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5.3.2014 A7-0131/19 

Pakeitimas  19 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 

Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

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

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
D konstatuojamoji dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

D. atsižvelgdamas į tai, kad teis÷ teikti 

peticijas padeda Europos Parlamentui 

geriau reaguoti į Sąjungos piliečių ir 

gyventojų problemas ir kartu yra žmon÷ms 

skirta atvira, demokratiška ir skaidri jų 

skundų nagrin÷jimo neteismine tvarka, 

jeigu tai teis÷ta ir pagrįsta, priemon÷, ypač 

kai tie skundai susiję su Europos Sąjungos 

teis÷s aktų įgyvendinimo problemomis; 

kadangi peticijose suteikiama vertingos 

informacijos teis÷s aktų leid÷jams ir 

vykdomosioms įstaigoms tiek ES, tiek 

nacionaliniu lygmeniu; 

D. atsižvelgdamas į tai, kad teis÷ teikti 

peticijas padeda Europos Parlamentui 

geriau reaguoti į Sąjungos piliečių ir 

gyventojų problemas ir kartu gali būti 

žmon÷ms skirta atvira, demokratiška ir 

skaidri jų skundų nagrin÷jimo neteismine 

tvarka, jeigu tai teis÷ta ir pagrįsta, 

priemon÷, ypač kai tie skundai susiję su 

Europos Sąjungos teis÷s aktų 

įgyvendinimo problemomis; kadangi 

peticijose suteikiama vertingos 

informacijos teis÷s aktų leid÷jams ir 

vykdomosioms įstaigoms tiek ES, tiek 

nacionaliniu lygmeniu; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Pakeitimas  20 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

F a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Fa. kad pateikiama vis daugiau peticijų, 

demaskuojančių rezultatus neoliberalių 

griežtų taupymo priemonių, kurios 

įtvirtintos vadinamuosiuose trejeto 

susitarimo memorandumuose, ypač kaip 

vadinamųjų nacionalinių reformų planų 

dalis, ekonomikos valdymo dokumentų 

rinkinyje bei Europos semestre ir kurių 

poveikis pablog÷s d÷l fiskalinio susitarimo 

bei kurios prisideda prie socialin÷s ir 

ekonomin÷s kriz÷s didinimo kai kuriose 

silpnesn÷s ekonomikos šalyse, sukeldamos 

civilizacinio masto socialinį regresą; 

kadangi d÷l šios politikos mažinami 

darbuotojų atlyginimai, maž÷ja valstybių 

vidaus paklausa ir mokesčių įplaukos, 

ardomos socialin÷s apsaugos sistemos ir 

labai mažinamos viešosios investicijos; 

kadangi d÷l tų priežasčių vis blog÷ja 

darbininkų klas÷s šeimų gyvenimas, ypač 

moterų, vaikų ir toms socialin÷ms 

grup÷ms priklausančių imigrantų, kurie 

yra pagrindin÷s skurdo, nedarbo ir 

nesaugių bei menkai apmokamų darbo 

vietų augimo aukos; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Pakeitimas  21 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. apgailestauja, kad d÷l griežto taupymo 

politikos, kurią ES primet÷ valstyb÷ms 

nar÷ms, labiau nei bet kada ribojamos 

Europos Sąjungos piliečių galimyb÷s 

naudotis pagrindin÷mis teis÷mis, ypač 

teise į maistą, sveikatos priežiūrą, švietimą 

ir būstą; mano, kad būtina skubiai 

užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą 

ES sprendimų pri÷mimo procese; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/22 

Pakeitimas  22 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 8a. nurodo, kad, atsižvelgiant į gautas 

peticijas, teis÷s į būstą įgyvendinimas turi 

poveikio kitų pagrindinių teisių 

įgyvendinimui; laikosi nuomon÷s, kad 

teis÷ į būstą tur÷tų būti įgyvendinama 

garantuojant, kad piliečiai ir šeimos 

tur÷tų deramą būstą, kuris atitinka jų 

poreikius ir užtikrina jų gerovę, 

privatumą ir gyvenimo kokybę, tokiu būdu 

padedant pasiekti socialinį teisingumą ir 

kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu; 

ragina ES valstyb÷se nar÷se nedelsiant 

nustatyti iškeldinimo iš namų 

moratoriumą, taip pat reglamentuoti 

įsipareigojimų įvykdymo turto perdavimu 

(lot. datio in solutum) praktikos 
nustatymą (kur jos n÷ra) arba paskelbti 

nepaprastąją pad÷tį būstų sektoriuje tais 

atvejais, kai reikia užtikrinti teisę į būstą, 

ir priimti kitas panašias priemones; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Pakeitimas  23 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

23 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

23. pripažįsta, kad peticijų pateik÷jai ir 

toliau daugiausia peticijų teikia aplinkos 

apsaugos klausimais, taip pabr÷ždami, kad 

valstyb÷s nar÷s vis dar nepakankamai 

įgyvendina šios srities teis÷s aktus; 

pažymi, kad daug peticijų yra susijusios su 

visuomen÷s sveikata, pavyzdžiui, su 

atliekų tvarkymu, vandens sauga, 

branduoline energija ir saugomais 

gyvūnais; atkreipia d÷mesį į tai, kad daug 

peticijų pateikta d÷l naujų ir būsimų 

projektų, kurie kelia didesnį pavojų 

pirmiau min÷toms sritims; primena, kad, 

nors valstyb÷s nar÷s siekia išspręsti šiuos 

klausimus, akivaizdu, jog vis dar esama 

kliūčių, trukdančių rasti ilgalaikį 

sprendimą; atkreipia d÷mesį į Taranto 

plieno gamyklos ILVA atvejį, keliantį 

didžiausią susirūpinimą d÷l labai 

pablog÷jusių aplinkos sąlygų ir vietinių 

gyventojų sveikatos būkl÷s; ragina 

Komisiją pasinaudoti turimomis 

priemon÷mis siekiant užtikrinti, kiek tai 

įmanoma, kad Italijos valdžios institucijos 

nedelsiant prad÷tų laikytis ES 

aplinkosaugos teis÷s aktų; 

23. pripažįsta, kad peticijų pateik÷jai ir 

toliau daugiausia peticijų teikia aplinkos 

apsaugos klausimais, taip pabr÷ždami, kad 

valstybių narių nepakankamai atitinka 

reikalavimus šioje srityje; pažymi, kad 

daug peticijų yra susijusios su visuomen÷s 

sveikata, pavyzdžiui, su atliekų tvarkymu, 

vandens sauga, branduoline energija ir 

saugomais gyvūnais; atkreipia d÷mesį į tai, 

kad daug peticijų pateikta d÷l naujų ir 

būsimų skalūnų dujų gavybos arba naftos 

žvalgymo projektų, kurie kelia didesnį 

pavojų pirmiau min÷toms sritims; primena, 

kad, nors valstyb÷s nar÷s siekia išspręsti 

šiuos klausimus, akivaizdu, jog vis dar 

esama kliūčių, trukdančių rasti ilgalaikį 

sprendimą; atkreipia d÷mesį į Taranto 

plieno gamyklos ILVA atvejį, keliantį 

didelį susirūpinimą d÷l labai pablog÷jusių 

aplinkos sąlygų ir vietinių gyventojų 

sveikatos būkl÷s; ragina Komisiją 

pasinaudoti turimomis priemon÷mis 

siekiant kiek įmanoma užtikrinti, kad 

Italijos valdžios institucijos nedelsiant 

prad÷tų laikytis ES aplinkosaugos teis÷s 

aktų; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Pakeitimas  24 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

29 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

29. apgailestauja, kad Europos Sąjungos 

piliečiai, naudodamiesi jud÷jimo laisve, ir 

toliau neretai patiria problemų, susijusių su 

valdžios institucijų netinkamai taikomais 

vidaus rinkos teis÷s aktais; 

29. apgailestauja, kad Europos Sąjungos 

piliečiai naudodamiesi jud÷jimo laisve ir 

toliau neretai patiria problemų, susijusių su 

valdžios institucijų netinkamai taikomais 

ES teis÷s aktais; apgailestauja, kad kai 

kurių valstybių narių piliečiai negali 

visapusiškai naudotis su jud÷jimo laisve 

susijusiomis teis÷mis; atkreipia d÷mesį į 

tai, kad iš Belgijos buvo priversti išvykti 

šimtai Ispanijos, Rumunijos, Bulgarijos ir 

Prancūzijos piliečių, nes ši valstyb÷ nar÷ 

nusprend÷ panaikinti jų kaip Belgijoje 

teis÷tai esančių asmenų statusą; 

 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Pakeitimas  25 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
2013 m. Peticijų komiteto veikla 

2014/2008(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

29 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 29a. reiškia susirūpinimą d÷l kai kurių 

valstybių narių priimamų represinių 

įstatymų, kuriais pažeidžiamos 

pagrindin÷s susirinkimų, asociacijų ir 

nuomon÷s laisv÷s, pavyzdžiui, d÷l 

Ispanijos naujojo Piliečių saugumo 

įstatymo, kuriame numatytos didel÷s 

baudos asmenims, dalyvaujantiems 

spontaniškose protesto akcijose arba 

filmuojantiems policijos pareigūnus 

demonstracijų metu; 

Or. en 

 

 


