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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka papildus nozīmīgiem institucionāliem uzlabojumiem, kas ietverti jaunajos 
līgumos, ES pilsoņiem tiek piešķirtas skaidri noteiktas priekšrocības, ko dod Eiropas 
Savienības politikas virzienu demokrātiskas uzraudzības un kontroles īstenošana no vienas 
puses un ES pilsoņu tiesību veicināšana no otras;

2. pievērš uzmanību tam, ka jaunajā līgumā saglabātais lūgumrakstu iesniegšanas process 
nodrošina Eiropas iedzīvotājiem nozīmīgu iespēju aktīvi iesaistīties — individuāli vai ar 
brīvprātīgu apvienību starpniecību — Eiropas Savienības attīstībā; uzsver, ka šāda 
iesaistīšanās var būt arī Parlamenta uzmanības pievēršana situācijām, kad dalībvalstis 
pienācīgi neveic ES tiesību aktu īstenošanu, Parlamenta brīdināšana par trūkumiem 
esošajos ES tiesību aktos, kā arī protestēšana pret ES pilsoņu vai iedzīvotāju pamattiesību 
iespējamo neievērošanu;

3. šajā sakarā uzsver Lūgumrakstu komitejas lomu un pienākumus un to, cik svarīgi ir 
panākt visu ES iestāžu un struktūru, kā arī visu dalībvalstu un reģionālo un vietējo varas 
iestāžu pilnīgu un efektīvu sadarbību, lai uzklausītu un risinātu ES pilsoņiem svarīgus 
jautājumus saskaņā ar Lisabonas līgumu;

4. norāda uz jaunajām iespējām, kas paveras ES pilsoņiem saskaņā ar Eiropas Savienības 
līguma 11. pantu ar grozījumiem, kas izdarīti ar Lisabonas līgumu, attiecībā uz tā dēvēto 
„pilsoņu iniciatīvu”, kas ļauj ne mazāk kā vienam miljonam pilsoņu no vairākām 
dalībvalstīm aicināt Komisiju izstrādāt jaunu tiesību aktu, kas nepieciešams līgumu 
īstenošanai;

5. apņemas nodrošināt, ka noteikumiem, kas jāpieņem „pilsoņu iniciatīvas” īstenošanai, 
jāparedz skaidrus, vienkāršus un lietotājiem saprotamus nosacījumus šo pilsoņu tiesību 
īstenošanai; uzskata, ka Lūgumrakstu komiteja cieši jāiesaista pilsoņu iniciatīvā un tā 
varētu iesaistīties individuālo iniciatīvu veicināšanā, kā arī pati īstenot iniciatīvas tiesības, 
tomēr atzīstot, ka Komisija ir vienīgā pilsoņu iniciatīvas adresāte; uzskata, ka īstenošanas 
regulā ir jāparedz mehānismi, kas ļautu Parlamentam izteikt savu viedokli par šāda veida 
iniciatīvām un vajadzības gadījumā arī iestāties par šādām iniciatīvām;

6. norāda, ka pilsoņiem pašlaik jau ir iespēja lūgumrakstos pieprasīt, lai Parlaments izmanto 
savas tiesības, kas paredzētas EK līguma 192. pantā, lūgt likumdošanas iniciatīvas, un ka 
nekas nevar liegt pilsoņiem, ja viņi izvēlas tādējādi rīkoties, vērsties gan Eiropas Komisijā 
ar pieprasījumu iniciatīvas veidā par ES tiesību akta ierosināšanu, gan arī ar lūgumrakstu 
Eiropas Parlamentā;

7. uzskata, ka ir nepieciešams, lai Parlaments pārbaudītu, kā tas varētu izstrādāt attiecīgas 
procedūras pilsoņu iniciatīvu atbalstīšanai, un turklāt arī uzskata, ka Lūgumrakstu 
komiteja, kurai jau ir plaša pieredze darbā ar pilsoņiem par viņiem svarīgiem jautājumiem, 
būtu jāuzņemas izšķiroša loma saistībā ar šāda veida procedūrām;
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8. atzinīgi novērtē Pamattiesību hartas pasludināšanu un tajā atzītās tiesības, brīvības un 
principus visiem ES pilsoņiem, īpaši dažādās tiesības attiecībā uz dzīvību, cilvēka cieņu, 
vienlīdzību, taisnīgumu, brīvību un privātīpašumu; ir nolēmis kopā ar citām iestādēm 
nepārprotami paust to, ka hartas tieša piemērojamība attiecībā uz dalībvalstu pasākumiem 
netiek pārmērīgi ierobežota, paplašināti interpretējot šajā sakarā horizontālajos hartas 
pantos paredzētos ierobežojumus, īpaši tās 51. pantā, kurā pieprasīts, lai dalībvalstis 
piemēro hartu, kad tās īsteno ES tiesību aktus;

9. norāda, ka Pamattiesību hartas pilnveidošanai, kā arī to pasākumu darbības jomas 
paplašināšanai, par kuriem var ierosināt pārkāpumu izmeklēšanas procedūras, īpaši 
tieslietu un iekšlietu jomā, tieši ietekmēs Lūgumrakstu komitejas darbu, kad šī komiteja 
īstenos parlamentāro kontroli pilsoņu vārdā;

10. norāda, ka tāda juridiskā pamata ieviešana Līguma par Eiropas Savienības darbību 
298. pantā, kas paredz labas pārvaldības principu, un noteikumu pieņemšana par šā panta 
īstenošanu ir atbilde uz Eiropas ombuda un Eiropas Parlamenta ilgstošu aicinājumu par 
kopēju pārvaldes tiesību aktu sistēmu, kas reglamentē ES pārvaldi, un aicina Lūgumrakstu 
komiteju pilnība iesaistīties attiecīgo noteikumu pieņemšanas procedūrā.
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