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Pakeitimas 1
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. atsižvelgdamas į tai, kad, nors šis 
skaičius, palyginti su Europos Sąjungos 
gyventojų skaičiumi, išlieka nedidelis, vis 
dėlto iš jo matyti, kad gerokai didėja 
informuotumas apie teisę teikti peticijas ir 
peticijų procedūros, kaip būdo atkreipti 
Europos Sąjungos institucijų ir valstybių 
narių dėmesį į pavienių piliečių, vietos 
bendruomenių, nevyriausybinių 
organizacijų ir savanoriškų asociacijų bei 
privačių įmonių problemas, naudingumas;

B. atsižvelgdamas į tai, kad, nors šis 
skaičius, palyginti su Europos Sąjungos 
gyventojų skaičiumi, išlieka nedidelis, vis 
dėlto iš jo matyti, kad gerokai didėja 
informuotumas apie teisę teikti peticijas ir 
teisėti lūkesčiai dėl peticijų procedūros, 
kaip būdo atkreipti Europos Sąjungos 
institucijų ir valstybių narių dėmesį į 
pavienių piliečių, vietos bendruomenių, 
nevyriausybinių organizacijų ir 
savanoriškų asociacijų bei privačių įmonių 
problemas, naudingumo;

Or. en

Pakeitimas 2
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. atsižvelgdamas į tai, kad, nors šis 
skaičius, palyginti su Europos Sąjungos 
gyventojų skaičiumi, išlieka nedidelis, vis 
dėlto iš jo matyti, kad gerokai didėja 
informuotumas apie teisę teikti peticijas ir 
peticijų procedūros, kaip būdo atkreipti 
Europos Sąjungos institucijų ir valstybių 
narių dėmesį į pavienių piliečių, vietos 
bendruomenių, nevyriausybinių 
organizacijų ir savanoriškų asociacijų bei 
privačių įmonių problemas, naudingumas;

B. atsižvelgdamas į tai, kad, nors šis 
skaičius, palyginti su Europos Sąjungos 
gyventojų skaičiumi, išlieka nedidelis, vis 
dėlto iš jo matyti, kad gerokai didėja 
informuotumas apie teisę teikti peticijas ir 
peticijų procedūros, kaip būdo atkreipti 
Europos Sąjungos institucijų ir valstybių 
narių dėmesį į pavienių piliečių, vietos 
bendruomenių, nevyriausybinių 
organizacijų ir savanoriškų asociacijų 
problemas, naudingumas; 

Or. en
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Pakeitimas 3
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi Europos piliečiams tiesiogiai 
atstovauja vienintelė jų renkama ES 
institucija – Europos Parlamentas; 
atsižvelgdamas į tai, kad teisė teikti 
peticijas suteikia jiems galimybę tiesiogiai 
kreiptis į savo atstovus;

Or. en

Pakeitimas 4
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. atsižvelgdamas į tai, kad teisė teikti 
peticijas padeda Europos Parlamentui 
geriau reaguoti į Sąjungos piliečių ir 
gyventojų problemas ir kartu yra žmonėms 
skirta atvira, demokratiška ir skaidri jų 
skundų nagrinėjimo neteismine tvarka, 
jeigu tai teisėta ir pagrįsta, priemonė, ypač 
kai tie skundai susiję su Europos Sąjungos 
teisės aktų įgyvendinimo problemomis;

C. atsižvelgdamas į tai, kad teisė teikti 
peticijas padeda Europos Parlamentui 
geriau reaguoti į Sąjungos piliečių ir 
gyventojų problemas ir kartu gali būti
žmonėms skirta atvira, demokratiška ir 
skaidri jų skundų nagrinėjimo neteismine 
tvarka, jeigu tai teisėta ir pagrįsta, 
priemonė, ypač kai tie skundai susiję su 
Europos Sąjungos teisės aktų 
įgyvendinimo problemomis;

Or. en

Pakeitimas 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. atsižvelgdamas į tai, kad teisė teikti 
peticijas padeda Europos Parlamentui 
geriau reaguoti į Sąjungos piliečių ir 
gyventojų problemas ir kartu yra žmonėms 
skirta atvira, demokratiška ir skaidri jų 
skundų nagrinėjimo neteismine tvarka, 
jeigu tai teisėta ir pagrįsta, priemonė, ypač 
kai tie skundai susiję su Europos Sąjungos 
teisės aktų įgyvendinimo problemomis;

C. atsižvelgdamas į tai, kad teisė teikti 
peticijas padeda Europos Parlamentui 
geriau reaguoti į Sąjungos piliečių ir 
gyventojų problemas ir kartu yra žmonėms 
skirta atvira, demokratiška ir skaidri jų 
skundų nagrinėjimo neteismine tvarka, 
jeigu tai teisėta ir pagrįsta, priemonė, ypač 
kai tie skundai susiję su Europos Sąjungos 
teisės aktų įgyvendinimo problemomis; 
kadangi peticijose suteikiama vertingos 
informacijos teisės aktų leidėjams ir 
vykdomosioms įstaigoms tiek ES, tiek 
nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 6
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi reikia sustabdyti tolesnį 
negrįžtamą biologinės įvairovės nykimą, 
ypač paskirtose tinklo „Natura 2000“ 
teritorijose; kadangi valstybės narės 
įsipareigojo užtikrinti pagal Direktyvą 
92/43/EEB (Buveinių direktyva) ir 
Direktyvą 79/409/EEB (Paukščių 
direktyva) nustatytų specialių saugomų 
teritorijų apsaugą; kadangi, nors 
Komisija gali išsamiai patikrinti, ar 
laikomasi ES teisės nuostatų, tik tuomet, 
kai nacionalinės valdžios institucijos būna 
priėmusios galutinį sprendimą, svarbu –
ypač kai tai susiję su aplinkos apsaugos 
klausimais – ankstyvuoju etapu įsitikinti, 
ar vietos, regioninės ir nacionalinės 
valdžios institucijos teisingai taiko visus 
atitinkamus pagal ES teisę numatytus 
procedūrinius reikalavimus, įskaitant 
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atsargumo principo įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 7
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi peticijų procedūra taip pat yra 
priemonė tikrajai Europos visuomenėje 
susidariusios įtampos, visų pirma 
ekonomikos krizės ir socialinių neramumų 
laikais, pavyzdžiui, atsiradusios dėl 
pasaulinių finansų rinkų ir bankų sistemų 
žlugimo poveikio Europos gyventojams, 
padėčiai nustatyti; primindamas, kad 
2013 m. rugsėjo mėn. Peticijų komitetas 
šiuo klausimu surengė viešąjį klausymą, 
kuriame dalyvavo peticijų pateikėjai;

D. kadangi būtina užtikrinti aktyvesnį 
piliečių dalyvavimą ES sprendimų 
priėmimo procese, kad būtų stiprinamas 
jo teisėtumas ir atskaitomybė; kadangi 
peticijų procedūra taip pat yra priemonė 
tikrajai Europos visuomenėje susidariusios 
įtampos, visų pirma ekonomikos krizės ir 
socialinių neramumų laikais, pavyzdžiui, 
atsiradusios dėl pasaulinių finansų rinkų ir 
bankų sistemų žlugimo poveikio Europos 
gyventojams, padėčiai nustatyti; 
primindamas, kad 2013 m. rugsėjo mėn. 
Peticijų komitetas šiuo klausimu surengė 
viešąjį klausymą, kuriame dalyvavo 
peticijų pateikėjai;

Or. en

Pakeitimas 8
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi peticijų procedūra taip pat yra 
priemonė tikrajai Europos visuomenėje 
susidariusios įtampos, visų pirma 
ekonomikos krizės ir socialinių neramumų 
laikais, pavyzdžiui, atsiradusios dėl 
pasaulinių finansų rinkų ir bankų sistemų 
žlugimo poveikio Europos gyventojams, 

D. kadangi peticijų procedūra taip pat yra 
priemonė tikrajai Europos visuomenėje 
susidariusios įtampos, visų pirma 
ekonomikos krizės ir socialinių neramumų 
laikais, pavyzdžiui, atsiradusios dėl 
pasaulinių finansų rinkų ir bankų sistemų 
žlugimo poveikio Europos gyventojams, 
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padėčiai nustatyti; primindamas, kad 
2013 m. rugsėjo mėn. Peticijų komitetas 
šiuo klausimu surengė viešąjį klausymą, 
kuriame dalyvavo peticijų pateikėjai;

padėčiai nustatyti; primindamas, kad 
2013 m. rugsėjo mėn. Peticijų komitetas 
šiuo klausimu surengė viešąjį klausymą, 
kuriame dalyvavo peticijų pateikėjai; 
kadangi komiteto dėmesį atkreipė daug 
peticijų dėl netinkamos praktikos finansų 
sektoriuje ir dėl vartotojų teisių pažeidimų 
bankų sektoriuje, o ypač dėl dramatiškų 
pasekmių, tokių kaip ištisų šeimų 
iškeldinimai iš būstų, kurias lėmė 
hipotekos sutartyse numatytos 
nesąžiningos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi tokiose peticijose, kokios 
siunčiamos Peticijų komitetui, dažnai 
pateikiama kitiems Europos Parlamento 
komitetams, atsakingiems už teisės aktų, 
kuriais siekiama sukurti saugesnį, tvirtesnį 
ir geresnį visų Europos Sąjungos piliečių ir 
gyventojų ateities pagrindą, rengimą, 
naudingos informacijos;

E. kadangi tokiose peticijose, kokios 
siunčiamos Peticijų komitetui, dažnai 
pateikiama kitiems Europos Parlamento 
komitetams, atsakingiems už teisės aktų, 
skirtų sukurti socialiniu, ekonominiu ir 
aplinkos apsaugos požiūriu saugesnį, 
tvirtesnį, teisingesnį ir geresnį visų 
Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų 
ateities pagrindą, rengimą, naudingos 
informacijos;

Or. en

Pakeitimas 10
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi kiekviena peticija vertinama ir 
nagrinėjama iš esmės, net jeigu ją pateikė 
tik vienas ES pilietis arba gyventojas, ir 
kiekvienas peticijos pateikėjas turi teisę 
gauti atsakymą ta kalba, kuria jis kalba, 
arba kalba, kuria jis pateikė peticiją, jeigu 
ta kalba yra oficiali Sąjungos kalba;

F. kadangi kiekviena peticija vertinama ir 
nagrinėjama iš esmės, net jeigu ją pateikė 
tik vienas ES pilietis arba gyventojas, ir 
kiekvienas peticijos pateikėjas turi teisę 
gauti atsakymą ta kalba, kuria jis kalba, 
arba kalba, kuria jis pateikė peticiją, jeigu 
ta kalba yra oficiali Sąjungos kalba; 
kadangi vadovaujantis Europos 
regioninių arba mažumų kalbų chartija ir 
ypač 2005 m. birželio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos išvadomis turėtų būti 
dedamos didesnės pastangos skatinant, jei 
reikia, sudaryti administracinius 
susitarimus tarp atitinkamų valstybių 
narių ir Europos Parlamento, kad būtų 
užtikrinta galimybė ES piliečiams 
veiksmingai teikti peticijas ir gauti 
atsakymus savo gimtąja kalba, net jei ji 
nėra oficiali Europos Sąjungos kalba;

Or. en

Pakeitimas 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

G. turėdamas omenyje tai, kad, 
atsižvelgiant į gaunamų peticijų esmę ir 
sudėtingumą, jų nagrinėjimo būdas ir 
atsakymo pateikimo laikas skiriasi, tačiau 
dedamos visos pastangos, kad į peticijų 
pateikėjų problemas būtų reaguojama per 
tinkamą laiką;

G. turėdamas omenyje tai, kad, 
atsižvelgiant į gaunamų peticijų esmę ir 
sudėtingumą, jų nagrinėjimo būdas ir 
atsakymo pateikimo laikas skiriasi, tačiau 
turi būti dedamos visos pastangos, kad į 
peticijų pateikėjų problemas būtų deramai
reaguojama per tinkamą laiką ir tinkamu 
būdu tiek vykdytos procedūros, tiek esmės 
požiūriu;

Or. en
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Pakeitimas 12
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. atsižvelgdamas į tai, kad Peticijų 
komiteto veikla grindžiama tik iš peticijų 
pateikėjų gaunamais pranešimais ir 
informacija, taip pat jo paties atliekamų 
kiekvieno konkretaus atvejo tyrimų 
rezultatais, kurie prireikus papildomi iš 
Europos Komisijos, valstybių narių arba 
kitų subjektų gautais vertinimais, ir į tai, 
kad komiteto darbotvarkės prioritetai 
nustatomi ir pati darbotvarkė sudaroma 
remiantis jo narių demokratiškai 
priimamais sprendimais;

I. atsižvelgdamas į tai, kad Peticijų 
komiteto veikla grindžiama tik iš peticijų 
pateikėjų gaunamais pranešimais ir 
informacija, taip pat jo paties atliekamų 
kiekvieno konkretaus atvejo tyrimų 
rezultatais, kurie prireikus papildomi iš 
Europos Komisijos, valstybių narių arba 
kitų subjektų gautais vertinimais;

Or. en

Pakeitimas 13
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ja. kadangi teisė teikti peticijas – itin 
svarbi piliečių dalyvavimo ir demokratinės 
kontrolės priemonė ir tinkamas jos 
įgyvendinimas turi būti užtikrintas nuo 
proceso pradžios iki pat jo pabaigos; 
kadangi tokia teisė ir toliau turi būti 
visiškai garantuojama, neatsižvelgiant į 
vyriausybės interesus; kadangi šiuo 
principu turi būti visuomet remiamasi ES 
lygmeniu šiame Parlamente ir Komisijoje 
nagrinėjant peticijas;

Or. en
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Pakeitimas 14
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

L. kadangi, be peticijų, gautų dėl krizės 
poveikio Europos Sąjungos piliečiams ir 
gyventojams, peticijų pateikėjams taip pat 
neramu dėl kitų svarbių klausimų, susijusių 
su aplinkos apsaugos teisės aktais, visų 
pirma su atliekų tvarkymu, su 
pagrindinėmis teisėmis, visų pirma su 
vaiko teisėmis, neįgaliųjų teisėmis ir teise į 
sveikatą bei teise į asmeninį ir 
nekilnojamąjį turtą, taip pat su laisvu 
asmenų judėjimu, vizomis, imigracija ir 
užimtumu, taip pat teikiamos peticijos dėl 
teisingumo vykdymo, įtariamos korupcijos, 
teisinių procesų vilkinimo ir daugelio kitų 
veiklos sričių;

L. kadangi, be peticijų, gautų dėl krizės 
poveikio Europos Sąjungos piliečiams ir 
gyventojams, peticijų pateikėjams taip pat 
neramu dėl kitų svarbių klausimų, susijusių 
su aplinkos apsaugos teisės aktais, visų 
pirma su atliekų tvarkymu ir 
vandentvarka, su pagrindinėmis teisėmis, 
visų pirma su vaiko teisėmis, neįgaliųjų 
teisėmis ir teise į sveikatą bei teise į 
asmeninį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat su 
laisvu asmenų judėjimu, vizomis, 
imigracija ir užimtumu, taip pat teikiamos 
peticijos dėl teisingumo vykdymo, 
įtariamos korupcijos, teisinių procesų 
vilkinimo ir daugelio kitų veiklos sričių;

Or. en

Pakeitimas 15
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

L. kadangi, be peticijų, gautų dėl krizės 
poveikio Europos Sąjungos piliečiams ir 
gyventojams, peticijų pateikėjams taip pat 
neramu dėl kitų svarbių klausimų, susijusių 
su aplinkos apsaugos teisės aktais, visų 
pirma su atliekų tvarkymu, su 
pagrindinėmis teisėmis, visų pirma su vaiko 
teisėmis, neįgaliųjų teisėmis ir teise į 
sveikatą bei teise į asmeninį ir 
nekilnojamąjį turtą, taip pat su laisvu 

L. kadangi, be peticijų, gautų dėl krizės 
poveikio Europos Sąjungos piliečiams ir 
gyventojams, peticijų pateikėjams taip pat 
neramu dėl kitų svarbių klausimų, susijusių 
su aplinkos apsaugos teisės aktais, visų 
pirma su atliekų tvarkymu, su 
pagrindinėmis teisėmis, visų pirma su vaiko 
teisėmis, neįgaliųjų teisėmis ir teise į 
sveikatą bei teise į asmeninį ir 
nekilnojamąjį turtą, taip pat su laisvu 
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asmenų judėjimu, vizomis, imigracija ir 
užimtumu, taip pat teikiamos peticijos dėl 
teisingumo vykdymo, įtariamos korupcijos, 
teisinių procesų vilkinimo ir daugelio kitų 
veiklos sričių;

asmenų judėjimu, įvairiomis 
diskriminacijos formomis, ypač dėl 
tautinės kilmės, kultūros ar kalbos,
vizomis, imigracija ir užimtumu, taip pat 
teikiamos peticijos dėl teisingumo 
vykdymo, įtariamos korupcijos, teisinių 
procesų vilkinimo ir daugelio kitų veiklos 
sričių;

Or. en

Pakeitimas 16
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
M konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

M. atsižvelgdamas į tai, kad, kadangi daug 
peticijų pateikėjų, ypač iš jaunesnių 
gyventojų grupių, plačiai naudojasi 
socialine žiniasklaida kaip ryšių kanalu, 
Peticijų komitetas, remiamas Europos 
Parlamento, sukūrė savo tinklą – jį per 
socialinius tinklus „Facebook“ ir 
„Twitter“, kuriais labai aktyviai 
naudojamasi ir kurie yra labai naudingi
komiteto posėdžių laikotarpiais, nuolat 
stebi vis daugiau žmonių, o komiteto 
naujienlaiškis „Péti Journal“ taip pat turi 
daug nuolatinių prenumeratorių, šiuo 
metu – 1 500;

M. atsižvelgdamas į tai, kad, kadangi daug 
peticijų pateikėjų, ypač iš jaunesnių 
gyventojų grupių, plačiai naudojasi
socialine žiniasklaida kaip ryšių kanalu, 
Peticijų komitetas, remiamas Europos 
Parlamento, sukūrė savo tinklą – jį per 
populiarias socialinės žiniasklaidos 
priemones, kuriomis labai aktyviai 
naudojamasi ir kurios yra labai naudingos
komiteto posėdžių laikotarpiais, nuolat 
stebi vis daugiau žmonių; ir kadangi
komiteto naujienlaiškis „Péti Journal“ taip 
pat turi daug nuolatinių prenumeratorių, 
šiuo metu – 1 500;

Or. en

Pakeitimas 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

N. kadangi, atsižvelgdamas į šias 
aplinkybes, Peticijų komitetas kartu su 
atitinkamomis Europos Parlamento 
tarnybomis stengėsi sukurti naują 
daugiakalbį interneto portalą, kuris 
pakeistų ankstesnę Europos Parlamento 
svetainėje veikusią labiau ribotą 
elektroninę peticijų teikimo sistemą; ir
kadangi naujojo portalo paskirtis – didinti 
administravimo veiksmingumą, kartu 
didinant peticijų procedūros skaidrumą 
peticijų pateikėjų, Europos Parlamento 
narių ir plačiosios visuomenės labui;

N. kadangi, atsižvelgdamas į šias 
aplinkybes, Peticijų komitetas kartu su 
atitinkamomis Europos Parlamento 
tarnybomis stengėsi sukurti naują 
daugiakalbį interneto portalą, kuris 
pakeistų ankstesnę Europos Parlamento 
svetainėje veikusią labiau ribotą 
elektroninę peticijų teikimo sistemą; 
kadangi naujojo portalo paskirtis – didinti 
administravimo veiksmingumą, kartu 
didinant peticijų procedūros skaidrumą 
peticijų pateikėjų, Europos Parlamento 
narių ir plačiosios visuomenės labui; ir 
kadangi jo sukūrimas šią kadenciją 
neabejotinai yra didelis indėlis stiprinant 
Europos pilietybę, atitinkantis 2013-ųjų, 
Europos piliečių metų, institucinius 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 18
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

N. kadangi, atsižvelgdamas į šias 
aplinkybes, Peticijų komitetas kartu su 
atitinkamomis Europos Parlamento 
tarnybomis stengėsi sukurti naują 
daugiakalbį interneto portalą, kuris 
pakeistų ankstesnę Europos Parlamento 
svetainėje veikusią labiau ribotą 
elektroninę peticijų teikimo sistemą; ir 
kadangi naujojo portalo paskirtis – didinti 
administravimo veiksmingumą, kartu 
didinant peticijų procedūros skaidrumą 
peticijų pateikėjų, Europos Parlamento 
narių ir plačiosios visuomenės labui;

N. kadangi, atsižvelgdamas į šias 
aplinkybes, Peticijų komitetas kartu su 
atitinkamomis Europos Parlamento 
tarnybomis stengėsi sukurti naują 
daugiakalbį interneto portalą, kuris 
pakeistų ankstesnę Europos Parlamento 
svetainėje veikusią labiau ribotą 
elektroninę peticijų teikimo sistemą; ir 
kadangi naujojo portalo paskirtis – didinti 
administravimo veiksmingumą, kartu 
didinant peticijų procedūros skaidrumą ir 
sąveikumą peticijų pateikėjų, Europos 
Parlamento narių ir plačiosios visuomenės 
labui;
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Or. en

Pakeitimas 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
O konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

O. šiomis aplinkybėmis primena savo 
poziciją, kurią patvirtino remdamasis 
2012 m. metiniu pranešimu, padaryti 
peticijų procedūrą veiksmingesnę, 
skaidresnę ir nešališką, kartu išsaugant 
Peticijų komiteto narių dalyvavimo teises, 
kad peticijų nagrinėjimui net ir 
procedūriniu lygmeniu būtų galima 
taikyti teisminę kontrolę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
R konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

R. atsižvelgdamas į su nagrinėjamomis 
peticijomis susijusių faktų nustatymo 
vizitų, kuriuos komitetas kartais gali 
rengti dėl, jo manymu, išskirtinės 
pirmenybės klausimų, teikiamą naudą ir į 
būtinybę užtikrinti didžiausią tokių vizitų 
ataskaitų patikimumą; primena 2013 m. 
surengtus vizitus: į Ispaniją (du kartus), 
Lenkiją, Daniją ir į Graikiją; kadangi 
nustatant lankstesnę praktinę tokių misijų 
tvarką, ypač kiek tai sietina su tinkamomis 
vykti šių misijų savaitėmis, būtų 
užtikrinama dar didesnė šių vizitų sėkmė, 
nes visų pirma nariai galėtų vykti į keliones 

R. atsižvelgdamas į su nagrinėjamomis 
peticijomis susijusių faktų nustatymo 
vizitų, kuriuos reguliariai rengia komitetas 
dėl, jo manymu, išskirtinės pirmenybės 
klausimų, teikiamą naudą ir į būtinybę 
užtikrinti didžiausią tokių vizitų ataskaitų 
kokybę, patikimumą ir rengti jas remiantis 
sąžiningu bendradarbiavimu, padedančiu 
pasiekti pageidaujamą dalyvių sutarimą; 
primena 2013 m. surengtus vizitus: į 
Ispaniją (du kartus), Lenkiją, Daniją ir į 
Graikiją; kadangi nustatant lankstesnę 
praktinę tokių misijų tvarką, ypač kiek tai 
sietina su tinkamomis vykti šių misijų 
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ir sumažėtų atšaukimo rizika; savaitėmis, būtų užtikrinama dar didesnė 
šių vizitų sėkmė, nes visų pirma nariai 
galėtų vykti į keliones ir sumažėtų 
atšaukimo rizika;

Or. en

Pakeitimas 21
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
V konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

V. kadangi ilgainiui Peticijų komitetas 
tapo naudinga ir skaidria Europos Sąjungos 
piliečiams ir gyventojams skirta priemone, 
kuri padeda vykdyti demokratinę daugelio 
Europos Sąjungos veiklos aspektų, ypač 
susijusių su nacionalinės valdžios 
institucijų įgyvendinamais ES teisės aktais, 
kontrolę ir priežiūrą; ir kadangi komitetas, 
remdamasis gautomis peticijomis, gali dar 
labiau padėti tobulinti būsimus ES teisės 
aktus, atkreipdamas dėmesį į patirtį, įgytą 
iš esmės nagrinėjant gautas peticijas;

V. kadangi Peticijų komitetas ketina tapti
naudinga ir skaidria Europos Sąjungos 
piliečiams ir gyventojams skirta priemone, 
kuri padeda vykdyti demokratinę daugelio 
Europos Sąjungos veiklos aspektų, ypač 
susijusių su nacionalinės valdžios 
institucijų įgyvendinamais ES teisės aktais, 
kontrolę ir priežiūrą; ir kadangi komitetas, 
remdamasis gautomis peticijomis, gali dar 
labiau padėti tobulinti būsimus ES teisės 
aktus, atkreipdamas dėmesį į patirtį, įgytą 
iš esmės nagrinėjant gautas peticijas;

Or. en

Pakeitimas 22
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
V konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

V. kadangi ilgainiui Peticijų komitetas tapo 
naudinga ir skaidria Europos Sąjungos 
piliečiams ir gyventojams skirta priemone, 
kuri padeda vykdyti demokratinę daugelio 
Europos Sąjungos veiklos aspektų, ypač 

V. kadangi ilgainiui Peticijų komitetas tapo 
naudinga ir skaidria Europos Sąjungos 
piliečiams ir gyventojams skirta priemone, 
kuri padeda vykdyti demokratinę daugelio 
Europos Sąjungos veiklos aspektų, ypač 
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susijusių su nacionalinės valdžios 
institucijų įgyvendinamais ES teisės aktais, 
kontrolę ir priežiūrą; ir kadangi komitetas, 
remdamasis gautomis peticijomis, gali dar 
labiau padėti tobulinti būsimus ES teisės 
aktus, atkreipdamas dėmesį į patirtį, įgytą 
iš esmės nagrinėjant gautas peticijas;

susijusių su nacionalinės valdžios 
institucijų įgyvendinamais ES teisės aktais, 
kontrolę ir priežiūrą; ir kadangi komitetas, 
remdamasis gautomis peticijomis, gali dar 
labiau padėti, viena vertus, nuosekliau ir 
labiau koordinuotai taikyti ES teisės 
aktus, o kita vertus, tobulinti būsimus ES 
teisės aktus, atkreipdamas dėmesį į patirtį, 
įgytą iš esmės nagrinėjant gautas peticijas;

Or. en

Pakeitimas 23
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta svarbų, esminį Peticijų 
komiteto vaidmenį ginant ir remiant ES 
piliečių ir gyventojų teises, užtikrindamas, 
kad taikant peticijų procedūras būtų geriau 
išsiaiškintos peticijų pateikėjų problemos 
ir, jeigu įmanoma, išspręsti jų teisėti 
skundai;

1. pripažįsta svarbų, esminį Peticijų 
komiteto vaidmenį ginant ir remiant ES 
piliečių ir gyventojų teises, užtikrindamas, 
kad taikant peticijų procedūras būtų geriau 
išsiaiškintos peticijų pateikėjų problemos 
ir, jeigu įmanoma, per tinkamą laiką
išspręsti jų teisėti skundai;

Or. en

Pakeitimas 24
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. apgailestauja, kad dėl griežto taupymo 
politikos, kurią ES primetė valstybėms 
narėms, labiau nei bet kada ribojamos 
Europos Sąjungos piliečių galimybės 
naudotis pagrindinėmis teisėmis, ypač 
teise į maistą, sveikatos priežiūrą, švietimą 
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ir būstą; mano, kad būtina užtikrinti 
aktyvesnį piliečių dalyvavimą Europos 
Sąjungos sprendimų priėmimo procese, 
kad būtų stiprinamas jo teisėtumas ir 
atskaitomybė;

Or. en

Pakeitimas 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. yra pasiryžęs padaryti peticijų procedūrą 
veiksmingesnę, skaidresnę ir nešališką, 
kartu apsaugodamas Peticijų komiteto 
narių dalyvavimo teises, kad peticijų 
nagrinėjimui net ir procedūriniu 
lygmeniu būtų galima taikyti teisminę 
kontrolę;

2. yra pasiryžęs padaryti peticijų procedūrą 
veiksmingesnę, skaidresnę ir nešališką, kartu 
apsaugodamas Peticijų komiteto narių 
dalyvavimo teises; pabrėžia, jog gaunamų 
peticijų skaičius kasmet vis didėja, todėl tam, 
kad būtų užtikrintas sklandus peticijų 
nagrinėjimas, sekretoriatui turi būti skubiai 
skirta daugiau žmogiškųjų ir techninių išteklių; 

Or. en

Pakeitimas 26
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pabrėžia, kad Peticijų komitetas kartu su 
kitomis institucijomis ir įstaigomis, 
pavyzdžiui, su tyrimo komitetais, Europos 
piliečių iniciatyva ir Europos 
ombudsmenu, atlieka nepriklausomas ir 
aiškiai apibrėžtas vietų, į kurias gali 
kreiptis kiekvienas pilietis, funkcijas;

3. pabrėžia, kad Peticijų komitetas kartu su 
kitomis institucijomis ir įstaigomis, 
pavyzdžiui, su tyrimo komitetais ir 
Europos ombudsmenu, atlieka 
nepriklausomas ir aiškiai apibrėžtas vietų, į 
kurias gali kreiptis kiekvienas pilietis, 
funkcijas; pabrėžia, kad šios institucijos 
kartu su Europos piliečių iniciatyva yra 
pagrindinės demokratinės ES ir visos 
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Europos visuomenės kūrimo priemonės, 
todėl turi būti užtikrinta tinkama jų 
prieiga ir patikimas veikimas;

Or. en

Pakeitimas 27
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pabrėžia, kad Peticijų komitetas kartu su 
kitomis institucijomis ir įstaigomis, 
pavyzdžiui, su tyrimo komitetais, Europos 
piliečių iniciatyva ir Europos 
ombudsmenu, atlieka nepriklausomas ir 
aiškiai apibrėžtas vietų, į kurias gali 
kreiptis kiekvienas pilietis, funkcijas;

3. pabrėžia, kad Peticijų komitetas kartu su 
kitomis institucijomis ir įstaigomis, 
pavyzdžiui, su tyrimo komitetais, Europos 
piliečių iniciatyva ir Europos 
ombudsmenu, gali atlikti nepriklausomas ir 
aiškiai apibrėžtas vietų, į kurias gali 
kreiptis kiekvienas pilietis, funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 28
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a. primena, kad veiksmingam peticijose 
išdėstytų atitinkamų skundų sprendimui 
nepaprastai svarbūs Europos Komisijos 
veiksmai; yra susirūpinęs dėl dabartinės 
tendencijos, kai Komisija vien dėl 
procedūrinių priežasčių trukdo nagrinėti 
daugelį peticijų iš esmės; pabrėžia, kad 
svarbu užtikrinti šių procesų skaidrumą ir 
visuomenės teisę turėti tinkamą galimybę 
susipažinti su atitinkamais dokumentais ir 
su peticijomis susijusia informacija; 
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Or. en

Pakeitimas 29
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4b. apgailestauja, kad Komisija nevykdo 
aktyvios stebėsenos ir laiku nesiima 
prevencinių taisomųjų priemonių net 
tada, kai yra pagrįstų įrodymų, jog 
įgyvendinant tam tikrus suplanuotus ir 
paskelbtus projektus gali būti pažeisti ES 
teisės aktai; nesutinka su reguliariai 
teikiamais pasiūlymais nutraukti nemažai 
su peticijomis susijusių bylų nesant 
tinkamų tyrimų išvadų ir mano, kad tai 
nesuderinama su jai skirtu svarbiu 
Sutarčių sergėtojos vaidmeniu; ragina 
skirti dar didesnį dėmesį tokiems peticijų 
pateikėjų pateiktiems skundams ir imtis 
atitinkamų veiksmų, ypač atvejais, 
susijusiais su galimais pačios Komisijos 
ES teisės aktų pažeidimais, pvz., tokioje 
srityje kaip visuomenės teisė turėti 
galimybę susipažinti su dokumentais, 
kurią garantuoja Orhuso konvencija;

Or. en

Pakeitimas 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pažymi, kad piliečių pateiktos peticijos 
susijusios su daugybe įvairių svarbiausių 
teminių sričių, pavyzdžiui, su 

5. pažymi, kad piliečių pateiktos peticijos 
susijusios su daugybe įvairių svarbiausių 
teminių sričių, pavyzdžiui, su 
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pagrindinėmis teisėmis, vidaus rinka, 
aplinkos apsaugos teisės aktais, 
visuomenės sveikatos klausimais, vaikų 
gerove, transportu ir statyba, Ispanijos 
pakrančių įstatymu, nauju reglamentu dėl 
gero administravimo, neįgaliaisiais, 
galimybe visuomenei susipažinti su 
dokumentais, Europos Sąjungos 
mokyklomis, fiskaline sąjunga, plieno 
pramone ir daugeliu kitų;

pagrindinėmis teisėmis, vidaus rinka, 
aplinkos apsaugos teisės aktais, 
visuomenės sveikatos klausimais, vaikų 
gerove, transportu ir statyba, Ispanijos 
pakrančių įstatymu, nauju reglamentu dėl 
gero administravimo, neįgaliaisiais, 
galimybe visuomenei susipažinti su 
dokumentais, Europos Sąjungos 
mokyklomis, fiskaline sąjunga, plieno 
pramone, gyvūnų teisėmis ir daugeliu kitų;

Or. en

Pakeitimas 31
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pažymi, kad piliečių pateiktos peticijos 
susijusios su daugybe įvairių svarbiausių 
teminių sričių, pavyzdžiui, su 
pagrindinėmis teisėmis, vidaus rinka,
aplinkos apsaugos teisės aktais, 
visuomenės sveikatos klausimais, vaikų 
gerove, transportu ir statyba, Ispanijos 
pakrančių įstatymu, nauju reglamentu dėl 
gero administravimo, neįgaliaisiais, 
galimybe visuomenei susipažinti su 
dokumentais, Europos Sąjungos
mokyklomis, fiskaline sąjunga, plieno 
pramone ir daugeliu kitų;

5. pažymi, kad piliečių pateiktos peticijos 
susijusios su daugybe įvairių svarbiausių 
teminių sričių, pavyzdžiui, su 
pagrindinėmis teisėmis, vidaus rinka, 
aplinkos apsaugos teisės aktais, 
visuomenės sveikatos klausimais, vaikų 
gerove, transportu ir statyba, Ispanijos 
pakrančių įstatymu, nauju reglamentu dėl 
gero administravimo, neįgaliaisiais, 
diskriminacija dėl amžiaus, galimybe 
visuomenei susipažinti su dokumentais, 
Europos Sąjungos mokyklomis, fiskaline 
sąjunga, plieno pramone ir daugeliu kitų;

Or. en

Pakeitimas 32
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. mano, kad minėtoms teminėms sritims 6. mano, kad minėtoms teminėms sritims 
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priskiriamos peticijos – tai įrodymas, kad 
vis dar dažnai pasitaiko plačiai paplitusių 
su teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę 
arba netinkamu jų taikymu susijusių atvejų;

priskiriamos peticijos – tai įrodymas, kad 
vis dar dažnai pasitaiko plačiai paplitusių 
su netinkamu ES teisės aktų perkėlimu į 
nacionalinę teisę arba netinkamu jų 
taikymu susijusių atvejų;

Or. en

Pakeitimas 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. mano, kad svarbu stiprinti 
bendradarbiavimą su valstybių narių 
parlamentais ir vyriausybėmis 
abipusiškumo pagrindu ir prireikus 
skatinti valstybių narių valdžios 
institucijas visiškai skaidriai kelti ES teisės 
aktus į nacionalinę teisę ir juos taikyti; 
pabrėžia Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo svarbą, tačiau 
apgailestauja dėl kai kurių valstybių narių 
aplaidumo Europos Sąjungos aplinkos 
apsaugos teisės aktus perkeliant į 
nacionalinę teisę ir juos įgyvendinant; 

Or. en

Pakeitimas 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. primena, kad Peticijų komitete peticijos, 
susijusios su Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos principais ir turiniu, 

7. primena, kad Peticijų komitete peticijos, 
susijusios su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos 
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laikomos priimtinomis ir kiekvienas atvejis 
nagrinėjamas iš esmės; primena, kad 
Europos Komisija, komiteto paprašyta 
imtis veiksmų, dažnai manė negalinti to 
daryti, nes jos veiksmai prieštarautų 
Chartijos 51 straipsnio nuostatoms; 
pabrėžia, kad, palyginti su veiksmais, kurių 
galima imtis vadovaujantis griežtomis 
Chartijos teisinėmis nuostatomis, piliečių 
lūkesčiai yra gerokai didesni;

pagrindinių teisių chartijos, neatskiriamos 
jos dalies, principais ir turiniu, laikomos 
priimtinomis ir kiekvienas atvejis 
nagrinėjamas iš esmės; primena, kad 
Europos Komisija, komiteto paprašyta 
imtis veiksmų, dažnai manė negalinti to 
daryti, nes jos veiksmai prieštarautų 
Chartijos 51 straipsnio nuostatoms; 
pabrėžia, kad, palyginti su veiksmais, kurių 
galima imtis vadovaujantis griežtomis 
Chartijos teisinėmis nuostatomis, piliečių 
lūkesčiai yra gerokai didesni;

Or. en

Pakeitimas 35
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. atkreipia dėmesį į tai, kiek daug dėmesio 
skirta keletui gautų labai svarbių peticijų 
dėl pasiūlymo šalia Nanto esančioje Notre 
Dame-des-Landes komunoje statyti naują 
oro uostą; pripažįsta, kad aplinkos 
apsaugos sumetimais šiai programai 
prieštaraujantys peticijų pateikėjai suteikė 
svarbios informacijos ir kad šį projektą 
palankai vertinantys asmenys taip pat 
pateikė pagrįstą peticiją – šiuo klausimu 
komitete buvo surengtos išsamios 
diskusijos, kuriose kartu su pagrindiniais 
peticijų pateikėjais dalyvavo Prancūzijos 
valdžios institucijos ir Komisijos Aplinkos 
generalinio direktorato generalinis 
direktorius; mano, kad rengiant tokias 
rimtas diskusijas ne tik didinamas 
visuomenės informuotumas ir piliečiams 
suteikiama galimybė aktyviai ir teisėtai 
dalyvauti tokiame procese, bet ir 
sudaromos sąlygos išsiaiškinti keletą su 
projektu susijusių prieštaringų aspektų ir 
nustatyti priemones, kuriomis būtų 
užtikrinamas deramas tokiomis 

9. atkreipia dėmesį į tai, kiek daug dėmesio 
skirta keletui gautų labai svarbių peticijų dėl 
pasiūlymo šalia Nanto esančioje Notre Dame-
des-Landes komunoje statyti naują oro uostą; 
pripažįsta, kad aplinkos apsaugos sumetimais 
šiai programai prieštaraujantys peticijų 
pateikėjai suteikė svarbios informacijos ir kad 
šį projektą palankai vertinantys asmenys taip 
pat pateikė pagrįstą peticiją – šiuo klausimu 
komitete buvo surengtos išsamios diskusijos, 
kuriose kartu su pagrindiniais peticijų 
pateikėjais dalyvavo Prancūzijos valdžios 
institucijos ir Komisijos Aplinkos generalinio 
direktorato generalinis direktorius; mano, kad 
rengiant tokias rimtas diskusijas ne tik 
didinamas visuomenės informuotumas ir 
piliečiams suteikiama galimybė aktyviai ir 
teisėtai dalyvauti tokiame procese, bet ir 
sudaromos sąlygos išsiaiškinti keletą su 
projektu, kuris, spėjama, prieštarauja ES 
teisei, susijusių prieštaringų aspektų ir 
nustatyti priemones, kuriomis būtų 
užtikrinamas deramas tokiomis aplinkybėmis 
taikytinų Europos Sąjungos teisės aktų 
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aplinkybėmis taikytinų Europos Sąjungos 
teisės aktų laikymasis;

laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 36
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pripažįsta, kad 2013 m. daug peticijų 
pateikėjų išreiškė nerimą dėl akivaizdžios 
neteisybės, patiriamos tam tikrose ES 
valstybėse narėse vykdant administracines 
ir teismines procedūras, susijusias su tėvų 
gyvenimu skyrium arba santuokos 
nutraukimu ir tolesne mažų vaikų globa; 
pažymi, kad šioje srityje, kalbant apie 
skirtingų valstybių piliečių poras, matyti 
vis daugiau akivaizdžių diskriminavimo 
dėl pilietybės pavyzdžių, kai sutuoktinis 
atitinkamos valstybės narės, kurioje 
vykdoma teismo procedūra, pilietis 
vertinamas palankiau negu asmuo, kuris 
nėra tos valstybės pilietis, o tai turi sunkių 
ir dažnai labai neigiamų bei dramatiškų 
padarinių vaiko teisėms; pažymi, kad 
Peticijų komitetas, siekdamas tiesiogiai 
ištirti tokias pretenzijas tais atvejais, kai 
padėtis atrodo itin sudėtinga, surengė faktų 
nustatymo vizitą į Daniją, tačiau tokių
atvejų nustatyta ir kitose valstybėse, ypač 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje;

10. pripažįsta, kad 2013 m. daug peticijų 
pateikėjų išreiškė nerimą dėl akivaizdžios 
neteisybės, patiriamos Danijoje vykdant 
administracines ir teismines procedūras, 
susijusias su tėvų gyvenimu skyrium arba 
santuokos nutraukimu ir tolesne mažų 
vaikų globa; pažymi, kad šioje srityje, 
kalbant apie skirtingų valstybių piliečių 
poras, matyti akivaizdžių diskriminavimo 
dėl pilietybės pavyzdžių, kai sutuoktinis 
atitinkamos valstybės narės, kurioje 
vykdoma teismo procedūra, pilietis 
vertinamas palankiau negu asmuo, kuris 
nėra tos valstybės pilietis, o tai turi sunkių 
ir dažnai labai neigiamų bei dramatiškų 
padarinių vaiko teisėms; šiomis 
aplinkybėmis atkreipia dėmesį į sunkius 
tiek peticijos pateikėjo, tiek vaiko 
pagrindinių teisių pažeidimus; pažymi, 
kad Peticijų komitetas, siekdamas tiesiogiai 
ištirti tokias pretenzijas tais atvejais, kai 
padėtis atrodo itin sudėtinga, surengė faktų 
nustatymo vizitą į Daniją; pažymi, kad
keletas atvejų nustatyta ir kitose 
valstybėse, ypač Vokietijoje, Prancūzijoje 
ir Jungtinėje Karalystėje;

Or. en

Pakeitimas 37
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pripažįsta, kad 2013 m. daug peticijų 
pateikėjų išreiškė nerimą dėl akivaizdžios 
neteisybės, patiriamos tam tikrose ES 
valstybėse narėse vykdant administracines 
ir teismines procedūras, susijusias su tėvų 
gyvenimu skyrium arba santuokos 
nutraukimu ir tolesne mažų vaikų globa; 
pažymi, kad šioje srityje, kalbant apie 
skirtingų valstybių piliečių poras, matyti 
vis daugiau akivaizdžių diskriminavimo 
dėl pilietybės pavyzdžių, kai sutuoktinis 
atitinkamos valstybės narės, kurioje 
vykdoma teismo procedūra, pilietis 
vertinamas palankiau negu asmuo, kuris 
nėra tos valstybės pilietis, o tai turi sunkių 
ir dažnai labai neigiamų bei dramatiškų 
padarinių vaiko teisėms; pažymi, kad 
Peticijų komitetas, siekdamas tiesiogiai 
ištirti tokias pretenzijas tais atvejais, kai 
padėtis atrodo itin sudėtinga, surengė faktų 
nustatymo vizitą į Daniją, tačiau tokių 
atvejų nustatyta ir kitose valstybėse, ypač 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje;

10. pripažįsta, kad 2013 m. daug peticijų 
pateikėjų išreiškė nerimą dėl akivaizdžios 
neteisybės, patiriamos tam tikrose ES 
valstybėse narėse vykdant administracines 
ir teismines procedūras, susijusias su tėvų 
gyvenimu skyrium arba santuokos 
nutraukimu ir tolesne mažų vaikų globa; 
pažymi, kad šioje srityje, kalbant apie 
skirtingų valstybių piliečių poras, matyti 
vis daugiau akivaizdžių diskriminavimo 
dėl pilietybės pavyzdžių, kai sutuoktinis 
atitinkamos valstybės narės, kurioje 
vykdoma teismo procedūra, pilietis 
vertinamas palankiau negu asmuo, kuris 
nėra tos valstybės pilietis, o tai turi sunkių 
ir dažnai labai neigiamų bei dramatiškų 
padarinių vaiko teisėms; pažymi, kad 
Peticijų komitetas, siekdamas tiesiogiai 
ištirti tokias pretenzijas tais atvejais, kai 
padėtis atrodo itin sudėtinga, surengė faktų 
nustatymo vizitą į Daniją, tačiau tokių 
atvejų nustatyta ir kitose valstybėse, ypač 
Vokietijoje (ypatingai atvejais, susijusiais 
su Vokietijos vaiko teisių apsaugos 
tarnybos Jugendamt veikla), Prancūzijoje 
ir Jungtinėje Karalystėje;

Or. en

Pakeitimas 38
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. primena tyrimus, atliktus remiantis 
gautomis peticijomis dėl nepakankamo 

11. primena tyrimus, atliktus remiantis 
visos kadencijos metu gautomis 
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Atliekų pagrindų direktyvos nuostatų 
įgyvendinimo sukeltų padarinių, ir šiuo 
klausimu patvirtintą pranešimą; atkreipia 
dėmesį į 2013 m. patvirtintas išvadas ir 
rekomendacijas, parengtas po vizitų į 
Italiją – Kampanijos ir Lacijaus regionus, –
per kuriuos buvo pateikta keletas 
pasiūlymų, susijusių su tinkamų sprendimų 
dėl sąvartynų priėmimo stoka ir šios 
problemos padariniais vietos gyventojams; 
taip pat pažymi, kad 2013 m. rudenį šiuo 
klausimu buvo surengtas faktų nustatymo 
vizitas į Graikiją, per kurį atkreiptas 
dėmesys į šios svarbios direktyvos taikymo 
trūkumus, taip pat į neigiamą poveikį tam 
tikrų Graikijos vietovių gyventojų 
sveikatai;

peticijomis dėl nepakankamo Atliekų 
pagrindų direktyvos nuostatų įgyvendinimo 
sukeltų padarinių, ir šiuo klausimu 
patvirtintą pranešimą; atkreipia dėmesį į 
2013 m. patvirtintas išvadas ir 
rekomendacijas, parengtas po vizitų į 
Italiją (Kampanijos ir Lacijaus regionus), 
kai buvo pateikta įvairių pasiūlymų, 
susijusių su tinkamų sprendimų dėl 
sąvartynų priėmimo stoka ir šios 
problemos padariniais vietos gyventojams; 
pabrėžia, kad padėtis abiejuose 
regionuose kol kas nepagerėjo, kaip 
vėliau buvo nurodyta peticijose, ypač dėl 
užsitęsusio smarkiai aplinką teršiančių 
pramoninių atliekų deginimo kai kuriose 
Kampanijos vietovėse, dėl kurio išsiskyrė 
nuodingi dūmai, o Lacijaus regione – dėl 
neskaidrių planų ir institucinio valdymo 
paskutiniais mėnesiais po Malagrotos 
sąvartyno, dėl kurio šiuo metu vyksta 
intensyvus teisėsaugos tyrimas, numatyto 
uždarymo; taip pat pažymi, kad 2013 m. 
rudenį šiuo klausimu buvo surengtas faktų 
nustatymo vizitas į Graikiją, per kurį 
atkreiptas dėmesys į atitinkamų su 
atliekomis susijusių direktyvų taikymo 
trūkumus, nepakankamą pažangą atliekų 
tvarkymo srityje, su kuria susiję planai ir 
sistemos užima svarbią vietą atliekų 
tvarkymo hierarchijoje, taip pat į neigiamą 
poveikį tam tikrų Graikijos vietovių 
gyventojų sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 39
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. primena tyrimus, atliktus remiantis 11. primena tyrimus, atliktus remiantis 
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gautomis peticijomis dėl nepakankamo 
Atliekų pagrindų direktyvos nuostatų 
įgyvendinimo sukeltų padarinių, ir šiuo 
klausimu patvirtintą pranešimą; atkreipia 
dėmesį į 2013 m. patvirtintas išvadas ir 
rekomendacijas, parengtas po vizitų į 
Italiją – Kampanijos ir Lacijaus regionus, –
per kuriuos buvo pateikta keletas 
pasiūlymų, susijusių su tinkamų sprendimų 
dėl sąvartynų priėmimo stoka ir šios 
problemos padariniais vietos gyventojams; 
taip pat pažymi, kad 2013 m. rudenį šiuo 
klausimu buvo surengtas faktų nustatymo 
vizitas į Graikiją, per kurį atkreiptas 
dėmesys į šios svarbios direktyvos taikymo 
trūkumus, taip pat į neigiamą poveikį tam 
tikrų Graikijos vietovių gyventojų 
sveikatai;

gautomis peticijomis dėl nepakankamo 
Atliekų pagrindų direktyvos nuostatų 
įgyvendinimo sukeltų padarinių, ir šiuo 
klausimu patvirtintą pranešimą; atkreipia 
dėmesį į 2013 m. patvirtintas išvadas ir 
rekomendacijas, parengtas po vizitų į Italiją –
Kampanijos ir Lacijaus regionus, – per 
kuriuos buvo pateikta keletas pasiūlymų, 
susijusių su tinkamų sprendimų dėl sąvartynų 
priėmimo stoka ir šios problemos padariniais 
vietos gyventojams; taip pat pažymi, kad 
2013 m. rudenį šiuo klausimu buvo surengtas 
faktų nustatymo vizitas į Graikiją, per kurį 
atkreiptas dėmesys į šios svarbios direktyvos 
taikymo trūkumus, taip pat į neigiamą 
poveikį tam tikrų Graikijos vietovių 
gyventojų sveikatai; pažymi, kad neseniai 
buvo pateikta keletas kitų peticijų dėl atliekų 
tvarkymo trūkumų kitose valstybėse narėse, 
ypač Valensijos regione Ispanijoje;

Or. en

Pakeitimas 40
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. pritaria faktų nustatymo vizito į 
Lenkiją, per kurį ištirtas pasiūlymas statyti 
atvirą kasyklą Žemutinėje Silezijoje, 
ataskaitai; taip pat palankiai vertina šia 
proga surengtas išsamias diskusijas su 
peticijų pateikėjais ir nacionalinės valdžios 
institucijomis dėl galimo skalūnų dujų 
išteklių žvalgymo ir naudojimo, dėl kurio 
komitetas jau buvo surengęs praktinį 
seminarą 2012 m.;

12. pritaria faktų nustatymo vizito į 
Lenkiją, surengto po Lenkijos valdžios 
institucijų atsisakymo pripažinti 2009 m. 
rugsėjo mėn. vykusio teisiškai privalomo 
referendumo rezultatus, kurie buvo 
nepalankūs projektui, per kurį ištirtas 
pasiūlymas statyti atvirą kasyklą 
Žemutinėje Silezijoje, ataskaitai; 
susijusiose peticijose išsakomas 
susirūpinimas dėl to, kad pasiūlytas 
žvalgymo būdas prieštarauja ES 
principams dėl išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo ir gamtinės aplinkos 
išsaugojimo; taip pat palankiai vertina šia 
proga surengtas išsamias diskusijas, kurios 
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vyko pirmą kartą, su peticijų pateikėjais ir 
nacionalinės valdžios institucijomis dėl 
galimo skalūnų dujų išteklių žvalgymo ir 
naudojimo, dėl kurio komitetas jau buvo 
surengęs praktinį seminarą 2012 m.;

Or. en

Pakeitimas 41
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. atkreipia dėmesį į labai dalykišką viso 
komiteto darbą, kurį jis atliko 
nagrinėdamas gautas peticijas dėl Ispanijos 
pakrančių valdymo įstatymo (isp. Ley de 
Costas), tiek kalbant apie faktų nustatymo 
vizito rezultatus ir išvadas, tiek apie 
bendradarbiavimą su peticijų pateikėjais ir 
atsakingomis nacionalinės valdžios 
institucijomis; primena, kad komitetas, 
siekdamas išsamiau išnagrinėti šį sudėtingą 
klausimą ir palaikyti ryšius su daugybe 
susijusių peticijų pateikėjų, įsteigė 
specialią ad hoc darbo grupę; pripažįsta, 
kad, nors Ispanijos parlamento 
patvirtintuose naujuosiuose teisės aktuose 
padaryta tam tikrų peticijų pateikėjams 
palankių patobulinimų, tiek nuosavybės 
teisių, tiek aplinkos apsaugos srityse dar 
liko neišspręstų klausimų, iš kurių keletą 
dabar nagrinėja Ispanijos Konstitucinis 
Teismas; prašo Komisijos toliau aktyviai 
stebėti šį klausimą;

13. atkreipia dėmesį į dalykišką viso 
komiteto darbą, kurį jis atliko 
nagrinėdamas gautas peticijas dėl Ispanijos 
pakrančių valdymo įstatymo (isp. Ley de 
Costas), tiek kalbant apie faktų nustatymo 
vizito rezultatus ir išvadas, tiek apie 
bendradarbiavimą su peticijų pateikėjais ir 
atsakingomis nacionalinės valdžios 
institucijomis; primena, kad komitetas, 
siekdamas išsamiau išnagrinėti šį sudėtingą 
klausimą ir palaikyti ryšius su daugybe 
susijusių peticijų pateikėjų, įsteigė 
specialią ad hoc darbo grupę; pabrėžia, kad 
būtina veiksmingai reglamentuoti 
pakrančių apsaugą, tačiau pažymi, kad 
Pakrančių įstatymas neatitinka siekiamų 
tikslų, nes daromas neigiamas poveikis 
istoriniam paveldui ir tradicinėms 
bendruomenėms, nukenčia pakrančių 
kaimų gyventojai, kurie visada tausiai 
gyveno šalia jūros ir jos ekosistemų; 
primena, kad tiek nuosavybės teisių, tiek 
aplinkos apsaugos srityse dar liko 
neišspręstų klausimų, iš kurių keletą dabar 
nagrinėja Ispanijos Konstitucinis Teismas; 
prašo Komisijos toliau aktyviai stebėti šį 
klausimą;

Or. en
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Pakeitimas 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. 
vasario mėn. vykusį faktų nustatymo vizitą 
į Galisiją su peticijų pateikėjais ir regiono 
valdžios institucijomis buvo surengtos 
išsamios diskusijos tinkamų nuotekų 
valymo įrenginių stokos šiame regione 
klausimu, nes ši problema daro poveikį 
vietos žmonių sveikatai ir ekonominei 
veiklai, vykdomai tam tikrose nuosėdomis 
ir atliekomis, kurių sudėtyje yra cheminių 
medžiagų, keliančių pavojų aplinkai ir, 
galbūt, tam tikrose vietovėse vykdomai 
jūrų gėrybių produktų gamybai, užterštose 
vietovėse; pripažįsta, kad valdžios 
institucijos įsipareigojo aktyviau spręsti 
šias problemas ir kad Vigo mieste statomi 
nauji nuotekų valymo įrenginiai;

14. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. 
vasario mėn. vykusį faktų nustatymo vizitą 
į Galisiją su peticijų pateikėjais ir regiono 
valdžios institucijomis buvo surengtos 
išsamios diskusijos tinkamų nuotekų 
valymo įrenginių stokos šiame regione 
klausimu, nes ši problema daro poveikį 
vietos žmonių sveikatai ir ekonominei 
veiklai, vykdomai tam tikrose nuosėdomis 
ir atliekomis, kurių sudėtyje yra cheminių 
medžiagų, keliančių pavojų žmonių 
sveikatai, aplinkai ir, galbūt, tam tikrose 
vietovėse vykdomai jūrų gėrybių produktų 
gamybai, užterštose vietovėse; tikisi, kad 
valdžios institucijos tvirtai įsipareigos
aktyviau spręsti šias problemas ir kad
visose susijusiose vietovėse bus 
veiksmingai įgyvendinami integruoti 
nuotekų valymo planai ir pradės veikti 
tam reikalingi įrenginiai; apgailestauja 
dėl užsitęsusios ir neefektyvios vizito 
išvadų rengimo procedūros;

Or. en

Pakeitimas 43
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. 
vasario mėn. vykusį faktų nustatymo vizitą 
į Galisiją su peticijų pateikėjais ir regiono 
valdžios institucijomis buvo surengtos 
išsamios diskusijos tinkamų nuotekų 
valymo įrenginių stokos šiame regione 

14. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. 
vasario mėn. vykusį faktų nustatymo vizitą 
į Galisiją su peticijų pateikėjais ir regiono 
valdžios institucijomis buvo surengtos 
išsamios diskusijos tinkamų nuotekų 
valymo įrenginių stokos šiame regione 
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klausimu, nes ši problema daro poveikį 
vietos žmonių sveikatai ir ekonominei 
veiklai, vykdomai tam tikrose nuosėdomis 
ir atliekomis, kurių sudėtyje yra cheminių 
medžiagų, keliančių pavojų aplinkai ir, 
galbūt, tam tikrose vietovėse vykdomai 
jūrų gėrybių produktų gamybai, užterštose 
vietovėse; pripažįsta, kad valdžios 
institucijos įsipareigojo aktyviau spręsti 
šias problemas ir kad Vigo mieste statomi 
nauji nuotekų valymo įrenginiai;

klausimu, nes ši problema daro poveikį 
vietos žmonių sveikatai ir ekonominei 
veiklai, vykdomai tam tikrose nuosėdomis 
ir atliekomis, kurių sudėtyje yra cheminių 
medžiagų, keliančių pavojų aplinkai ir, 
galbūt, tam tikrose vietovėse vykdomai 
jūrų gėrybių produktų gamybai, užterštose 
vietovėse; pripažįsta, kad valdžios 
institucijos įsipareigojo aktyviau spręsti 
šias problemas ir kad Vigo mieste statomi 
nauji nuotekų valymo įrenginiai; 
apgailestauja, kad prie ataskaitos nebuvo 
pridėta atskira dviejų delegacijos narių 
nuomonė;

Or. en

Pakeitimas 44
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. 
vasario mėn. vykusį faktų nustatymo vizitą 
į Galisiją su peticijų pateikėjais ir regiono 
valdžios institucijomis buvo surengtos 
išsamios diskusijos tinkamų nuotekų 
valymo įrenginių stokos šiame regione 
klausimu, nes ši problema daro poveikį 
vietos žmonių sveikatai ir ekonominei 
veiklai, vykdomai tam tikrose nuosėdomis 
ir atliekomis, kurių sudėtyje yra cheminių 
medžiagų, keliančių pavojų aplinkai ir, 
galbūt, tam tikrose vietovėse vykdomai 
jūrų gėrybių produktų gamybai, užterštose 
vietovėse; pripažįsta, kad valdžios 
institucijos įsipareigojo aktyviau spręsti 
šias problemas ir kad Vigo mieste statomi 
nauji nuotekų valymo įrenginiai;

14. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. 
vasario mėn. vykusį faktų nustatymo vizitą 
į Galisiją su peticijų pateikėjais ir regiono 
valdžios institucijomis buvo surengtos 
išsamios diskusijos tinkamų nuotekų 
valymo įrenginių stokos šiame regione 
klausimu, nes ši problema daro poveikį 
vietos žmonių sveikatai ir ekonominei 
veiklai, vykdomai tam tikrose nuosėdomis 
ir atliekomis, kurių sudėtyje yra cheminių 
medžiagų, keliančių pavojų aplinkai ir, 
galbūt, tam tikrose vietovėse vykdomai 
jūrų gėrybių produktų gamybai, užterštose 
vietovėse; 

Or. en
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Pakeitimas 45
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. primena, kad pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 202 straipsnio 2 dalį Peticijų 
komitetas gali ne tik pateikti plenariniam 
posėdžiui su teisės aktų leidyba 
nesusijusius pranešimus savo iniciatyva 
peticijose keliamais klausimais, bet ir 
trumpus pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl 
kurių turi būti balsuojama plenariniame 
posėdyje dėl skubių klausimų, kaip 
neseniai Taranto plieno gamyklos ILVA 
atveju; toliau šiuo konkrečiu atveju 
perspėja dėl labai pablogėjusios su 
aplinkos sąlygomis ir vietos gyventojų 
sveikata susijusios padėties ir ragina 
Komisiją iki galo pasinaudoti turimomis 
priemonėmis, kad Italijos valdžios 
institucijos nedelsiant pradėtų laikytis ES 
aplinkosaugos teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. mano, kad labai svarbu, jog šis 
komitetas, nagrinėdamas konkrečius 
klausimus, naudotųsi kitomis veiklos 
formomis, pavyzdžiui, teiktų Parlamento 
narių klausimus, į kuriuos per plenarinius 
posėdžius atsakoma žodžiu; primena, kad 
šios priemonės yra tiesioginė 

17. mano, kad labai svarbu, jog šis komitetas, 
nagrinėdamas konkrečius klausimus, 
naudotųsi kitomis veiklos formomis, 
pavyzdžiui, teiktų Parlamento narių 
klausimus, į kuriuos per plenarinius posėdžius 
atsakoma žodžiu; primena, kad šios 
priemonės yra tiesioginė parlamentinės kitų 
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parlamentinės kitų ES institucijų ir įstaigų 
kontrolės forma; atkreipia dėmesį į tai, kad 
2013 m. komitetas devynis kartus 
pasinaudojo šia savo teise ir pateikė 
klausimus dėl, pavyzdžiui, negalios, 
gyvūnų gerovės, atliekų valdymo ir 
Europos piliečių iniciatyvos;

ES institucijų ir įstaigų kontrolės forma; 
atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. komitetas 
devynis kartus pasinaudojo šia savo teise ir 
pateikė klausimus dėl, pavyzdžiui, negalios, 
gyvūnų gerovės, atliekų valdymo ir Europos 
piliečių iniciatyvos; labai apgailestauja, kad 
keletas komiteto pasiūlytų iniciatyvų kelis 
mėnesius rengiamos diskusijoms 
plenariniame posėdyje, taigi dėl jų negalima 
pasisakyti ir išgirsti aiškaus Komisijos 
atsakymo į nuolat keliamus ES piliečiams 
rūpimus klausimus;

Or. en

Pakeitimas 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pripažįsta, kad peticijų pateikėjai ir 
toliau daugiausia peticijų teikia aplinkos 
apsaugos klausimais, taip pabrėždami, kad 
valstybės narės vis dar nepakankamai 
įgyvendina šios srities teisės aktus; pažymi, 
kad daug peticijų yra susijusios su 
visuomenės sveikata, pavyzdžiui, su 
atliekų tvarkymu, vandens sauga, 
branduoline energija ir saugomais 
gyvūnais; atkreipia dėmesį į tai, kad daug 
peticijų pateikta dėl naujų ir būsimų 
projektų, kurie kelia didesnį pavojų 
pirmiau minėtoms sritims; primena, kad, 
nors valstybės narės siekia išspręsti šiuos 
klausimus, akivaizdu, jog vis dar esama 
kliūčių, trukdančių rasti ilgalaikį 
sprendimą;

19. pripažįsta, kad peticijų pateikėjai ir toliau 
daugiausia peticijų teikia aplinkos apsaugos 
klausimais, taip pabrėždami, kad valstybės 
narės vis dar nepakankamai įgyvendina šios 
srities teisės aktus; pažymi, kad daug peticijų 
yra susijusios su visuomenės sveikata, 
pavyzdžiui, su atliekų tvarkymu, vandens 
sauga, branduoline energija ir saugomais 
gyvūnais; atkreipia dėmesį į tai, kad daug 
peticijų pateikta dėl naujų ir būsimų projektų, 
kurie kelia didesnį pavojų pirmiau minėtoms 
sritims; pabrėžia, kad svarbu, jog valstybės 
narės visas Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvos nuostatas įgyvendintų tinkamai, 
tiek formaliai, tiek turinio požiūriu, ir
primena, kad valstybėms narėms siekiant
išspręsti šiuos klausimus neabejotinai būtina
rasti ilgalaikį sprendimą;

Or. en
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Pakeitimas 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. ragina Peticijų komitetą toliau 
nagrinėti organizacijos „Equal Rights 
Trust“ teismo praktikos poveikį Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
51 straipsnio aiškinimui ir jo pasekmes, 
susijusias su peticijomis, ir svarstyti 
klausimą, su kokiomis faktinėmis 
kliūtimis susiduria ES piliečiai, kai 
norima gauti patikimą pagrindinių 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
numatytų klausimų aiškinimą bylose prieš 
nacionalinius teismus kreipiantis į 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl 
prejudicinio sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 49
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pripažįsta, kad peticijų pateikėjai ir 
toliau daugiausia peticijų teikia aplinkos 
apsaugos klausimais, taip pabrėždami, kad 
valstybės narės vis dar nepakankamai 
įgyvendina šios srities teisės aktus; pažymi, 
kad daug peticijų yra susijusios su 
visuomenės sveikata, pavyzdžiui, su 
atliekų tvarkymu, vandens sauga, 
branduoline energija ir saugomais 
gyvūnais; atkreipia dėmesį į tai, kad daug 
peticijų pateikta dėl naujų ir būsimų 
projektų, kurie kelia didesnį pavojų 
pirmiau minėtoms sritims;

19. pripažįsta, kad peticijų pateikėjai ir 
toliau daugiausia peticijų teikia aplinkos 
apsaugos klausimais, taip pabrėždami, kad 
valstybės narės vis dar nepakankamai 
įgyvendina šios srities teisės aktus; pažymi, 
kad daug peticijų yra susijusios su 
visuomenės sveikata, pavyzdžiui, su 
atliekų tvarkymu, vandens sauga, 
branduoline energija ir saugomais 
gyvūnais; atkreipia dėmesį į tai, kad daug 
peticijų pateikta dėl naujų ir būsimų 
skalūnų dujų gavybos arba naftos 
žvalgymo projektų, kurie kelia didesnį 



PE528.021v03-00 32/44 AM\1017554LT.doc

LT

pavojų pirmiau minėtoms sritims;

Or. en

Pakeitimas 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. palankiai vertina tai, kad 2012 m. 
balandžio 1 d. buvo įgyvendinta Europos 
piliečių iniciatyva, taip pat tai, kad buvo 
užregistruota pirmoji Europos piliečių 
iniciatyva, skirta Europos jaunimo 
politikai, – „Fraterinty 2020“ ir neseniai 
sėkmingai pradėta Europos piliečių 
iniciatyva dėl teisės į vandenį; mano, kad 
Europos piliečių iniciatyva yra pirmoji 
tarptautinė dalyvaujamosios demokratijos 
priemonė, kuria piliečiams suteikiama 
galimybė aktyviai dalyvauti rengiant ES 
politikos kryptis ir teisės aktus; dar kartą 
patvirtina esąs įsipareigojęs dalyvauti 
rengiant sėkmingų Europos piliečių 
iniciatyvų viešus klausymus aktyviai 
dalyvaujant visiems susijusiems 
Parlamento komitetams; pabrėžia, kad 
siekiant patobulinti procedūras ir kartu 
sumažinti biurokratiją bei kitas kliūtis 
reikia nuolat peržiūrėti Europos piliečių 
iniciatyvų padėtį; 

20. palankiai vertina tai, kad 2012 m. 
balandžio 1 d. buvo įgyvendinta Europos 
piliečių iniciatyva, taip pat tai, kad buvo 
užregistruota pirmoji Europos piliečių 
iniciatyva, skirta Europos jaunimo 
politikai, – „Fraterinty 2020“ ir neseniai 
sėkmingai pradėta Europos piliečių 
iniciatyva dėl teisės į vandenį; mano, kad 
Europos piliečių iniciatyva yra pirmoji 
tarptautinė dalyvaujamosios demokratijos 
priemonė, kuria piliečiams suteikiama 
galimybė aktyviai dalyvauti rengiant ES 
politikos kryptis ir teisės aktus; dar kartą 
patvirtina esąs įsipareigojęs dalyvauti 
rengiant sėkmingų Europos piliečių 
iniciatyvų viešus klausymus aktyviai 
dalyvaujant visiems susijusiems 
Parlamento komitetams; pabrėžia, kad 
siekiant patobulinti procedūras ir kartu 
sumažinti biurokratiją bei kitas kliūtis 
reikia nuolat peržiūrėti Europos piliečių 
iniciatyvų padėtį; supranta, kad pirmųjų 
sėkmingų Europos piliečių iniciatyvų 
pirmųjų klausymų Parlamente, 
vyksiančių 2014 m., rezultatai bus labai 
svarbūs nustatant aukštus procedūrinius 
standartus ir patenkinant piliečių 
lūkesčius dėl šios teisės įgyvendinimo 
ateityje, ir įsipareigoja teikti prioritetą 
dalyvavimo proceso veiksmingumui 
užtikrinti;
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Pakeitimas 51
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. palankiai vertina Komisijos sprendimą 
2013-uosius paskelbti Europos piliečių metais, 
suteikiant ES piliečiams vertingos 
informacijos ir formuojant jų supratimą apie 
savo teises ir apie jiems prieinamas 
demokratines priemones, kuriomis jie gali 
ginti šias teises; mano, kad Europos piliečių 
metais reikėtų plačiai skleisti informaciją apie 
naujas Europos piliečių iniciatyvas, taip 
pateikiant aiškias ir suprantamas gaires, kad 
didelis nepriimtinų iniciatyvų skaičius būtų 
sumažintas iki nepriimtinų peticijų lygio;

21. palankiai vertina Komisijos sprendimą 
2013-uosius paskelbti Europos piliečių 
metais, suteikiant ES piliečiams vertingos 
informacijos ir formuojant jų supratimą 
apie savo teises ir apie jiems prieinamas 
demokratines priemones, kuriomis jie gali 
ginti šias teises; mano, kad Europos 
piliečių metais reikėtų plačiai skleisti 
informaciją apie naujas Europos piliečių 
iniciatyvas, taip pateikiant aiškias ir 
suprantamas gaires, kad didelis nepriimtinų 
iniciatyvų skaičius būtų sumažintas iki 
nepriimtinų peticijų lygio; yra įsitikinęs, 
kad peticijoms skirtas interneto portalas 
yra konkretus ir vertingas Parlamento 
Europos indėlis stiprinant Europos 
pilietybę;

Or. en

Pakeitimas 52
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. ragina Komisiją kaip Sutarčių 
sergėtoją užtikrinti, kad bus išspręsta šiuo 
metu nepakankamo ES teisės aktų 
įgyvendinimo problema, išryškinama 
įvairiose EP pateiktose peticijose, ir taip 
sudarytos sąlygos ES piliečiams 
visapusiškai naudotis savo teisėmis; 
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Pakeitimas 53
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. apgailestauja, kad Europos Sąjungos 
piliečiai, naudodamiesi judėjimo laisve, ir 
toliau neretai patiria problemų, susijusių su 
valdžios institucijų netinkamai taikomais 
vidaus rinkos teisės aktais;

23. apgailestauja, kad Europos Sąjungos 
piliečiai, naudodamiesi judėjimo laisve, ir 
toliau neretai patiria problemų, susijusių su 
valdžios institucijų netinkamai taikomais 
ES teisės aktais; apgailestauja, kad kai 
kurių ES valstybių narių piliečiai negali 
visapusiškai naudotis su judėjimo laisve 
susijusiomis teisėmis; atkreipia dėmesį į 
tai, kad iš Belgijos buvo deportuoti šimtai 
Ispanijos, Rumunijos ir Bulgarijos 
piliečių, nes ši valstybė narė nusprendė 
panaikinti jų kaip teisėtai gyvenančių 
asmenų statusą;

Or. en

Pakeitimas 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23a. apgailestauja, kad faktų nustatymo 
misijų ataskaitos ir kiti dokumentai 
pastaruoju metu nebuvo verčiami į ES 
oficialiąsias kalbas, ypač peticijų 
pateikėjų nacionalines kalbas; 
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Pakeitimas 55
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24a. laikosi nuomonės, kad ombudsmenas 
turėtų būti de facto nepriklausomas, t. y. 
jo statusas turėtų būti sulygintas su 
teisėjo; mano, kad toks nepriklausomas 
vaidmuo, kai ombudsmenas yra 
akivaizdžiai nešališkas, labiau atitinka 
visuomenės lūkesčius; pabrėžia, kad 
siekiant užtikrinti tinkamą piliečių teisių 
gynimą svarbu ir ateityje išsaugoti 
obmudsmeno institucijos nešališkumą ir 
nepolitiškumą;

Or. en

Pakeitimas 56
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Paantraštė prieš 25 dalį

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Naujos galimybės ir ryšiai su kitomis 
institucijomis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 57
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. atkreipia dėmesį į tai, kad šioje 
paskutinėje su teisėkūra nesusijusioje 
rezoliucijoje buvo galima pateikti naujų 
pasiūlymų, kaip, didinant informuotumą 
apie šį komitetą kaip apie kontrolės 
komitetą, būtų galima užtikrinti, kad jo 
veikla Parlamente būtų svarbesnė; ragina 
naujai išrinktus Peticijų komiteto narius 
paskirti komiteto metinius pranešėjus 
svarbiausių Europos Sąjungos peticijų 
pateikėjams rūpimų politikos krypčių 
klausimais; ragina kitus Parlamento 
komitetus, siekiant stebėti, ar valstybėse 
narėse tinkamai perkeliami ir įgyvendinami 
Europos Sąjungos teisės aktai, į šį procesą 
dažniau įtraukti Peticijų komitetą, kaip 
nuomonę dėl pranešimų ir kitų priemonių 
įgyvendinimo teikiantį komitetą; pabrėžia, 
kad, atsižvelgiant į vis didėjantį gaunamų 
peticijų skaičių ir į su jomis susijusius 
įsipareigojimus, svarbu naudotis 
Parlamento komiteto įgaliojimų 
neutralumo panaikinimo statusu; ragina per 
Europos Parlamento plenarinę sesiją 
daugiau laiko skirti diskusijoms Europos 
Sąjungos piliečių pateiktų peticijų ir 
Peticijų komiteto darbo klausimais;

25. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
didinant informuotumą apie šį komitetą 
kaip apie kontrolės komitetą užtikrinti, kad 
jo veikla Parlamente būtų svarbesnė; ragina 
naujai išrinktus Peticijų komiteto narius 
paskirti komiteto metinius pranešėjus 
svarbiausių Europos Sąjungos peticijų 
pateikėjams rūpimų politikos krypčių 
klausimais; ragina kitus Parlamento 
komitetus, siekiant stebėti, ar valstybėse 
narėse tinkamai perkeliami ir įgyvendinami 
Europos Sąjungos teisės aktai, į šį procesą 
dažniau įtraukti Peticijų komitetą, kaip 
nuomonę dėl pranešimų ir kitų priemonių 
įgyvendinimo teikiantį komitetą, taip pat, 
persvarstant galiojantį acquis, 
pasinaudoti šio komiteto indėliu, 
atsižvelgiant į praktinę patirtį, sukauptą 
daugelį metų nagrinėjant konkrečius 
atvejus, susijusius su įvairių sričių ES 
teisės aktais; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
vis didėjantį gaunamų peticijų skaičių ir į 
su jomis susijusius įsipareigojimus, svarbu 
naudotis Parlamento komiteto įgaliojimų 
neutralumo panaikinimo statusu; ragina per 
Europos Parlamento plenarinę sesiją 
daugiau laiko skirti diskusijoms Europos 
Sąjungos piliečių pateiktų peticijų ir 
Peticijų komiteto darbo klausimais;

Or. en

Pakeitimas 58
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. atkreipia dėmesį į tai, kad šioje 
paskutinėje su teisėkūra nesusijusioje 
rezoliucijoje buvo galima pateikti naujų 

25. atkreipia dėmesį į tai, kad šioje 
paskutinėje su teisėkūra nesusijusioje 
rezoliucijoje buvo galima pateikti naujų 
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pasiūlymų, kaip, didinant informuotumą 
apie šį komitetą kaip apie kontrolės 
komitetą, būtų galima užtikrinti, kad jo 
veikla Parlamente būtų svarbesnė; ragina 
naujai išrinktus Peticijų komiteto narius 
paskirti komiteto metinius pranešėjus 
svarbiausių Europos Sąjungos peticijų 
pateikėjams rūpimų politikos krypčių 
klausimais; ragina kitus Parlamento 
komitetus, siekiant stebėti, ar valstybėse 
narėse tinkamai perkeliami ir įgyvendinami 
Europos Sąjungos teisės aktai, į šį procesą 
dažniau įtraukti Peticijų komitetą, kaip 
nuomonę dėl pranešimų ir kitų priemonių 
įgyvendinimo teikiantį komitetą; pabrėžia, 
kad, atsižvelgiant į vis didėjantį gaunamų 
peticijų skaičių ir į su jomis susijusius 
įsipareigojimus, svarbu naudotis 
Parlamento komiteto įgaliojimų 
neutralumo panaikinimo statusu; ragina per 
Europos Parlamento plenarinę sesiją 
daugiau laiko skirti diskusijoms Europos 
Sąjungos piliečių pateiktų peticijų ir 
Peticijų komiteto darbo klausimais;

pasiūlymų, kaip, didinant informuotumą 
apie šį komitetą kaip apie kontrolės 
komitetą, būtų galima užtikrinti, kad jo 
veikla Parlamente būtų svarbesnė; ragina 
naujai išrinktus Peticijų komiteto narius 
paskirti komiteto metinius pranešėjus 
svarbiausių Europos Sąjungos peticijų 
pateikėjams rūpimų politikos krypčių 
klausimais ir stiprinti bendradarbiavimą 
su kitais Parlamento komitetais, 
sistemingai kviečiant jų narius (pvz., 
elektroniniu paštu) į Peticijų komitete 
vykstančias diskusijas, kurios susijusios 
su atitinkamos srities teisėkūros 
kompetencija; ragina kitus Parlamento 
komitetus, siekiant stebėti, ar valstybėse 
narėse tinkamai perkeliami ir įgyvendinami 
Europos Sąjungos teisės aktai, į šį procesą 
dažniau įtraukti Peticijų komitetą, kaip 
nuomonę dėl pranešimų ir kitų priemonių 
įgyvendinimo teikiantį komitetą; pabrėžia, 
kad, atsižvelgiant į vis didėjantį gaunamų 
peticijų skaičių ir į su jomis susijusius 
įsipareigojimus, svarbu naudotis 
Parlamento komiteto įgaliojimų 
neutralumo panaikinimo statusu; ragina per 
Europos Parlamento plenarinę sesiją 
daugiau laiko skirti diskusijoms Europos 
Sąjungos piliečių pateiktų peticijų ir
Peticijų komiteto darbo klausimais;

Or. en

Pakeitimas 59
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. pabrėžia būtinybę stiprinti Peticijų 
komiteto bendradarbiavimą su kitomis ES 
institucijomis ir įstaigomis, taip pat su 
valstybių narių nacionalinės valdžios 

26. pabrėžia būtinybę stiprinti Peticijų 
komiteto bendradarbiavimą su kitomis ES 
institucijomis ir įstaigomis, taip pat su 
valstybių narių nacionalinės valdžios 
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institucijomis; mano, kad tai svarbu 
siekiant stiprinti struktūrinį dialogą ir 
nuolatinį bendradarbiavimą su valstybėmis 
narėmis, ypač su nacionalinių parlamentų 
peticijų komitetais; mano, kad užmezgus 
tokią partnerystę bus galima geriausiai 
keistis patirties ir praktikos pavyzdžiais, o 
Europos Parlamentas galiausiai geriau 
supras Europos Sąjungos piliečiams 
rūpimus klausimus; palankiai vertina tai, 
kad įsteigtas Airijos Irachto Jungtinis 
tyrimų, priežiūros ir peticijų komitetas, ir 
naudingus ryšius, kuriuos jis, siekdamas 
būti dar naudingesnis piliečiams, šiais 
metais užmezgė su Europos Parlamentu; 
pažymi, kad šiuo metu kitų valstybių narių 
parlamentai svarsto peticijų komitetų arba 
panašių organų steigimo galimybes ir kad 
kai kurie iš jų taiko kitokias peticijų 
nagrinėjimo procedūras;

institucijomis; mano, kad tai svarbu 
siekiant stiprinti struktūrinį dialogą ir 
nuolatinį bendradarbiavimą su valstybėmis 
narėmis, ypač su nacionalinių parlamentų 
peticijų komitetais, pvz., reguliariai 
rengiant susitikimus su visų nacionalinių 
peticijų komitetų pirmininkais; mano, kad 
užmezgus tokią partnerystę bus galima 
geriausiai keistis patirties ir praktikos 
pavyzdžiais, užtikrinti sistemingesnę ir 
veiksmingesnę peticijų perdavimo 
kompetentingoms institucijoms ir 
įstaigoms praktiką, o Europos Parlamentas 
galiausiai geriau supras Europos Sąjungos 
piliečiams rūpimus klausimus; palankiai 
vertina tai, kad įsteigtas Airijos Irachto 
Jungtinis tyrimų, priežiūros ir peticijų 
komitetas, ir naudingus ryšius, kuriuos jis, 
siekdamas būti dar naudingesnis 
piliečiams, šiais metais užmezgė su 
Europos Parlamentu; pažymi, kad šiuo 
metu kitų valstybių narių parlamentai 
svarsto peticijų komitetų arba panašių 
organų steigimo galimybes ir kad kai kurie 
iš jų taiko kitokias peticijų nagrinėjimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 60
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina Komisiją tinkamai pripažinti, 
kad stebinti veiksmingą ES teisės aktų 
įgyvendinimą peticijų vaidmuo yra 
svarbus, nes peticijomis dažnai pirmiausia 
parodoma, kad valstybės narės vėluoja 
įgyvendinti teisines priemones; ragina 
Europos Parlamentą savo 
Tarpinstituciniame susitarime su Komisija 
rekomenduoti sutrumpinti jos atsakymų į 

27. ragina Komisiją tinkamai pripažinti, 
kad stebinti veiksmingą ES teisės aktų 
įgyvendinimą peticijų vaidmuo yra 
svarbus, nes peticijomis dažnai pirmiausia 
parodoma, kad valstybės narės vėluoja 
įgyvendinti teisines priemones; ragina 
Europos Parlamentą savo 
Tarpinstituciniame susitarime su Komisija 
rekomenduoti sutrumpinti jos atsakymų į 
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komiteto prašymus teikimo terminą, taip 
pat nuolat informuoti Peticijų komitetą apie 
tiesiogiai su peticijomis susijusių 
pažeidimų nagrinėjimo procedūrų eigą;

komiteto prašymus teikimo terminą, taip 
pat nuolat informuoti Peticijų komitetą apie 
tiesiogiai su peticijomis susijusių 
pažeidimų nagrinėjimo procedūrų eigą; 
kadangi Europos institucijos apskritai turi 
teikti daugiau informacijos ES piliečiams 
ir skaidriau dirbti, kad būtų įveiktas vis 
labiau pastebimas demokratijos 
trūkumas;

Or. en

Pakeitimas 61
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. ragina valstybes nares aktyviai teikti 
atsakymus į peticijas, susijusias su ES 
teisės aktų įgyvendinimu ir jų vykdymo 
užtikrinimu, ir mano, kad valstybių narių 
atstovų dalyvavimas Peticijų komiteto 
posėdžiuose ir aktyvus bendradarbiavimas 
su jo nariais yra labai svarbūs; yra 
pasiryžęs toliau glaudžiai bendradarbiauti 
ir palaikyti ryšius su ES institucijomis ir 
piliečiais;

28. pabrėžia, kad Peticijų komiteto veiklai 
itin svarbus glaudus valstybių narių 
bendradarbiavimas; skatina valstybes 
nares aktyviai teikti atsakymus į peticijas, 
susijusias su ES teisės aktų įgyvendinimu 
ir laikymusi, ir mano, kad valstybių narių 
atstovų dalyvavimas Peticijų komiteto 
posėdžiuose ir aktyvus bendradarbiavimas 
su jo nariais yra labai svarbus; yra 
pasiryžęs toliau glaudžiai bendradarbiauti 
ir palaikyti ryšius su ES institucijomis ir 
piliečiais;

Or. en

Pakeitimas 62
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. ragina Peticijų komitetui 
priklausančius Europos Parlamento 
narius patvirtinti galutines vidaus 
taisykles, kad būtų užtikrinamas 
didžiausias komiteto darbo 
veiksmingumas ir atvirumas, ir pateikti 
pasiūlymus atitinkamai pakeisti Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisykles, kad 
būtų sutvirtintos jų nuolatinės per visą 
septintąją kadenciją dėtos pastangos 
patobulinti darbo metodus; ragina 
Peticijų komitetą patvirtinti aiškius 
galutinius peticijų procedūrų terminus, 
kad būtų paspartintas peticijų 
nagrinėjimo Europos Parlamente 
procesas ir kad visa procedūra taptų dar 
skaidresnė ir demokratiškesnė; pabrėžia, 
kad būtų galima nustatyti apibrėžtą 
peticijų nagrinėjimo procedūrą nuo jų 
užregistravimo iki nagrinėjimo Europos 
Parlamente pabaigos, panašią į esamus 
teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusių 
dokumentų rengimo terminus; primena, 
kad faktų nustatymo vizitai yra viena iš 
pagrindinių Peticijų komiteto atliekamo 
tyrimo priemonių, todėl būtina skubiai 
persvarstyti atitinkamas taisykles, kad 
naujai išrinkti Parlamento nariai galėtų 
vykti veiksmingų vizitų ir nedelsdami 
pateikti peticijų pateikėjams ir komitetui 
savo išvadas ir rekomendacijas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 63
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Paantraštė prieš 30 dalį
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Darbo metodai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. ragina Peticijų komitetui 
priklausančius Europos Parlamento 
narius patvirtinti galutines vidaus 
taisykles, kad būtų užtikrinamas 
didžiausias komiteto darbo 
veiksmingumas ir atvirumas, ir pateikti 
pasiūlymus atitinkamai pakeisti Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisykles, kad 
būtų sutvirtintos jų nuolatinės per visą 
septintąją kadenciją dėtos pastangos 
patobulinti darbo metodus; ragina 
Peticijų komitetą patvirtinti aiškius 
galutinius peticijų procedūrų terminus, 
kad būtų paspartintas peticijų 
nagrinėjimo Europos Parlamente 
procesas ir kad visa procedūra taptų dar 
skaidresnė ir demokratiškesnė; pabrėžia, 
kad būtų galima nustatyti apibrėžtą 
peticijų nagrinėjimo procedūrą nuo jų 
užregistravimo iki nagrinėjimo Europos 
Parlamente pabaigos, panašią į esamus 
teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusių 
dokumentų rengimo terminus; primena, 
kad faktų nustatymo vizitai yra viena iš 
pagrindinių Peticijų komiteto atliekamo 
tyrimo priemonių, todėl būtina skubiai 
persvarstyti atitinkamas taisykles, kad 
naujai išrinkti Parlamento nariai galėtų 
vykti veiksmingų vizitų ir nedelsdami 
pateikti peticijų pateikėjams ir komitetui 
savo išvadas ir rekomendacijas;

30. primena, kad faktų nustatymo vizitai 
yra viena iš pagrindinių Peticijų komiteto 
atliekamo tyrimo priemonių, todėl būtina 
skubiai persvarstyti atitinkamas taisykles, 
kad naujai išrinkti Parlamento nariai galėtų 
vykti veiksmingų vizitų ir nedelsdami 
pateikti peticijų pateikėjams ir komitetui 
savo išvadas ir rekomendacijas;
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Or. en

Pakeitimas 65
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. ragina Peticijų komitetui priklausančius 
Europos Parlamento narius patvirtinti 
galutines vidaus taisykles, kad būtų 
užtikrinamas didžiausias komiteto darbo 
veiksmingumas ir atvirumas, ir pateikti 
pasiūlymus atitinkamai pakeisti Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisykles, kad 
būtų sutvirtintos jų nuolatinės per visą 
septintąją kadenciją dėtos pastangos 
patobulinti darbo metodus; ragina Peticijų 
komitetą patvirtinti aiškius galutinius 
peticijų procedūrų terminus, kad būtų 
paspartintas peticijų nagrinėjimo Europos 
Parlamente procesas ir kad visa procedūra 
taptų dar skaidresnė ir demokratiškesnė; 
pabrėžia, kad būtų galima nustatyti 
apibrėžtą peticijų nagrinėjimo procedūrą 
nuo jų užregistravimo iki nagrinėjimo 
Europos Parlamente pabaigos, panašią į 
esamus teisėkūros ir su teisėkūra 
nesusijusių dokumentų rengimo terminus; 
primena, kad faktų nustatymo vizitai yra 
viena iš pagrindinių Peticijų komiteto 
atliekamo tyrimo priemonių, todėl būtina 
skubiai persvarstyti atitinkamas taisykles, 
kad naujai išrinkti Parlamento nariai galėtų 
vykti veiksmingų vizitų ir nedelsdami 
pateikti peticijų pateikėjams ir komitetui 
savo išvadas ir rekomendacijas;

30. ragina Peticijų komitetui priklausančius 
Europos Parlamento narius patvirtinti 
galutines vidaus taisykles, kad būtų 
užtikrinamas didžiausias komiteto darbo 
veiksmingumas ir atvirumas, ir pateikti 
pasiūlymus atitinkamai pakeisti Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisykles, kad 
būtų sutvirtintos jų nuolatinės per visą 
septintąją kadenciją dėtos pastangos 
patobulinti darbo metodus; ragina Peticijų 
komitetą patvirtinti aiškius galutinius 
peticijų procedūrų terminus, kad būtų 
paspartintas peticijų nagrinėjimo Europos 
Parlamente procesas ir kad visa procedūra 
taptų dar skaidresnė ir demokratiškesnė; 
pabrėžia, kad būtų galima nustatyti 
apibrėžtą peticijų nagrinėjimo procedūrą 
nuo jų užregistravimo iki nagrinėjimo 
Europos Parlamente pabaigos, panašią į 
esamus teisėkūros ir su teisėkūra 
nesusijusių dokumentų rengimo terminus; 
mano, kad nustatant šiuos terminus 
turėtų būti sukurta įspėjimo sistema, kuri 
padėtų automatiškai atkreipti narių 
dėmesį į peticijas, dėl kurių ilgą laiką 
nebuvo imtasi jokių veiksmų ir nevyko 
susirašinėjimas, kad seniai gautos 
peticijos neliktų keletą metų nenagrinėtos 
nesant svarbių priežasčių; primena, kad 
faktų nustatymo vizitai yra viena iš 
pagrindinių Peticijų komiteto atliekamo 
tyrimo priemonių, todėl būtina skubiai 
persvarstyti atitinkamas taisykles, kad 
naujai išrinkti Parlamento nariai galėtų 
vykti veiksmingų vizitų ir nedelsdami 
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pateikti peticijų pateikėjams ir komitetui 
savo išvadas ir rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 66
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. palankiai vertina tai, kad atitinkamų 
valstybių narių valdžios institucijos, taip 
pat kiti suinteresuotieji subjektai dalyvauja 
Peticijų komiteto posėdžiuose; pabrėžia, 
kad Peticijų komitetas yra vienintelis 
komitetas, nuolat suteikiantis galimybę 
piliečiams išdėstyti rūpimus klausimus 
tiesiogiai Europos Parlamento nariams ir 
sudarantis sąlygas palaikyti daugiašalį ES 
institucijų, nacionalinės valdžios institucijų 
ir peticijų pateikėjų dialogą; siekdamas 
supaprastinti posėdžių organizavimą ir 
ateityje sumažinti kelionių išlaidas, siūlo 
Peticijų komitetui ir Parlamento 
administracijai išnagrinėti peticijų 
pateikėjų arba valdžios institucijų 
dalyvavimo posėdžiuose naudojantis 
vaizdo konferencijų arba panašiomis 
priemonėmis galimybę;

31. palankiai vertina tai, kad atitinkamų 
valstybių narių valdžios institucijos, taip pat 
kiti suinteresuotieji subjektai dalyvauja 
Peticijų komiteto posėdžiuose; pabrėžia, kad 
Peticijų komitetas yra vienintelis komitetas, 
nuolat suteikiantis galimybę piliečiams 
išdėstyti rūpimus klausimus tiesiogiai Europos 
Parlamento nariams ir sudarantis sąlygas 
palaikyti daugiašalį ES institucijų, 
nacionalinės valdžios institucijų ir peticijų 
pateikėjų dialogą; 

Or. en

Pakeitimas 67
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. pažymi, kad per kadenciją pateikiamų 
peticijų skaičius didėjo, ir tebėra labai 
susirūpinęs, kad nagrinėjant peticijas jų 
registracijos ir priimtinumo nustatymo 
procedūrų vilkinimo ir atsakymo pateikimo 
laikotarpiai vis dar pernelyg ilgi; ragina 
aprūpinti Peticijų komiteto sekretoriatą 
papildomais teisės ekspertais ir jam teikti 
administracinę paramą, kad būtų parengtos 
rekomendacijos dėl peticijų klausimų 
priskyrimo Europos Sąjungos teisės 
kompetencijos sričiai; tikisi, kad pradėjus 
veikti naujajam peticijų interneto portalui 
sumažės abejotinų peticijų, kurios kartais 
užregistruojamos kaip peticijos, teikimo 
atvejų;

32. pažymi, kad per kadenciją pateikiamų 
peticijų skaičius didėjo, ir tebėra labai 
susirūpinęs, kad nagrinėjant peticijas jų 
registracijos ir priimtinumo nustatymo 
procedūrų vilkinimo ir atsakymo pateikimo 
laikotarpiai vis dar pernelyg ilgi; ragina 
aprūpinti Peticijų komiteto sekretoriatą 
papildomais teisės ekspertais ir jam teikti 
administracinę paramą, kad būtų parengtos 
rekomendacijos dėl peticijų klausimų 
priskyrimo Europos Sąjungos teisės 
kompetencijos sričiai; mano, kad šios 
rekomendacijos kartu su peticijų 
santraukomis turi būti pateikiamos 
nariams pirmiausia vien anglų kalba, o į 
visas oficialias kalbas verčiamos tik jas 
paskelbus, kad būtų dar labiau paspartinti 
pirmieji sprendimai dėl priimtinumo;
tikisi, kad pradėjus veikti naujajam peticijų 
interneto portalui sumažės abejotinų 
peticijų, kurios kartais užregistruojamos 
kaip peticijos, teikimo atvejų;

Or. en


