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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 caur 
brīvprātīgām apvienībām – 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 esošo ES tiesību aktu vājumu, 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. atzīmē jaunās iespējas, kas paveras ES pilsoņiem saskaņā ar Lisabonas līguma 8B pantu 
saistībā ar tā saukto „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, lai, saskaņā ar „pilsoņu iniciatīvas” īstenošanas procedūru pilsoņiem 
būtu tiesības iesniegt savus priekšlikumus pirmajā instancē Eiropas Parlamentam caur 
Lūgumrakstu komiteju, ņemot vērā, ka šī jaunā iespēja var tikt skaidri pielīdzināta un 
attiecināta uz paša lūgumraksta tiesībām un tas ir saprātīgi, ka ES pilsoņi var pilnībā 
izmantot demokrātiski ievēlētu struktūru, aicinot Komisiju rīkoties1; turklāt uzskata, ka 
šāda procedūra nodrošinātu lielāku atklātību un pārredzamību, ļaujot ES pilsoņiem aktīvi 
iesaistīties iestāžu darbā;

6. atzinīgi novērtē Pamattiesību hartas pasludināšanu un tajā atzītās tiesības, brīvības un 
principus visiem ES pilsoņiem; apņemas kopā ar citām iestādēm noskaidrot, ciktāl šī  
harta ir tieši piemērojama ES pilsoņiem – un tieši to pilsoņi sagaida – kā arī īpašās 
kompensācijas iespējas un nejuridiskos līdzekļus, kas pieejami tiem ES pilsoņiem, kas 
iesniedz lūgumrakstus Parlamentam, lai nodrošinātu hartas un tās noteikumu pareizu 
piemērošanu attiecībā uz personas integritāti un dažādas tiesības saistībā ar dzīvi, brīvību 
un privātīpašumu.

                                               
1 TFEU 21. pants – Parastā normatīvā procedūra (QMV) par “pilsoņu iniciatīvas” uzsākšanu.
TFEU 22. pants – īpašā normatīvā procedūra, lai nodrošinātu pilsoņu tiesību nostiprināšanu: pēc piekrišanas 
saņemšanas no Eiropas Parlamenta un dalībvalstu apstiprinājuma Padome rīkojas vienprātīgi.
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