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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia pamatinę teisinės valstybės svarbą, nes tai bet kokios demokratinio valdymo 
formos teisėtumo sąlyga ir visapusiška garantija piliečiams, kad jie galės naudotis teisės 
aktuose nustatytomis savo teisėmis;

2. pažymi, kad piliečiai ir pilietinės visuomenės organizacijos peticijų teikimo sistema ir 
toliau naudojasi daugiausia siekdami pranešti apie ES teisės aktų nesilaikymą įvairaus 
lygmens valstybių narių institucijose ir dėl šio nesilaikymo pateikti skundus; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia Peticijų komiteto, kaip veiksmingos piliečių, Parlamento ir 
Komisijos jungties, vaidmenį;

3. teigiamai vertina 28-ojoje metinėje ataskaitoje pateiktą konkretų skirsnį apie peticijas, 
kurio prašė Parlamentas ir kuriame Komisija pateikia gautų naujų peticijų analizę; 
teigiamai vertina Komisijos ataskaitos teiginį, kad daugelyje sričių „pagal Europos 
Parlamentui pateiktas peticijas pradėtos pažeidimų nagrinėjimo procedūros“; pabrėžia, 
kad net jei peticijos nesusijusios su pažeidimais, jomis Parlamentui ir Komisijai 
suteikiama įsidėmėtinos informacijos apie piliečiams rūpimus dalykus;

4. pabrėžia, kad nemažai peticijų gauta su aplinkos teisės aktais, ypač su atliekų tvarkymo 
nuostatomis, susijusiais klausimais; primena aspektus, kuriuos Pirmininkas pabrėžė per 
2011 m. birželio 15 d. įvykusią Komisijos konferenciją dėl ES aplinkos teisės aktų 
įgyvendinimo, paminėdamas, jog dažnai neatliekama patikimų poveikio aplinkai 
vertinimų, nepaisoma pareigos rengti viešas konsultacijas, o atliekų tvarkymo sistemos 
turi ir įvairių kitų trūkumų;

5. pažymi, kad, nors Komisija ir teisi pabrėždama, jog „atsakomybė teisingai taikyti ES teisę 
pirmiausiai tenka valstybių narių administracijoms ir teismams“, ES piliečiai ir nuolatiniai 
gyventojai nuolat teikia peticijas, kuriose teigia, kad siekdami apginti savo teises valstybių 
narių teismuose ir administracinėse institucijose jie susiduria su realiomis kliūtimis; dėl
šios priežasties pabrėžia, kad viena iš pagrindinių ES institucijų pareigų yra ištirti 
valstybių narių veiksmus vykdymo užtikrinimo ir ginčų sprendimo sistemų srityje, be to, 
jos taip pat turėtų apsvarstyti informavimo strategijas siekdamos suteikti atitinkamą 
paramą ir peticijų teikėjams valstybėse narėse;

6. šiuo klausimu teigiamai vertina Komisijos išvadą, kad reikia įtvirtinti problemų sprendimo 
priemones; be to, mano, kad Komisija turėtų teigiamai atsakyti į klausimą, „ar į dabartinę 
ES teisių gynimo priemonių sistemą dar turėtų būti įtraukti papildomi mechanizmai, kad 
būtų geriau užtikrinamas ES teisės vykdymas“;

7. pažymi, kad daugelyje peticijų nurodoma Pagrindinių teisių chartija ir remiamasi ES 
Sutartyse išdėstytomis vertybėmis, o tai įrodo, kad tarp ES pirminėje teisėje įtvirtintų 
vertybių ir to, kaip jų laikosi valstybės narės, turbūt esama nemažo atotrūkio;

8. primena, kad iš pradžių chartijoje buvo numatyta kodifikuoti ES piliečių pagrindines 
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teises ir kad valstybių ir vyriausybių vadovai ne kartą oficialiai pareiškė, kad chartijoje 
įtvirtintos ES piliečių teisės; ragina visas valstybes nares dar kartą apsvarstyti, ar chartijos 
51 straipsnis reikalingas, ir skatina jas vienbalsiai pareikšti, kad savo jurisdikcijoje jos 
neapribos asmenų teisių remdamosi to straipsnio nuostatomis;

9. pabrėžia, kad piliečiai, teikdami peticiją Europos Parlamentui, tikisi būti ginami pagal 
chartijos nuostatas, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje jie nuolat gyvena, ir nepaisant 
to, ar ES teisė įgyvendinama, ar ne; šiuo požiūriu tebėra susirūpinęs, kad piliečiai jaučiasi 
suklaidinti dėl tikrosios chartijos taikymo srities; todėl mano, kad būtina tinkamai 
išaiškinti subsidiarumo principą ir remiantis chartijos 51 straipsniu išaiškinti, kaip 
Parlamentas suvokia šios chartijos taikymo sritį;

10. pabrėžia, kad daugelį su pagrindinėmis teisėmis susijusių peticijų teikiama dėl laisvo 
asmenų judėjimo principo, taip pat pabrėžia, kad, kaip matyti iš 2010 m. ES pilietybės 
ataskaitos, ES pilietybės suteikiamos teisės yra esminė svarbi sąlyga, kad piliečiai galėtų 
laisvai naudotis vidaus rinkos teikiamais pranašumais; pabrėžia, kad piliečiams labiau 
naudojantis šiomis galimybėmis gali labai padidėti vidaus rinkos augimo galimybės, todėl, 
atsižvelgdamas į dabartinius ekonomikos sunkumus Europoje, pakartoja savo raginimą 
Komisijai ir valstybėms narėms šioje srityje dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad 
ES teisė būtų visapusiškai ir greitai perkelta į nacionalinę teisę;

11. be to, pabrėžia, kad piliečiai jaučiasi panašiai klaidinami ir dėl Bendrijos teisės taikymo 
pavėluoto teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę atveju; atkreipia dėmesį į nerimą 
keliančią tikrovę, kad piliečiai, negalintys pasinaudoti taikytina Bendrijos teise, nes 
atitinkama valstybė narė jos dar neperkėlė į nacionalinę teisę, neturi galimybės naudotis 
jokiomis teisių gynimo priemonėmis;

12. pritaria Europos Parlamento Teisės tarnybos požiūriui, kad peticijų priimtinumo klausimu 
Europos Sąjungos veiklos sritys yra platesnės negu jos kompetencijos sritys; pabrėžia, kad 
šia nuostata Parlamentas ir Komisija turėtų remtis nagrinėdami peticijas;

13. pabrėžia, kad Komisijos ataskaitoje daug dėmesio skiriama veiksmingam pažeidimo bylų 
tvarkymui kuriant ir vertinant naujas priemones, pvz., projektą „EU Pilot“ ir skundų bei 
užklausų dėl ES teisės taikymo registracijos sistemą CHAP, prevencinių priemonių 
stiprinimui ir galimybei ankstyvu etapu prašyti taikyti finansines sankcijas valstybėms 
narėms, kai jos vėluoja į nacionalinę teisę perkelti direktyvas;

14. pabrėžia, kad valstybių narių, dalyvaujančių projekte „EU Pilot“, skaičius (18 iki 2010 m. 
pabaigos) ir didelis skaičius užbaigtų nagrinėti bylų, kai valstybės narės atsakymas buvo 
įvertintas kaip priimtinas (81 proc. atvejų), įrodo, kokia svarbi šių vertinimų kokybė tiek 
pagrįstos ir patvirtintos informacijos, tiek Teisingumo Teismo pripažintų bendrųjų 
administracinės teisės principų paisymo požiūriu;

15. palankiai vertina tai, kad 2010 m. kovo mėn. buvo patvirtinta pirmoji „EU Pilot“ 
vertinimo ataskaita, ir primygtinai ragina laiku patvirtinti būsimas vertinimo ataskaitas, 
siekiant nuolat vertinti šio naujo mechanizmo poveikio veiksmingumą ir jo 
įgyvendinamumą; taip pat atkreipia dėmesį į persvarstytas gaires dėl santykių su skundų 
pateikėjais reguliavimo, kurios pridedamos prie ataskaitos;
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16. pritaria tam, kad Komisija akcentuoja teisinės valstybės svarbą, ir kartu primena, kad 
esama šio principo ir Komisijos veiksmų laisvės, susijusios su baudų skyrimu už 
pažeidimus, vidinių prieštaravimų ir kad siekiant išvengti bet kokio savivaliavimo 
naudojantis veiksmų laisve reikia iš tikrųjų laikytis bendrųjų gero administravimo 
principų, kaip antai nešališkumo, objektyvumo ir proporcingumo;

17. pabrėžia, kad piliečiai iš esmės tebėra neinformuoti apie pažeidimo tyrimo procedūras, 
kaip matyti iš didelio gautų peticijų, kuriose peticijų pateikėjai, patys to nežinodami, 
nurodo jau tiriamas aplinkybes, skaičiaus; atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 
suburtos darbo grupės išvadas, mano, kad pažeidimo tyrimo procedūros turėtų būti 
įtrauktos į reglamentus dėl gero administravimo, remiantis SESV 298 straipsniu;

18. be to, pažymi, jog peticijų pateikėjai kartais buvo nepatenkinti dėl to, kad pažeidimo 
tyrimo procedūromis galiausiai vis tiek nebuvo išspręsti atitinkamose jų peticijose 
išdėstyti konkretūs klausimai;

19. pakartoja, kad visi atskiri įmonių ir pavienių asmenų skundai išlieka pagrindinis ES teisės 
pažeidimų nustatymo šaltinis, o toliau – pagrindinė priežastis pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą; todėl ragina sukurti veiksmingesnius teisiškai privalomus 
administracinius teisės aktus, kuriais būtų tvirtai ir patikimai apibrėžti procedūriniai 
Komisijos ir skundo teikėjo santykiai prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, 
jai vykstant ir pasibaigus, ir taip, visų pirma, sustiprinti kiekvieno skundo pateikėjo padėtį;

20. atkreipia dėmesį į teigiamai nuteikiantį skaičių – 2010 m. 88 proc. pažeidimo tyrimo bylų 
„užbaigta nesikreipus į Teisingumo Teismą, nes valstybės narės ištaisė teisinius trūkumus, 
kuriuos nurodė Komisija, todėl nereikėjo pradėti kito pažeidimo procedūros etapo“; tačiau 
mano, jog būtina toliau atidžiai stebėti valstybių narių veiksmus, nes kai kuriose peticijose 
nurodomos problemos neišsprendžiamos net ir baigus nagrinėti bylą (pvz., žr. peticijas 
Nr. 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 ir 0947/2011);

21. mano, kad nurodymas ištaisyti finansines klaidas yra viena iš svarbiausių vykdymo 
užtikrinimo priemonių, kuriomis Komisija gali naudotis, kai tai susiję su ES finansavimu 
konkrečiose srityse; nepaisant to, pažymi, kad piliečiai taip pat panašiai neinformuoti apie 
veiksmus, kurių šioje srityje galima imtis arba būtų buvę galima imtis, kaip matyti iš 
daugelio peticijų, kuriose minimi ES bendrai finansuojami projektai;

22. teigiamai vertina Komisijos pastangas įtvirtinti prevencines priemones; visų pirma pritaria 
informuotumo didinimo iniciatyvoms, kuriomis būtų skiriama dėmesio piliečių 
dalyvavimui taikant ES teisę, ir pažymi, kad šios iniciatyvos labai padėtų suteikti galių 
peticijų pateikėjams ir didinti Peticijų komiteto veiklos efektyvumą ir veiksmingumą;

23. pritaria Komisijos taikomam sumanaus reguliavimo metodui, kuriuo pirmiausia 
stengiamasi integruoti ES teisės taikymo stebėjimą į platesnį politikos ciklą, o komitetas 
tai laiko viena iš svarbiausių prevencinių priemonių; šiuo atžvilgiu pažymi, kad Peticijų 
komitetas turi itin geras galimybes bendradarbiaudamas su Komisija prisidėti prie šių 
pastangų;

24. apskritai pabrėžia, kad siekiant didinti Parlamento ryšių su Komisija skaidrumą ir 
abipusiškumą reikia dėti papildomų pastangų; pavyzdžiui, pažymi, kad geresnės 
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galimybės gauti informacijos apie skundus, pažeidimo tyrimo bylas ir kitas vykdymo 
užtikrinimo priemones galėtų būti suteiktos nepakenkiant tyrimo tikslui ir kad galimybę
gauti šią informaciją būtų galima tinkamai pagrįsti svarbesniais visuomenės interesais, 
ypač tais atvejais, kai gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir gali būti padaryta nepataisoma 
žala aplinkai;

25. šiuo atžvilgiu primygtinai ragina stengtis daryti realią ir apčiuopiamą pažangą siekiant 
visapusiškai įgyvendinti peržiūrėtą pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių, taip užtikrinant, kad nuostatos dėl informavimo ir bendradarbiavimo 
būtų labiau įtvirtintos.
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