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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad teisė pateikti peticiją Europos Parlamentui tėra apsimestinė priemonė, kuria 
siekiama sudaryti tikrovės neatitinkantį Europos Sąjungos pilietybės koncepcijos ir tuo 
pačiu iš esmės nedemokratinių ir neatskaitingų ES institucijų demokratinio teisėtumo 
įspūdį; atsižvelgdamas į tai, tvirtina, kad nacionaliniu ir ES lygmenimis vykdomos 
informavimo apie Europos Sąjungos veiklos sritis kampanijos yra nepagrįsta propaganda 
siekiant pagerinti vis labiau populiarumą prarandančio Europos projekto įvaizdį; 

2. pakartoja savo ankstesnį prašymą, kad Peticijų komitetui būtų pateikiama aiški 
informacija apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrų tais klausimais, su kuriais susijusios 
dar svarstomos peticijos, etapus;

3. ragina Komisiją pripažinti, kad dabartinis peticijų skaičius rodo blogą padėtį, susijusią su 
ES teisės aktais ir jų įgyvendinimu;

4. mano, kad atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį ir itin dideles ES reglamentavimo 
sąnaudas, būtina nedelsiant drastiškai sumažinti acquis communautaire apimtį, ypač 
užimtumo srityje;

5. pabrėžia, kad piliečiai, įmonės ir kiti suinteresuotieji subjektai tikisi paprastos ir 
nuspėjamos reguliavimo sistemos; taigi atkreipia dėmesį į tai, kad būtina sumažinti 
biurokratiją ir administracinę naštą, ir ragina Komisiją nurodyti teisės aktus, su kuriais 
susijusios reglamentavimo sąnaudos gali būti sumažintos;

6. pažymi, kad 2011 m. valstybės narės buvo įpareigotos į nacionalinę teisę perkelti 
131 direktyvą; atkreipia dėmesį į tai, kad nacionalinėms administravimo institucijoms, 
kurioms jau ir taip tenka didelis krūvis, vis sunkiau išlaikyti didelio teisės aktų skaičiaus 
perkėlimo į nacionalinę teisę tempą; be to, pabrėžia, kad nauji ES teisės aktai kuriami 
greičiau, nei galima juos perskaityti, suprasti ar įgyvendinti;

7. prašo pateikti išsamų vertinimą, kokią faktinę naudą teikia skundų teikimo sistema ir 
kokios yra su ja susijusios faktinės sąnaudos;

8. apgailestauja dėl Komisijos ir valstybių narių vyriausybių užsispyrimo ir nelankstumo, 
pvz., kalbant apie atvejį, susijusį su nuosavybės teisėmis Ispanijoje, kai Europos Sąjungos 
piliečiams iš nemažai šalių daugelį metų buvo neleidžiama naudotis pagrindinėmis 
nuosavybės ir sutartinėmis teisėmis; šis klausimas buvo vėl ir vėl iškeliamas svarstyti 
Peticijų komitete per pastaruosius penkiolika metų, tačiau nei Komisija, nei Ispanijos 
vyriausybė nesiėmė jokių efektyvių veiksmų ir nepasiūlė jokių teisių gynimo priemonių.


