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13.1.2016 A8-0361/1 

Pakeitimas 1 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi 2014 m. baigtos nagrinėti 

1 887 peticijos, kurių 1 070 buvo 

paskelbtos nepriimtinomis; kadangi šis 

skaičius padidėjo beveik 10 proc., lyginant 

su 2013 m. skaičiumi, kai buvo baigtos 

nagrinėti 1 723 peticijos; 

E. kadangi 2014 m. baigtos nagrinėti 

1 887 peticijos, kurių 1 070 buvo 

paskelbtos nepriimtinomis; kadangi tik 

29,1 % peticijų buvo paskelbtos 

priimtinomis ir buvo nagrinėjamos, 

39,4 %  peticijų buvo paskelbtos 

nepriimtinomis, o 30,1 % – priimtinomis 

ir iš karto baigtos nagrinėti; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Pakeitimas 2 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ka. kadangi atsakomybė užtikrinti, kad 

ES teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti 

valstybėse narėse, pirmiausia tenka 

nacionaliniams teismams; kadangi šiuo 

požiūriu Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo prejudicinis sprendimas yra 

naudinga priemonė, kuria pasinaudoti 

gali nacionalinės teismų sistemos; 

kadangi kai kuriose valstybėse narėse ši 

procedūra buvo retai naudojama arba 

visai nenaudojama; kadangi peticijos – tai 

alternatyvus ir nepriklausomas atitikties 

ES teisės aktams tyrimo ir patikrinimo 

būdas ir kadangi dėl to šios dvi galimos 

procedūros neturėtų būti tarpusavyje 

nesuderinamos; 

Or. en 



 

AM\1083395LT.doc  PE575.947v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

13.1.2016 A8-0361/3 

Pakeitimas 3 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Q konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Q. kadangi dėl priimtinų ir puikiai 

pagrįstų peticijų itin svarbu, kad Peticijų 

komitetui dirbant našta netaptų 

nepagrįstai ilgos procedūros tvarkant 

nepriimtinas ar nepagrįstas peticijas; 

Q. kadangi visų pirma dėl priimtinų 

peticijų itin svarbu, kad Peticijų komitetas, 

nagrinėdamas kiekvieną atvejį, savo 

veiklą vykdytų kruopščiai ir sąžiningai 

bendradarbiaudamas su Komisija ir 

kitomis atitinkamomis institucijomis; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Pakeitimas 4 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. taip pat mano, kad Parlamentas turi 

ypatingą pareigą užtikrinti, kad 

nepriimtinos ar nepagrįstos peticijos 

nebūtų paskelbiamos nepriimtinomis ar 

nebūtų baigiamos nagrinėti nepagrįstai 

ilgą laiką; pabrėžia, kad šiuo atveju 

reikalavimą, kad peticija paskelbiama 
nepriimtina ar baigiama nagrinėti dėl jos 

nepagrįstumo, reikia atidžiai pagrįsti 

peticijos pateikėjui; 

5. atkreipia dėmesį į reikalavimą, kad 

peticijos pateikėjui reikia išsamiai pagrįsti 

peticijos paskelbimą nepriimtina ar 

baigiama nagrinėti; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Pakeitimas 5 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. ragina Peticijų komitetą ir, prireikus, už 

Darbo tvarkos taisyklių keitimą 

atsakingus Parlamento komitetus aiškiau 

atskirti kriterijus, kuriais remiantis 

nusprendžiama, ar peticija tinkamai 

pagrįsta, ir peticijos priimtinumą 

reglamentuojančias taisykles nuo 

nuostatų, pagal kurias peticija 

nagrinėjama arba baigiama nagrinėti, taip 

pat šį skirtumą aiškiai parodyti peticijų 

pateikėjams; 

6. ragina Peticijų komitetą aiškiau 

susisteminti kriterijus, kuriais remiantis 

nusprendžiama dėl priimtinumo ir peticijos 

tolesnio nagrinėjimo arba baigimo 

nagrinėti, taip pat šią sistemą aiškiai 

parodyti peticijų pateikėjams; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Pakeitimas 6 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. ragina Komisiją visapusiškai dalyvauti 

peticijų procese, visų pirma atliekant 

kruopščius tyrimus dėl jai pateiktų 

priimtinų atvejų, ir, galiausiai, raštu 

pateikti tikslius ir atnaujintus atsakymus 

peticijų pateikėjams; tikisi, kad šie 

atsakymai bus išsamiau rengiami šiais 

klausimais surengtose žodinėse diskusijose 

viešuose Peticijų komiteto posėdžiuose; 

mano, kad siekiant užtikrinti pasitikėjimą 

institucijomis Komisijai tokiose diskusijose 

turėtų atstovauti atitinkamo rango 

pareigūnas; 

8. ragina Komisiją visapusiškai dalyvauti 

peticijų procese, visų pirma atliekant 

kruopščius tyrimus dėl jai pateiktų 

priimtinų atvejų, ir, galiausiai, laiku raštu 

pateikti tikslius ir atnaujintus atsakymus 

peticijų pateikėjams; tikisi, kad šie 

atsakymai bus išsamiau rengiami šiais 

klausimais surengtose žodinėse diskusijose 

viešuose Peticijų komiteto posėdžiuose; 

mano, kad siekiant užtikrinti pasitikėjimą 

institucijomis Komisijai tokiose diskusijose 

turėtų atstovauti atitinkamo rango 

pareigūnas; mano, kad Komisija, būdama 

Sutarčių sergėtoja, turėtų labiau įsigilinti 

į atvejų turinį, atsižvelgdama į atitinkamų 

ES teisės aktų esminę dvasią; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Pakeitimas 7 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija 

vykdytų aktyvų stebėjimą ir laiku imtųsi 

prevencinių taisomųjų priemonių, kai yra 

pagrįstų įrodymų, jog įgyvendinant tam 

tikrus suplanuotus ir paskelbtus projektus 

gali būti pažeisti ES teisės aktai; yra 

susirūpinęs dėl dabartinės tendencijos, kai 

Komisija vien dėl procedūrinių priežasčių 

trukdo vykdyti tyrimus dėl daugelio 

peticijų iš esmės, nustatydama 

apribojimus; nepritaria nuolatiniams 

siūlymams baigti nagrinėti daugelį atvejų, 

susijusių su konkrečiomis peticijomis, 

nelaukiant jose keliamų problemų tyrimų 

rezultatų, ir mano, kad tokios nuostatos 

neatitinka Komisijos, kaip Sutarčių 

sergėtojos, itin svarbaus vaidmens dvasios; 

ragina skirti dar daugiau dėmesio ir imtis 

atitinkamų veiksmų, ypač tais peticijų 

pateikėjų nurodytais atvejais, kurie susiję 

su galimais pačios Komisijos ES teisės 

aktų pažeidimais, pvz., tokioje srityje, kaip 

visuomenės teisė susipažinti su 

dokumentais, kurią garantuoja Orhuso 

konvencija; 

10.pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija 

vykdytų aktyvų stebėjimą ir laiku imtųsi 

prevencinių taisomųjų priemonių, kai yra 

pagrįstų įrodymų, jog įgyvendinant tam 

tikrus suplanuotus ir paskelbtus projektus 

gali būti pažeisti ES teisės aktai; yra 

susirūpinęs dėl dabartinės tendencijos, kai 

Komisija tik dėl procedūrinių priežasčių 

trukdo vykdyti tyrimus dėl daugelio 

peticijų turinio; nepritaria nuolatiniams 

siūlymams baigti nagrinėti daugelį atvejų, 

susijusių su konkrečiomis peticijomis, 

nelaukiant jose keliamų problemų tyrimų 

rezultatų, ir mano, kad tokios nuostatos 

neatitinka Komisijos, kaip Sutarčių 

sergėtojos, itin svarbaus vaidmens dvasios; 

ragina skirti dar daugiau dėmesio ir imtis 

atitinkamų veiksmų, ypač tais peticijų 

pateikėjų nurodytais atvejais, kurie susiję 

su galimais pačios Komisijos ES teisės 

aktų pažeidimais, pvz., tokioje srityje, kaip 

visuomenės teisė susipažinti su 

dokumentais, kurią garantuoja Orhuso 

konvencija; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Pakeitimas 8 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. atkreipia dėmesį į peticijų pateikėjų 

susirūpinimą dėl įtariamų neteisingumo 

atvejų vykdant administracinius ir 

teisminius procesus dėl tėvų gyvenimo 

skyrium ar santuokos nutraukimo, kai 

pateikiami klausimai, susiję su vaikų globa 

ir priverstiniu įvaikinimu; pažymi, kad 

šioje srityje, kalbant apie skirtingų 

valstybių piliečių poras, kai kuriose 

valstybėse narėse gali pasitaikyti 

diskriminavimo dėl pilietybės atvejų, kai 

sutuoktinis atitinkamos valstybės narės, 

kurioje vykdoma teismo procedūra, pilietis 

vertinamas palankiau negu asmuo, kuris 

nėra tos valstybės pilietis, o tai turi sunkių 

ir dažnai labai neigiamų bei dramatiškų 

padarinių vaiko teisėms; pabrėžia, kad 

buvo pranešta apie bylas, kuriose dalyvauja 

kelios valstybės narės (Vokietija (nuoroda į 

Vaikų ir jaunimo tarnybos darbą), 

Prancūzija, Nyderlandai, Slovakija, Danija) 

ir Norvegija, ir šiuo atveju palankiai 

vertina tai, kad 2016 m. bus peržiūrėtas 

reglamentas „Briuselis IIa“; pabrėžia, kad 

2015 m. Peticijų komitete buvo sudaryta 

nauja darbo grupė, kuriai patikėta greitai ir 

nuosekliai reaguoti į šiuos susirūpinimą 

keliančius atvejus, ir ji vietoje surengė 

tiriamąjį vizitą, kuriuo siekta tirti tokio 

pobūdžio skundus; 

31. atkreipia dėmesį į peticijų pateikėjų 

susirūpinimą dėl įtariamų neteisingumo 

atvejų vykdant administracinius ir 

teisminius procesus dėl tėvų gyvenimo 

skyrium ar santuokos nutraukimo, kai 

pateikiami klausimai, susiję su vaikų globa 

ir priverstiniu įvaikinimu; pažymi, kad 

šioje srityje, kalbant apie skirtingų 

valstybių piliečių poras, kai kuriose 

valstybėse narėse gali pasitaikyti 

diskriminavimo dėl pilietybės atvejų, kai 

atitinkamos valstybės narės, kurioje 

vykdoma teismo procedūra, vienas iš tėvų 

vertinamas (-a) palankiau negu asmuo, 

kuris nėra tos valstybės pilietis, o tai turi 

sunkių ir dažnai labai dramatiškų padarinių 

vaiko teisėms; pabrėžia, kad buvo pranešta 

apie bylas, kuriose dalyvauja kelios 

valstybės narės (Vokietija (nuoroda į Vaikų 

ir jaunimo tarnybos darbą), Prancūzija, 

Nyderlandai, Slovakija, Danija) ir 

Norvegija, ir šiuo atveju palankiai vertina 

tai, kad 2016 m. bus peržiūrėtas 

reglamentas „Briuselis IIa“; pabrėžia, kad 

2015 m. Peticijų komitete buvo sudaryta 

nauja darbo grupė, kuriai patikėta greitai ir 

nuosekliai reaguoti į šiuos susirūpinimą 

keliančius atvejus, ir ji surengė tiriamąjį 

vizitą į Jungtinę Karalystę, kad ištirtų 

tokio pobūdžio skundus vietoje; 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Pakeitimas 9 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga 

2014/2218(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. pabrėžia, kad piliečiai pateikia peticijų 

labai įvairiomis temomis, pvz., pagrindinės 

teisės, žmogaus teisės, neįgaliųjų teisės, 

vidaus rinka, aplinkos apsaugos teisė, 

darbo santykiai, migracijos politika, 

prekybos susitarimai, visuomenės 

sveikatos klausimai, vaiko gerovė, 

transportas, gyvūnų teisės ir diskriminacija; 

ragina Peticijų komitetą toliau 

specializuotis savo darbe, skiriant vidaus 

pranešėjus pagrindinių sričių, apie kurias 

kalba peticijų pateikėjai, klausimais; prašo 

komiteto sekretoriatui skirti daugiau 

išteklių, kad komitetas galėtų susidoroti su 

visu intensyviu ir plačiu peticijų srautu; 

34. pabrėžia, kad piliečiai pateikia peticijų 

labai įvairiomis temomis, pvz., pagrindinės 

teisės, žmogaus teisės, neįgaliųjų teisės, 

vidaus rinka, aplinkos apsaugos teisė, 

darbo santykiai, migracijos politika, 

prekybos susitarimai, visuomenės 

sveikatos klausimai, vaiko gerovė, 

transportas, gyvūnų teisės ir diskriminacija; 

ragina Peticijų komitetą specializuotis savo 

darbe ir, glaudžiai bendradarbiaujant su 

kompetentingais komitetais, per plenarinį 

posėdį pateikti daugiau parlamento 

iniciatyvų pagrindinių politikos sričių, apie 

kurias kalba peticijų pateikėjai, klausimais; 

prašo komiteto sekretoriatui skirti daugiau 

išteklių, kad komitetas galėtų susidoroti su 

visu intensyviu ir plačiu peticijų srautu; 

Or. en 

 

 


