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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē SOLVIT veikto darbu, it īpaši atrisināto lietu īpatsvaru, kas joprojām ir 
augsts (83 %), neraugoties uz to, ka darba slodze 2008. gadā palielinājās (par 22 % līdz 
1000 lietām) un vairākiem SOLVIT centriem trūkst darbinieku;

2. atzinīgi vērtē to, ka SOLVIT darbība Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem 2008. gadā 
ļāvusi ietaupīt izdevumus aptuveni EUR 32,6 miljonu apmērā;

3. norāda, ka Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, veicot savu procedūru, iesaka lūgumrakstu 
iesniedzējiem vērsties SOLVIT, ja uzskata, ka konkrētajā gadījumā risinājumu ātrāk 
varētu rast ar SOLVIT palīdzību;

4. atzīst efektivitāti, kuru SOLVIT nodrošina kā sadarbības tīkls, kas cenšas neformāli risināt 
problēmas, ar ko ES pilsoņiem un uzņēmumiem nākas saskarties tādēļ, ka valsts iestādes 
nepareizi piemēro iekšējā tirgus tiesību aktus;

5. norāda, ka SOLVIT 2008. gada pārskatā minēts, ka SOLVIT tiek iesniegts liels skaits 
SOLVIT nepiekritīgu lietu, kas SOLVIT centros palēnina SOLVIT lietu izskatīšanu;

6. norāda, ka pastāv dažādas struktūras, ar kuru starpniecību ES pilsoņi var risināt savas 
problēmas, piemēram, Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, SOLVIT, Eiropas Komisija un 
Eiropas Ombuds;

7. prasa SOLVIT tās ar ES tiesību aktu nepareizu piemērošanu saistītās lietas, kuru risināšana 
ir pārāk sarežģīta, nosūtīt ne tikai Eiropas Komisijai, bet vajadzības gadījumā arī 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejai;

8. atgādina, ka lūgumrakstu izskatīšana notiek atklāti un pārredzami ciešā sadarbībā ar 
kompetentajām likumdošanas komitejām, Eiropas Komisiju un attiecīgajām dalībvalstu 
iestādēm;

9. uzskata, ka lūgumrakstu procedūra var dot ieguldījumu likumdošanas procesa uzlabošanā; 
atgādina, ka Lisabonas līguma stāšanās spēkā ievērojami palielinās Parlamenta iespējas 
aktīvi un tieši veidot, pārskatīt un uzlabot ES tiesību aktus; turklāt norāda, ka būtu jāņem 
vērā arī dalībvalstu parlamentu lomas palielināšana;

10. norāda, ka nav vienas kopīgas struktūras, kas būtu atbildīga par pilsoņu sūdzību 
izskatīšanu no sākuma līdz beigām, jo sūdzības tiek iesniegtas pa dažādiem kanāliem; 
aicina ciešāk koordinēt dažādās struktūras, kas iesaistītas pilsoņu sūdzību saņemšanā un 
izskatīšanā;

11. prasa SOLVIT savā tīmekļa vietnē pievienot saiti uz Parlamenta Lūgumrakstu komiteju, 
kā arī uz dalībvalstu parlamentu attiecīgajām komitejām, lai pilsoņi būtu informēti par 
tiesībām iesniegt Parlamentam lūgumrakstus, tādējādi politiskajā un likumdošanas 
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procesā panākot ārpustiesas aizsardzību un risinājumus;

12. atbalsta arī kopīgas ES iestāžu tīmekļa vietnes izveidi, kuras mērķis būtu palīdzēt ES 
pilsoņiem, novirzot tos tieši uz to iestādi vai struktūru, kuras kompetencē ir attiecīgās 
sūdzības izskatīšana.
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