīt to 
pieejamu personām ar invaliditāti, atļaut elektroniskos parakstus un e-pasta adrešu 
vākšanu, kā arī iekļaut vismodernākos tiešsaistes kampaņu funkcionālos līdzekļus, par 
paraugu ņemot citas sekmīgas tiešsaistes kampaņu platformas; aicina Komisiju atbalstīt 
publisku EPI lietojumprogrammu izmantošanai mobilajās ierīcēs;
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9. aicina Komisiju pārbaudīt ar Eiropas identitātes kartes izveidi saistītos priekšlikumus, 
kuriem arī būtu jāatbilst pilsoņu iniciatīvas regulas prasībām par parakstu vākšanu;

10. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus par pilnīga vēlētāju saraksta izveidi;

11. aicina Komisiju apsvērt turpmāko regulas pārskatīšanu saistībā ar priekšlikumu atļaut 
tādas EPI, kuru dēļ ir nepieciešami līguma grozījumi saskaņā ar LESD 48. pantu;

12. atgādina, ka pašlaik uzklausīšanas par sekmīgām EPI organizē atbildīgā komiteja atkarībā 
no tā, kāds ir EPI priekšmets, kopā ar Lūgumrakstu komiteju; ierosina, ka Lūgumrakstu 
komitejai būtu jāpārņem uzklausīšanu organizēšanas pienākumi, jo tā ir neitrāls forums ar 
vislielāko pieredzi darbā ar iedzīvotājiem.


