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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad teisė teikti peticiją Europos Parlamentui yra vienas iš esminių Europos 
Sąjungos pilietybės pagrindų, suteikiantis priemones visuomenei aktyviau dalyvauti 
Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese, ir, į tai atsižvelgdamas, pabrėžia labai 
svarbų Peticijų komiteto – kaip veiksmingos jungiamosios grandies tarp piliečių, 
Parlamento ir Komisijos – vaidmenį;

2. ragina Europos Komisiją pripažinti peticijų svarbą stebint, kaip taikoma Europos Sąjungos 
teisė, ir pabrėžia, kad peticijos yra vienas iš pirmų rodiklių, atskleidžiančių su netinkamu 
ES teisės aktų įgyvendinimu susijusias problemas;

3. pakartoja savo ankstesnį prašymą, kad Peticijų komitetui būtų pateikiama aiški 
informacija apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrų tais klausimais, su kuriais taip pat 
susijusios ir dar nagrinėjamos peticijos, etapus;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad daug peticijų gauta klausimais, susijusiais su ekonomikos ir 
socialinės srities krizėmis, taip pat su griežtomis taupymo priemonėmis, dėl kurių gali būti 
trukdoma piliečiams naudotis socialinėmis teisėmis, ir primena, kad Europos Sąjunga 
piliečiams turi teikti didžiausią svarbą ir dirbti dėl jų gerovės;

5. mano, kad, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, ES teisės aktai turi būti dar 
veiksmingesni ir efektyvesni, rezultatai jais turi būti pasiekiami mažiausiomis 
sąnaudomis, subsidiarumo ir proporcingumo principams skiriant visapusišką dėmesį;

6. pabrėžia, kad dėl netinkamo viešojo sektoriaus valdymo piliečiams tenka vis didesnė 
našta; todėl primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų šioje 
srityje siekiant pagerinti šio sektoriaus valdymą ir sumažinti sąnaudas;

7. pabrėžia, kad piliečiai, įmonės ir kiti suinteresuotieji subjektai tikisi paprastos ir 
nuspėjamos reguliavimo sistemos; atkreipia dėmesį į tai, kad perteklinis reguliavimas 
riboja konkurencingumą ir lėtina ekonomikos augimą; taigi, pabrėžia, kad būtina 
sumažinti biurokratiją ir administracinę naštą, ir ragina Komisiją nurodyti teisės aktus, su 
kuriais susijusias reglamentavimo sąnaudas galima sumažinti;

8. primygtinai ragina valstybes nares vengti įmonėms tenkančių nereikalingų administracinių
reikalavimų ir naštos, todėl valstybės narės turėtų aiškiai nustatyti privalomas ES teisės 
aktų nuostatas ir jų įgyvendinimo priemones, kurias nacionaliniu lygmeniu siūlo 
parlamentai, taip pat pateikti paaiškinimus dėl papildomų nuostatų (kurios nenurodytos ES 
teisės aktuose) nustatymo;

9. mano, kad valstybės narės, į savo nacionalinę sistemą perkeldamos ES teisę, turėtų 
kiekybiškai tiksliai perkelti direktyvos nuostatas arba paaiškinti, kodėl mano, jog 
nuostatas, kurios turi būti perkeltos, būtina išplėsti labiau negu reikalaujama pagal 
atitinkamus būtinuosius ES teisės aktais nustatytus reikalavimus;
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10. pabrėžia, kad viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria valstybės narės, yra 
formalūs teisiniai reikalavimai teisės aktų projektų rengimo, teisėkūros, teisės aktų 
planavimo ar priėmimo etapais; pažymi, kad ES teisės aktų perkėlimo procedūra gali 
užsitęsti dar ilgiau, jei šių etapų metu keičiasi vyriausybės sudėtis, be to, problemų taip pat 
kyla dėl to, kad trūksta už direktyvų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę atsakingų 
administravimo institucijų tarnybų veiklos koordinavimo ir jų bendradarbiavimo;

11. prašo pateikti išsamų vertinimą, kokią faktinę naudą teikia skundų teikimo sistemos 
(projektas „EU Pilot“, tinklas SOLVIT ir kt.) ir kokios yra su ja susijusios faktinės 
sąnaudos;

12. pabrėžia, kad pradinis eksperimentinis projekto „EU Pilot“ etapas jau pasibaigė, šiuo metu 
tai yra gerai išbandytas darbo metodas, leidžiantis Komisijai, projekte dalyvaujančioms 
valstybėms narėms ir piliečiams siekti norimų rezultatų; pažymi, kad pagrindinis 
neigiamas šios priemonės aspektas yra su skundų teikėjų dalyvavimu projekte „EU Pilot“ 
ir su visuomenės galimybėmis susipažinti su šiame projekte naudojamais dokumentais 
susiję trūkumai, todėl, taikant teisiškai įpareigojančias priemones, reikėtų priimti aiškias 
taisykles dėl skundų teikėjų dalyvavimo;

13. primygtinai ragina gerinti bendradarbiavimą ir veiksmingumą įgyvendinant projektą 
„EU Pilot“, visų pirma siekiant griežčiau laikytis susitartų pradinių sąlygų ir pagerinti 
Komisijos klausimų ir valstybių narių atsakymų kokybę;

14. primygtinai ragina Komisiją padėti konkuruojančioms nacionalinėms institucijoms 
užtikrinti deramą ES taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų taikymą, taip pat nustatyti 
pagrindinius rizikos veiksnius, trukdančius laiku ir deramai įgyvendinti naujus (ar iš dalies 
pakeistus) teisės aktus, taip pat ragina pateikti rekomendacijas, kokius rizikos mažinimo 
veiksnius reikia numatyti įgyvendinimo planuose; be to, ragina skirti daugiau dėmesio 
plėtojant dvišalį nacionalinių administravimo subjektų ir Komisijos bendradarbiavimą, 
taip pat valstybėms narėms teikiamą kitokio pobūdžio pagalbą;

15. ragina Komisiją per vartotojui patogią duomenų bazę suteikti visuomenei prieigą prie 
informacijos apie pažeidimo nagrinėjimo bylas, pateikiant išsamią informaciją apie 
pažeidimus, susijusius su konkrečiais ES teisės aktais arba konkrečia valstybe nare;

16. mano, kad Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomos taisyklės 
dėl procedūrų, vykdomų prieš pradedant pažeidimų nagrinėjimo procedūras, ir dėl 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrų; šias taisykles reikėtų kurti prieš teisėkūros sprendimų 
priėmimo procesą surengus konsultacijas;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad nuolat mažėja neišnagrinėtų pažeidimo nagrinėjimo bylų 
skaičius; teigiamai vertina tai, kad valstybės narės deda daug pastangų siekdamos pašalinti 
pažeidimus neteismine tvarka.


