
 

AM\1083404LT.doc  PE575.947v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

13.1.2016 A8-0361/10 

Pakeitimas 10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi reikia atidžiai, veiksmingai, 

skubiai, skaidriai ir atskirai įvertinti 

kiekvieną peticiją ir ją tvarkyti taip, kad 

būtų išsaugotos Peticijų komiteto narių 

dalyvavimo teises; kadangi kiekvienas 

peticijos pateikėjas per trumpą laikotarpį 

turi gauti atsakymą, kuriame nurodomos 

peticijos nagrinėjimo baigimo priežastys ar 

tolesni veiksmai, taikytos įgyvendinimo ir 

stebėjimo priemonės; kadangi geresnis 

institucinis koordinavimas su institucijomis 

ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu yra 

itin svarbus, jei peticijose iškeltas 

problemas reikia spręsti skubiai; 

O. kadangi reikia atidžiai, veiksmingai, 

skubiai, skaidriai ir atskirai įvertinti 

kiekvieną peticiją ir ją tvarkyti taip, kad 

būtų išsaugotos Peticijų komiteto narių 

dalyvavimo teisės, ir laikantis aiškios 

administracinės procedūros dėl peticijų, 

kurią 2014 m. nustatė Parlamento 

generalinis sekretorius ir kuri apima visą 

peticijos nagrinėjimo procedūrą 

Parlamente ir galiausiai užtikrina, kad 

piliečiams per devynis mėnesius raštu 

būtų pateikti realūs rezultatai, o ne būtų 

paliktos nepateisintos viltys, kai peticijos 

nebaigiamos nagrinėti dvejus ar daugiau 

metų, kaip atsitikdavo praeityje; kadangi 

kiekvienas peticijos pateikėjas per trumpą 

laikotarpį turi gauti atsakymą, kuriame 

nurodomos peticijos nagrinėjimo baigimo 

priežastys ar tolesni veiksmai, taikytos 

įgyvendinimo ir stebėjimo priemonės; 

kadangi geresnis institucinis 

koordinavimas su institucijomis ES, 

nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu yra itin 

svarbus, jei peticijose iškeltas problemas 

reikia spręsti skubiai; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto 

atliekamą darbą, sudarantį ES piliečiams ir 

gyventojams šiek tiek galimybių dalyvauti 

ginant ir skatinant jų teises ir stebint 

tinkamą Sąjungos taisyklių taikymą, nes 

piliečių ir gyventojų peticijos užtikrina, 

kad bus atkreiptas dėmesys į piliečiams 

susirūpinimą keliančius reikalus, todėl per 

pagrįstą laikotarpį galima išspręsti teisėtus 

piliečių ir gyventojų skundus; pakartoja, 

kad geresnis institucinis koordinavimas su 

institucijomis ES, nacionaliniu ir 

regioniniu lygmeniu, taip pat su kitomis 

įstaigomis, yra itin svarbus, jei peticijose 

iškeltas problemas reikia spręsti skubiai; 

1. atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto 

atliekamą darbą, sudarantį ES piliečiams ir 

gyventojams šiek tiek galimybių dalyvauti 

ginant ir skatinant jų teises ir stebint 

tinkamą Sąjungos taisyklių taikymą, nes 

piliečių ir gyventojų peticijos užtikrina, 

kad bus atkreiptas dėmesys į piliečiams 

susirūpinimą keliančius reikalus, todėl per 

pagrįstą laikotarpį galima išspręsti teisėtus 

piliečių ir gyventojų skundus; pabrėžia, kad 

svarbu laikytis Parlamento generalinio 

sekretoriaus 2014 m. įgyvendintos 

administracinės reformos nuostatų, pagal 

kurias priimtinos peticijos, dėl kurių turi būti 

diskutuojama, turėtų būti svarstomos komitete 

ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo 

peticijos pateikimo; pakartoja, kad geresnis 

institucinis koordinavimas su institucijomis 

ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, 

taip pat su kitomis įstaigomis, yra itin 

svarbus, jei peticijose iškeltas problemas 

reikia spręsti skubiai; 

Or. en 

 

 


