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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2011 m. Komisijos pateiktą ES pagrindinių teisių chartijos taikymo 
ataskaitą (COM(2012) 169 final,

– atsižvelgdamas į Parlamento 2010 m. ES pilietybės ataskaitą „Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“1 ,

– kadangi beveik trečdalis Parlamento gautų peticijų yra susijusios su tariamais chartijoje 
numatytų pagrindinių teisių pažeidimais;

Bendrosios nuostatos

1. mano, kad daugelio ES piliečių ir gyventojų, kurie kreipiasi į ES institucijas, kad šios 
pasmerktų pažeidimus, ir ragina saugoti chartija ir Sutartimis puoselėjamas pagrindines 
teises bei Europos vertybes, lūkesčiai dėl siauro kai kurių ES institucijų ES galių ir 
vaidmens pagrindinių teisių srityje supratimo dažnai būna paminami, ir pabrėžia, kad tai 
kelia grėsmę ES, Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, ir visos Sutartimis ir chartija 
grindžiamos ES teisinės sistemos patikimumui2;

2. todėl dar kartą patvirtina, kad ES ir jos institucijų pareiga – gerbti, užtikrinti, saugoti ir 
skatinti pagrindines ES piliečių teises, remiantis chartijos 2 ir 7 straipsniais ir SESV 9–
12 straipsniais, ypač tais atvejais, kai nacionaliniu lygmeniu šios teisės užtikrinamos 
neveiksmingai ir nepakankamai; primena, kad nereikėtų remtis chartijos 51 straipsniu 
siekiant sumažinti chartijos ir jos taikymo svarbą, ir pabrėžia, kad šiuo straipsniu 
nepanaikinamas ES institucijų vaidmuo ir įgaliojimai, susiję su Europos pagrindinių 
demokratinių principų ir vertybių, teisinės valstybės, pilietybės ir lygybės apsauga;

3. primena Parlamento vaidmenį ir atsakomybę ES piliečių atžvilgiu apskritai ir konkrečiai 
vykdant Sutartimi nustatytą peticijų procesą, kuriuo jis įpareigojamas prireikus ir 
remiantis kiekvieno atvejo aplinkybėmis siekti neteisminių teisės gynimo priemonių 
peticijos pateikėjų vardu, kad padėtų piliečiams naudotis savo pagrindinėmis teisėmis, ir 
užtikrinti, kad chartijoje ir Sutartyse numatytos vertybės ir principai būtų taikomi 
tinkamai;

4. ragina valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų saugoti savo piliečių pagrindines teises 
ir primygtinai ragina valstybes nares įgyvendinti Lisabonos sutartimi3 ES duotą pažadą 
pasirašyti Europos žmogaus teisių konvenciją, ir taip, suteikiant ES piliečiams tokias 
pačias teises Sąjungos teisės aktų atžvilgiu, kokiomis jie naudojasi Sąjungos valstybių 
narių atžvilgiu, panaikinti teisinės apsaugos spragas;

Konkretūs klausimai
                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012) 0120.
2 Greitasis Eurobarometro tyrimas Nr. 340, 2 punktas.
3 Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalis.
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5. ragina Tarybą laikytis savo įsipareigojimų pagrindinių teisių atžvilgiu kuo skubiau 
pašalinti 2008 m. liepos 2 d. Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria 
įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, kliūtis; todėl pabrėžia neįgaliųjų, kurie 
stengiasi gyventi kuo įprastesnį gyvenimą, teises ir vaikų teises, ypač tarpvalstybiniuose 
ginčuose dėl globos ir su tėvų lankymo teisėmis susijusiais atvejais;

6. smerkia mažumų diskriminacijos atvejus ir ragina Tarybą imtis efektyvių ir atsakingų 
veiksmų, siekiant remti Sąjungos vertybes valstybių narių, kurios nevisiškai laikosi 
Sutarties įsipareigojimų šiais klausimais, atžvilgiu, ir ragina stiprinti su rasizmu, 
ksenofobija ir homofobija susijusius ES teisės aktus, politiką ir veiksmus;

7. atkreipia dėmesį į daugelyje gaunamų peticijų nuolat minimus žiniasklaidos laisvės 
apribojimus ir ragina Komisiją skirti Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai šios 
srities stebėtojos vaidmenį ir persvarstyti ES teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad būtų 
taikomi bendri žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės standartai;

8. ypač pabrėžia nekilnojamojo turto, kurį piliečiai įsigijo naudodamiesi savo judėjimo ir 
kapitalo judėjimo laisvėmis, nusavinimo nesuteikiant sąžiningos kompensacijos klausimą, 
t. y. daugybės Parlamentui pateikiamų peticijų temą;

9. ragina Komisiją kuo skubiau užtikrinti, kad valstybės narės perkeltų į nacionalinę teisę ir 
tinkamai taikytų Direktyvą 2004/38/EB dėl laisvo piliečių judėjimo, atsižvelgiant į vis 
pateikiamas peticijas dėl problemų, su kuriomis susiduria, inter alia, chartijoje 
užtikrintomis savo teisėmis besinaudojantys, teisėtai ES gyvenantys trečiųjų šalių 
pilietybę turintys sutuoktiniai, registruoti partneriai ir ES piliečių partneriai;

10. primena, kad socialinės apsaugos išmokų, pensijų, sveikatos apsaugos ir profesinės 
kvalifikacijos bei civilinės būklės dokumentų perkeliamumas ir jų galiojimas yra svarbios 
teisės, kuriomis būtų galima užtikrinti, kad piliečiai visapusiškai naudotųsi savo 
pagrindinėmis teisėmis, be kita ko, užbaigus kurti vidaus rinką, tačiau pažymi, kad 
daugelis piliečių vis dar susiduria su sunkumais reikalaudami pripažinti šias teises; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad šios teisės būtų tinkamai gerbiamos, 
taikomos ir plėtojamos;

11. pabrėžia, kad Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmuo nėra tik užtikrinti, kad 
valstybės narės perkeltų teisės aktus į nacionalinę teisę, tačiau taip pat užtikrinti 
visapusišką ir tinkamą teisės aktų taikymą, visų pirma siekiant apsaugoti pagrindines 
piliečių teises; atkreipia dėmesį į teisinį vakuumą, susijusį su piliečių galimybe 
pasinaudoti teise kreiptis į teismą tais atvejais, kai valstybės narės nėra perkėlusios ar per 
vėlai perkėlė su jais tiesiogiai susijusius ES teisės aktus;

12. siūlo į Komisijos metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių įtraukti padėties valstybėse narėse 
vertinimą; pateikia pasiūlymą Parlamentui rengti metinę konferenciją, kurią kartu 
organizuotų Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų bei Peticijų komitetai ir kurioje 
dalyvautų pilietinė visuomenė bei kiti suinteresuotieji subjektai, kuriems tai aktualu;

13. teigiamai vertina Komisijos politiką, kuria siekiama pateikti piliečiams konkrečią su jų 
teisėmis susijusią informaciją ir nurodyti teisinės pagalbos, prieinamos, kai pažeidžiamos 
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jų pagrindinės teisės, galimybes; taip pat pabrėžia, kad tuo Komisija neatleidžiama nuo 
savo institucinės pareigos nagrinėti piliečių skundus dėl galimų pagrindinių teisių 
pažeidimų, įvykdytų ne tik ES ir valstybėms narėms taikant ES teisės aktus, tačiau taip pat 
dėl atvejų, kai valstybėse narėse sistemingai neapsaugomos pagrindinės teisės; ragina 
Komisiją užtikrintai atlikti savo vaidmenį ginti Europos teisinę tvarką, grindžiamą 
demokratija bei pagrindinėmis teisėmis, ir atkreipti atitinkamų valstybių narių dėmesį į 
tokius atvejus; mano, kad Europos Parlamentas, kurio politinė veiklos sritis daug platesnė, 
turėtų aiškiai nurodyti visiems ES piliečiams ir nuolatiniams gyventojams veiksmus, kurių 
imasi, siekdamas užtikrinti ir apginti pagrindines jų teises;

14. ragina Komisiją persvarstyti reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūra, siekiant sustiprinti jos įgaliojimus, vaidmenį ir padidinti 
nepriklausomumą.


