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Pakeitimas 1
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a nurodomoji dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. liepos 
9 d. rezoliuciją dėl nacionalinio teisėjo 
vaidmens Europos teisminėje sistemoje,

Or.en

Pakeitimas 2
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pažymi, kad Komisija, įgyvendindama 
projektą „EU Pilot“, siekia skatinti 
Komisijos ir valstybių narių savitarpio 
įsipareigojimus, bendradarbiavimą ir 
partnerystę* ir artimai bendradarbiaudama 
su nacionalinėmis administracijomis 
svarsto, kaip spręsti Europos Sąjungos 
teisės taikymo klausimą; todėl mano, kad 
tai tarpvyriausybinio bendradarbiavimo 
būdas, pakeičiantis Europos Sąjungos 
sutarties 17 straipsnyje Komisijai 
nustatytą įpareigojimą, pagal kurį „ji 
užtikrina, kad sutartys ir priemonės, kurių 
jomis vadovaudamosi imasi institucijos, 
būtų taikomos“;

2. pažymi, kad Komisija, įgyvendindama 
projektą „EU Pilot“, siekia skatinti 
Komisijos ir valstybių narių savitarpio 
įsipareigojimus, bendradarbiavimą ir 
partnerystę1 ir artimai bendradarbiaudama 
su nacionalinėmis administracijomis 
svarsto, kaip spręsti Europos Sąjungos 
teisės taikymo klausimą; todėl mano, kad ši 
iniciatyva po Lisabonos sutarties 
priėmimo – tinkamas atsakas naujai 
atsiradusiai visų Europos Sąjungos 
institucijų bendradarbiavimo būtinybei, 
siekiant gerai veikiančios ir piliečių labui 
dirbančios Sąjungos;

Or.en

                                               
1 Projekto „EU Pilot“ vertinimo ataskaita, p. 2.
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Pakeitimas 3
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pažymi, kad, viena vertus, teigiama, jog 
piliečiai atlieka esminį vaidmenį 
užtikrinant, kad būtų išties laikomasi ES 
teisės aktų nuostatų*, tačiau, antra vertus, 
įgyvendinant projektą „EU Pilot“, dar 
labiau ribojamas jų dalyvavimas bet 
kokioje tolesnėje procedūroje; mano, jog 
tai neatitinka į sutartis įtrauktų oficialių 
pareiškimų, kad sprendimai priimami kuo 
atviriau ir kaip galima labiau atsižvelgiant į 
pilietį (Europos Sąjungos sutarties 
1 straipsnis), kad Sąjungos institucijos  
atlieka savo darbą kaip galima labiau 
gerbdamos atvirumo principą (Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnis) ir 
kad vykdant bet kokią Sąjungos veiklą
paisoma jos piliečių, kuriems institucijos 
turi būti vienodai dėmesingos, lygybės 
(Europos Sąjungos sutarties 9 straipsnis);

3. pažymi, kad, viena vertus, teigiama, jog 
piliečiai atlieka esminį vaidmenį 
užtikrinant, kad būtų išties laikomasi ES 
teisės aktų nuostatų1, tačiau, antra vertus, 
įgyvendinant projektą „EU Pilot“, galėtų 
būti dar labiau ribojamas jų dalyvavimas 
bet kokioje tolesnėje procedūroje; mano, 
jog tokio rezultato turėtų būti išvengta, jei 
šis projektas bus vertinamas kaip 
tarpininkavimo alternatyva, kurioje 
piliečiai visapusiškai dalyvauja kaip 
skundą pateikiantys subjektai; mano, kad 
tokiu būdu bus tinkamiau atsižvelgta į 
sutarties tikslus, t. y. kad sprendimai 
priimami kuo atviriau ir kaip galima labiau 
atsižvelgiant į pilietį (Europos Sąjungos 
sutarties 1 straipsnis),  kad Sąjungos 
institucijos  atlieka savo darbą kaip galima 
labiau gerbdamos atvirumo principą 
(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
15 straipsnis) ir kad vykdant bet kokią 
Sąjungos veiklą paisoma jos piliečių, 
kuriems institucijos turi būti vienodai 
dėmesingos, lygybės (Europos Sąjungos 
sutarties 9 straipsnis);

Or.en

Pakeitimas 4
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja) 

                                               
1 2002 m. Komisijos komunikatas, p. 5: „Komisija nuolat pripažįsta didžiulį skundo teikėjo vaidmenį aptinkant 
Bendrijos teisės nuostatų pažeidimus“.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. pažymi, kad siekdama tinkamo 
projekto „EU Pilot“ veikimo Komisija 
sukūrė konfidencialią internetinę 
duomenų bazę1, skirtą Komisijos tarnybų 
ir valstybių narių institucijų bendravimui, 
kuri rodo, kad piliečiai išties nedalyvauja 
Komisijos ir valstybių narių bendravime; 
ragina Komisiją suteikti Parlamentui 
prieigą prie šios duomenų bazės tam, kad 
jis galėtų kontroliuoti, kaip Komisija 
vykdo savo Sutarčių sergėtojos vaidmenį; 

Or.en

Pakeitimas 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad aktyvus Europos 
Sąjungos piliečių vaidmuo įtvirtintas 
Europos Sąjungos sutartyje, visų pirma 
turint mintyje Europos piliečių iniciatyvą; 
mano, kad piliečiams suteikta galimybė 
dalyvauti sudarant teisėkūros darbotvarkę 
taip pat tiesiogiai susieta su jų tikruoju ir 
pagrindiniu vaidmeniu užtikrinant 
tinkamą Europos Sąjungos teisės taikymą 
ir jos laikymąsi bei garantuojant susijusių 
procedūrų skaidrumą ir tikrumą;

Or.en

                                               
1 Komisijos projekto „EU Pilot“ vertinimo ataskaita COM (2010) 0070, p. 2.
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Pakeitimas 6
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a. pageidauja, kad būtų užtikrinta, jog 
Komisija ir toliau teiktų išsamius 
duomenis apie visų rūšių pažeidimus ir 
kad visi šie duomenys būtų laisvai 
prieinami Parlamentui, kad šis galėtų 
kontroliuoti, kaip Komisija vykdo savo 
Sutarčių sergėtojos vaidmenį; šių 
duomenų lyginimas ir rūšiavimas turėtų 
atitikti ankstesnes metines ataskaitas tam, 
kad Parlamentui būtų lengviau tinkamai 
įvertinti Komisijos atliktą pažangą 
nepaisant to, ar konkretus pažeidimas 
buvo nagrinėjamas taikant projektą „EU 
Pilot“ ar įprastą procedūrą dėl pažeidimo;

Or.en

Pakeitimas 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a. mano, kad jei delsiama tinkamai 
perkelti arba taikyti Europos Sąjungos 
teisės aktus, tai turi tiesioginės neigiamos 
įtakos kasdieniam piliečių gyvenimui ir jų 
teisių įgyvendinimui; atkreipia dėmesį į 
dideles išlaidas, kurios atsiranda dėl to, 
kad tinkamai netaikomi ES teisės aktai 
arba jų nesilaikoma, be to, dėl tokių 
veiksmų mažėja pasitikėjimas ES 
institucijomis;

Or.en
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Pakeitimas 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. primena, kad Teisės reikalų komitetas 
neseniai įsteigė darbo grupę ES 
administracinės teisės klausimais siekiant
išnagrinėti, ar įmanoma kodifikuoti ES 
administracinę teisę ir kaip praktiškai 
turėtų vykti šis procesas; mano, kad turėtų 
būti atsižvelgta į šios darbo grupės išvadas 
svarstant Europos administracinį 
kodeksą;

Or.en

Pakeitimas 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. primena, kad pagrindinis Komisijos, 
kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmuo –
užtikrinti teisingą Europos Sąjungos 
teisės aktų taikymą valstybėse narėse ir 
prižiūrėti, kad tai būtų daroma laiku; 
ragina Komisiją naudotis visais jai pagal 
Sutartis suteiktais įgaliojimais, visų pirma 
dėl SESV 260 straipsnio naujųjų nuostatų 
dėl valstybių narių pareigos pranešti apie 
direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę 
priemones neįvykdymą;

Or.en
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Pakeitimas 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. susidomėjęs atkreipia dėmesį į
Komisijos įsipareigojimą sistemiškai 
pateikti atsakymo į valstybės narės skundą 
vertinimą; ragina Komisiją labai atidžiai 
atlikti šį vertinimą ir pateikti jį skubiai 
išnagrinėjus atitinkamą bylą; ragina 
paaiškinti skundo pateikėjo vaidmenį 
vertinimo procese;

Or.en

Pakeitimas 11
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. mano, kad Komisija, pradėjusi 
procedūrą prieš valstybę narę dėl 
įsipareigojimo nevykdymo, taip pat turėtų 
parengti komunikatą, kuriame praneštų, 
kad atitinkamos valstybės piliečiai, kurie 
patyrė neigiamą poveikį dėl teisės akto, 
kuriuo buvo pažeista ES teisė, gali kreiptis 
į nacionalinius teismus ir pareikšti 
prieštaravimą dėl minėtojo teisės akto;

Or.en

Pakeitimas 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. primena savo 2010 m. birželio 17 d. 
rezoliuciją dėl teisėjų mokymo, susijusio 
su civilinėmis ir komercinėmis bylomis; 
mano, kad labai svarbu stiprinti teisėjų 
mokymą atsižvelgiant į veiksmų planą, 
kuriuo įgyvendinama Stokholmo 
programa;

Or.en


