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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. ragina Komisiją deramai naudotis 
savo įgaliojimais, kurie jai suteikti kaip 
Sutarčių sergėtojai, kadangi šis jos 
vaidmuo yra itin svarbus užtikrinant ES 
veikimą tiek piliečių, tiek ES teisės aktų 
leidėjų atžvilgiu; ragina laiku vykdyti 
pažeidimų nagrinėjimo procedūras siekiant 
nedelsiant nutraukti ES teisės nesilaikymo 
praktiką;

5. ragina Komisiją deramai naudotis 
savo įgaliojimais, kurie jai suteikti kaip 
Sutarčių sergėtojai, ypač aplinkos 
apsaugos srityje, kadangi šis jos vaidmuo 
yra itin svarbus užtikrinant ES veikimą tiek 
piliečių, tiek ES teisės aktų leidėjų 
atžvilgiu; mano, kad Komisija turėtų 
neapsiriboti tik oficialiu procedūros 
atitikties patikrinimu ir skirti didesnį 
dėmesį susirūpinimą keliantiems 
klausimams; primena atsargumo principą 
ir ES aplinkos teisės aktų pagrindinį 
tikslą – užkirsti kelią nepataisomai žalai 
ekologiniu požiūriu pažeidžiamoms 
zonoms, ir ragina Komisiją laikytis 
požiūrio, kuris leidžia jai naudotis savo 
įgaliojimais ir prerogatyvomis ex-ante 
pagrindu; ragina laiku vykdyti pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras siekiant nedelsiant 
nutraukti ES teisės nesilaikymo praktiką;
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6. prašo Komisijos užtikrinti 
skaidrumą ir pagerinti prieigą prie 
dokumentų ir informacijos, vykdant su 
gautomis peticijomis susijusias „EU Pilot“ 
procedūras, taip pat prie informacijos apie 
jau baigtas pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras;

6. prašo Komisijos užtikrinti visišką 
skaidrumą ir pagerinti prieigą prie 
dokumentų ir informacijos, vykdant su 
gautomis peticijomis susijusias „EU Pilot“ 
procedūras, taip pat prie informacijos apie 
jau baigtas pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras;
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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 
turėtų savo veiklą padaryti matomesnę ir 
svarbesnę, ypač kitiems Parlamento 
komitetams, kad teisėkūros darbe būtų 
labiau atsižvelgiama į peticijas; mano, kad 
peticijų tinklo posėdžiai gali padėti 
stiprinti parlamentų komitetų 
bendradarbiavimą keičiantis informacija ir 
dalijantis geriausia patirtimi;
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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. atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto 
sekretoriato pastangas veiksmingai ir itin 
atidžiai nagrinėti peticijas laikantis 
komiteto gairių ir peticijų nagrinėjimo 
Europos Parlamento administracijoje 
procedūros, tačiau laikosi nuomonės, kad 
Peticijų komiteto sekretoriatui nedelsiant 
reikia daugiau techninių išteklių ir 
daugiau darbuotojų, kad būtų galima 
užtikrinti kruopštų peticijų nagrinėjimą ir 
dar labiau sumažinti jų nagrinėjimo laiką, 
kartu užtikrinant, kad peticijos būtų 
tvarkomos laikantis keik įmanoma 
aukštesnių standartų; ragina toliau diegti 
inovacijas nagrinėjant peticijas, 
atsižvelgiant į naujausias technologijų 
naujoves, kad visas procesas taptų 
aiškesnis ir skaidresnis Europos Sąjungos 
piliečiams;
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