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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka komunikācijai starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem ir liela nozīme, taču 
atzīst, ka līdz šim komunikācija nav bijusi sekmīga;

2. uzskata, ka, lai uzlabotu komunikāciju, vispirms ir jāsaprot komunikācijas būtība un 
jāņem vērā koncepcija, ka „darbi runā skaļāk nekā vārdi”;

3. norāda, ka ir arī svarīgi censties saskatīt to, kas tiek pateikts ar darbiem, un salīdzināt, cik 
lielā mērā tas atšķiras no vēstījuma, ko ES vēlas sniegt saviem pilsoņiem;

4. tā kā saskaņā ar Eirobarometra aptaujām 85 % no pieaugušajiem zina, ka viņiem ir 
tiesības iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu, uzskata, ka lūgumraksti un 
Lūgumrakstu komitejas darbs ir galvenās iespējas tiešai komunikācijai starp ES un tās 
pilsoņiem; norāda, ka to atspoguļo pilsoņu iesniegto lūgumrakstu skaita straujā 
palielināšanās, un uzskata, ka lūgumrakstu svarīgums un skaits turpinās pieaugt arī 
nākotnē;

5. atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja ir vienīgā politiskā struktūra, kas no pilsoņiem uzzina 
par viņu ikdienas rūpēm; tādēļ ierosina, ka ES vajadzētu sniegt saviem pilsoņiem aktīvu 
vēstījumu, uzsverot Lūgumrakstu komitejas darba svarīgumu;

6. ierosina, ka, lai to panāktu, Lūgumraksta komitejas Sekretariātam, kam pašlaik ir 
pārslodze, jāpiešķir papildu līdzekļi, lai, izskatot lūgumrakstus, ar darbiem varētu sniegt 
skaidru vēstījumu par Eiropu un ar konkrētu rīcību uzlabotu komunikāciju;

7. atzinīgi vērtē Lūgumrakstu komitejas darba straumēšanu tīmeklī, kas ir uzskatāma par 
pozitīvu attīstību, kura komunikācijā pastiprinās caurredzamību un katrā ziņā palielinās 
pilsoņu līdzdalību un lūgumrakstu skaitu; uzskata, ka šāda perspektīva vēl vairāk pamato 
nepieciešamību Lūgumrakstu komitejai piešķirt papildu cilvēkresursus;

8. iesaka turpināt uzlabot Lūgumrakstu komitejas komunikāciju ar pilsoņiem, mudinot 
dalībvalstu valdību pārstāvjus attiecīgos gadījumos piedalīties komitejas darbā, jo īpaši 
tad, kad tiek izskatīti lūgumraksti, kas attiecas uz kādu konkrētu dalībvalsti;

9. atzīst lielo uzmanību, ko Lūgumrakstu komiteja velta visiem lūgumrakstiem, bet iesaka 
aktīvāk reaģēt uz pieņemamajiem lūgumrakstiem, iesaistot komiteju visos procesa 
posmos līdz pat tā noslēgumam; uzskata, ka šāda sistemātiska un vispusīga rīcība 
palielinātu šīs komunikācijas iespējas nozīmi un veicinātu komunikāciju ar konkrētiem 
darbiem;

10. ir pārliecināts, ka īpaša uzmanība jāpievērš pilsoņu iniciatīvai; taču uzskata, ka šo jauno 
līdzdalības instrumentu par demokrātisku varēs uzskatīt tikai tad, ja Komisijai būs 
pienākums ierosināt normatīvos priekšlikumus, atbildot uz iniciatīvām, ko parakstījuši 
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miljoniem pilsoņu; uzskata arī, ka pilsoņu iniciatīvas būtu katrā ziņā jāiesniedz 
Lūgumrakstu komitejai.
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