
 

AM\1022041LT.doc  PE529.618v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

5.3.2014 A7-0131/7 

Pakeitimas  7 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

H a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ha. kadangi atsižvelgiant į Europos 

regioninių arba mažumų kalbų chartijos 

tikslą, ypač į 2005 m. birželio 13 d. 

Tarybos išvadas, reikia d÷ti daugiau 

pastangų siekiant prireikus skatinti 

atitinkamų valstybių narių ir Parlamento 

administracinius susitarimus norint ES 

piliečiams užtikrinti galimybę veiksmingai 

teikti peticijas; kadangi Parlamentas 

gal÷tų imti pavyzdį iš Tarybos, Komisijos 

ir Regionų komiteto, kurie yra sudarę 

dvišalius susitarimus su valstyb÷mis 

nar÷mis, pavyzdžiui, su Ispanija, taip 

užtikrindamas, kad peticijų pateik÷jai 

valstyb÷s nar÷s sąskaita gautų atsakymą 

savo gimtąja kalba, su sąlyga, kas ši kalba 

yra viena iš atitinkamos teritorijos 

oficialių kalbų; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Pakeitimas  8 

Margrete Auken 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
K dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

K. atsižvelgdamas į tai, kad Peticijų 

komiteto veikla grindžiama tik iš peticijų 

pateik÷jų gaunamais pranešimais ir 

informacija, taip pat jo paties atliekamų 

kiekvieno konkretaus atvejo tyrimų 

rezultatais, kurie prireikus papildomi iš 

Europos Komisijos, valstybių narių arba 

kitų subjektų gautais vertinimais; ir 

kadangi jo darbotvark÷s prioritetai 

nustatomi ir pati darbotvark÷ sudaroma 

remiantis jo narių demokratiškai priimtais 

sprendimais; 

K. atsižvelgdamas į tai, kad Peticijų 

komiteto veikla grindžiama tik iš peticijų 

pateik÷jų gaunamais pranešimais ir 

informacija, taip pat jo paties atliekamų 

kiekvieno konkretaus atvejo tyrimų 

rezultatais, kurie prireikus papildomi iš 

Europos Komisijos, valstybių narių arba 

kitų subjektų gautais vertinimais; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Pakeitimas  9 

Margrete Auken 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
R dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

R. šiomis aplinkyb÷mis primena savo 

poziciją, kurią patvirtino remdamasis 

2012 m. metiniu pranešimu, padaryti 

peticijų procedūrą veiksmingesnę, 

skaidresnę ir nešališką, kartu išsaugant 

Peticijų komiteto narių dalyvavimo teises, 

kad peticijų nagrin÷jimui net ir 

procedūriniu lygmeniu būtų galima 

taikyti teisminę kontrolę; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Pakeitimas  10 

Margrete Auken 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
2 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. yra pasiryžęs padaryti peticijų procedūrą 

veiksmingesnę, skaidresnę ir nešališką, 

kartu apsaugodamas Peticijų komiteto 

narių dalyvavimo teises, kad peticijų 

nagrin÷jimui net ir procedūriniu 

lygmeniu būtų galima taikyti teisminę 

kontrolę; 

2. yra pasiryžęs padaryti peticijų procedūrą 

veiksmingesnę, skaidresnę ir nešališką, 

kartu apsaugodamas Peticijų komiteto 

narių dalyvavimo teises; pabr÷žia, jog 

gaunamų peticijų skaičius kasmet vis 

did÷ja, tod÷l tam, kad būtų užtikrintas 

sklandus peticijų nagrin÷jimas, 

sekretoriatui turi būti nedelsiant skirta 

daugiau žmogiškųjų ir techninių išteklių; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Pakeitimas  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
5 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. pabr÷žia, jog svarbu, kad Komisija 

vykdytų aktyvią steb÷seną ir laiku imtųsi 

prevencinių taisomųjų priemonių, kai yra 

pagrįstų įrodymų, jog įgyvendinant tam 

tikrus suplanuotus ir paskelbtus projektus 

gali būti pažeisti ES teis÷s aktai; yra 

susirūpinęs d÷l dabartin÷s tendencijos, kai 

Komisija vien d÷l procedūrinių priežasčių 

trukdo nagrin÷ti daugelį peticijų iš esm÷s; 

nesutinka su reguliariai teikiamais 

pasiūlymais nutraukti nemažai su 

peticijomis susijusių bylų nesant tinkamų 

tyrimų išvadų ir mano, kad tai 

nesuderinama su Komisijai skirtu itin 

svarbiu Sutarčių serg÷tojos vaidmeniu; 

ragina skirti dar daugiau d÷mesio ir imtis 

atitinkamų veiksmų, ypač tais peticijų 

pateik÷jų nurodytais atvejais, kurie susiję 

su galimais pačios Komisijos ES teis÷s 

aktų pažeidimais, pvz., tokioje srityje kaip 

visuomen÷s teis÷ tur÷ti galimybę 

susipažinti su dokumentais, kurią 

garantuoja Orhuso konvencija; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Pakeitimas  12 

Margrete Auken 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
13 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. pripažįsta, kad 2013 m. daug peticijų 

pateik÷jų išreišk÷ nerimą d÷l akivaizdžios 

neteisyb÷s, patiriamos Danijoje vykdant 

administracines ir teismines procedūras, 

susijusias su t÷vų gyvenimu skyrium arba 

santuokos nutraukimu ir tolesne mažų 

vaikų globa; pažymi, kad šioje srityje, 

kalbant apie skirtingų valstybių piliečių 

poras, yra akivaizdžių diskriminavimo d÷l 

pilietyb÷s pavyzdžių, kai sutuoktinis 

atitinkamos valstyb÷s nar÷s, kurioje 

vykdoma teismo procedūra, pilietis 

vertinamas palankiau negu asmuo, kuris 

n÷ra tos valstyb÷s pilietis, o tai turi sunkių 

ir dažnai labai neigiamų bei dramatiškų 

padarinių vaiko teis÷ms; šiomis 

aplinkyb÷mis atkreipia d÷mesį į sunkius 

tiek peticijos pateik÷jo, tiek vaiko 

pagrindinių teisių pažeidimus; pažymi, kad 

Peticijų komitetas, siekdamas tiesiogiai 

ištirti tokias pretenzijas tais atvejais, kai 

pad÷tis atrodo itin sud÷tinga, sureng÷ faktų 

nustatymo vizitą į Daniją; pažymi, kad 

keletas atvejų nustatyta ir kitose 

valstyb÷se, ypač (ypatingai atvejais, 

susijusiais su Vokietijos vaiko teisių 

apsaugos tarnybos Jugendamt veikla) 

Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtin÷je 

Karalyst÷je; 

13. pripažįsta, kad 2013 m. daug peticijų 

pateik÷jų išreišk÷ nerimą d÷l akivaizdžios 

neteisyb÷s, patiriamos įvairiose valstyb÷se 

nar÷se vykdant administracines ir 

teismines procedūras, susijusias su t÷vų 

gyvenimu skyrium arba santuokos 

nutraukimu ir tolesne mažų vaikų globa; 

pažymi, kad šioje srityje, kalbant apie 

skirtingų valstybių piliečių poras, yra 

akivaizdžių diskriminavimo d÷l pilietyb÷s 

pavyzdžių, kai sutuoktinis atitinkamos 

valstyb÷s nar÷s, kurioje vykdoma teismo 

procedūra, pilietis vertinamas palankiau 

negu asmuo, kuris n÷ra tos valstyb÷s 

pilietis, o tai turi sunkių ir dažnai labai 

neigiamų bei dramatiškų padarinių vaiko 

teis÷ms; šiomis aplinkyb÷mis atkreipia 

d÷mesį į sunkius tiek peticijos pateik÷jo, 

tiek vaiko pagrindinių teisių pažeidimus; 

pažymi, kad Peticijų komitetas, siekdamas 

tiesiogiai ištirti tokias pretenzijas tais 

atvejais, kai pad÷tis atrodo itin sud÷tinga, 

sureng÷ faktų nustatymo vizitą į Daniją; 

pažymi, kad keletas atvejų nustatyta ir 

kitose valstyb÷se, ypač (ypatingai atvejais, 

susijusiais su Vokietijos vaiko teisių 

apsaugos tarnybos Jugendamt veikla) 

Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtin÷je 

Karalyst÷je; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Pakeitimas  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
1 paantrašt÷ 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Naujos galimyb÷s ir ryšiai su kitomis 

institucijomis 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Pakeitimas  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
2 paantrašt÷ 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Darbo metodai Išbraukta. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Pakeitimas  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
36 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 36a. laikosi nuomon÷s, kad Europos 

ombudsmenas tur÷tų būti de facto 
nepriklausomas, kad gal÷tų tinkamai ir 

objektyviai ginti piliečių teises; mano, kad 

toks nepriklausomas vaidmuo, kai 

ombudsmenas n÷ra akivaizdžiai šališkas, 

labiau atitinka visuomen÷s lūkesčius; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Pakeitimas  16 

Margrete Auken 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
37 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

37. ragina Peticijų komitetui 

priklausančius Europos Parlamento narius 

patvirtinti galutines vidaus taisykles, kad 

būtų užtikrinamas didžiausias komiteto 

darbo veiksmingumas ir atvirumas, ir 

pateikti pasiūlymus atitinkamai pakeisti 

Europos Parlamento darbo tvarkos 

taisykles, kad būtų sutvirtintos jų 

nuolatin÷s per visą septintąją kadenciją 

d÷tos pastangos patobulinti darbo 

metodus; ragina Peticijų komitetą 

patvirtinti aiškius galutinius peticijų 

procedūrų terminus, kad būtų 

paspartintas peticijų nagrin÷jimo Europos 

Parlamente procesas ir kad visa procedūra 

taptų dar skaidresn÷ ir demokratiškesn÷; 

pabr÷žia, kad būtų galima nustatyti 

apibr÷žtą peticijų nagrin÷jimo procedūrą 

nuo jų užregistravimo iki nagrin÷jimo 

Europos Parlamente pabaigos, panašią į 

esamus teis÷kūros ir su teis÷kūra 

nesusijusių dokumentų rengimo 

terminus; mano, kad nustatant šiuos 

terminus tur÷tų būti sukurta įsp÷jimo 

sistema, kuri pad÷tų automatiškai 

atkreipti narių d÷mesį į peticijas, d÷l kurių 

ilgą laiką nebuvo imtasi jokių veiksmų ar 

nevyko susirašin÷jimas, kad seniai gautos 

peticijos neliktų keletą metų nenagrin÷tos 

nesant svarbių priežasčių; primena, kad 

faktų nustatymo vizitai yra viena iš 

37. ragina Europos Parlamento narius 

užtikrinti didžiausią komiteto darbo 

atvirumą, kad visa procedūra taptų dar 

skaidresn÷ ir demokratiškesn÷; primena, 

kad faktų nustatymo vizitai yra viena iš 

pagrindinių Peticijų komiteto atliekamo 

tyrimo priemonių siekiant nedelsiant 

pateikti peticijų pateik÷jams ir komitetui 

išvadas ir rekomendacijas; 
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pagrindinių Peticijų komiteto atliekamo 

tyrimo priemonių, tod÷l būtina skubiai 

persvarstyti atitinkamas taisykles, kad 

naujai išrinkti Parlamento nariai gal÷tų 

vykti veiksmingų vizitų ir nedelsdami 

pateikti peticijų pateik÷jams ir komitetui 

savo išvadas ir rekomendacijas; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Pakeitimas  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
38 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

38. palankiai vertina tai, kad atitinkamų 

valstybių narių valdžios institucijos, taip 

pat kiti suinteresuotieji subjektai dalyvauja 

Peticijų komiteto pos÷džiuose; pabr÷žia, 

kad Peticijų komitetas yra vienintelis 

komitetas, nuolat suteikiantis galimybę 

piliečiams išd÷styti rūpimus klausimus 

tiesiogiai Europos Parlamento nariams ir 

sudarantis sąlygas palaikyti daugiašalį ES 

institucijų, nacionalin÷s valdžios institucijų 

ir peticijų pateik÷jų dialogą; siekdamas 

supaprastinti pos÷džių organizavimą ir 

ateityje sumažinti kelionių išlaidas, siūlo 

Peticijų komitetui ir Parlamento 

administracijai išnagrin÷ti peticijų 

pateik÷jų arba valdžios institucijų 

dalyvavimo pos÷džiuose naudojantis 

vaizdo konferencijų arba panašiomis 

priemon÷mis galimybę; 

38. palankiai vertina tai, kad atitinkamų 

valstybių narių valdžios institucijos, taip 

pat kiti suinteresuotieji subjektai dalyvauja 

Peticijų komiteto pos÷džiuose; pabr÷žia, 

kad Peticijų komitetas yra vienintelis 

komitetas, nuolat suteikiantis galimybę 

piliečiams išd÷styti rūpimus klausimus 

tiesiogiai Europos Parlamento nariams ir 

sudarantis sąlygas palaikyti daugiašalį ES 

institucijų, nacionalin÷s valdžios institucijų 

ir peticijų pateik÷jų dialogą; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Pakeitimas  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
Verts/ALE 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 

aprūpinti Peticijų komiteto sekretoriatą 

papildomais teis÷s ekspertais ir jam teikti 

administracinę paramą; tikisi, kad prad÷jus 

veikti naujajam peticijų interneto portalui 

sumaž÷s abejotinų peticijų, kurios kartais 

užregistruojamos kaip peticijos, teikimo 

atvejų; 

Or. en 

 

 


