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6.2.2019 A8-0024/1

Pakeitimas 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi teisė pateikti peticijas 
padeda Europos Parlamentui geriau 
reaguoti į Europos Sąjungos piliečių ir 
gyventojų problemas;

B. kadangi teisė pateikti peticijas turi 
būti sustiprinta, kad Europos Parlamentas 
dar geriau reaguotų į Europos Sąjungos 
piliečių ir gyventojų problemas, 
užtikrinant visapusišką jų pagrindinių 
teisių apsaugą ir veiksmingai sprendžiant 
visus peticijose iškeltus klausimus;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Pakeitimas 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi kiekviena peticija yra 
atidžiai įvertinama ir išnagrinėjama; 
kadangi kiekvienas peticijos pateikėjas turi 
teisę per pagrįstą laikotarpį gauti 
atsakymą ir informaciją apie Peticijų 
komiteto priimtą sprendimą dėl 
priimtinumo, kuris pateikiamas gimtąja 
arba peticijoje vartojama kalba;

C. kadangi kiekviena peticija turi būti 
atidžiai įvertinama ir išnagrinėjama; 
kadangi kiekvienas peticijos pateikėjas turi 
teisę nedelsiant savo kalba arba peticijoje 
vartojama kalba gauti išsamų atsakymą ir 
informaciją apie Peticijų komiteto priimtą 
sprendimą dėl peticijos priimtinumo, jos 
nagrinėjimo ir tolesnių veiksmų; kadangi 
patirtis, kurią įgijo peticijų pateikėjai, kai 
buvo nagrinėjamos jų peticijos, turi labai 
svarią įtaką, nulemiančią jų nuomonę 
apie ES institucijas ir teisę pateikti 
peticiją, įtvirtintą Europos Sąjungos teisės 
aktuose;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Pakeitimas 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Parlamentui ir kitoms ES institucijoms 
peticijos suteikia galimybę pradėti dialogą 
su ES piliečiais, kuriems poveikį daro ES 
teisės taikymas; pabrėžia, kad reikia 
skatinti ES institucijų ir įstaigų 
bendradarbiavimą su nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ES teisės taikymo 
klausimais; ragina ES institucijas ir 
valstybes nares propaguoti piliečių teisę 
teikti peticijas ir didinti visuomenės 
informuotumą apie ES kompetencijos sritis 
ir galimas teisių gynimo priemones, kurias 
Europos Parlamentas gali teikti 
nagrinėdamas peticijas;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Parlamentui ir kitoms ES institucijoms 
peticijos suteikia galimybę pradėti dialogą 
su ES piliečiais, kuriems poveikį daro ES 
teisės taikymas; pabrėžia, kad reikia 
skatinti ES institucijų ir įstaigų 
bendradarbiavimą su nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ES teisės trūkumų, 
nenuoseklumo ir spragų ir jų 
įgyvendinimo klausimais, siekiant 
visapusiškai ir veiksmingai apsaugoti visų 
piliečių ekonomines, socialines ir 
kultūrines teises; ragina ES institucijas ir 
valstybes nares propaguoti piliečių teisę 
teikti peticijas ir didinti visuomenės 
informuotumą apie ES kompetencijos sritis 
ir galimas teisių gynimo priemones, kurias 
Europos Parlamentas gali teikti 
nagrinėdamas peticijas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Pakeitimas 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad ES institucijose, 
įstaigose ir agentūrose būtina taikyti 
visiškai demokratinį ES valdymą ir priimti 
griežtesnes etikos taisykles, siekiant 
išspręsti nepakankamo skaidrumo ES 
sprendimų priėmimo procese problemas, 
interesų konfliktus ir visus etikos 
klausimus, turinčius įtakos teisėkūros 
procesui ES lygmeniu, susijusius su 
peticijų pateikėjų iškeltais klausimais;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Pakeitimas 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. atkreipia dėmesį į keturis 
viešuosius klausymus įvairiomis temomis: 
2018 m. vasario 1 d. tema „Piliečių teisės 
po „Brexit’o“ kartu su Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetu bei 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetu, 
2018 m. vasario 21 d. tema „Reglamento 
dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūra“ 
kartu su Konstitucinių reikalų komitetu, 
2018 m. kovo 22 d. tema „Endokrininę 
sistemą ardančių medžiagų poveikis 
visuomenės sveikatai“ kartu su Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetu ir 2018 m. spalio 9 d. tema 
„Neįgaliųjų teisės“; primena komiteto 
nariams, kad svarbu dalyvauti viešuosiuose 
klausymuose, dėl kurių komitetas teikia 
prašymus ir kuriuos jis rengia; ragina 
peticijų tinkle teikti pasiūlymus dėl 
konkrečių viešųjų klausymų ir Europos 
Parlamento tyrimų ir rezoliucijų temų, 
kurios atspindėtų vykstančio teisėkūros 
darbo ryšį su Parlamento politinio 
tikrinimo įgaliojimais ir su peticijomis, 
kuriose iškeliami didelį Europos Sąjungos 
piliečiams susirūpinimą keliantys 
klausimai; pabrėžia, kad peticijų tinklas 
yra tinkamas forumas, kuriame galima 
pateikti bendras iniciatyvas, kad jos būtų 
nagrinėjamos kaip peticijos, nes tai būtų 
išsamaus Parlamento indėlio nagrinėjant 

8. atkreipia dėmesį į keturis 
viešuosius klausymus įvairiomis temomis: 
2018 m. vasario 1 d. tema „Piliečių teisės 
po „Brexit’o“ kartu su Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetu bei 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetu, 
2018 m. vasario 21 d. tema „Reglamento 
dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūra“ 
kartu su Konstitucinių reikalų komitetu, 
2018 m. kovo 22 d. tema „Endokrininę 
sistemą ardančių medžiagų poveikis 
visuomenės sveikatai“ kartu su Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetu ir 2018 m. spalio 9 d. tema 
„Neįgaliųjų teisės“; primena komiteto 
nariams, kad svarbu dalyvauti viešuosiuose 
klausymuose, dėl kurių komitetas teikia 
prašymus ir kuriuos jis rengia; palankiai 
vertina tai, kad Peticijų komitetas pasiūlė 
konkrečių viešųjų klausymų ir Europos 
Parlamento tyrimų ir rezoliucijų temų, 
kurios atspindėjo vykstančio teisėkūros 
darbo ryšį su Parlamento politinio 
tikrinimo įgaliojimais ir su peticijomis, 
kuriose iškeliami didelį Europos Sąjungos 
piliečiams susirūpinimą keliantys 
klausimai; pabrėžia, kad Peticijų komitetas 
turi būti sustiprintas ir jam turi būti 
suteikta galimybė pasiūlyti daugiau 
iniciatyvų, siekiant pagerinti Parlamento 
indėlį sprendžiant peticijose išreikštas 
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Europos Sąjungos piliečių peticijas 
išraiška;

Europos piliečių problemas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Pakeitimas 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. tiki, kad peticijų tinklas yra 
priemonė, kuria didinamas Peticijų 
komiteto matomumas ir atkreipiamas 
dėmesys į jo darbo svarbą 
bendradarbiaujant su kitais komitetais, kad 
teisėkūros darbe būtų labiau atsižvelgiama 
į peticijas; dar kartą patvirtina savo 
įsitikinimą, kad peticijų tinklo posėdžiai 
yra itin svarbūs siekiant stiprinti 
parlamentų komitetų bendradarbiavimą 
keičiantis informacija ir dalijantis geriausia 
patirtimi su tinklo nariais;

11. mano, kad Peticijų komitetas turi 
tapti matomesnis ir svarbesnis kitų 
Parlamento komitetų veikloje, kad 
teisėkūros darbe būtų labiau atsižvelgiama 
į peticijas; dar kartą patvirtina savo 
įsitikinimą, kad Peticijų komitetas turi 
atlikti pagrindinį vaidmenį stiprinant 
Parlamento komitetų bendradarbiavimą, be 
kita ko, skatinant veiksmingiau keistis 
informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais siekiant, kad Parlamentas 
geriau reaguotų į visus peticijose iškeltus 
klausimus;

Or. en



AM\1176241LT.docx PE631.711v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.2.2019 A8-0024/7

Pakeitimas 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto 
vardu pateiktus ir plenariniame posėdyje 
priimtus pasiūlymus dėl rezoliucijų pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 
dalį arba 216 straipsnio 2 dalį, visų pirma 
dėl mažumų apsaugos ir nediskriminavimo 
ES valstybėse narėse2, dėl atsakymų į 
peticijas dėl kovos su mažomis 
garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu 
terminuotosiomis darbo sutartimis3, dėl 
neigiamo Jungtinių Valstijų užsienio 
sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių 
vykdymo akto (FATCA) poveikio ES 
piliečiams, ypač „atsitiktiniams 
amerikiečiams“4, ir dėl Vokietijos vaiko 
teisių apsaugos tarnybos (vok. Jugendamt) 
vaidmens sprendžiant tarpvalstybinius 
šeimų ginčus5;

_________________
2 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0032.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0242.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0316.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0476.

13. atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto 
vardu pateiktus ir plenariniame posėdyje 
priimtus pasiūlymus dėl rezoliucijų pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 
dalį arba 216 straipsnio 2 dalį, visų pirma 
dėl mažumų apsaugos ir nediskriminavimo 
ES valstybėse narėse2, dėl atsakymų į 
peticijas dėl kovos su mažomis 
garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu 
terminuotosiomis darbo sutartimis3, dėl 
neigiamo Jungtinių Valstijų užsienio 
sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių 
vykdymo akto (FATCA) poveikio ES 
piliečiams, ypač „atsitiktiniams 
amerikiečiams“4, ir dėl Vokietijos jaunimo 
reikalų institucijos (vok. Jugendamt) 
vaidmens sprendžiant tarpvalstybinius 
šeimų ginčus5;

_________________
2 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0032.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0242.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0316.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0476.
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6.2.2019 A8-0024/8

Pakeitimas 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. atkreipia dėmesį į tai, kad vykstant 
Parlamento žmogaus teisių savaitei Peticijų 
komitetas apsvarstė kelias peticijas, 
susijusias su žmogaus teisių klausimais, ir 
pateikė atnaujintą tyrimą dėl Padėjimo 
direktyvos ir humanitarinės pagalbos 
neteisėtiems migrantams teikimo 
kriminalizavimo; prašo Komisijos pasiūlyti 
iš dalies pakeisti 2002 m. lapkričio 28 d. 
Tarybos direktyvos 2002/90/EB 1 
straipsnio 2 dalį, siekiant apibrėžti 
padėjimą neteisėtai atvykti, keliauti 
tranzitu ir apsigyventi12 tam, kad atvykimo 
dėl humanitarinės pagalbos, keliavimo 
tranzitu ar apsigyvenimo atvejais būtų 
privalomai atleidžiama nuo 
baudžiamosios atsakomybės taikymo;

20. atkreipia dėmesį į tai, kad vykstant 
Parlamento žmogaus teisių savaitei Peticijų 
komitetas apsvarstė kelias peticijas, 
susijusias su žmogaus teisių klausimais, ir 
pateikė atnaujintą tyrimą dėl Padėjimo 
direktyvos ir humanitarinės pagalbos 
neteisėtiems migrantams teikimo 
kriminalizavimo; prašo Komisijos pasiūlyti 
veiksmingą ir ilgalaikę ES migracijos 
strategiją, kuria būtų siekiama stiprinti 
teisėtus ir saugius būdus atvykti į ES, 
automatiškai ir privalomai perkelti 
prieglobsčio prašytojus visose valstybėse 
narėse ir gerinti visų valstybių narių 
bendradarbiavimą, kad būtų galima 
veiksmingiau spręsti rimtas ekonomines ir 
socialines problemas, su kuriomis 
susiduria šalys, iš kurių atvyksta 
migrantai, ir užtikrinti, kad jie nebūtų 
priversti ieškoti pragyvenimo kitur 
neteisėtos migracijos keliu;

_________________
12 OL L 328, 2002 12 5, p. 17.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Pakeitimas 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.
(2018/2280(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. yra įsitikinęs, kad Peticijų komiteto 
sekretoriatas veiksmingai ir atidžiai 
nagrinėja peticijas pagal komiteto gaires 
ir peticijų nagrinėjimo tikslą EP 
administracijoje; ragina toliau diegti 
inovacijas nagrinėjant peticijas, 
atsižvelgiant į naujausias technologijų 
naujoves, kad visas procesas taptų 
aiškesnis ir skaidresnis Europos Sąjungos 
piliečiams;

21. yra įsitikinęs, kad Peticijų komiteto 
sekretoriatui turi būti suteikti reikiami 
ištekliai, kad jis galėtų veiksmingiau ir 
atidžiau nagrinėti peticijas pagal komiteto 
gaires; ragina toliau diegti inovacijas 
nagrinėjant peticijas, atsižvelgiant į 
naujausias technologijų naujoves, kad visas 
procesas taptų aiškesnis ir skaidresnis 
Europos Sąjungos piliečiams;

Or. en


