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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2010 m. Peticijų komiteto veiklos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ankstesnes Europos Parlamento rezoliucijas dėl Peticijų komiteto 
svarstymų,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 ir 227 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 10 ir 11 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir 202 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi peticijų procedūra svarbi ir yra suteikti konkretūs įgaliojimai, leidžiantys 
atsakingam komitetui ieškoti sprendimų ir juos siūlyti ES piliečiams, teikiantiems 
peticijas Europos Parlamentui,

B. kadangi būtina skatinti piliečių dalyvavimą Europos Sąjungos sprendimų 
priėmimo procese, kad Europos Sąjungos teisėtumas ir atsakomybė būtų didesni,

C. kadangi Parlamentas tiesiogiai atstovauja ES piliečiams, o teisė teikti peticijas 
suteikia piliečiams galimybę kreiptis į savo atstovus tuo atveju, kai, jų nuomone, 
jų teisės buvo pažeistos,

D. kadangi ES teisės aktų taikymas turi tiesioginį poveikį ES piliečiams ir 
rezidentams, kurie geriausiai gali įvertinti šių aktų veiksmingumą ir trūkumus, taip 
pat pranešti apie klaidas, kurios turi būti ištaisytos siekiant užtikrinti, kad įvairios 
valstybės narės geriau įgyvendintų Bendrijos teisės aktus,

E. kadangi Europos Parlamento Peticijų komitetas privalo nagrinėti šiuos klausimus 
bei teikti piliečiams tinkamiausius sprendimus ir šiuo tikslu toliau stiprina 
bendradarbiavimą su Europos Komisija, Europos ombudsmenu, kitais Parlamento 
komitetais ir ES įstaigomis, agentūromis bei tinklais, taip pat valstybėmis narėmis,

F. tačiau kadangi daug valstybių narių vis dar aktyviai nebendradarbiauja su 
atsakingu komitetu, pavyzdžiui, nedalyvauja komiteto posėdžiuose arba neatsako į 
joms išsiųstus raštus; kadangi tai rodo, jog su institucija nepakankamai 
geranoriškai bendradarbiaujama,

G. tačiau pripažindamas, kad daug valstybių narių tinkamai bendradarbiauja su 
Parlamentu stengdamosi atsakyti į piliečiams nerimą keliančius klausimus, 
pateikiamus vykdant peticijų procedūrą,

H. pripažindamas Komisijos tarnybų, kurios nuolat teikia išankstinius daugelio gautų 
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peticijų vertinimus, įnašą vykdant peticijų procedūrą,

I. kadangi dėl peticijų specifikos ir nagrinėjamų temų įvairovės turi būti stiprinamas 
bendradarbiavimas su kitais Parlamento komitetais prašant pateikti nuomonę, 
būtiną siekiant tinkamai išnagrinėti peticijas,

J. kadangi 2010 m. Parlamentas gavo šiek tiek mažiau peticijų negu 2009 m. 
(2010 m. gavo 1 655 peticijas, 2009 m. – 1 924; peticijų skaičius sumažėjo 14 %),

K. kadangi 2010 m. tinkamai bendradarbiaujant su atsakingomis Parlamento 
tarnybomis nebuvo užregistruotas 91 piliečių pateiktas skundas (4,7 %) nustačius, 
kad jie neatitinka būtinųjų sąlygų, taikomų siekiant skundus laikyti peticijomis, –
taip buvo laikomasi 2009 m. metiniame pranešime pateiktų rekomendacijų 
neregistruoti peticijų, neatitinkančių būtinųjų reikalavimų, 

L. kadangi, atsižvelgiant į 2010 m. nepriimtinomis paskelbtų peticijų skaičių (40 %), 
turi būti toliau stengiamasi geriau informuoti piliečius apie Peticijų komiteto 
kompetencijos sritis ir įvairių ES institucijų funkcijas,

M. kadangi peticijų procedūra gali būti papildomos kitos ES priemonės, kuriomis 
naudojasi piliečiai, pavyzdžiui, galimybė teikti skundus Europos ombudsmenui 
arba Komisijai,

N. kadangi piliečiai turi teisę į greitą ir teisingą žalos atlyginimą išsprendžiant jų 
klausimus ir kadangi Parlamentas keletą kartų prašė Komisiją pasinaudoti savo, 
kaip Sutarties sergėtojos, įgaliojimais, kad būtų reaguojama į ES teisės aktų 
pažeidimus, apie kuriuos pranešė peticijų pateikėjai, ypač kai pažeidimas susijęs 
su ES teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę,

O. kadangi pateikiama daug peticijų, kuriose reiškiamas nerimas dėl ES aplinkos ir 
vidaus rinkos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo, ir kadangi 
Peticijų komitetas anksčiau jau prašė Komisijos, kad stiprintų šios srities kontrolę 
ir užtikrintų didesnį kontrolės veiksmingumą,

P. kadangi, nors Komisija gali tik visapusiškai kontroliuoti, kaip įgyvendinami ES 
teisės aktai nacionalinėms valdžios institucijoms priėmus galutinį sprendimą, 
reikia kuo anksčiau tikrinti, ar vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios 
institucijos teisingai įgyvendina visus atitinkamus Europos Sąjungos teisės 
aktuose numatytus procedūrinius reikalavimus, ypač aplinkos srityje, taip pat 
taikyti atsargumo principą,

Q. kadangi svarbu užkirsti kelią naujai neatitaisomai žalai, patiriamai nykstant 
biologinei įvairovei, ypač tinklui „Natura 2000“ priklausančiose teritorijose, ir 
kadangi valstybės narės yra prisiėmusios įsipareigojimą užtikrinti Buveinių 
direktyvoje (92/43/EEB) ir Paukščių direktyvoje (79/409/EEB) numatytų 
specialios apsaugos teritorijų apsaugą,

R. kadangi peticijose atskleidžiamas ES teisės aktų poveikis kasdieniam ES piliečių 
gyvenimui ir kadangi Europos Parlamentas pripažįsta, jog būtina imtis visų 
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priemonių, reikalingų siekiant geresnių ES piliečių teisių stiprinimo rezultatų,

S. kadangi ankstesniame savo pranešime apie veiklą ir nuomonėje dėl Komisijos 
metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaitos Peticijų komitetas prašė, kad jam 
nuolat būtų teikiama informacija apie su peticijomis susijusių pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrų etapus,

T. atsižvelgdamas į Peticijų komiteto rekomendacijas, pateiktas surengus faktų 
nustatymo misijas Huelvoje (Ispanija), Kampanijos regione (Italija) ir Forarlberge
(Austrija), susijusias su nuodingų atliekų bei komunalinių atliekų tvarkymu ir 
Poveikio aplinkai direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę,

1. tikisi, kad Parlamentas ir Peticijų komitetas aktyviai dalyvaus plėtojant piliečių 
iniciatyvą, kad būtų galima įgyvendinti visus siekiamus tikslus ir būtų užtikrintas 
didesnis ES sprendimų priėmimo proceso skaidrumas, suteikiant piliečiams 
galimybę siūlyti ES teisės aktų patobulinimus, pakeitimus ar papildymus;

2. atkreipia dėmesį į Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją dėl piliečių 
iniciatyvos – naujo dokumento, kuriuo reglamentuojamas ES piliečių 
dalyvavimas;

3. pažymi, kad Parlamentas gauna vykdant kampanijas pateikiamų peticijų su 
daugiau negu milijonu parašų, ir tai rodo jo patirtį, įgytą palaikant ryšius su 
piliečiais, tačiau pabrėžia, kad piliečius būtina informuoti apie šio tipo peticijų ir 
būsimos piliečių iniciatyvos skirtumus;

4. primena, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Pagrindinių teisių chartija tapo 
teisiškai privaloma, ir pabrėžia chartijos svarbą skatinant ES ir valstybių narių 
veiksmus šioje srityje; tikisi, kad ši Chartija padės piliečiams geriau suprasti 
pagrindines teises ir įgyti daugiau žinių apie jas;

5. atsižvelgia į Komisijos komunikatą „Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos 
įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategija“ ir mano, kad žinios apie pagrindines 
teises faktiškai turi būti plečiamos, skatinamos ir gerinamos ne tik ES 
institucijose, bet ir valstybėse narėse, ypač joms įgyvendinant ir praktiškai taikant 
ES teisę;

6. palankiai vertina tai, kad ES prisijungė prie Europos žmogaus teisių konvencijos, 
nes šioje konvencijoje Europos Žmogaus Teisių Teismui suteikiami įgaliojimai 
nagrinėti ES teisės aktus;

7. palankiai vertina tai, kad Komisija 2013 metus paskelbė Europos pilietybės metais
siekdama skatinti diskusijas dėl Europos pilietybės ir informuoti ES piliečius apie 
jų teises,

8. palankiai vertina vieno langelio principo, taikomo piliečiams, norintiems gauti 
informacijos arba pateikti skundą ar ieškinį, įdiegimą portale „Jūsų teisės ES“ ir 
priemones, kurių Komisija ėmėsi siekdama supaprastinti paslaugas visuomenei, 
skirtas piliečiams informuoti Europos mastu apie jų teises ir skundų pateikimo 
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priemones, kuriomis jie gali naudotis pažeidimo atveju; tačiau primena, kad ES 
institucijos privalo teikti daugiau informacijos ir veikti skaidriau;

9. primena Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2009 m. Europos ombudsmeno 
veiklos ir ragina ombudsmeną užtikrinti galimybę gauti informaciją ir teisės į gerą 
valdymą laikymąsi – išankstines būtinas sąlygas, kad piliečiai pasitikėtų 
institucijomis;

10. pažymi, kad 2010 m. gautos peticijos, kaip ir anksčiau, daugiausia susijusios su 
aplinka, pagrindinėmis teisėmis, vidaus rinka ir teisingumu; pažymi, kad 
geografiniu požiūriu dauguma peticijų susijusios su viena valstybe nare – Ispanija 
(16 %) ir su visa ES (16 %), po jų eina Vokietija, Italija ir Rumunija;

11. pripažįsta, kad peticijų pateikėjai atlieka svarbų darbą siekdami apsaugoti ES 
aplinką, nes dauguma peticijų susijusios su poveikio aplinkai vertinimu, gamta, 
nuotekomis, vandens kokybės valdymu, išteklių apsauga, oro kokybe, triukšmu, 
atliekų tvarkymu ir pramoniniais išmetamais teršalais; 

12. pritaria daugelio peticijų pateikėjų išreikštam nerimui dėl Europos Sąjungos 
nesugebėjimo užtikrinti, kad 2010 m. biologinės įvairovės veiksmų planas būtų 
veiksmingai įgyvendinamas, ir palankiai vertina Komisijos komunikatą „ES 
biologinės įvairovės srities tikslo ir vizijos po 2010 m. pasirinktys“;

13. mano, kad siekiant užtikrinti tinkamą Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyvos, Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) direktyvos, Buveinių 
direktyvos ir Paukščių direktyvos įgyvendinimą reikia nustatyti griežtesnes 
taisykles, kurių pagrindas būtų atsakingo Parlamento komiteto rekomendacijos –
su šiuo komitetu Peticijų komitetas pasirengęs glaudžiai bendradarbiauti 
siekdamas užtikrinti, kad piliečiams nerimą keliantys klausimai būtų geriau 
aptariami ateityje vykdant su aplinka susijusius veiksmus;

14. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje nuostatų perkėlimo ir taikymo gairių (COM (2009)313), kuriame 
nurodomos peticijų pateikėjų dažnai įvardijamos problemos, susijusios su šios 
direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę ir jos taikymu kasdieniame piliečių 
gyvenime; 

15. pripažįsta svarbų tinklo SOLVIT vaidmenį – jis dažnai nustato su vidaus rinkos 
taisyklių įgyvendinimu susijusias problemas, apie kurias praneša peticijų 
pateikėjai, ir ragina, kad netinkamai taikant ES teisės aktus apie tai būtų 
informuojamas Parlamento Peticijų komitetas, nes peticijų procedūra gali padėti 
tobulinti teisės aktus;

16. pripažįsta svarbų Komisijos vaidmenį Peticijų komiteto veikloje – šiam komitetui 
nuolat reikalingos specialios Komisijos žinios siekiant įvertinti peticijas, nustatyti 
ES teisės aktų pažeidimus ir rasti sprendimus, ir vertina Komisijos pastangas 
sutrumpinti bendrą atsakymo į Peticijų komiteto prašymus atlikti tyrimą pateikimo 
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laiką (kuris vidutiniškai yra keturi mėnesiai), kad atvejai, apie kuriuos praneša 
piliečiai, galėtų būti išnagrinėti per kuo trumpesnį laiką; 

17. palankiai vertina įvairių Komisijos narių dalyvavimą Parlamento posėdžiuose – jie 
glaudžiai ir veiksmingai bendradarbiavo su Peticijų komitetu užmegzdami 
svarbius piliečių ir ES institucijų ryšius;

18. tačiau apgailestauja, kad Komisija dar nepatenkino keletą kartų pakartotų Peticijų 
komiteto raginimų informuoti jį apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrų, susijusių 
su pradėtomis nagrinėti peticijomis, eigą, nes Komisijos sprendimų dėl pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrų skelbimas kiekvieną mėnesį pagal Sutarties 258 ir 260 
straipsnius nėra tinkamas atsakymas;

19. primena, kad daugeliu atvejų peticijose atskleidžiamos problemos, susijusios su 
ES teisės aktų perkėlimu ir įgyvendinimu, ir pripažįsta, kad pradėjus pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą piliečių problemos nebūtinai išsprendžiamos greitai;

20. ragina Komisiją tinkamai pripažinti peticijų vaidmenį tikrinant praktinį Bendrijos 
teisės įgyvendinimą, nes peticijomis dažnai pirmiausia parodoma, kad valstybės 
narės vėluoja įgyvendinti teisines priemones;

21. palankiai vertina Tarybos dalyvavimą Peticijų komiteto posėdžiuose, tačiau 
apgailestauja, kad šis dalyvavimas netampa aktyvesniu bendradarbiavimu, – tai 
galėtų padėti greičiau išnagrinėti peticijas, kai valstybių narių bendradarbiavimas 
yra labai svarbus;

22. pabrėžia, kad Peticijų komiteto darbui labai svarbus glaudesnis bendradarbiavimas 
su valstybėmis narėmis; 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 yra labai 
svarbus;

23. mano, kad Peticijų komitetas turi palaikyti glaudesnius darbinius santykius su 
atitinkamais valstybių narių regioninių ir nacionalinių parlamentų komitetais ir 
vykdyti informacinę veiklą siekdamas užtikrinti, kad visi komitetai geriau 
suprastų su Europos klausimais susijusias peticijas; 

24. atsižvelgia į tai, kad daug peticijų pateikėjų kreipiasi į Parlamentą norėdami rasti 
klausimų, kurie nepriskiriami ES kompetencijai, pavyzdžiui, su nacionalinių 
teismų sprendimų įgyvendinimu arba įvairių valdžios institucijų pasyvumu 
susijusių klausimų, sprendimus ir siekia, kad tokia padėtis būtų pagerinta 
perduodant šiuos skundus atsakingoms nacionalinėms ar regioninėms valdžios 
institucijoms;

25. pabrėžia, kad peticijos turi būti tvarkomos skaidriai: Parlamente, suteikiant 
tiesioginę prieigą Parlamento nariams prie peticijų archyvų pagal sistemą e-
Petition, ir už jo ribų, sukuriant peticijų pateikėjams skirtą sąveikųjį interneto 
portalą; 
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26. ragina nedelsiant sukurti peticijų pateikėjams skirtą interneto portalą, kuriame 
būtų įdiegtas peticijų pateikėjų registracijos sąveikusis modelis, teikiama 
informacija piliečiams apie Parlamento veiklą, kuria remdamiesi jie galėtų 
sėkmingai pateikti peticiją Parlamentui, teikiamos tinklalapių, kuriuose nurodomi 
kiti alternatyvūs žalos atlyginimo būdai tiek Europos, tiek nacionaliniu mastu, 
nuorodos ir kuo išsamiau apibūdinamos Europos Sąjungos kompetencijos sritys, 
kad nebūtų painiojama ES ir nacionalinė kompetencija; 

27. ragina atsakingas Parlamento administracijos tarnybas aktyviai dirbti su Peticijų 
komitetu, kad būtų rasti tinkamiausi sprendimai, nes tokie ryšiai labai padėtų 
pagerinti Parlamento ir ES piliečių bendravimą ir leistų piliečiams palaikyti 
peticiją arba jos nepalaikyti (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnį);

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Peticijų komiteto pranešimą 
Tarybai, Komisijai, Europos ombudsmenui, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams, taip pat šių parlamentų peticijų komitetams, valstybių narių 
ombudsmenams ar kitoms atitinkamoms atsakingoms įstaigoms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Metiniame 2010 m. pranešime siekiama apžvelgti Peticijų komiteto veiklą; šio 
komiteto darbotvarkė negrindžiama Europos Komisijos teisėkūros programa, bet ją 
sudaro patys piliečiai, naudodamiesi savo teise Europos Parlamentui pateikti peticiją. 

Metiniame pranešime tiksliai ir išsamiai pristatomi Peticijų komiteto darbai. Šiame 
pranešime pateikiami statistiniai duomenys: gautų, baigtų nagrinėti ar komiteto 
nagrinėjamų peticijų skaičius, su peticijomis susijusios šalys ar nagrinėjami 
klausimai. Šie statistiniai duomenys yra svarbi skaičiais pagrįsta komiteto darbo 
vertinimo priemonė. 

Pranešimas papildomas kitais aspektais, pavyzdžiui, aptariami ryšiai su kitomis ES 
institucijomis ir nacionalinės bei regioninės valdžios institucijomis arba instituciniai 
pokyčiai, kurie padarė tiesioginį poveikį komiteto veiklai. 

Galiausiai pažymėtina, kad pranešime nagrinėjama pažanga, pasiekta įgyvendinant 
ankstesnes rekomendacijas dėl šio komiteto darbo gerinimo.

Teisė teikti peticiją Europos Parlamentui: Europos pilietiškumo ramstis 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teisė teikti peticijas Parlamentui įtvirtinta kaip vienas iš 
Europos pilietiškumo ramsčių ir kaip pagrindinė teisė, nurodyta naujosios Sutarties 
227 straipsnyje (buvęs 194 straipsnis), kuriame nustatoma, kad Europos Sąjungos 
piliečiai arba rezidentai – fiziniai ar juridiniai asmenys – turi teisę individualiai arba 
kartu su kitais piliečiais ar asmenimis pateikti Europos Parlamentui peticiją bet kokiu 
reikalu, priklausančiu Sąjungos veiklos sritims ir turinčiu jiems tiesioginį poveikį.

Taigi peticijos – tai priemonė, leidžianti piliečiams išreikšti Parlamentui savo 
susirūpinimą dėl poveikio, kurį jų kasdieniame gyvenime daro įvairios ES politikos 
sritys ir ES teisės aktų nuostatos.

Iš metinių statistinių duomenų matyti, kad dauguma piliečių į Parlamentą kreipiasi 
prašydami padėti spręsti klausimus, susijusius su aplinka, pagrindinėmis teisėmis, 
teisingumu ar vidaus rinka. Kai kurie peticijų pateikėjai kreipiasi į Europos 
Parlamentą norėdami pateikti pasiūlymų dėl Europos Sąjungos politikos sričių 
plėtojimo ir galiausiai apskųsti sprendimus, kuriuos priėmė nacionalinės valdžios 
institucijos, bei skųsdami nacionalinių teismų sprendimus. Tačiau dauguma piliečių 
skundžiasi dėl nepakankamai gerai įgyvendinamų ES teisės aktų, nes teisės aktai 
netinkamai perkelti į nacionalinę teisę, netinkamai įgyvendinami Bendrijos standartai 
arba šie standartai pažeidžiami.

Pagal statistinius duomenis 2010 m. Europos Parlamentas gavo 1 655 peticijas; 
palyginti su 2009 m., šis skaičius sumažėjo 14 % (2009 m. gautos 1 924 peticijos). 
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Galima teigti, kad tai rodo pokytį – pastaraisiais metais gautų peticijų skaičius nuolat 
didėjo. 
2010 m. gautų peticijų statistinių duomenų analizė, palyginti su 2009 m. 
gautomis peticijomis

Peticijų nagrinėjimas Peticijų 
skaičius

% Peticijų 
skaičius

%

2009 2010
Paskelbtos priimtinomis 688 45,9 576 46,9
Paskelbtos nepriimtinomis 812 54,1 653 53,1
Paskelbtos priimtinomis ir baigtos 
nagrinėti

420 Netaik
oma

396 Netaiko
ma

Perduotos komitetui, prašant 
pateikti nuomonę

655 Netaik
oma

562 Netaiko
ma

Perduotos kitoms institucijoms, 
prašant pateikti nuomonę

33 Netaik
oma

25 Netaiko
ma

Perduotos susipažinti kitoms 
institucijoms

207 Netaik
oma

181 Netaiko
ma

Neužregistruotos 4 Netaik
oma

30 Netaiko
ma

Pažymėtina, kad apie 63,3 % 2010 m. gautų peticijų (t. y. 1 049) buvo baigta nagrinėti 
procedūros pradžioje, nes nutarta, kad jos nepriimtinos, arba, nors ir priimtinos, 
peticijų pateikėjams buvo suteikta informacija apie su peticijomis susijusius 
klausimus ir jos baigtos nagrinėti arba perduotos kitiems Europos Parlamento 
komitetams, atsakingiems už peticijose minimus klausimus. Taigi 2010 m. statistiniai 
duomenys vėl labai panašūs į 2009 m. statistinius duomenis – tai galima matyti iš šių 
lentelių.

2009
Procedūros 
eiga

Peticijų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Paskelbtos 
priimtinomis 1 062 56,3

Paskelbtos 
nepriimtinomis 818 43,4

Neužregistruoto
s 6 0,3
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2010
Procedūros 
eiga

Peticijų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Paskelbtos 
priimtinomis 972 58,7

Paskelbtos 
nepriimtinomis 653 39,5

Neužregistruoto
s 30 1,8

Palyginti su 2009 m., pastebimi tam tikri pokyčiai, susiję su šalimis, kurios peticijose 
minimos dažniausiai: 2010 m. pirmą vietą užima Ispanija, išstūmusi Europos Sąjungą, 
kuri jau nebėra pirma; po jų eina Vokietija, Italija, Rumunija, Graikija, Jungtinė 
Karalystė ir Lenkija.
Sąrašo pabaigoje – po Slovėnijos ir Latvijos vėl Liuksemburgas, kaip ir praėjusiais 
metais. 

2009
Šalis Peticijų 

skaičius %

Europos 
Sąjunga 403 18,6

Vokietija 298 13,8
Ispanija 279 12,9
Italija 176 8,1
Rumunija 143 6,6
Lenkija 100 4,6
Kitos šalys 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010
Šalis Peticijų 

skaičius %

Ispanija 288 15,7
Europos 
Sąjunga 285 15,6

Vokietija 273 14,9
Italija 182 9,9
Rumunija 102 5,6
Graikija 71 3,9
Jungtinė 
Karalystė 67 3,7

Lenkija 66 3,6
Kitos šalys 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union



PE462.845v03-00 12/19 PR\866499LT.doc

LT

Kaip jau minėta, ir šiais metais aplinka tebėra peticijų pateikėjų dažniausiai aptariama 
tema, tokių peticijų skaičius ir procentinė dalis padidėjo; po jos eina pagrindinių 
teisių, vidaus rinkos ir teisingumo temos. Pažymėtina, kad labai sumažėjo peticijų, 
susijusių su nuosavybės grąžinimu, palyginti su ankstesniais metais.

2009

Temos Peticijų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Aplinka 228 9,7

Pagrindinės teisės 164 7,0

Teisingumas 159 6,8

Vidaus rinka 142 6,0
Nuosavybė ir 
grąžinimas 133 5,6

Užimtumas 105 4,5

Sveikata 104 4,4

Transportas 101 4,3

Socialiniai reikalai 93 4,0

Švietimas ir kultūra 82 3,5

Kitos temos 1,043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010

Temos Peticijų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Aplinka 245 12,2

Pagrindinės teisės 152 7,6

Vidaus rinka 131 6,5

Teisingumas 125 6,2

Transportas 101 5,0

Sveikata 83 4,1

Socialiniai reikalai 76 3,8

Švietimas ir kultūra 72 3,6
Nuosavybė ir 
grąžinimas 70 3,5

Užimtumas 62 3,1

Kitos temos 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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Taip pat galima pastebėti nedidelių pokyčių, susijusių su peticijų kalba: 2010 m., kaip 
ir 2009 m., peticijų pateikėjų dažniausiai vartojamos kalbos tebebuvo vokiečių ir 
anglų; trečioje ir ketvirtoje vietose yra ispanų ir italų kalbos, nors šiomis kalbomis 
pateiktų peticijų skaičius ir procentinė dalis padidėjo. Paskutines vietas užima 
maltiečių, estų ir slovėnų kalbos.

2009

Kalba Peticijų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Vokiečių 548 28,5

Anglų 343 17,8

Ispanų 237 12,3

Italų 203 10,6

Lenkų 116 6,0

Rumunų 110 5,7

Prancūzų 107 5,6

Kitos kalbos 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Kalba Peticijų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Vokiečių 430 26,0

Anglų 295 17,8

Ispanų 261 15,8

Italų 198 12,0

Prancūzų 100 6,0

Lenkų 86 5,2

Rumunų 72 4,4

Graikų 58 3,5

Kitos kalbos 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Vertinant pagal pilietybę, aktyviausi peticijų pateikėjai tebebuvo vokiečiai, po jų ėjo 
ispanai ir italai, kaip ir 2009 m. Toliau sąraše eina Rumunijos, Lenkijos ir Jungtinės 
Karalystės piliečiai. Paskutinėse vietose – Estijos, Slovėnijos ir Slovakijos piliečiai, 
kurie 2010 m. kartu pateikė dešimt peticijų.

2009
Pagrindinio 
peticijos 
pateikėjo 
pilietybė

Peticijų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Vokietijos 496 25,8
Ispanijos 237 12,3
Italijos 219 11,4
Rumunijos 150 7,8
Lenkijos 131 6,8
Jungtinės 
Karalystės 121 6,3

Prancūzijos 79 4,1
Graikijos 78 4,1
Kitų šalių 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Pagrindinio 
peticijos 
pateikėjo 
pilietybė

Peticijų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Vokietijos 409 24,7
Ispanijos 261 15,7
Italijos 214 12,9
Rumunijos 101 6,1
Lenkijos 94 5,6
Jungtinės 
Karalystės

90 5,4

Prancūzijos 78 4,7
Graikijos 68 4,1
Kitų šalių 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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Kalbant apie peticijų pateikimo būdą, pasitvirtina 2009 m. nustatyta tendencija: 
peticijų pateikėjai vis dažniau peticijas siunčia internetu, o ne įprastu laišku (63,2 % 
2010 m. gautų peticijų atsiųsta el. paštu; 2009 m. – 62,6 %).

2009
Peticijos 
pateikimo 
būdas

Peticijų skaičius %

El. paštas 1 204 62,6

Laiškas 720 37,4

37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Peticijos 
pateikimo 
būdas

Peticijų skaičius %

El. paštas 1 046 63,2

Laiškas 609 36,8

36,80%

63,20%

Letter
e-mail
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Dėl peticijų statuso reikėtų pažymėti, kad didžioji dalis nagrinėjamų peticijų (70,8 %) 
baigiamos nagrinėti per pirmuosius peticijos nagrinėjimo metus; galima patvirtinti, 
kad tik likęs peticijų skaičius nagrinėjamas ilgiau negu ketverius metus. Dėl šių 
peticijų daugeliu atvejų pradedami teismo procesai valstybėse narėse ar pažeidimų 
nagrinėjimo procedūros Teisingumo Teisme arba skundus pateikia Parlamento nariai.

Peticijų statusas
Metai Nagrinėjamos Baigtos nagrinėti
2010 453 27,4 1 172 70,8
2009 270 14 % 1 654 86 %
2008 195 10,3 % 1 691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1 366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1 306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1 593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1 130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1 124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1 305 99,9 %

Nagrinėjant peticijų statistinius duomenis matyti, kad daugiausia peticijų 
nepriimtinomis paskelbiamos dėl to, kad peticijų pateikėjai tebepainioja valstybių 
narių kompetencijos sritis su ES kompetencijos sritimis, taip pat ES institucijas su 
Europos Taryba, ypač su Žmogaus Teisių Teismu. Tai rodo, kad turi būti dar labiau 
stengiamasi geriau informuoti piliečius apie tai, ką reiškia teisė teikti peticiją ir ką 
galima pasiekti pateikus peticiją Parlamentui.

Viena iš priemonių, kuri turėtų būti įgyvendinama, – tai peticijoms skirto interneto 
tinklalapio tobulinimas Europos Sąjungos portale ir Europos Parlamento portale. Taip 
piliečiai, pateikiantys savo peticijas internetu, turėtų visą būtiną informaciją apie 
Parlamento kompetencijos sritis, peticijų vertinimo procesą, Peticijų komiteto darbą ir 
galimybę greičiau gauti sprendimą pasinaudojant kitomis turimomis priemonėmis ir 
nacionaliniu, ir Europos mastu (SOLVIT, EU Pilot, ECC-Net, Europos 
ombudsmenas, nacionaliniai ombudsmenai arba nacionalinių parlamentų peticijų 
komitetai).

Šiame pranešime siekiama pabrėžti tai, kad ES mastu piliečiams būtina taikyti vieno 
langelio principą (toks prašymas pateiktas ankstesniuose pranešimuose), pagal kurį 
jiems būtų teikiamos konsultacijos ieškant sprendimų dėl galimų teisių pažeidimų. Tai 
lieka labai svarbiu tikslu. Europos Komisijos iniciatyva oficialias ir neoficialias 
skundų pateikimo priemones paskelbti interneto svetainės www.europa.eu
tinklalapyje „Jūsų teisės ES“ – svarbus žingsnis siekiant pažangos šioje srityje.
Tačiau turi būti dar geriau aiškinama, kaip atskiriamos oficialios priemonės (skundai 
Europos Komisijai, peticijos Parlamentui, skundai Europos ombudsmenui) nuo 
neoficialių priemonių (SOLVIT, ECC-Net, FIN-Net ir pan.). Piliečiai turi žinoti, kur 
gali gauti ieškomą informaciją, ir reikia palankiai vertinti Komisijos pastangas šioje 
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srityje gerinti galimybes susipažinti, tobulinti informaciją ir didinti pagalbą piliečių 
teisių klausimais, tobulinant portalą „Your Europe“. Vis dėlto pažymėtina, kad šioje 
srityje Europos Parlamentas nepadarė tokios pat pažangos. Peticijų komiteto interneto 
tinklalapio nuoroda jau nepateikiama Parlamento portalo pradžios tinklalapio 
skirsnyje „Sveiki atvykę“, bet antrajame skirsnyje „Parlamentas ir Jūs“. Pilietis turi 
ieškoti, kur siųsti peticiją, ir tai nėra tinkamiausias sprendimas norint skatinti 
sklandžius santykius su piliečiais. Šiuo Parlamento portalo pakeitimu galbūt galima 
paaiškinti, kodėl 2010 m. užregistruotų peticijų skaičius sumažėjo 14 %, palyginti su 
2009 m. pateiktų peticijų skaičiumi, nes Peticijų komitetas internete nebėra taip gerai 
matomas kaip ankstesniais metais.

Santykiai su Europos Komisija

Europos Komisija ir toliau lieka aiški Peticijų komiteto partnerė peticijų nagrinėjimo 
procese, nes Komisijos pareiga – užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų įgyvendinami ir 
jų būtų laikomasi. Abiejų institucijų darbo santykiai apskritai yra geri. Tačiau reikėtų 
sutrumpinti atsakymų į šio komiteto prašymus atlikti tyrimą pateikimo laiką (šiuo 
metu vidutinis atsakymo laikas yra vidutiniškai keturi mėnesiai). Be to, Europos 
Komisija turėtų informuoti Peticijų komitetą apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrų, 
tiesiogiai susijusių su peticijomis, eigą.
Komitetas mano, kad institucijoms tinkamai bendradarbiaujant labai svarbu imtis 
priemonių, kurios leistų Europos Komisijai pranešti Peticijų komitetui bet kokias 
naujienas, susijusias su peticijoje aptariamu pažeidimu.
Reikia paminėti Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Maroso Sefcoviciaus, 
atsakingo už institucijų santykius ir administravimą, dalyvavimą 2010 m. rugsėjo 
29 d. posėdyje, kuriame jis Parlamento nariams pristatė Komisijos pasiūlymą dėl 
Europos piliečių iniciatyvos, taip pat Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane 
Reding dalyvavimą 2010 m. spalio 25 d. posėdyje, kuriame aptarti pilietybės ir vaiko 
teisių klausimai. 

Santykiai su Taryba

Peticijų komitetas palankiai vertina Tarybos dalyvavimą šio komiteto posėdžiuose, 
tačiau apgailestauja, kad šis dalyvavimas netampa aktyvesniu bendradarbiavimu, – tai 
galėtų padėti greičiau išnagrinėti peticijas, kai valstybių narių bendradarbiavimas yra 
labai svarbus.

Santykiai su Europos ombudsmenu. Ombudsmeno dalyvavimas  

Komiteto nariai mano, kad ombudsmenas N. Diamandouros, nagrinėdamas ir 
administruodamas skundus, atlikdamas tyrimus ir pateikdamas išvadas, palaikydamas 
dalykinius santykius su Europos Sąjungos institucijomis ir įstaigomis ir ragindamas 
piliečius naudotis savo teisėmis, susijusiomis su Europos Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, darniai ir energingai naudojosi savo įgaliojimais pranešime aptariamu 
laikotarpiu. 
Komiteto nariai taip pat palankiai vertina puikius ombudsmeno institucijos ir šio 
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komiteto santykius. Ombudsmenas kelis kartus dalyvavo Europos Parlamento Peticijų 
komiteto veikloje: 2010 m. gegužės 4 d. Peticijų komitetui jis pateikė 2009 m. veiklos 
ataskaitą, dalyvavo svarstant projektą dėl rekomendacijos Europos Komisijai dėl 
skundo Nr. 676/2008/RT, o rugsėjo 29 d. dalyvavo aptariant Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos dokumentais pakeitimą. 

2010 m. surengtos faktų nustatymo misijos

 2010 m. vasario 16–18 d. vizitas Huelvoje (Ispanija) siekiant nustatyti faktus, 
susijusius su šiomis peticijomis: Nr. 631/2007, Nr. 1458/2007 ir Nr. 1682/2008 
dėl Huelvos upės taršos.
Šio komiteto rekomendacijos buvo tokios: raginti atnaujinti atsakingų 
nacionalinės valdžios institucijų ir vietos bei regioninės valdžios institucijų ryšius, 
taip pat palaikyti nuolatinį dialogą su piliečiais ir atkurti pasitikėjimą. Valdžios 
institucijos ir suinteresuotosios įmonės turėtų padėti vietoje tikrinti atliekų 
tvarkymo įrenginius. Komiteto nariai mano, kad kuo anksčiau turi būti atliktas 
konkretus išsamesnis tyrimas, susijęs su vietos pramonės sektoriuje dirbančiais 
asmenimis, taip pat atliktas ir viešai paskelbtas konkretus dirvožemio bei vandens 
taršos, įskaitant upių vagas ir baseinus, poveikio vertinimas, kuriuo būtų galima 
naudotis kaip priemone tvarkant atliekas. Bet kokiu atveju visa vietovė turi būti 
išvalyta, kad regionas atitiktų visus galiojančius ES teisės aktus, taip pat turi būti 
nustatytas konkretus tikslas pakartotinai investuoti į vietovę, siekiant sudaryti 
sąlygas užtikrinti tvarų užimtumą ir perkvalifikuoti vietovėje šiuo metu samdomus 
arba anksčiau pasamdytus darbuotojus.

 2010 m. balandžio 28–30 d. Italijos Kampanijos regione surengta faktų nustatymo 
misija, susijusi su peticija Nr. 683/2005 ir kitomis penkiolika peticijų, pateiktų dėl 
atliekų tvarkymo. 
Komitetas rekomendavo: „parengti Integruoto atliekų tvarkymo integruotą planą: 
2010–2013 m. komunalinių atliekų tvarkymo gairės turėtų būti įtrauktos į 
konkretų ir išsamų veiksmų planą, kuriame būtų nustatyti ilgalaikiai ir 
trumpalaikiai tikslai. Į atliekų tvarkymo planą turėtų būti įtrauktas užterštų 
teritorijų valymas, jame taip pat turėtų būti skatinamas mokymas, informavimas ir 
pagalbinės priemonės, kuriomis padedama vietos valdžios institucijoms ir kitoms 
įstaigoms. Planas turėtų būti suderinamas su nacionaline atliekų strategija ir ją 
papildyti. Piliečiai turi dalyvauti ir būti išklausomi; reikia atkurti pasitikėjimą. 
Italijos valdžios institucijos atsakingos už tai, kad būtų suplanuotas ir praktiškai 
įgyvendintas nuoseklus atliekų tvarkymo ciklas. Vis dėlto Peticijų komitetas 
ragina Europos Komisiją atidžiai kontroliuoti Italiją ir jai padėti įgyvendinti ES 
teisės aktus.“ 

 2010 m. rugsėjo 29–spalio 1 d. Forarlbergo (Austrija) miestuose Melau ir 
Damiulyje surengta faktų nustatymo misija, susijusi su peticija Nr. 0672/2007, 
pateikta dėl keturių naujų slidinėjimo keltuvų, įrengtų sujungiant slidinėjimo 
teritorijas.
Komitetas rekomendavo: „raginti Europos Komisiją pareikšti nuomonę dėl 
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Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos perkėlimo į Austrijos teisę, dėl 
teiginio, kad projektas padalytas siekiant išvengti PAV, ir dėl to, kiek priimtinas 
projekto padalijimas laiko, vietos ir teisės aktų požiūriais; paaiškinti, kaip pagal 
ES teisę ir teismų praktiką traktuojamos kompensacinės priemonės ir kaip tai 
perkelta į Austrijos teisę.“

Pagrindinės 2010 m. temos

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Pagrindinių teisių chartija yra 
teisiškai privaloma, o remiantis gautomis peticijomis galima teigti, kad pagrindinės 
teisės – antra pagal svarbą tema, kurią mini peticijų pateikėjai. Tačiau reikia paminėti, 
kad Chartija į pirminę ES teisę integruojama remiantis subsidiarumo principu; tai 
reiškia, kad Pagrindinių teisių chartijos principų laikymąsi užtikrina valstybės narės. 
Taip suteikiama nauja atsakomybė sprendimus priimančioms ir juos 
įgyvendinančioms institucijoms, taip pat valstybėms narėms įgyvendinant ES teisės 
aktus nacionaliniu lygmeniu, ir kad Chartijos nuostatos turi būti tiesiogiai vykdomos 
Europos ir nacionaliniuose teismuose.
Komitetas labai suinteresuotas kuo tiksliau nustatyti Chartijos įgyvendinimo taisykles 
ir nusprendė 2011 m. surengti ekspertų susitikimą šia tema.

2010 m. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė reglamento dėl piliečių 
iniciatyvos projektą; Peticijų komitetas pateikė nuomonę dėl pranešimo, kurį dėl šio 
projekto parengė Konstitucinių reikalų komitetas. Šis komitetas mano, kad Europos 
piliečių iniciatyva taps nauja priemone siekiant į viešų diskusijų darbotvarkę įtraukti 
konkrečius klausimus, nes tai nauja Europos masto dalyvaujamosios demokratijos 
priemonė. Visų pirma buvo siekiama suteikti piliečiams galimybę būti išgirstiems ir 
atkreipti Europos institucijų dėmesį į kai kuriuos svarbius klausimus. Antra, Europos 
piliečių iniciatyva siekiama skatinti tarptautines diskusijas. Komitetas mano, kad 
Europos Parlamentas galės padėti siekti šių tikslų pasinaudodamas visomis 
priemonėmis, kuriomis remiamos piliečių iniciatyvos, ypač rengdamas viešus 
klausymus. Peticijų komitetas nori remti šį procesą ir šiuo tikslu panaudoti didelę 
darbo su piliečiais patirtį.

Išvados

Europos Komisija 2013 metus paskelbė Europos pilietybės metais siekdama skatinti 
diskusijas dėl Europos pilietybės ir informuoti ES piliečius apie jų teises. Peticijų 
komitetas nori prisidėti prie šios iniciatyvos ir padėti piliečiams palaikyti tiesioginį 
ryšį su institucijomis, kuriuo užtikrinama, kad būtų išgirstos konkrečios jų problemos.


