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5.3.2014 A7-0131/1 

Pakeitimas  1 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
17 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. 

vasario m÷n. vykusį faktų nustatymo vizitą 

į Galisiją su peticijų pateik÷jais ir regiono 

valdžios institucijomis buvo surengtos 

išsamios diskusijos tinkamų nuotekų 

valymo įrenginių stokos šiame regione 

klausimu, nes ši problema daro poveikį 

vietos žmonių sveikatai ir ekonominei 

veiklai, vykdomai tam tikrose nuos÷domis 

ir atliekomis, kurių sud÷tyje yra cheminių 

medžiagų, keliančių pavojų visuomen÷s 

sveikatai, aplinkai ir, galbūt, tam tikrose 

vietov÷se vykdomai jūrų g÷rybių produktų 

gamybai, užterštose vietov÷se; tikisi, kad 

valdžios institucijos tvirtai įsipareigos 

aktyviau spręsti šias problemas ir kad 

visose susijusiose vietov÷se bus 

veiksmingai įgyvendinami integruoti 

nuotekų valymo planai ir prad÷s veikti 

tam reikalingi įrenginiai; apgailestauja 

d÷l užsitęsusios ir neefektyvios vizito 

išvadų rengimo procedūros; 

apgailestauja, kad prie ataskaitos nebuvo 

prid÷ta atskira dviejų delegacijos narių 

nuomon÷; 

17. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. 

vasario m÷n. vykusį faktų nustatymo vizitą 

į Galisiją su peticijų pateik÷jais ir regiono 

valdžios institucijomis buvo surengtos 

išsamios diskusijos tinkamų nuotekų 

valymo įrenginių stokos šiame regione 

klausimu; patvirtina išvadas ir 

rekomendacijas, išd÷stytas ataskaitoje, 

kurią 2013 m. gruodžio 17 d. patvirtino 

Peticijų komitetas, atsižvelgdamas į tai, 

kad reikia toliau d÷ti pastangas siekiant 

išvalyti ir atgaivinti upių žiotis, d÷l kurių 

buvo rengtas vizitas; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/2 

Pakeitimas  2 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

22. pažymi, kad nenutrūksta piliečių, kurie 

kreipiasi į Parlamentą nor÷dami apginti 

savo teises pagal Sutarties 227 straipsnio ir 

ES pagrindinių teisių chartijos 

51 straipsnio nuostatas ES kompetencijos 

sričiai nepriskiriamose srityse, laiškų 

srautas; ragina rasti geresnius tokių piliečių 

pateikiamų prašymų nagrin÷jimo būdus, 

kartu atsižvelgiant į Parlamento 

įsipareigojimus susirašin÷jimo su piliečiais 

srityje; 

22. pažymi, kad nenutrūksta piliečių, kurie 

kreipiasi į Parlamentą nor÷dami apginti 

savo teises pagal Sutarties 227 straipsnio ir 

ES pagrindinių teisių chartijos 

51 straipsnio nuostatas ES kompetencijos 

sričiai nepriskiriamose srityse, laiškų 

srautas; ragina rasti geresnius tokių piliečių 

pateikiamų prašymų nagrin÷jimo būdus, 

kartu atsižvelgiant į Parlamento 

įsipareigojimus susirašin÷jimo su piliečiais 

srityje; atsižvelgdamas į tai apgailestauja, 

kad atitinkamoms Parlamento tarnyboms 

nepavyko visiškai prižiūr÷ti 

rekomendacijų d÷l piliečių pateikiamų 

prašymų klausimais, kurie nepatenka į ES 

kompetencijos sritį, kaip nurodyta jo 

2012 m. lapkričio 21 d. rezoliucijoje d÷l 

Peticijų komiteto 2011 m. veiklos; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/3 

Pakeitimas  3 
Jarosław Leszek Wałęsa 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

24 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

24. ragina Peticijų komitetą toliau nagrin÷ti 

organizacijos „Equal Rights Trust“ 

teismo praktikos poveikį Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 

straipsnio aiškinimui ir jo pasekmes, 

susijusias su peticijomis, ir svarstyti, su 

kokiomis faktin÷mis kliūtimis susiduria ES 

piliečiai, kai norima gauti patikimą 

pagrindinių Europos Sąjungos teis÷s 

aktuose numatytų klausimų aiškinimą 

bylose prieš nacionalinius teismus 

kreipiantis į Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismą d÷l prejudicinio sprendimo; 

24. ragina Peticijų komitetą toliau nagrin÷ti 

bylos d÷l Graikijos transliavimo 

korporacijos (gr. Ellinikí Radiofonía 

Tileórasi, ERT) poveikį Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 

aiškinimui ir jo pasekmes, susijusias su 

peticijomis, ir svarstyti, su kokiomis 

faktin÷mis kliūtimis susiduria ES piliečiai, 

kai norint gauti patikimą pagrindinių 

Europos Sąjungos teis÷s aktuose numatytų 

klausimų aiškinimą bylose prieš 

nacionalinius teismus kreipiamasi į 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismą d÷l 

prejudicinio sprendimo; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/4 

Pakeitimas  4 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

28. ragina Komisiją siūlyti teis÷s aktus, 

kurie pad÷tų išspręsti civilin÷s būkl÷s 

dokumentų ir jų pasekmių tarpusavio 

pripažinimo valstyb÷se nar÷se klausimus, 

ir tai darant toliau paisyti valstybių narių 

įgyvendinamos socialin÷s politikos; 

28. ragina Komisiją siūlyti teis÷s aktus, 

kurie pad÷tų išspręsti civilin÷s būkl÷s 

dokumentų tarpusavio pripažinimo 

valstyb÷se nar÷se klausimus, paisant 

valstybių narių kompetencijos sričių; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/5 

Pakeitimas  5 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

31 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

31. pripažįsta, kad Vidaus rinkos problemų 

sprendimo tinklo (SOLVIT), kuriame 

nuolat nustatomos ir sprendžiamos su 

vidaus rinkos teis÷s aktų įgyvendinimu 

susijusios problemos, vaidmuo yra svarbus; 

primygtinai ragina stiprinti šią priemonę; 

primena, kad 2013-ieji buvo Europos 

piliečių metai, ir reiškia pagarbą Europos 

Sąjungos ir valstybių narių institucijoms ir 

įstaigoms, kurios šiais metais, 

atsižvelgdamos į Sutartyse išd÷stytus 

principus ir šiame pranešime atskleistas 

faktines aplinkybes, aktyviau informavo 

Europos Sąjungos piliečius ir gyventojus 

apie savo teikiamas paslaugas; 

31. pripažįsta, kad Vidaus rinkos problemų 

sprendimo tinklo (SOLVIT), kuriame 

nuolat nustatomos ir sprendžiamos su 

vidaus rinkos teis÷s aktų įgyvendinimu 

susijusios problemos, vaidmuo yra svarbus; 

primygtinai ragina stiprinti šią priemonę ir 

aktyviau bendradarbiauti su Peticijų 

komitetu ir tinklu SOLVIT; primena, kad 

2013-ieji buvo Europos piliečių metai, ir 

reiškia pagarbą Europos Sąjungos ir 

valstybių narių institucijoms ir įstaigoms, 

kurios šiais metais, atsižvelgdamos į 

Sutartyse išd÷stytus principus ir šiame 

pranešime atskleistas faktines aplinkybes, 

aktyviau informavo Europos Sąjungos 

piliečius ir gyventojus apie savo teikiamas 

paslaugas; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/6 

Pakeitimas  6 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

39 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

39. pažymi, kad per kadenciją pateikiamų 

peticijų skaičius did÷jo, ir teb÷ra labai 

susirūpinęs, kad nagrin÷jant peticijas jų 

registracijos ir priimtinumo nustatymo 

procedūrų vilkinimo ir atsakymo pateikimo 

laikotarpiai vis dar pernelyg ilgi; ragina 

aprūpinti Peticijų komiteto sekretoriatą 

papildomais teis÷s ekspertais ir jam teikti 

administracinę paramą, kad būtų 

parengtos rekomendacijos d÷l peticijų 

klausimų priskyrimo Europos Sąjungos 

teis÷s kompetencijos sričiai; mano, kad, 

norint paspartinti pradinius sprendimus 

d÷l priimtinumo, šios rekomendacijos 

kartu su peticijų santraukomis tur÷tų būti 

pateikiamos nariams pirmiausia vien anglų 

kalba, o į visas oficialias kalbas turi būti 

verčiamos tik jas paskelbus; tikisi, kad 

prad÷jus veikti naujajam peticijų interneto 

portalui sumaž÷s abejotinų peticijų, kurios 

kartais užregistruojamos kaip peticijos, 

teikimo atvejų; 

39. pažymi, kad per kadenciją pateikiamų 

peticijų skaičius did÷jo, ir teb÷ra labai 

susirūpinęs, kad nagrin÷jant peticijas jų 

registracijos ir priimtinumo nustatymo 

procedūrų vilkinimo ir atsakymo pateikimo 

laikotarpiai vis dar pernelyg ilgi; ragina 

atitinkamai aprūpinti Oficialių dokumentų 

pri÷mimo ir paskirstymo skyrių ir Peticijų 

komiteto sekretoriatą papildomais 

administratoriais, turinčiais teisinį 

išsilavinimą, ir parengti rekomendacijas 

d÷l peticijų klausimų priskyrimo Europos 

Sąjungos teis÷s kompetencijos sričiai; 

mano, kad šios rekomendacijos kartu su 

peticijų santraukomis turi būti pateikiamos 

nariams pirmiausia vien anglų kalba, o į 

visas oficialias kalbas turi būti verčiamos 

tik jas paskelbus, taip siekiant dar labiau 

pagreitinti pirmo sprendimo d÷l jų 

priimtinumo pri÷mimą; tikisi, kad prad÷jus 

veikti naujajam peticijų interneto portalui 

sumaž÷s abejotinų peticijų, kurios kartais 

užregistruojamos kaip peticijos, teikimo 

atvejų; 

Or. en 

 

 


