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7.12.2016 A8-0366/8 

Pakeitimas 8 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 

14 d. rezoliuciją dėl 27-osios metinės 

Europos Sąjungos teisės taikymo 

stebėsenos ataskaitos (2009 m.)1 ir ypač į 

jos 1, 23 ir 32 dalis, 

1 OL C 51E, 2013 2 22, p. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Pakeitimas 9 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Q konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Q. kadangi per 2015 m. piliečių pateiktos 

peticijos buvo išnagrinėtos sparčiau ir 

veiksmingiau, taip pat sutrumpėjo 

korespondencijos su peticijų pateikėjais 

laikas; kadangi reikėtų paminėti 

reikšmingas sekretoriato pastangas siekiant 

šių patobulinimų; 

Q. kadangi 2015 m. sumažinus perpus 

piliečių pateiktų peticijų skaičių pateiktos 

peticijos buvo nagrinėjamos sparčiau ir 

veiksmingiau ir todėl sutrumpėjo 

korespondencijos su peticijų pateikėjais 

laikas; kadangi reikėtų paminėti ir 

reikšmingas sekretoriato pastangas siekiant 

šių patobulinimų; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Pakeitimas 10 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

V konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

V. kadangi piliečių peticijos taip pat 

susijusios su teisingumo ir teisminio 

bendradarbiavimo klausimais, todėl, 

remdamasi viena peticija, Komisija 

pradėjo dvišalį dialogą su valstybe nare dėl 

pavardės keitimo susituokus apribojimų; 

V. kadangi piliečių peticijos taip pat 

susijusios su teisingumo ir teisminio 

bendradarbiavimo klausimais, kurie buvo 

antri pagal dažnumą (172 peticijos arba 

7,5 proc. visų peticijų) po aplinkos 

apsaugos klausimų; kadangi viena peticija 

paskatino Komisiją pradėti dvišalį dialogą 

su valstybe nare dėl pavardės keitimo 

susituokus apribojimų; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Pakeitimas 11 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AG konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AG. kadangi atsakomybė užtikrinti, kad ES 

teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti 

valstybėse narėse, pirmiausia tenka 

nacionaliniams teismams; kadangi šiuo 

požiūriu Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo prejudicinis sprendimas yra 

naudinga priemonė, kuria pasinaudoti gali 

nacionalinės teismų sistemos; kadangi kai 

kuriose valstybėse narėse ši procedūra 

buvo retai naudojama arba visai 

nenaudojama; kadangi peticijos – tai 

alternatyvus ir nepriklausomas atitikties ES 

teisės aktams tyrimo ir patikrinimo būdas ir 

kadangi dėl to šios dvi alternatyvios 

procedūros neturėtų būti tarpusavyje 

nesuderinamos; 

AG. kadangi atsakomybė užtikrinti, kad ES 

teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti 

valstybėse narėse, pirmiausia tenka 

nacionaliniams teismams; kadangi šiuo 

požiūriu Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo prejudicinis sprendimas yra 

naudinga priemonė, kuria pasinaudoti gali 

nacionalinės teismų sistemos; kadangi kai 

kuriose valstybėse narėse ši procedūra 

buvo retai naudojama arba visai 

nenaudojama; kadangi ši atsakomybė 

jokiais būdais neturėtų reikšti, kad 

Komisijai neturi tekti aktyvesnis vaidmuo 

kaip Sutarčių sergėtojai užtikrinti ES 

teisės laikymąsi; kadangi peticijos – tai 

alternatyvus ir nepriklausomas atitikties ES 

teisės aktams tyrimo ir patikrinimo būdas ir 

kadangi dėl to šios dvi alternatyvios 

procedūros neturėtų būti tarpusavyje 

nesuderinamos; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Pakeitimas 12 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. nepritaria vis dažniau Komisijos 

pateikiamam Parlamento 27-osios metinės 

Europos Sąjungos teisės taikymo 

stebėsenos ataskaitos (2009 m.) 

aiškinimui, pagal kurį jai būtų suteikta 

teisė baigti nagrinėti bylas, dėl kurių dar 

nesiimta jokių oficialių žingsnių siekiant 

pradėti pažeidimo procedūrą, arba 

sustabdyti vykdomas pažeidimo 

procedūras, jei bylos nagrinėjamos 

nacionaliniame teisme; dar kartą 

patvirtina pradinę minėtosios ataskaitos 

mintį, jog reikalaujama, kad Komisija 

imtųsi aktyvesnių veiksmų, kad, 

vykdydama savo funkcijas, užtikrintų 

nuoseklų ES teisės aktų įgyvendinimą 

taikydama pažeidimo procedūrą 

nepriklausomai nuo to, ar nacionaliniu 

lygmeniu vykdomas teismo procesas; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Pakeitimas 13 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. mano, kad būtina gerinti 

bendradarbiavimą su nacionaliniais 

parlamentais ir jų atitinkamais komitetais, 

taip pat su valstybių narių vyriausybėmis, 

ypač siekiant padėti užtikrinti, kad peticiją 

nagrinėja už tai atsakinga kompetentinga 

institucija; dar kartą ragina pradėti 

struktūrinį dialogą su valstybėmis narėmis 

rengiant reguliarius posėdžius su 

atitinkamais nacionalinių parlamentų 

peticijų komitetais; džiaugiasi, kad 2015 m. 

gegužės 4 d. Peticijų komiteto posėdyje 

dalyvavo Vokietijos Bundestago Peticijų 

komiteto delegacija; ragina valstybių narių 

bei suinteresuotų vietos ir (arba) regioninių 

institucijų valdžios institucijų atstovus 

dalyvauti Peticijų komiteto posėdžiuose; 

dar kartą pabrėžia, jog svarbu, kad Peticijų 

komiteto posėdžiuose ir klausymuose 

dalyvautų Tarybos ir Komisijos atstovai; 

14. mano, kad būtina gerinti 

bendradarbiavimą su nacionaliniais 

parlamentais ir jų atitinkamais komitetais, 

taip pat su valstybių narių vyriausybėmis, 

ypač siekiant padėti užtikrinti, kad peticiją 

nagrinėja už tai atsakinga kompetentinga 

institucija; dar kartą ragina pradėti 

struktūrinį dialogą su valstybėmis narėmis 

rengiant reguliarius posėdžius su 

atitinkamais nacionalinių parlamentų 

peticijų komitetais; džiaugiasi, kad 2015 m. 

gegužės 4 d. Peticijų komiteto posėdyje 

dalyvavo Vokietijos Bundestago Peticijų 

komiteto delegacija; tikisi, kad toks 

dialogas gali padėti lojaliai 

bendradarbiauti siekiant konstruktyviai 

išspręsti periodiškai gaunamas bylas, pvz., 

peticijas dėl Vokietijos vaikų ir jaunimo 

reikalų tarnybos (vok. Jugendamt); ragina 

valstybių narių bei suinteresuotų vietos ir 

(arba) regioninių institucijų valdžios 

institucijų atstovus dalyvauti Peticijų 

komiteto posėdžiuose; dar kartą pabrėžia, 

jog svarbu, kad Peticijų komiteto 

posėdžiuose ir klausymuose dalyvautų 

Tarybos ir Komisijos atstovai; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Pakeitimas 14 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. pažymi, kad Komisija Pagrindinių 

teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį, kurioje, 

be kita ko, nustatyta, kad Chartija 

valstybėms narėms aktuali tik „tuomet, kai 

jos įgyvendina Sąjungos teisę“, aiškina 

ribojamai ir griežtai; pažymi, kad Chartijos 

51 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog 

Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo 

srities už Sąjungos kompetencijos ribų; 

ragina plačiau interpretuoti Chartijos 

taikymo sritį ir galiausiai persvarstyti šio 

straipsnio tinkamumą ateityje atliekant 

Chartijos ir Sutarčių peržiūrą; pabrėžia, 

kad nėra jokių kliūčių, neleidžiančių 

valstybėms narėms visapusiškai taikyti 

Chartijos nuostatas savo nacionalinės teisės 

aktuose siekiant užtikrinti aukštesnę jų 

piliečių pagrindinių teisių apsaugos lygį, 

nei numatyta įgyvendinamuose Sąjungos 

teisės aktuose, primena, kad jos taip pat 

privalo laikytis kitų tarptautinių 

įsipareigojimų; 

18. pažymi, kad Komisija Pagrindinių 

teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį, kurioje, 

be kita ko, nustatyta, kad Chartija 

valstybėms narėms aktuali tik „tuomet, kai 

jos įgyvendina Sąjungos teisę“, aiškina 

ribojamai ir griežtai; pažymi, kad Chartijos 

51 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog 

Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo 

srities už Sąjungos kompetencijos ribų; 

primena, kad ES piliečių lūkesčiai dažnai 

yra didesni, palyginti su tuo, kad 

numatyta Chartijoje, ir ragina Komisiją 

apsvarstyti galimybę laikytis naujo 

požiūrio, kuris labiau atitiktų minėtus 

lūkesčius; ragina plačiau interpretuoti 

Chartijos taikymo sritį ir galiausiai 

persvarstyti šio straipsnio tinkamumą 

ateityje atliekant Chartijos ir Sutarčių 

peržiūrą; pabrėžia, kad nėra jokių kliūčių, 

neleidžiančių valstybėms narėms 

visapusiškai taikyti Chartijos nuostatas 

savo nacionalinės teisės aktuose siekiant 

užtikrinti aukštesnę jų piliečių pagrindinių 

teisių apsaugos lygį, nei numatyta 

įgyvendinamuose Sąjungos teisės aktuose, 

primena, kad jos taip pat privalo laikytis 

kitų tarptautinių įsipareigojimų; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Pakeitimas 15 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

2015 m. Peticijų komiteto veikla 

2016/2146(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  24a. apgailestauja dėl itin griežto 

požiūrio, kurio laikosi Komisija 

atsakydama į su įvairiais gyvūnų gerovės 

aspektais susijusias peticijas, kai tai susiję 

su pagal SESV 13 straipsnį jai tenkančių 

atsakomybės sričių aiškinimu; ragina 

Komisiją persvarstyti savo dabartinį 

požiūrį ir toliau išnagrinėti jo teisinį 

pagrindą, kad ji galėtų atlikti savo 

vaidmenį užtikrinant geresnę gyvūnų 

teisių apsaugą visoje ES; 

Or. en 

 

 


