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PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kiekvienas Sąjungos pilietis, taip pat 
kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar 
savo registruotą buveinę turintis fizinis 
arba juridinis asmuo, turi teisę 
individualiai arba kartu su kitais piliečiais 
ar asmenimis bet kuriuo metu pagal 227 
straipsnį pateikti Europos Parlamentui 
peticiją.

Or. en

Pagrindimas

Teisė pateikti peticiją užtikrinama Sutartyje ir ES pagrindinių teisų chartijoje. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Kiekvienas Sąjungos pilietis, taip pat 
kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar 
savo registruotą buveinę turintis fizinis 
arba juridinis asmuo turi teisę kreiptis į 
Europos ombudsmeną su skundu dėl 
netinkamų Sąjungos institucijų, organų, 
tarnybų ar agentūrų administravimo 
atvejų, išskyrus dėl Europos Teisingumo 
Teismo, kai šis vykdo teismo funkcijas.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į SESV 24 straipsnio 3 dalį ir į tai, kad Pagrindinių teisių chartijos 41 
straipsnyje teigiama, jog „kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos 
ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką“.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje teigiama, kad kiekvienas asmuo 
gali kreiptis į Sąjungos institucijas viena 
iš kalbų, kuria surašytos Sutartys, ir jam 
turi būti atsakyta ta pačia kalba.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad „įkurdama Sąjungos 
pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia 
dėmesio savo veikloje skiria žmogui“. 
Chartijos V antraštinėje dalyje nustatytos 
pilietinės teisės, įskaitant 45 straipsnyje 
nustatytą kiekvieno Sąjungos piliečio teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje;

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad įkurdama Sąjungos pilietybę 
ir plėtodama laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, Sąjunga, kuri yra 
grindžiama „nedalomomis ir visuotinėmis 
vertybėmis: žmogaus orumu, laisve, 
lygybe ir solidarumu“, daugiausia dėmesio 
savo veikloje skiria žmogui. Chartijos 
V antraštinėje dalyje nustatytos pilietinės 
teisės, įskaitant 45 straipsnyje nustatytą 
kiekvieno Sąjungos piliečio teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje. Taigi ši teisė nedelsiant turi 
būti suteikta Rumunijos ir Bulgarijos 
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piliečiams.

Or. en

Pagrindimas

Visiems ES piliečiams reikia užtikrinti vienodas teises.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ES piliečiai labai brangina teisę laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių
teritorijoje kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, kylančių iš ES pilietybės. Tai skatina
geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

(8) ES piliečiai labai brangina teisę 
valstybių narių teritorijoje laisvai judėti ir 
apsigyventi, įskaitant darbo ir mokymosi 
tikslais, kaip vieną svarbiausių asmens 
teisių, atsirandančių dėl ES pilietybės. Tai 
skatina geriau suvokti Europos integracijos 
reikšmę bei piliečių dalyvavimą 
formuojant Europos Sąjungą. Savo šalių 
sienas kertantys – į kitas valstybes nares 
keliaujantys ar ten apsistojantys – piliečiai 
sužino, kokios teisės jiems suteikiamos 
pagal ES teisės aktus ir naudojasi jomis. 
Taigi naudojimasis laisvo judėjimo ir 
apsigyvenimo teise padeda paversti 
Sąjungos pilietybę apčiuopiamu kasdienio 
piliečių gyvenimo aspektu;

Or. en

Pagrindimas

Galimybė dirbti ir mokytis kitoje valstybėje narėje yra pagrindinė teisė, atsirandanti dėl 
Sąjungos pilietybės.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių;

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 
pernelyg daug praktinių kliūčių, dažnai 
susiduria su sunkumais dėl savo 
pilietybės, socialinės ir šeiminės padėties 
arba partnerystės, pavyzdžiui, dėl kitų 
valstybių narių jiems taikomų 
administracinių priemonių, 
prieštaraujančių Sąjungos teisei;

Or. en

Pagrindimas

Kartais nacionalinės administracijos nepakankamai informuojamos apie galiojančias ES 
taisykles, susijusias su civilinėmis arba socialinėmis teisėmis. Taip pat piliečius, gyvenančius 
teisiškai registruotose partnerytėse, reikia informuoti apie jų teises judant į kitas valstybes 
nares.
.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Studentų judumas labai remiamas, 
taip pat taikant programą Erasmus. 
Tačiau išlieka kliūčių, ypač dėl 
nepakankamo tarpusavio diplomų ir 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

Or. en
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Pagrindimas

Piliečiai nuolat atkreipia Peticijų komiteto dėmesį į sunkumus, su kuriais jie susiduria 
siekdami, kad kitoje valstybėje narėje būtų pripažinti jų diplomai ir profesinės kvalifikacijos.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai, informacijos sklaidos veikla 
turėtų būti vykdoma visoje Europos 
Sąjungoje;

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai ir trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai 
gyvenantys valstybėje narėje, informacijos 
sklaidos veikla turėtų būti vykdoma visoje 
Europos Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai iš trečiųjų šalių, teisėtai gyvenantys valstybėje narėje, turėtų turėti tokias pačias 
teises, kaip ir Sąjungos piliečiai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Sąjungos piliečius, ypač galinčius 
judėti darbuotojus pasienio regionuose, 
reikėtų informuoti apie Europos darbo 
mobilumo portalą, kuriame jie gali gauti 
informacijos apie Europos užimtumo 
tarnybas (EURES tinklą);

Or. en



PE480.596v01-00 8/13 PA\889583LT.doc

LT

Pagrindimas

Pagrindinis EURES tinklo tikslas – informuoti galinčius judėti darbuotojus ir teikti jiems 
patarimus, susijusius su darbo galimybėmis, gyvenimo ir darbo sąlygomis ES, su darbuotojų 
teisėmis ir darbo galimybėmis kitose valstybėse narėse, ypač pasienio regionuose.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Sąjungos piliečius taip pat reikėtų 
informuoti apie Europos e. teisingumo 
portalą, kuriame teikiama informacija 
apie teisingumo sistemas ir pagerinama 
galimybė kreiptis į teismą visoje Sąjungoje 
22 kalbomis;

Or. en

Pagrindimas

Teisė yra vienas pagrindinių visuomenę formuojančių veiksnių, kuris kuria politinę, 
ekonominę ir socialinę aplinką. Taigi labai svarbu, kad kiekvienas pilietis būtų 
informuojamas apie taikomą teisę.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo palengvinti naudojimąsi 
laisvo judėjimo teise;

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo palengvinti naudojimąsi 
laisvo judėjimo teise, ypač įtraukiant 
pilietinės visuomenės, taip pat 
nevyriausybinių ir visuomeninių 
organizacijų, atstovus;

Or. en
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Pagrindimas

Pilietinė visuomenė yra žmonių balsas ir siekiant pažangos bei vystymosi labai svarbus 
veiksmingas jos dalyvavimas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) už piliečių informavimą apie jų, kaip 
ES piliečių, teises visų pirma atsako pačios 
valstybės narės; ES lygmens veikla papildo 
nacionalinę veiklą, kaip pabrėžta 2008 m. 
spalio 22 d. Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos pasirašytoje politinėje 
deklaracijoje „Europos komunikacinė 
partnerystė“;

(22) už piliečių informavimą apie jų, kaip 
ES piliečių, teises visų pirma atsako pačios 
valstybės narės; ES lygmens veikla papildo 
nacionalinę, regionų ir vietos veiklą, kaip 
pabrėžta 2008 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
pasirašytoje politinėje deklaracijoje 
„Europos komunikacinė partnerystė“;

Or. en

Pagrindimas

Veikla regionų ir vietos lygmenimis ypač svarbi norint, kad informacija pasiektų kuo daugiau 
žmonių.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bet kokią kitą veiklą, išskyrus veiklą, 
finansuojamą iš Europos metų biudžeto, 
ES gali finansuoti pagal dabartines ES 
programas ar iš struktūrinių fondų, visų 
pirma pagal programas „Europa
piliečiams“ ir „Pagrindinės teisės ir 
pilietybė“,

(25) bet kokią kitą veiklą, išskyrus veiklą, 
finansuojamą iš Europos metų biudžeto, 
ES gali finansuoti pagal dabartines ES 
programas ar iš struktūrinių fondų, visų 
pirma pagal programas „Europa 
piliečiams“ ir „Pagrindinės teisės ir 
pilietybė“, programą Erasmus ir 
iniciatyvą „Judus jaunimas“,

Or. en
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Pagrindimas

Švietimo ir mokymo programos, sudarančios galimybę jaunimui mokytis ir dirbti užsienyje, 
sudaro galimybę jiems geriau suvokti, ką reiškia būti Europos piliečiu. Be to, nemažai 
darbdavių teigiamai vertina tokį laikotarpį, praleistą užsienyje, jis padidina jaunimo 
galimybę gauti darbą ir darbo galimybes.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje 
narėje, ir skatinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą pilietiniuose ES politikos 
forumuose;

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje 
narėje, įskaitant darbo ir mokymosi 
tikslais, ir skatinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą pilietiniuose ES politikos 
forumuose, taip pat atkreipti jų dėmesį į 
išliekančias šių teisų įgyvendinimo kliūtis;

Or. en

Pagrindimas

Laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė teisė ir apima ES piliečių teisę dirbti, mokytis ir 
gyventi pasirinktoje valstybėje narėje, tačiau vis dar pasitaiko tam kliūčių.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– parengti tobulesnį informavimo išteklių 
ir veiksmingos komunikacijos tinklą, 
kuriame būtų ir interaktyvių priemonių, ir 
visomis Sąjungos kalbomis pateikti 
informaciją apie Sąjungos mastu 
patvirtintas politikos kryptis ir poveikį 
žmonių asmeniniam bei profesiniam 
gyvenimui;

Or. en
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Pagrindimas

Geresnės komunikacijos ir tinklų technologija padėtų ES piliečiams gauti informaciją apie 
savo teises ir pagerintų jų lankstumą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms;

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms, bendradarbiaujant su vietos, 
regionų ir nacionalinės pilietinės 
visuomenės, taip pat nevyriausybinių ir 
visuomeninių organizacijų, atstovais;

Or. en

Pagrindimas

Pilietinė visuomenė yra žmonių balsas ir siekiant pažangos bei vystymosi labai svarbus 
veiksmingas jos dalyvavimas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konferencijos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi reikšmę 
ir naudą ir apskritai apie ES piliečių teises;

– konferencijos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi reikšmę 
ir naudą ir apskritai apie ES piliečių teises, 
taip pat trečiųjų šalių piliečių, teisėtai 
gyvenančių valstybėje narėje, teises;

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai iš trečiųjų šalių, teisėtai gyvenantys valstybėje narėje, turėtų turėti tokias pačias 
teises, kaip ir Sąjungos piliečiai.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiakalbio tinklo „Europe Direct“ ir 
interneto svetainės „Your Europe“, kurie 
yra svarbūs informacijos apie ES piliečių 
teises centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas;

daugiakalbio tinklo „Europe Direct“, tinklo
EURES ir interneto svetainės „Your 
Europe“, kurie yra svarbūs informacijos 
apie ES piliečių teises centrai, stiprinimas 
ir populiarinimas;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis EURES tinklo tikslas – informuoti galinčius judėti darbuotojus ir teikti jiems 
patarimus, susijusius su darbo galimybėmis, gyvenimo ir darbo sąlygomis ES, su darbuotojų 
teisėmis ir darbo galimybėmis kitose valstybėse narėse, ypač pasienio regionuose.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– problemų sprendimo priemonių, 
pavyzdžiui, SOLVIT, stiprinimas ir 
populiarinimas, kad ES piliečiai galėtų 
geriau naudotis savo teisėmis ir jas 
apsaugoti.

– problemų sprendimo priemonių, 
pavyzdžiui, SOLVIT ir Europos 
Parlamento Peticijų komiteto bei Europos 
ombudsmeno, stiprinimas ir 
populiarinimas siekiant, kad ES piliečiai 
galėtų geriau naudotis savo teisėmis ir jas 
ginti.

Or. en

Pagrindimas

Teisė teikti peticijas užtikrinta Sutartyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje, taip pat kiekvienas 
Sąjungos pilietis gali kreiptis į Europos ombudsmeną su skundu dėl netinkamų Sąjungos 
institucijų administravimo atvejų.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetas
Veiklai, kuri bus vykdoma 2013 m. 
Europos piliečių metais, skirtas 5 mln. 
EUR finansinis paketas.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti pasiūlyme numatytų tikslų būta turėti pakankamą biudžetą.


