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TEISĖ TEIKTI PETICIJAS

Įsigaliojus Mastrichto sutarčiai kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę Europos
Parlamentui skundo ar prašymo forma pateikti peticiją dėl Europos Sąjungos veiklos srities
klausimo. Peticijas nagrinėja Europos Parlamento Peticijų komitetas, kuris sprendžia, ar jos
yra priimtinos, ir nagrinėja jas.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 20 ir 227 straipsnis, ES pagrindinių teisių
chartijos 44 straipsnis.

TIKSLAI

Teisė teikti peticijas įtvirtinta tam, kad Europos Sąjungos piliečiai ir gyventojai turėtų paprastą
būdą kreiptis į ES institucijas su prašymais ir skundais.

LAIMĖJIMAI

A. Principai (SESV 227 straipsnis)
1. Kas turi teisę teikti peticijas Parlamentui
Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis, taip pat kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar savo
registruotą buveinę turintis fizinis arba juridinis asmuo turi teisę individualiai arba kartu su kitais
asmenimis pateikti Europos Parlamentui peticiją.
2. Taikymo sritis
Peticija yra priimtina, jeigu ji susijusi su Europos Sąjungos veiklos sričių klausimu, turinčiu
tiesioginį poveikį peticijos teikėjui. Pastaroji sąlyga traktuojama labai plačiai.
B. Nagrinėjimo procedūra
Peticijų procedūra apibrėžta Parlamento darbo tvarkos taisyklių 215–218 straipsniuose ir VI
priedo XX punkte, kuriuose nustatyta Parlamento komiteto – Peticijų komiteto – atsakomybė.
1. Oficialus tinkamumas
Peticijose turi būti nurodoma kiekvieno peticijos pateikėjo pavardė, pilietybė ir adresas. Jos
turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų. Peticijas galima pateikti spausdintine forma
siunčiant paštu arba elektroninėmis priemonėmis per Parlamento interneto svetainėje esantį
peticijų portalą.
2. Duomenų tinkamumas
Minėtus oficialius reikalavimus atitinkančios peticijos siunčiamos Peticijų komitetui, kuris
pirmiausia turi nustatyti, ar peticijos yra priimtinos. Komitetas tai atlieka patikrinęs, ar peticijos
turinys susijęs su ES veiklos sričių klausimu. Jeigu peticijos turinys nesusijęs su Europos
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Sąjungos veiklos sritimis, komitetas paskelbia peticiją nepriimtina. Jis apie tai informuoja
peticijos teikėją nurodydamas priežastis. Peticijų pateikėjams dažniausiai siūloma kreiptis į kitas
nacionalines, Europos ar tarptautines institucijas. Iš statistinių duomenų apie peticijas analizės
matyti, kad dauguma peticijų nepriimtinomis paskelbiamos dėl to, kad peticijų teikėjai painioja
ES ir valstybių narių kompetencijos sritis, taip pat ES ir Europos Tarybos atsakomybę bei
galimybes veikti ir atlyginti žalą.
Peticijų nagrinėjimas
Paprastai Peticijų komitetas prašo Europos Komisijos suteikti atitinkamos informacijos arba
pateikti savo nuomonę dėl peticijos teikėjo nurodytų klausimų. Komitetas kartais konsultuojasi
ir su kitais Parlamento komitetais, pirmiausia tais atvejais, kai norima keisti galiojančius teisės
aktus. Peticijų komitetas taip pat gali surengti klausymus (per šią kadenciją surengti klausymai
dėl Europos piliečių iniciatyvos, teisės pateikti peticiją, negalios, Pagrindinių teisių chartijos
51 straipsnio, skaidrumo ir informacijos laisvės, Sąjungos pilietybės ir laisvo judėjimo) arba
siųsti savo narius į faktų nustatymo keliones į atitinkamas vietas (per šią kadenciją surengtos
faktų nustatymo kelionės į Jungtinę Karalystę, Ispaniją ir Slovakiją). Surinkus pakankamai
informacijos peticija įtraukiama į komiteto posėdžio, į kurį kviečiamas dalyvauti peticijos
pateikėjas, valstybių narių ir Europos Komisijos atstovai, darbotvarkę. Šiame posėdyje peticijos
pateikėjas pristato savo peticiją, Komisija žodžiu pateikia savo nuomonę ir pakomentuota savo
rašytinį atsakymą į peticijoje pateiktus klausimus; suinteresuotieji valstybių narių atstovai gali
kalbėti, jei to pageidauja. Peticijų komiteto nariai gali pateikti klausimus Europos Komisijos
atstovui ir peticijos pateikėjui.
3. Rezultatai
Jie priklauso nuo konkretaus atvejo.
— Jeigu peticijoje nagrinėjamas konkretus atskiro dėmesio reikalaujantis atvejis, komitetas

gali kreiptis į atitinkamas institucijas ar įstaigas arba spręsti klausimą per atitinkamos
valstybės narės nuolatinę atstovybę.

— Jeigu peticija susijusi su visuotinės svarbos klausimais (pvz., jeigu Europos Komisija
nustato, kad pažeisti ES teisės aktai), Komisija gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo
procedūrą. Šiuo pagrindu Teisingumo Teismas gali priimti sprendimą, kuriuo vėliau gali
remtis peticijos teikėjas.

— Reaguodami į peticiją, Europos Parlamentas ar Komisija gali imtis politinės iniciatyvos.

Visais atvejais peticijos teikėjas gauna atsakymą, kuriame nurodomas veiksmų, kurių buvo
imtasi, rezultatas.
C. Metinė veiklos ataskaita
2015 m. metinę veiklos ataskaitą rengė Ángela Vallina (GUE/NGL frakcija, Ispanija). Ji buvo
priimta 2016 m. gruodžio 15 d. plenariniame posėdyje. Pranešime pabrėžiama, kad peticijos
yra svarbus dalyvaujamosios demokratijos elementas ir kad jos padeda nustatyti ES teisės aktų
perkėlimo į valstybių narių nacionalinę teisę spragas ir pažeidimus. Parlamentas pažymi, kad
po daugelio peticijų pateikimo imtasi teisėkūros ar politinių priemonių, pradėtos „EU Pilot“
bylos, priimti prejudiciniai sprendimai arba pradėtos pažeidimų nagrinėjimo procedūros, ir
ragina Komisiją imtis aktyvesnio vaidmens siekiant užtikrinti, kad ES teisės aktai ir Pagrindinių
teisių chartija būtų faktiškai taikomi. Jis taip pat ragina kuo skaidriau apie savo veiksmus
prieš valstybes nares dėl galimų ES teisės pažeidimų, ypač, kai jų imtasi remiantis peticijomis.
2015 m. Peticijų komitetas buvo itin aktyvus pagrindinių teisių (neįgaliųjų teisių, vaiko teisių,
diskriminacijos, mažumų teisių, teisės kreiptis į teismą), aplinkos ir gyvūnų gerovės, vidaus
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rinkos, darbo santykių, migracijos, prekybos susitarimų, visuomenės sveikatos, Ispanijoje
taikomų hipotekos teisės aktų ir rizikingų finansinių priemonių srityse. Tiriamieji vizitai,
viešieji klausymai, internetinio portalo, kuriame galima pateikti peticijas, sukūrimas ir SOLVIT,
bendradarbiavimas ir dialogas su nacionaliniais parlamentais ir institucijomis, visų pirma su
Europos ombudsmenu, – tai priemonės, kuriomis užtikrinama, kad piliečių peticijose iškelti
klausimai būtų nagrinėjami ir išsprendžiami.

Europos Parlamento per metus gautų peticijų skaičius

Parlamento
darbo metai Iš viso[1] Priimtinos Nepriimtinos

2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Pagrindinės peticijų temos

2015 2014
Dalykas Peticijų skaičius% Dalykas Peticijų skaičius%
Aplinkosauga 174 9,2 Teisingumas 300 8,3
Teisingumas 142 7,5 Aplinkosauga 284 7,8
Vidaus rinka 139 7,3 Vidaus rinka 266 7,3
Pagrindinės
teisės 84 4,4 Pagrindinės

teisės 208 5,7

Transportas 84 4,4 Sveikatos
apsauga 173 4,8

Sveikatos
apsauga 78 4,1 Socialiniai

klausimai 158 4,4

Užimtumas 74 3,9 Transportas 117 3,2
Socialiniai
klausimai 60 3,2 Švietimas ir

kultūra 113 3,1

Švietimas ir
kultūra 57 3,0 Užimtumas 108 3,0

Nuosavybė ir
grąžinimas 32 1,7 Nuosavybė ir

grąžinimas 55 1,5

Kita 974 51,3 Kita 1 844 50,9

Peticijų skaičius pagal šalis

[1]Priimtinų ir nepriimtinų peticijų suma kartais skiriasi nuo bendro pateiktų peticijų skaičiaus, nes gali būti dar nepriimtas sprendimas dėl kai kurių
peticijų priimtinumo.
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2015 2014

Šalis Peticijų
skaičius % Šalis Peticijų

skaičius %

Europos
Sąjunga 491 29,7 Europos

Sąjunga 908 28,9

Ispanija 213 12,9 Ispanija 449 14,3
Italija 203 12,3 Vokietija 271 8,6
Vokietija 153 9,3 Italija 248 7,9
Rumunija 104 6,3 Rumunija 199 6,3

Lenkija 57 3,5 Jungtinė
Karalystė 109 3,5

Kita 431 26,0 Kita 1 071 34,0

Peticijų teikimo būdas

2015 2014
Peticijų
teikimo būdas

Peticijų
skaičius % Peticijų

teikimo būdas
Peticijų
skaičius %

E. paštas: 992 69,3 E. paštas: 2 174 80
Laiškas 439 30,7 Laiškas 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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