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5.12.2018 A8-0404/4 

Pakeitimas 4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. 

(2018/2104(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi aktyvus dalyvavimas yra 

įmanomas tik esant demokratiniam ir 

skaidriam procesui, kuris užtikrina, kad 

Parlamento ir Peticijų komiteto darbas 

būtų dirbamas atsižvelgiant į piliečius ir 

būtų jiems prasmingas; kadangi to 

siekiant reikia nuolat gerinti sąveiką su 
peticijų pateikėjais, stebėti, be kita ko, 

naujų technologijų plėtrą, ir ja 

pasinaudoti, taip pat per peticijų interneto 

portalą palaikant ryšius su kitais 

susijusiais piliečiais ir gyventojais, 

pavyzdžiui, peticijų rėmėjais; 

J. kadangi veiksmingesnis aktyvus 

piliečių dalyvavimas gali būti pasiektas tik 

esant visiškai demokratiniam ES valdymui, 

kuriuo užtikrinamas visiškas skaidrumas, 

veiksminga pagrindinių teisių apsauga, 

tiesioginis piliečių dalyvavimas sprendimų 

priėmimo procesuose, ir ES politinėje 

darbotvarkėje tinkamai atsižvelgiama į 

piliečiams susirūpinimą keliančius 

klausimus; kadangi visiškai demokratinis 

ir skaidrus valdymas taip pat leidžia 

Parlamentui ir Peticijų komitetui geriau 

pritaikyti savo darbą prie piliečių poreikių 
ir padaryti jį prasmingesnį; kadangi reikia 

nuolat gerinti bendravimą su peticijų 

pateikėjais ir kitais suinteresuotais 

piliečiais ir gyventojais, pavyzdžiui, 

peticijų rėmėjais, pasitelkiant Peticijų 

interneto portalą, taip pat svarbu stebėti, 

be kitų aspektų, naujų technologijų plėtrą, 

ir jomis pasinaudoti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Pakeitimas 5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. 

(2018/2104(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

U. kadangi Peticijų komitetas mano, 

kad Europos piliečių iniciatyva yra svarbi 

tiesioginės ir dalyvaujamosios 

demokratijos priemonė, kuria tinkamai 

naudojantis piliečiams turėtų būti 

suteikiama galimybė aktyviai dalyvauti 

formuojant ES politikos kryptis ir rengiant 

teisės aktus; 

U. kadangi Peticijų komitetas mano, 

jog Europos piliečių iniciatyva yra svarbi 

tiesioginės ir dalyvaujamosios 

demokratijos priemonė; kadangi norint 

piliečiams suteikti galimybę aktyviau 

dalyvauti formuojant ES politikos kryptis ir 

rengiant teisės aktus pasitelkiant Europos 

piliečių iniciatyvą, reikėtų persvarstyti 

galiojančias ES sutartis, kad būtų 

užtikrintas teisinis sėkmingų Europos 

piliečių iniciatyvų tęstinumas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Pakeitimas 6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. 

(2018/2104(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pažymi, kad Parlamentui ir kitoms 

ES institucijoms peticijos suteikia ir 

galimybių, ir iššūkių, nes jos padeda 

užmegzti tiesioginį dialogą su ES piliečiais 

ir gyventojais, visų pirma, jeigu jiems 

poveikį daro ES teisės taikymas ir jeigu jie 

siekia veiksmingos ir efektyvios teisių 

gynimo sistemos; 

2. pažymi, kad Parlamentui ir kitoms 

ES institucijoms peticijos suteikia ir 

galimybių, ir iššūkių, nes jos padeda 

užmegzti tiesioginį dialogą su ES piliečiais 

ir gyventojais, visų pirma, jeigu jiems 

poveikį daro ES teisės taikymas ir jeigu jie 

siekia veiksmingos ir efektyvios teisių 

gynimo sistemos; pabrėžia, kad ES 

institucijos ir valstybės narės turi dėti 

visas įmanomas pastangas jų 

kompetencijos srityse, kad galėtų greitai ir 

veiksmingai išspręsti peticijų pateikėjų 

iškeltas problemas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Pakeitimas 7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. 

(2018/2104(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. pabrėžia, kokios svarbios 

nuolatinės viešos diskusijos ir platesnė 

informacija apie tikrąsias ES 

kompetencijos sritis, jos veikimą ir poreikį 

ją ateityje tobulinti, siekiant užtikrinti, kad 

piliečiai ir gyventojai būtų gerai 

informuoti apie sprendimų priėmimo 

lygmenis, kad jie taip pat galėtų dalyvauti 

diskusijose apie galimas reformas ir 

neleisti tam tikroms neatsakingoms 

valstybėms narėms versti kaltės 

Briuseliui; mano, kad platesnė vieša 

diskusija apie ES, geresnė informacija ir 

švietimas ir tikslūs pranešimai 

žiniasklaidoje padėtų sumažinti 

nepriimtinų peticijų skaičių, nes piliečiai 

ir gyventojai daugiau žinotų apie ES 

kompetencijos sritis; pažymi, kad 

nepriimtinos peticijos turinys gali būti 

svarbus priimant politinius sprendimus, net 

jeigu jis ir nepatenka į komiteto veiklos 

sritį; 

3. pabrėžia nuolatinių viešų diskusijų 

ir platesnės informacijos apie tikrąsias ES 

kompetencijos sritis, jos veikimą ir ateities 

perspektyvas svarbą siekiant stiprinti 

supratimą, kad būtina nedelsiant ES 

lygmeniu įvesti visiškai demokratinį 

valdymą, galintį užtikrinti visišką 

skaidrumą, veiksmingą pagrindinių teisių 

apsaugą, tiesioginį piliečių dalyvavimą 

sprendimų priėmimo procesuose ir 

tinkamą piliečiams susirūpinimą 

keliančių klausimų įtraukimą į ES 

politinę darbotvarkę; mano, kad piliečiai 

ir gyventojai turi būti tiesiogiai ir aktyviai 

įtraukiami į diskusijas apie galimas 

reformas ir į sprendimų dėl tų reformų 

priėmimo procesus; mano, kad platesnė 

vieša diskusija apie ES, geresnė 

informacija ir švietimas ir tikslūs 

pranešimai žiniasklaidoje padėtų padidinti 

visuomenės informuotumą apie teisę 

pateikti peticiją Europos Parlamentui, 

pagerintų supratimą apie ES įgaliojimus 

ir problemas, su kuriomis ji susiduria; 

pažymi, kad nepriimtinos peticijos turinys 

gali būti svarbus priimant politinius 

sprendimus, net jeigu jis ir nepatenka į 

komiteto veiklos sritį; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Pakeitimas 8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. 

(2018/2104(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. pabrėžia, kad Europos piliečių 

iniciatyva turėtų būti skaidri ir veiksminga, 

kad veiktų kaip svarbi priemonė aktyviam 

pilietiškumui ir visuomenės dalyvavimui; 

apgailestauja, kad praeityje tai nebuvo 

užtikrinta ir kad nebuvo jokių apčiuopiamų 

anksčiau sėkmingų iniciatyvų teisėkūros 

rezultatų; atkreipia dėmesį į 2017 m. 

rugsėjo 13 d. paskelbtą Komisijos 

pasiūlymą peržiūrėti Reglamentą (ES) 

Nr. 211/2011 dėl Europos piliečių 

iniciatyvos16; pažymi naujausią sėkmingą 

piliečių iniciatyvą „Uždrausti glifosatą ir 

apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų 

pesticidų“; atkreipia dėmesį į šios 

iniciatyvos viešąjį klausymą Parlamente 

2017 m. lapkričio 20 d.; tikisi, kad 

Komisija atitinkamai reaguos į jos turinį; 

patvirtina Peticijų komiteto įsipareigojimą 

aktyviai dalyvauti rengiant viešuosius 

klausymus dėl sėkmingų iniciatyvų; 

įsipareigoja instituciniu lygmeniu teikti 

pirmenybę šio dalyvaujamojo proceso 

veiksmingumui ir atitinkamų tolesnių 

teisėkūros veiksmų užtikrinimui; 

__________________________ 

16 OL L 65, 2011 3 11, p. 1. 

26. pabrėžia, kad Europos piliečių 

iniciatyva turėtų būti ir skaidri, ir 

veiksminga; atkreipia dėmesį į tai, kad 

norint Europos piliečių iniciatyvą 

padaryti svarbia priemone, galinčia 

veiksmingai propaguoti aktyvų 

pilietiškumą ir visuomenės dalyvavimą, 

taip pat užtikrinti teisinį sėkmingų 

Europos piliečių iniciatyvų tęstinumą, 

reikia persvarstyti galiojančias ES 

sutartis; apgailestauja, kad praeityje tai 

nebuvo užtikrinta ir kad nebuvo jokių 

apčiuopiamų anksčiau sėkmingų iniciatyvų 

teisėkūros rezultatų; atkreipia dėmesį į 

2017 m. rugsėjo 13 d. paskelbtą Komisijos 

pasiūlymą persvarstyti Reglamentą (ES) 

Nr. 211/2011 dėl Europos piliečių 

iniciatyvos16; pažymi naujausią sėkmingą 

piliečių iniciatyvą „Uždrausti glifosatą ir 

apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų 

pesticidų“; atkreipia dėmesį į šios 

iniciatyvos viešąjį klausymą Parlamente 

2017 m. lapkričio 20 d.; labai 

apgailestauja, kad Komisijai nepavyko 

užtikrinti visiškai skaidraus, nešališko ir 

tikslaus mokslinių duomenų, kuriais buvo 

paremta glifosato patvirtinimo galiojimo 

ES pratęsimo procedūra, rinkimo, 

nagrinėjimo ir skelbimo proceso; 

patvirtina Peticijų komiteto įsipareigojimą 

aktyviai dalyvauti rengiant viešuosius 
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klausymus dėl sėkmingų iniciatyvų; 

įsipareigoja instituciniu lygmeniu teikti 

pirmenybę šio dalyvaujamojo proceso 

veiksmingumui ir atitinkamų tolesnių 

teisėkūros veiksmų užtikrinimui; 

__________________________ 

16 OL L 65, 2011 3 11, p. 1. 

Or. en 

 

 


