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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Komisijos parengtoje Europos Sąjungos teisės taikymo kontrolės ataskaitos 
santraukoje didesnis dėmesys skiriamas perkėlimui, o ne faktiniam taikymui. Ragina 
Komisiją tinkamai pripažinti peticijų vaidmenį vykdant Europos Sąjungos teisės faktinio 
taikymo kontrolę, nes labai dažnai peticijos būna pirmieji rodikliai, iš kurių matyti, kad 
valstybės narės tik perkelia teisines priemones, bet neskuba jų įgyvendinti;

2. palankiai vertina tai, kad pradėtas įgyvendinti piliečiams, kuriems reikia patarimų arba 
kurie nori pateikti apeliaciją ar skundą interneto svetainėje „Jūsų teisės Europos 
Sąjungoje“ (angl. Your EU Rights), skirtas vieno langelio principas. Į priemonių, kuriomis 
skatinamas piliečių dalyvavimas, sąrašą įtraukus plačiai paskelbtą piliečių iniciatyvą 
(Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalis), atsirado gerokai didesnė būtinybė 
pateikti paaiškinimus ir patarimus. Europos Parlamentas norėtų dalyvauti plėtojant 
minėtąją interneto svetainę, kad būtų užtikrintas suderinamumas su jo paties planais 
geriau konsultuoti piliečius;

3. mano, kad ES piliečiai turėtų iš Komisijos tikėtis tokio paties skaidrumo, neatsižvelgiant į 
tai, ar jie teikia oficialų skundą, ar naudojasi savo teise pateikti peticiją pagal Sutartį; todėl 
prašo, kad Peticijų komitetui būtų pateikiama aiški informacija apie pažeidimų procedūrų, 
vykstančių tais pačiais klausimais, kokiais pateiktos peticijos, etapus. Taip pat ragina 
Komisiją paaiškinti Peticijų komitetui ir plačiajai visuomenei, kaip svarstomi skundai ir 
prašymai pateikti informaciją;

4. pritaria Komisijos 2009 ir vėlesniems metams numatytoms priemonėms, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi Europos Sąjungos teisės aktų, ir prašo
įtraukti jį į pažeidimo nagrinėjimo procedūras tais atvejais, kai peticijos dar 
tebesvarstomos, kaip antai Kampanijos regiono atveju dėl teisės aktų dėl atliekų ir 
Ispanijos atveju dėl vandens valdymo teisės aktų.
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