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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi su Sąjungos pilietybe susijusios teisės įtvirtintos Sutartyse ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje; kadangi Lisabonos sutartimi sustiprintas pagrindinių teisių 
taikymas valstybių narių nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamos ES teisės požiūriu; 
kadangi Chartijos 51 straipsnyje pažymima, kad valstybės narės ir Komisija turi gerbti 
šias teises;

B. kadangi beveik trečdalis Parlamento gaunamų peticijų susijusios su tariamu Chartijoje 
nurodytų pagrindinių teisių pažeidimu ir jose gvildenami tokie klausimai, kaip pilietybė, 
keturios laisvės, užimtumas, ekonominės aplinkybės, teisingumo sistemos, balsavimo 
teisės, negalia ir vaiko teisės; kadangi kai kuriose iš šių peticijų keliami klausimai, susiję 
su sveikatos problemomis ir suprastėjusia prieiga prie sveikatos priežiūros ir sveikatos 
priežiūros paslaugų, kaip tiesiogine ekonomikos krizės pasekme; kadangi peticijos – tai 
priemonė piliečiams užtikrinti jų pagrindines teises;

C. kadangi ekonomikos krizė ir bendro pobūdžio priemonės, kurių imtasi jai kilus, taip pat 
paveikė visuotinę prieigą prie kokybiško švietimo, teisę į teisingą ir deramą darbą bei teisę 
į nuosavybę;

D. kadangi Chartijos 21 straipsnyje pripažįstama teisė būti nediskriminuojamam nė vienu 
pagrindu;

1. atsižvelgdamas į tai, kad žmogiškojo orumo pažeisti nevalia, apgailestauja dėl mažumų 
diskriminacijos atvejų; ragina Tarybą liautis blokavus Nediskriminavimo direktyvą, kuria 
siekiama įgyvendinti vienodo požiūrio į žmones nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos principą;

2. pabrėžia, jog Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmuo nėra vien užtikrinti, kad 
valstybės narės perkeltų teisės aktus į nacionalinę teisę, bet taip pat apima visapusišką ir 
teisingą teisės aktų taikymą, ypač siekiant apsaugoti piliečių pagrindines teises; 

3. ragina valstybes nares priimti visas priemones, būtinas užtikrinti, kad būtų atkurtos 
pagrindinės kiekvieno ES piliečio teisės į visuotinę prieigą prie sveikatos priežiūros ir 
švietimo;

4. primena, kad socialinės apsaugos išmokų, pensijų ir sveikatos priežiūros paslaugų 
perkeliamumas svarbus užtikrinant visapusišką pagrindinių teisių ir pilietinių laisvių 
įgyvendinimą, taip pat ir darbuotojų judumo užtikrinimo pagrindu;

5. ragina valstybes nares ir Komisiją siūlant teisės aktus užtikrinti kovos su terorizmu ir 
pagrindinių teisių apsaugos pusiausvyrą;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares daryti viską, kad pagrindinės teisės būtų tinkamai 
gerbiamos, užtikrinamos, taikomos ir toliau plėtojamos.


