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6.2.2019 A8-0024/12

Pakeitimas 12
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi pagal Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 216a straipsnį 2018 m. 
įvyko keturi apsilankymai informacijos 
rinkimo tikslu: Lužicoje (Vokietijoje) dėl 
rusvųjų anglių kasybos poveikio vietos 
gyventojams, ypač sorbų bendruomenei, ir 
dėl taršos, sukeltos Šprė upėje bei 
gretimuose vandens telkiniuose, 
Famagustoje (Kipre) dėl uždaros okupuoto 
Famagustos miesto zonos grąžinimo 
tikriesiems jos gyventojams, Donjanoje 
(Ispanijoje) dėl aplinkos padėties ir galimo 
apsaugotos Donjanos nacionalinio parko 
teritorijos būklės blogėjimo ir Valedoroje 
(Italijoje) dėl sąvartynų ir karjerų sukeltos 
žalos aplinkai; 

J. kadangi pagal Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 216a straipsnį 2018 m. 
įvyko keturi apsilankymai informacijos 
rinkimo tikslu: Lužicoje (Vokietijoje) dėl 
rusvųjų anglių kasybos poveikio vietos 
gyventojams, ypač sorbų bendruomenei, ir 
dėl taršos, sukeltos Šprė upėje bei 
gretimuose vandens telkiniuose, 
Famagustoje (Kipre) dėl uždaros okupuoto 
Famagustos miesto zonos grąžinimo 
tikriesiems jos gyventojams, Donjanoje 
(Ispanijoje) dėl aplinkos padėties ir galimo 
apsaugotos Donjanos nacionalinio parko 
teritorijos būklės blogėjimo dėl dujų 
saugyklos projekto ir požeminio vandens 
išteklių pereikvojimo; ir Valedoroje 
(Italijoje) dėl sąvartynų ir karjerų sukeltos 
žalos aplinkai;

Or. en



AM\1176296LT.docx PE631.711v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.2.2019 A8-0024/13

Pakeitimas 13
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
P konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

P. kadangi siekiama padaryti peticijų 
interneto portalą patogesnį naudoti ir 
prieinamesnį piliečiams, įgyvendinta daug 
techninių patobulinimų, pavyzdžiui, 
tolesnis paieškos funkcijos plėtojimas 
padidinus pateikiamų paieškos rezultatų 
skaičių, galimybė naudotojams rasti 
peticijas pagal peticijų pavadinimuose ir 
santraukose paminėtus raktinius žodžius ir 
konkretesnių pranešimų teikimas 
naudotojams jų gimtąja kalba; kadangi nuo 
2018 m. antrojo pusmečio buvo paskelbti 
portalo statistiniai duomenys, 
atskleidžiantys naudingos informacijos, 
susijusios su portalo lankomumu ir 
naudotojų atliekamais veiksmais; kadangi 
techniniai patobulinimai toliau tęsiami, 
pristatytas naujas dažniausiai užduodamų 
klausimų (DUK) redagavimo įrankis ir kiti 
administravimo modulio patobulinimai; 
kadangi pavyko sėkmingai patenkinti daug 
pavienių prašymų suteikti pagalbą; 

P. kadangi siekiama padaryti peticijų 
interneto portalą patogesnį naudoti ir 
prieinamesnį piliečiams, įgyvendinta daug 
techninių patobulinimų, pavyzdžiui, 
tolesnis paieškos funkcijos plėtojimas 
padidinus pateikiamų paieškos rezultatų 
skaičių, galimybė naudotojams rasti 
peticijas pagal peticijų pavadinimuose ir 
santraukose paminėtus raktinius žodžius ir 
konkretesnių pranešimų teikimas 
naudotojams jų gimtąja kalba; kadangi nuo 
2018 m. antrojo pusmečio buvo paskelbti 
portalo statistiniai duomenys, 
atskleidžiantys naudingos informacijos, 
susijusios su portalo lankomumu ir 
naudotojų atliekamais veiksmais; kadangi 
techniniai patobulinimai toliau tęsiami, 
pristatytas naujas dažniausiai užduodamų 
klausimų (DUK) redagavimo įrankis ir kiti 
administravimo modulio patobulinimai; 
kadangi pavyko sėkmingai patenkinti daug 
pavienių prašymų suteikti pagalbą; 
kadangi kai kurios funkcijos, kurios 
portalą padarys interaktyvesniu ir dėl 
kurių jis taps tikrojo laiko informacijos 
šaltiniu tiek peticijų pateikėjams, tiek jų 
rėmėjams, dar nėra visiškai įdiegtos;
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6.2.2019 A8-0024/14

Pakeitimas 14
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. pabrėžia, kad būtinos nuolatinės 
viešos diskusijos apie Sąjungos 
kompetencijos sritis, jų ribas ir ateitį, 
siekiant užtikrinti, kad piliečiai būtų gerai 
informuoti apie sprendimų priėmimo 
lygmenis ir neleisti tam tikroms 
neatsakingoms valstybėms narėms už viską 
kaltę versti Briuseliui; ragina dukart per 
metus rengti Peticijų komiteto ir 
nacionalinių parlamentų peticijų komitetų 
narių diskusijas dėl peticijų, susijusių su 
svarbiausiais Europos Sąjungos piliečių 
iškeltais klausimais, kad būtų skatinama 
tikra Parlamento narių ir nacionalinių 
parlamentų narių diskusija dėl peticijų, kuri 
padėtų didinti informuotumą apie ES 
politiką ir aiškumą dėl ES ir valstybių narių 
kompetencijos; 

4. pabrėžia, kad būtinos nuolatinės 
viešos diskusijos apie Sąjungos ateitį ir 
poreikį užtikrinti, kad piliečiai būtų gerai 
informuoti apie sprendimų priėmimo 
lygmenis ir neleisti tam tikroms 
neatsakingoms valstybėms narėms už viską 
kaltę versti Briuseliui; ragina reguliariai 
rengti Peticijų komiteto ir nacionalinių 
parlamentų peticijų komitetų narių 
diskusijas dėl peticijų, susijusių su 
svarbiausiais Europos Sąjungos piliečių 
iškeltais klausimais, kad būtų skatinama 
tikra Parlamento narių ir nacionalinių 
parlamentų narių diskusija dėl peticijų, kuri 
padėtų didinti informuotumą apie ES 
politiką ir aiškumą dėl ES ir valstybių narių 
kompetencijos;
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6.2.2019 A8-0024/15

Pakeitimas 15
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. patvirtina, kad reikia stiprinti 
politinį ir techninį dialogą su atitinkamais 
nacionalinių parlamentų komitetais; 
palankiai vertina Vokietijos Bundestago 
Peticijų komiteto narių dalyvavimą 2018 
m. spalio 9 d. komiteto posėdyje siekiant 
iškelti bendro intereso klausimus ir aptarti 
susijusias peticijas; atkreipia dėmesį į 2018 
m. lapkričio 27 d. tarpparlamentinį 
komitetų posėdį su nacionaliniais 
parlamentais, surengtą kartu su Teisės 
reikalų komitetu ir bendradarbiaujant su 
Europos ombudsmenų tinklu, kuriame 
aptartas Sąjungos teisės įgyvendinimo ir 
taikymo klausimas;

10. patvirtina, kad reikia stiprinti 
politinį ir techninį dialogą su atitinkamais 
nacionalinių parlamentų komitetais; 
palankiai vertina Vokietijos Bundestago 
Peticijų komiteto narių dalyvavimą 2018 
m. spalio 9 d. komiteto posėdyje siekiant 
iškelti bendro intereso klausimus ir aptarti 
susijusias peticijas; atkreipia dėmesį į 2018 
m. lapkričio 27 d. tarpparlamentinį 
komitetų posėdį su nacionaliniais 
parlamentais, surengtą kartu su Teisės 
reikalų komitetu ir bendradarbiaujant su 
Europos ombudsmenų tinklu, kuriame 
aptartas Sąjungos teisės įgyvendinimo ir 
taikymo klausimas ir šiuo klausimu 
parlamentams pateikiamų peticijų 
vaidmuo;
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6.2.2019 A8-0024/16

Pakeitimas 16
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE 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 
sekretoriatas peticijas nagrinėja pagal 
komiteto gaires; ragina šiai užduočiai 
atlikti skirti daugiau žmogiškųjų išteklių, 
siekiant užtikrinti kuo geresnį peticijų 
nagrinėjimą, ir toliau diegti inovacijas, 
atsižvelgiant į naujausias technologijų 
naujoves, kad visas procesas taptų 
aiškesnis ir skaidresnis Europos Sąjungos 
piliečiams ir gyventojams;
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6.2.2019 A8-0024/17

Pakeitimas 17
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia Peticijų interneto portalo 
svarbą sklandžiam ir veiksmingam peticijų 
nagrinėjimui; atkreipia dėmesį į tai, kad 
vienas iš ateinančio laikotarpio 
prioritetų – pagerinti bendravimą su 
peticijų pateikėjais per jų paskyras, kad 
būtų palengvinta administracinė našta ir 
paspartintas peticijų nagrinėjimo laikas; 
pakartoja, kad reikia tęsti techninę portalo 
plėtrą, jį suderinti su Parlamento interneto 
svetainės standartais ir padidinti jo 
matomumą tiek tarp piliečių, tiek EP 
platformoje; pabrėžia, kad reikia toliau 
stengtis portalą padaryti prieinamesnį jo 
naudotojams, ypač neįgaliesiems;

22. pabrėžia Peticijų interneto portalo 
svarbą sklandžiam ir skaidriam peticijų 
nagrinėjimui; atkreipia dėmesį į tai, kad 
vienas iš neatidėliotinų prioritetų –
 pagerinti bendravimą su peticijų 
pateikėjais ir jų rėmėjais per jų paskyras, 
kad būtų palengvinta administracinė našta 
ir paspartintas peticijų nagrinėjimo laikas; 
pakartoja, kad reikia tęsti techninę portalo 
plėtrą, jį suderinti su Parlamento interneto 
svetainės standartais ir padidinti jo 
matomumą tiek tarp piliečių, tiek EP 
platformoje; pabrėžia, kad reikia toliau 
stengtis portalą padaryti prieinamesnį jo 
naudotojams, ypač neįgaliesiems;
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6.2.2019 A8-0024/18

Pakeitimas 18
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 2a. primena, kad daugumai ES 
gyventojų yra akivaizdu, kad pateikti 
peticijas Parlamentui yra arba vienintelis, 
arba lengviausias būdas tiesiogiai 
bendrauti su ES institucijomis; mano, kad 
peticijų procedūra yra efektyvus būdas 
išlaikyti ES institucijų ir piliečių 
praktinius ir emocinius ryšius ir 
priemonė, kuria skiepijamas didesnis 
pasitikėjimas Sąjunga;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Pakeitimas 19
Miroslavs Mitrofanovs
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 22a. siūlo imtis reikiamų 
administracinių priemonių, kuriomis būtų 
veiksmingai palengvintas peticijų teikimas 
įvairiomis regioninėmis ir tradicinėmis 
ES mažumų kalbomis; mano, kad tai dar 
labiau užtikrintų galimybes milijonams 
ES piliečių ir gyventojų pasinaudoti šia 
teise;

Or. en


