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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā ir svarīgi ievērot Lisabonas Līguma noteikumus par pilsoņu iniciatīvu, kuri 
paredzēti, lai Eiropas pilsoņiem dotu lielākas iespējas tiešā veidā ietekmēt Eiropas tiesību 
aktus, kas nepieciešami Līgumu īstenošanai,

B. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu ir pastāvējušas jau kopš Māstrihtas Līguma un tā kā 
Parlaments ir izstrādājis vairākas procedūras, kas paredzētas, lai palīdzētu īstenot šīs visu 
ES pilsoņu un iedzīvotāju svarīgās tiesības, jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar 
to, kā ES tiesību aktus piemēro valstu un vietējās iestādes, un šādu tiesību aktu ietekmi uz 
indivīdiem un viņu vietējām kopienām,

1. aicina pieņemt regulu par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu, kurā šajā sakarībā būtu paredzēti 
skaidri, vienkārši un lietotājiem ērti nosacījumi šo tiesību īstenošanai, iekļaujot praktiskus 
aspektus attiecībā uz pilsoņu iniciatīvas definīciju, lai to nevarētu sajaukt ar tiesībām 
iesniegt lūgumrakstu;

2. pauž bažas, ka saskaņā ar priekšlikumiem, ko pašlaik izteikuši tie, kas atbalsta pilsoņu 
iniciatīvu, daudzi no minētajiem praktiskajiem piemēriem faktiski ir kampaņas tipa 
lūgumraksti, no kuriem daži jau ir reģistrēti Parlamentā kā lūgumraksti un kuriem nav 
nekādas konkrētas saiknes ar Līgumā definētajām pilsoņu iniciatīvām;

3. tādēļ vērš uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt to, ka pilsoņi pilnībā apzinās šo 
atšķirību, jo tiesības iesniegt lūgumrakstu ir vērstas uz Eiropas Parlamentu, bet pilsoņu 
iniciatīva — uz Komisiju;

4. turklāt piezīmē, ka Parlaments, īstenojot pats savas normatīvās iniciatīvas tiesības, var 
nolemt ierosināt šo procedūru un rīkoties saskaņā ar ieteikumiem, kuru pamatā ir 
lūgumraksti, ko saņēmusi tā kompetentā komiteja;

5. aicina Lūgumrakstu komitejai uzticēt pienākumu pārraudzīt regulas par pilsoņu iniciatīvu 
īstenošanu, nodrošinot, ka pilsoņu iesniegtos priekšlikumus izskata Lūgumrakstu 
komitejas sanāksmēs, uz kurām tiek aicinātas citas saistītās komitejas, kas ir atbildīgas par 
attiecīgo politikas jomu, un kurās Komisija tiek aicināta sniegt savu viedokli;

6. uzskata, ka šādi pasākumi var labāk nodrošināt salīdzināmību starp priekšlikumiem, ko 
Komisijai pirmajā instancē iesnieguši pilsoņi, un Parlamenta demokrātiski apstiprinātajām 
prioritātēm un priekšlikumiem;

7. uzskata, ka Parlamentam jābūt iespējai paust savu viedokli par pilsoņu iniciatīvu atbilstību 
un sniegt jebkādus ierosinājumus un ieteikumus, pirms Komisija sāk sīkāk izstrādāt 
normatīvo tekstu, kura pamatā ir pilsoņu iniciatīva;

8. atzīst, ka ir jārisina jautājums par pilsoņu iniciatīvu pieņemamību, un šajā sakarībā 
uzskata, ka jāievēro elastība attiecībā uz to, kas tieši ir uzskatāms par „vairākām 
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dalībvalstīm”, no kurām jāsavāc vairāk par miljonu parakstu; tāpat arī saskaņā ar tā praksi, 
ko piemēro lūgumrakstiem, uzskata, ka iespējai atbalstīt kādu pilsoņu iniciatīvu jābūt 
pieejamai visiem ES pilsoņiem un iedzīvotājiem neatkarīgi no ierobežojumiem attiecībā 
uz vecumu vai citiem diskriminējošiem aspektiem.
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