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2008. gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par Lūgumrakstu komitejas 

apspriedēm 2008. parlamentārajā gadā  (2008/2301 (INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm, 

– ņemot vērā Komitejas veikto 2008. gada faktu vākšanas misiju Rumānijā, Bulgārijā un 

Francijā rezultātus, kā arī Komitejas apstiprinātos attiecīgos ziņojumus un ieteikumus, 

– ņemot vērā EK dibināšanas līguma 21. un 194. pantu, kas visiem Savienības pilsoņiem un 

rezidentiem nodrošina tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu un 192. panta 6. punktu, 

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A6-0232/2009), 

A. atzīstot, cik nozīmīgs ir lūgumrakstu iesniegšanas process un tā īpašās iezīmes, kas 

atbildīgajai komitejai ļauj meklēt risinājumus un izskaidrojumus ES pilsoņiem, kas iesniedz 

lūgumrakstus Parlamentam; 

B. ņemot vērā to, ka pieaug to ES pilsoņu skaits, kuri iesniedz lūgumrakstus Parlamentam, kā 

arī Lūgumrakstu komitejas centienus paātrināt tās procedūras, lai sniegtu kvalitatīvākus 

pakalpojumus pilsoņiem, kas lūdz tās palīdzību; 

C. tā kā Parlamenta iestādēm vēl jāīsteno vairāki 2007. gada ikgadējā ziņojumā pieņemtie 

ieteikumi, piemēram, aicinājums steidzami uzlabot Parlamenta Lūgumrakstu komitejas 

administratīvos resursus, tostarp lingvistiskās un juridiskās zināšanas, lai palielinātu 

Parlamenta spēju veikt neatkarīgu tam adresēto lūgumrakstu izmeklēšanu, piemēram, veidot 

ciešāku sadarbību ar SOLVIT saistībā ar lūgumrakstiem un sūdzībām par iekšējo tirgu un 

izveidot kopēju ES portālu Eiropas pilsoņiem; 

D. ņemot vērā, ka, lai arī Savienības struktūras un politikas attīstībā šajā posmā ir bijis 

ievērojams progress, pilsoņi joprojām tieši apzinās Savienības politiku un programmu 

piemērošanas daudzos trūkumus, jo tie tieši ietekmē pilsoņus, un tā kā šādi trūkumi ir 

saņemto lūgumrakstu biežs temats; 

E. tā kā pēc „pilsoņu iniciatīvas” ieviešanas saskaņā ar Lisabonas līgumu sabiedrības 

līdzdalība Eiropas Savienības aktivitātēs un darbā kļūs vēl plašāka; 

F. tā kā Parlaments rezultātā ir atbildīgs par to, lai dalībvalstis labāk piemērotu Kopienas 

tiesību aktus ES pilsoņu un rezidentu interesēs, un tādējādi arī par sadarbību ar dalībvalstīm 

šā mērķa sasniegšanā; 

G. tā kā daudzas dalībvalstis tomēr nevēlas aktīvi sadarboties ar atbildīgo komiteju, kas 

sevišķi izpaužas kā komitejas sanāksmju neapmeklēšana, un tā kā tas norāda uz lojālas 



sadarbības trūkumu ar šo institūciju; 

H. tā kā nevēlēšanās aktīvi un savlaicīgi sadarboties ar atbildīgo komiteju Kopienas tiesību 

pareizas piemērošanas interesēs izraisa šaubas par attiecīgās dalībvalsts vēlmi un nodomu 

pareizi piemērot ES politikas un mērķus un līdz ar to pakļauj varas iestādes Līgumu 

noteikumos paredzētajām sankcijām un sodiem, kā arī sabiedrības kritikai; 

I. atzīstot, ka daudzām dalībvalstīm tomēr ir labs sadarbības līmenis un tās tiešām strādā kopā 

ar Parlamentu, lai reaģētu uz pilsoņu bažām, kas izteiktas, izmantojot lūgumrakstu 

iesniegšanas procesu; 

J. atzīstot Komisijas dienestu sniegto konstruktīvo ieguldījumu lūgumrakstu iesniegšanas 

procesā, pēc atbildīgās komitejas lūguma regulāri veicot daudzu saņemto lūgumrakstu 

iepriekšēju novērtējumu; 

K. tā kā šādu sadarbību varētu un vajadzētu vēl vairāk palielināt, īpaši attiecībā uz EK 

dibināšanas līguma 226. un 228. pantā minētajām procedūrām pienācīgi pamatotos 

gadījumos; 

L. tā kā Parlaments uzskata, ka būtu likumīgi izmantot tā EK līguma 230. pantā noteiktās 

pilnvaras, ja apstiprinājies, ka tas ir nepieciešams, lai novērstu lūgumraksta izskatīšanas 

laikā konstatētu būtisku Kopienas tiesību aktu pārkāpumu, un ja, kaut arī ir bijuši centieni to 

novērst, turpinātu pastāvēt būtiska Parlamenta un Komisijas interpretācijas atšķirība 

attiecībā uz veicamajiem pasākumiem saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, lai attiecīgajā 

gadījumā aizsargātu pilsoņu tiesības; 

M. tā kā pārkāpuma procedūra neparedz tiesību aizsardzības līdzekli lūgumraksta 

iesniedzējam, pat ja Eiropas Kopienu Tiesa dalībvalstij liek grozīt tās tiesību aktus tā, lai tie 

atbilstu ES normatīvajiem aktiem; 

N. tā kā nespēja tieši nodrošināt ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekli Savienības pilsoņiem, 

kas ir bijuši vai joprojām ir ES tiesību aktu nepareizas piemērošanas upuri, ir būtiska 

netaisnība, kas ES iestādēm un īpaši Parlamentam ir jāpārdomā sīkāk; 

O. tā kā saskaņā ar EK līguma 230. pantu Parlamentam ir tiesības iesniegt prasības Eiropas 

Kopienu Tiesā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir Padomei un Komisijai, un tā kā 

saskaņā ar Līguma 201. pantu Parlaments ir pilnvarots uzraudzīt Komisijas darbības, 

tādējādi iegūstot savā rīcībā kā juridiskos, tā arī politiskos instrumentus, kas nepieciešami, 

lai efektīvāk reaģētu uz pilsoņu pamatotajām bažām; 

P. tā kā Parlamentam, lai veicinātu prasību izskatīšanu Eiropas Kopienu Tiesā gadījumos, kad 

ir apdraudētas lūgumrakstu iesniedzēju tiesības, būtu jāpārskata tā procedūras, sevišķi 

Reglamenta 121. pantā noteiktā procedūra; 

Q. atgādinot, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu Eiropas Savienība ir 

dibināta, ievērojot brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanas 

principu un tiesiskuma principu, kuri ir arī Kopenhāgenas kritēriju, kas jāievēro, lai 

pievienotos ES, pamatelements, un tā kā Līguma par Eiropas Savienību 7. pantā ir noteiktas 

īpašas procedūras, ko var uzsākt, ja dalībvalsts vairākkārt būtiski pārkāpj iepriekš minētos 

principus vai ja pastāv droša šādu pārkāpumu varbūtība; 



R. ņemot vērā rezolūciju priekšlikumus, ko saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 192. panta 

1. punktu, pamatojoties uz lūgumrakstiem, kas tika saņemti par Nord Stream gāzes vada 

zem Baltijas jūras ietekmi un par maldinošu uzziņu sniedzējiem, iesniedza plenārsēdē 

2008. gadā un ko pieņēma ar lielu vairākumu deputātu balsu; 

S. tā kā pieaugošo energoapgādes drošības problēmu dēļ tiek īstenoti dabasgāzes, kā arī 

sašķidrinātās dabasgāzes cauruļvadu būvniecības projekti, tostarp projekti, kuriem steigas 

dēļ netiek veikta atbilstīga risku un alternatīvu izvērtēšana, attiecībā uz kuriem lūgumrakstu 

iesniedzēji ir pauduši bažas par to, ka nepietiekami ir izvērtēti iespējamie būtiskie 

apdraudējumi videi, cilvēka veselībai un drošībai, jo īpaši attiecībā uz projektiem Baltijas 

jūrā, Velsā un Īrijā; 

T. tā kā, pamatojoties uz izskatītajiem lūgumrakstiem, ir acīmredzams, ka grozītās Padomes 

1985. gada 27. jūnija Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 

ietekmes uz vidi novērtējumu1 pielikumos minēto projektu saraksti neietver vairākas 

būtiskas iekārtas un darbības, kuras sāka izmantot pēc jaunāko grozījumu izdarīšanas 

pielikumos, piemēram, gāzes pārstrādes un biodīzeļdegvielas iekārtas; 

U. tā kā daudzi lūgumraksti par Natura 2000 tīklu joprojām liecina par to, ka bioloģiskās 

daudzveidības samazināšanās ir būtiska Eiropas Savienības problēma un ka Dzīvotņu 

direktīva2 un Putnu direktīva3 ir būtiski un neaizstājami instrumenti ES mērķa — novērst 

bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam — sasniegšanai; 

V. tā kā, izskatot lūgumrakstus, ir arī konstatēts, ka pietiekamu saldūdens avotu trūkumu bieži 

vien veicina citi faktori, piemēram, pieaugošs ūdens pieprasījums pārlieku intensīvas 

urbanizācijas un atpūtas projektu īstenošanas dēļ, neatbilstīga infrastruktūras uzturēšana un 

noplūdes likvidēšana, intensīva ūdens izmantošana rūpnieciskajā lauksaimniecībā un cenu 

politika, kas neveicina ilgtspējīgu ūdens izmantošanu; 

W ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ieteikumus pēc vizītes uz Fos-sur-Mer, Kipru un 

Rumāniju; 

X. ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas paustās bažas par atsevišķiem infrastruktūras 

projektiem Rila kalnos Bulgārijā, kas tika novēroti faktu vākšanas misijā 2008. gadā; 

Y. tā kā Apvienotās Karalistes parlamentārais un veselības aprūpes ombuds Ann Abraham 

uzrunāja komiteju 2008. gada decembrī un iesniedza savus četru gadu ilgajā periodā 

izstrādātos atzinumus, bet attiecīgo Apvienotās Karalistes 2009. gada janvāra atbildi, kurā 

iekļautas norādes par iespējamām gratifikācijām neproporcionāli cietušajiem, nevar uzskatīt 

par pienācīgu atlīdzību daudzajiem plūdos cietušajiem; 

Z. atzīstot veiksmīgo un konstruktīvo sadarbību ar Eiropas ombudu 2008. gadā, Lūgumrakstu 

komitejas atbalstu tā ieteikumiem, kas izteikti tā 2007. gada ziņojumā un tā īpašajos 

ziņojumos par sūdzībām Nr. 1487/2005 un Nr. 3453/2005 par valodu lietojumu Padomē un 

Komisijā, attiecīgi piemērojot pārkāpuma procedūru, un atzinīgi vērtējot Parlamenta 

                                                 
1  OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. 
2  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un 

faunas aizsardzību (OV L 206, 22.07.1992., 7. lpp.). 
3  Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 

25.04.1979., 1. lpp.). 



apstiprinātos ombuda nolikuma grozījumus; 

 

AA. tā kā 2008. gadā Lūgumrakstu komiteja saņēma 1886 lūgumrakstus, no kuriem 1065 tika 

atzīti par pieņemamiem, bet 821 tika atzīti par nepieņemamiem;  tā kā kopš 2007. gada 

sākuma ievērojami ir pieaudzis tādu lūgumrakstu skaits, kas neatbilst Reglamenta 191. panta 

1. punkta noteikumiem; 

1. atzinīgi vērtē lūgumrakstu iesniedzēju iesaistīšanos un ieguldījumu katrā Lūgumrakstu 

komitejas sanāksmē, kas veicina tiešu un atvērtu dialogu ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem, 

un turpina iedrošināt individuālus Savienības pilsoņus un kopienu apvienības nākt klajā ar 

problēmām, kas saistītas ar Eiropas Savienības darbības jomu un kas tos tieši ietekmē, un 

uzskata, ka šis process ļauj Parlamentam kā iestādei īstenot nozīmīgu lomu Kopienas tiesību 

aktu piemērošanas uzraudzībā dalībvalstīs un labāk aizsargāt un veicināt visu Savienības 

pilsoņu pamattiesības, kas noteiktas Līgumā par Eiropas Savienību; 

2. mudina dalībvalstu un reģionālos parlamentus kā Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvjus 

saglabāt piesardzību attiecībā uz to, kā dalībvalstis piemēro Līgumus un ES tiesību aktus, jo 

sevišķi attiecībā uz vides jautājumiem, sociālajām un darba tiesībām, personu, preču un 

pakalpojumu brīvu kustību, finanšu pakalpojumiem, pilsoņu pamattiesībām, ieskaitot 

tiesības uz likumīgi iegūtu īpašumu, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un visāda veida 

diskrimināciju, un aicina ES iestādes efektīvi komunicēt ar pilsoņiem, lai nodrošinātu viņu 

informētību par dalībvalstu un vietējo iestāžu tiesībām un pienākumiem; 

3. uzsver, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu Parlaments nevar atzīt par pieņemamiem tādus 

lūgumrakstus, kuru iesniedzēji cenšas pārsūdzēt dalībvalsts atbildīgās iestādes vai tiesas 

lēmumus, un ka informācija par ietekmi skaidrā un saprotamā veidā ir jāpaziņo lūgumrakstu 

iesniedzējiem; turklāt uzsver, ka, lai sūdzības varētu atzīt par pieņemamām, tām ir jāatbilst 

Eiropas Parlamenta Reglamenta 191. panta 1. punkta noteikumiem; 

4. aicina saprātīgā termiņā īstenot 2007. gada ziņojumā pieņemtos ieteikumus, kas vēl nav 

īstenoti; 

5. aicina Eiropas Komisiju, visas dalībvalstis un to valsts, reģionālās un pašvaldības 

institūcijas, kā arī to pastāvīgās pārstāvniecības pilnībā sadarboties ar Eiropas Parlamenta 

atbildīgo komiteju, kad tiek izmeklēti lūgumrakstos minētie apgalvojumi un priekšlikumi, 

un darīt to lojāli, konstruktīvi un orientējoties uz lūgumrakstu iesniegšanas procesā radušos 

jautājumu atrisināšanu; 

6. pieprasa, lai Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes atbildīgās iestādes pilnībā 

pārskatītu iespējamās procedūras Savienības pilsoņu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un 

lai tiktu apspriests jauns iestāžu nolīgums, kas noteiktu lielākas pilnvaras izmeklēšanas 

komitejām, ar mērķi vēl vairāk nostiprināt Savienības pilsoņu tiesības; 

7. uzskata, ka šāda pārskatīšana papildinātu Lisabonas Līguma eventuālo īstenošanu, 

nodrošinot papildu drošības pasākumus, kas balstīti uz Savienības pilsoņu un ES iestāžu 

deklarētajām tiesībām un pienākumiem; 

8. atgādina, ka Eiropas Parlaments 2004. gada 20. aprīļa rezolūcijā par Komisijas paziņojumu 



par Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu1, ir uzsvēris, ka Savienības pamatvērtību 

ievērošana un veicināšana un demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzība 

galvenokārt ir Parlamenta kā tieši vēlētas institūcijas, kas pārstāv Eiropas pilsoņus, 

kompetencē un ka Eiropas Parlaments uzskatīja, ka „iespējamās nepieciešamības pēc 

sankcijām ignorēšana rada iespaidu, ka Savienība nav gatava vai nevēlas izmantot visus tās 

rīcībā esošos līdzekļus tās vērtību aizsardzībai”; 

9. atkārtoti aicina Komisiju nodrošināt lūgumrakstu iesniegšanas procesa lielāku atzīšanu un 

nozīmi, īpaši ņemot vērā pārkāpuma procedūru piemērošanu un prasību tieši un oficiāli 

informēt Lūgumrakstu komiteju gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums ierosināt lietu 

saskaņā ar 226. un/vai 228. pantu, kas attiecas uz dažādos lūgumrakstos minētajiem 

jautājumiem; 

10. atgādina, ka Parlaments uzskata, ka apgalvojumi par būtiskiem Eiropas Kopienas tiesību 

aktu pārkāpumiem, ko Lūgumrakstu komiteja lūgumrakstu izskatīšanas laikā ir atzinusi par 

pamatotiem, bet kurus iesaistītās dalībvalstis ir atteikušās atzīt un kuri, iespējams, veidos 

precedentu valsts līmenī, būtu jāizskata Eiropas Kopienu Tiesai, lai nodrošinātu saskaņotību 

un konsekvenci attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktiem un iekšējā tirgus pastāvēšanu2; 

11. atzīst, ka pārkāpumu procedūra, pat ja tā ir veiksmīgi īstenota, var nedot tūlītēju rezultātu 

atsevišķu lūgumrakstu iesniedzēju minētām īpašajām problēmām un ka tas bieži vien 

apdraud sabiedrības ticību ES iestāžu spējai piepildīt viņu cerības; 

12. uzskata, ka, ņemot vērā skaidrās norādes attiecībā uz to, ka līdz 2010. gadam nav iespējams 

pārtraukt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos ES, ir jāveic steidzami pasākumi, lai 

nodrošinātu efektīvāku Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas piemērošanu, un aicina 

Komisiju darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu direktīvu piemērošanu dalībvalstīs atbilstoši 

šim mērķim; 

13. aicina Komisiju, sadarbojoties ar Parlamentu, norādīt dalībvalstīm, cik nozīmīga ir 

tālredzīga plānošana, jo īpaši plānu apstiprināšana, palīdzot novērst iespējamos Kopienas to 

tiesību aktu pārkāpumus, kas ir pieņemti, bet nav stājušies spēkā; 

14. atzīst, ka reizēm nav iespējams rast risinājumu lūgumrakstu iesniedzēju sūdzībām spēkā 

esošo Kopienas tiesību aktu nepilnību dēļ; 

15. pauž bažas par lielo šai komitejai iesniegto lūgumrakstu skaitu par tiesību balsot pašvaldību 

vēlēšanās piešķiršanu Latvijā dzīvojošajiem „nepilsoņiem”; atgādina, ka Apvienoto Nāciju 

Organizācijas (ANO) Cilvēktiesību komiteja, ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas 

komiteja, Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo 

varu kongress, Eiropas Padomes komisārs cilvēktiesību jautājumos, Eiropas Komisija pret 

rasismu un neiecietību un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā 

asambleja ir ieteikuši, ka vajadzētu atļaut nepilsoņiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās; 

mudina Eiropas Komisiju cieši uzraudzīt un veicināt Latvijas „nepilsoņu”, no kuriem daudzi 

ir dzimuši Latvijā, statusa noregulēšanu; 

16. konstatē, ka daudzi Eiropas Parlamentam iesniegtie privātpersonu un asociāciju lūgumraksti 

                                                 
1  OV C 104 E, 30. 4.2004., 408. lpp. 
2  Sk. Eiropas Parlamenta 2005. gada 9. marta rezolūciju par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm 

2003.-2004. parlamentārā gada laikā (OV C 320E, 15.12.2005., 161. lpp.). 



lielā mērā attiecas uz jautājumiem, kas nav saistīti ar Kopienas tiesību pārkāpumiem, un 

tādēļ būtu risināmi, izmantojot visus attiecīgās dalībvalstīs pieejamos tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, turklāt konstatē, ka pēc tam, kad ir veikti visi iespējamie pasākumi dalībvalstu 

līmenī, ir iespējams vērsties atbilstīgajā pārsūdzības iestādē — Eiropas Cilvēktiesību tiesā; 

17. konstatē, ka lūgumraksts par vienotu mītnes vietu, kam pievienoti 1 500 000 miljoni 

parakstu un kurā pieprasīts izveidot Eiropas Parlamenta darbavietu vienā vietā, joprojām 

nav pilnībā izskatīts; iesaka Lūgumrakstu komitejai nākamajā pilnvaru termiņā noteikt šo 

jautājumu par prioritāru; 

18. tādēļ aicina atbildīgās likumdošanas komitejas ņemt vērā Lūgumrakstu komitejas ik pa 

laikam piedāvātos priekšlikumus vai ieteikumus attiecībā uz to, kā dalībvalstis piemēro 

konkrētus ES tiesību aktus, un orientēties uz iespējamu revīziju vai turpmāku izmeklēšanu; 

19. atgādina par Parlamenta pieprasījumu Komisijai uzlabot 2006. gada 12. decembra 

Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu piemērošanas uzraudzību 

attiecībā uz uzziņu sabiedrību maldinošo darbību1 un ziņot Parlamentam par Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz 

uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem2, darbības jomas 

paplašināšanas pamatotību un iespējamām sekām, jo īpaši aizstājot vārdu „patērētājs” ar 

vārdiem „komercdarbības prakses objekts”; 

20. atbalsta ombuda aicinājumu Padomei paplašināt valodu izvēles iespējas tās prezidentūru 

mājaslapās, iekļaujot visplašāk lietotās valodas Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu pilsoņiem 

tiešu piekļuvi informācijai par Padomes prezidentūru darbību; šai sakarībā atsaucas uz 

Francijas prezidentūru Padomē, kas publicēja tās oficiālo mājaslapu saskaņā ar ombuda 

ieteikumiem; 

21 atbalsta ombuda aicinājumu Komisijai izskatīt pilsoņu sūdzības saistībā ar Darba laika 

direktīvas3 piemērošanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem attiecībā uz Komisijas 

rīcības brīvību ierosināt pārkāpuma procedūras; 

22. atzinīgi vērtē konstruktīvo sadarbību starp ombudu un ES, kas balstīta uz atbilstīgu 

institucionālo sistēmu; atbalsta ombuda vairākkārtēju aicinājumu izstrādāt vienotu visu ES 

iestāžu un struktūrvienību pārvaldes darbinieku uzvedības kodeksu,  kā Parlaments to 

apstiprinājis 2001. gada 6. septembra rezolūcijā par ombuda īpašo ziņojumu Eiropas 

Parlamentam par izmeklēšanas pēc savas iniciatīvas veikšanu par Labas administratīvās 

prakses kodeksa esamību un publisko pieejamību dažādās Eiropas Kopienas iestādēs un 

struktūrvienībās4; uzskata, ka ombudam, Komisijai un Parlamentam būtu jāizveido kopējs 

ES portāls ES iestādēm adresētu sūdzību iesniegšanai; 

 

23. mudina visas iesaistītās puses piemērot ANO Drošības padomes Rezolūciju 550(1984) 

saistībā ar Kipras jautājumu, kas nodrošinātu īpašumu pilnīgu atgriešanu tā likumīgajiem 

īpašniekiem Varošas pilsētā; ierosina — ja līdz 2009. gada beigām netiek gūti uzskatāmi 

rezultāti, atbildīgā komiteja var apsvērt iespēju iesniegt jautājumu par Famagusta 

                                                 
1  OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp. 
2  OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp. 
3  Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīva 93/104/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas 

aspektiem (OV L 307, 13.12.1993., 18. lpp.). 
4  OV C 72 E, 21. 3.2002., 331. lpp. 



lūgumraksta iesniedzēju prasībām izskatīšanai plenārsesijā; 

24. aicina Rumānijas iestādes veikt pasākumus, lai saglabātu un aizsargātu Rumānijas kultūras 

un arhitektūras mantojumu saskaņā ar EK līguma 151. pantu, atsaucoties uz Parlamenta 

2007. gada 11. oktobra deklarāciju par nepieciešamību veikt pasākumus, lai aizsargātu 

apdraudētu vēstures un arhitektūras pieminekli — Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāli 

Bukarestē (Rumānijā)1; attiecībā uz problēmām saistībā ar komunistu režīma laikā 

konfiscēta īpašuma atgūšanu norāda, ka saskaņā ar EK līguma 295. pantu īpašumtiesību 

jautājumi ir dalībvalstu kompetencē; 

25. aicina Francijas iestādes veikt epidemioloģisko novērtējumu, lai noteiktu ietekmi uz Fos-

Berre tuvumā esošo teritoriju, kas atrodas pašlaik būvētās Fos-sur-Mer atkritumu 

sadedzināšanas iekārtas tiešā tuvumā; atzīst, ka Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīva 

1999/30/EK par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa 

oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā2 neaizliedz būvēt atkritumu 

sadedzināšanas iekārtu vietā, kur jau ir vērojams gaisa piesārņojums, bet norāda, ka saskaņā 

ar Direktīvu 1999/30/EK un Padomes 1996. gada 27. septembra Direktīvu 96/62/EK par 

apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību3 ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu 

atbilstību Eiropas gaisa piesārņojuma standartiem; 

26. atgādina Lūgumrakstu komitejas 2007. gada ziņojumā sniegtos ieteikumus attiecībā uz 

lūgumrakstu izskatīšanas administratīvo procedūru pārskatīšanu, piemēram, attiecībā uz 

lūgumrakstu reģistrācijas pienākuma nodošanu Lūgumrakstu komitejas sekretariātam, 

ciešākas sadarbības ar SOLVIT veicināšanu, lūgumrakstu datubāzes uzlabošanu, ES portāla 

Eiropas pilsoņiem izveidi u. c.; atzinīgi vērtē Komitejas locekļu izstrādāto lūgumrakstu 

izskatīšanas labas prakses kodeksu, kas varētu stāties spēkā nākamā Parlamenta pilnvaru 

termiņa sākumā; 

27. uzdod komitejas priekšsēdētājam pārsūtīt šo rezolūciju un Lūgumrakstu komitejas ziņojumu 

Padomei, Komisijai, Eiropas ombudam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, to 

lūgumrakstu komitejām un valstu ombudiem vai līdzīgām atbildīgajām iestādēm. 

                                                 
1  OV C 227 E, 4.9.2008., 162. lpp. 
2  OV L 163, 29.6.1999., 41. lpp. 
3  OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp. 


