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PASIŪLYMAI 

Peticijų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 

įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad teisė pateikti peticiją Europos Parlamentui – tai ES pilietybės kertinis 

akmuo, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 20 ir 227 

straipsniuose ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 44 straipsnyje, ir, neseniai 

atliktų tyrimų duomenimis, tai yra antras pagal svarbą prioritetas piliečiams; pabrėžia 

peticijų, kaip priemonių piliečiams ir gyventojams dalyvauti Sąjungos veikloje ir kelti 

jiems rūpimus klausimus apie netinkamo ES teisės taikymo ar jos pažeidimo atvejus ir 

potencialias jos spragas, svarbą, kartu į šiuos trūkumus atkreipiant dėmesį ir tikintis greitų 

ir veiksmingų minėtųjų problemų sprendimų; pritaria Komisijos nuomonei, kad reikia 

pripažinti, jog siekiant užtikrinti veiksmingą ES teisės vykdymą atliktas darbas yra ne 

mažiau svarbus nei naujų teisės aktų rengimo veikla; ragina Komisiją atsižvelgiant į tai 

geriau nagrinėti peticijas ir laiku teikti išsamius atsakymus; 

 

2. atkreipia dėmesį į tyrimą, kurį Peticijų komitetas užsakė C teminiam skyriui ir kuris 

vadinasi „ES teisės įgyvendinimo stebėjimas: priemonės ir uždaviniai“1, ir palankiai 

vertina Europos Parlamentui pateiktas konkrečias rekomendacijas imtis veiksmų; atkreipia 

dėmesį į neseniai paskelbtą Europos Parlamento C teminiam skyriui užsakytą tyrimą 

„Veiksminga teisė kreiptis į teismą“2, parengtą atsižvelgiant į nagrinėjant peticijas 

pastebėtus besikartojančius kaltinimus; pritaria Komisijos pasiūlymui skatinti teisėjų 

mokymą ES teisės klausimais įvairiose valstybėse narėse, siekiant užtikrinti nuoseklius 

sprendimus ir vienodas galimybes remtis savo teisėmis visoje Sąjungoje; 

 

3. pažymi, kad peticijų pateikėjai dažnai nurodo ES teisės pažeidimus, ir atkreipia dėmesį į 

tai, kad 2016 m. daug peticijų užregistruota vidaus rinkos, teisingumo, pagrindinių teisių 

ir aplinkos srityse; 

 

4. pabrėžia, kad siekiant Sutartyse ir antrinės teisės aktuose apibrėžtų bendrų ES politikos 

tikslų, pavyzdžiui Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje įtvirtinto teisinės valstybės 

principo, labai svarbu tinkamai įgyvendinti ES teisės aktus; pabrėžia, kad nepakankamas 

įgyvendinimas ne tik kenkia veiksmingai vidaus rinkai ir sukelia sunkių pasekmių, kaip 

antai nepataisomą žalą aplinkai, bet ir turi tiesioginį poveikį asmens teisėms, todėl kenkia 

Europos Sąjungos įvaizdžiui ir patikimumui; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 

įgyvendinimas ir vykdymas grindžiami Sutartimis suteiktų įgaliojimų paskirstymu, todėl 

valstybės narės ir Komisija bendrai atsako už Europos teisės aktų įgyvendinimą ir 

vykdymą, o Komisija yra pagrindinė sutarčių sergėtoja; taip pat pažymi, jog visos ES 

institucijos dalijasi atsakomybe, kad būtų užtikrinamas ES teisės aktų įgyvendinimas ir 

vykdymas, kaip nustatyta 2016 m. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros; 

 

5. teigiamai vertina didesnį skaidrumą ir tai, kad 2016 m. Komisijos ataskaitoje pateikta 

daugiau statistinės informacijos palyginti su ankstesnėmis ataskaitomis; tačiau 

apgailestauja, kad joje nepateikta jokios tikslios informacijos apie kelias peticijas, dėl 

kurių buvo pradėtos taikyti „EU Pilot“ arba pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir prašo 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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Komisijos pateikti šią konkrečią informaciją; apgailestaudamas pažymi, kad nei 

Parlamentas, nei peticijų pateikėjai šiose procedūrose nedalyvauja; dar kartą ragina 

Komisiją dalytis informacija su Parlamentu apie visas pradėtas „EU Pilot“ procedūras ir 

pažeidimo nagrinėjimo procedūras, kad būtų daugiau skaidrumo, kad su Peticijų komiteto 

pagalba sutrumpėtų ginčų sprendimo laikas, būtų sustiprintas piliečių pasitikėjimas ES 

projektu ir galiausiai būtų sustiprintas „EU Pilot“ procedūros teisėtumas, visų pirma 

kalbant apie pažeidimo nagrinėjimo procedūras; ragina Komisiją nuolat pranešti apie savo 

sprendimus ir įvairius Komisijos narių kolegijos veiksmus ir skelbti darbotvarkę ir 

pagrindinius posėdžių dėl dokumentų rinkinių rezultatus; pripažįsta 2017 m. gegužės mėn. 

Teisingumo Teismo sprendimą bylose C-39/05 P, C-52/05 P ir C-562/05P, pagal kurį „EU 

Pilot“ procedūros dokumentai neturėtų būti skelbiami viešai, jeigu yra pavojus, kad tai 

galėtų turėti neigiamos įtakos pažeidimo nagrinėjimo procedūrai, keisti jos eigą ar trukdyti 

siekti šios procedūros tikslų; ragina Komisiją pateikti dokumentus, kuriais apsikeista su 

valstybėmis narėmis, kai nebelieka šio pavojaus, t. y. baigus nagrinėti „EU Pilot“ 

procedūras; atsižvelgdamas į tai, pritaria Europos ombudsmeno pasiūlymui dėl „EU Pilot“ 

procedūrų, taikomų prieš pradedant pažeidimų nagrinėjimo procedūras, terminų ir 

skaidrumo; pabrėžia, kad svarbu informuoti visus susijusius dalyvius ir užtikrinti didesnį 

„EU Pilot“ procedūrų skaidrumą; apgailestauja, kad Komisija, atsakydama į susirūpinimą 

keliančius Parlamento narių iškeltus klausimus dėl „EU Pilot“ procedūros, neparodė 

uolumo ir ragina Komisiją informuoti Peticijų komitetą apie visus svarbius naujus tyrimo 

etapus ir nuolatinį dialogą su valstybėmis narėmis peticijų klausimais; dar kartą ragina 

Komisiją į savo metinę ataskaitą įtraukti ES reglamentų ir direktyvų įgyvendinimo 

rodiklius; 

 

6. mano, kad, atsižvelgiant į bendrą atsakomybę už ES teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo 

užtikrinimą laikantis atitinkamų Tarpinstitucinio susitarimo ir politinės kontrolės funkcijų, 

vykdomų Komisijos atžvilgiu pagal ES sutarties 14 straipsnį, Parlamentui turėtų būti 

automatiškai pranešama apie kiekvieną pradėtą „EU Pilot“ ir pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrą ir turėtų būti suteikiama tinkama prieiga prie dokumentų, susijusių su šių dviejų 

rūšių procedūroms, ypač kai jos pradedamos dėl peticijų, kartu laikantis būtinų 

konfidencialumo nuostatų siekiant sėkmingo procedūrų nagrinėjimo; 

 

7. primena, kad Europos Sąjunga grindžiama teisės viršenybės principu ir kad ES teisės 

įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas yra vienas svarbiausių šio principo aspektų; todėl 

ragina Komisiją ir valstybes nares imtis aktyvesnių veiksmų kovojant su vėlavimu perkelti 

direktyvas į nacionalinę teisę, užtikrinti teisingą ir savalaikį direktyvų perkėlimą į 

nacionalinę teisę ir visapusiškai laikytis ES teisės aktų; atsižvelgdamas į tai, įsipareigoja, 

skatinti glaudesnį bendradarbiavimą ir stiprinti ryšius su nacionaliniais parlamentais 

vykdant teisėkūros procesą, visų pirma padėti priimti teisės aktus, kad ES teisės aktai būtų 

tinkamai perkelti į nacionalinę teisę; be to, pabrėžia su peticijomis susijusių faktų 

nustatymo misijų į valstybes nares svarbą norint tobulinti peticijų pateikėjų pareiškimų 

tyrimą, kaip itin svarbia priemonę, ne tik padedančią Parlamentui rinkti įrodymus, ar tam 

tikru atveju buvo visapusiškai laikomasi ES teisės, bet ir išskirtinę priemonę siekiant būti 

arčiau piliečių ir parodyti, kad į jiems susirūpinimą keliančius klausimus rimtai 

atsižvelgiama; todėl, ragina Komisiją deramai atsižvelgti į Parlamento faktų nustatymo 

vizitų ataskaitas ir peticijomis pagrįstas rezoliucijas; pabrėžia, kad reikia imtis tolesnių 

veiksmų siekiant ištaisyti šiuos konkrečius ES teisės taikymo ir įgyvendinimo valstybėse 

narėse trūkumus; 
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8. siūlo valstybių narių atstovams aktyviau dalyvauti aptariant peticijas Peticijų komitete; 

 

9. teigiamai vertina tai, kad ataskaitoje pateikiama Komisijos patikslinta strategija, skirta ES 

teisės taikymo stebėjimui, nes ši politika išdėstyta 2016 m. komunikate „Geresnis 

taikymas – geresni rezultatai“, ir atsižvelgiama į šios ataskaitos turinį; reiškia 

susirūpinimą dėl Komisijos ketinimo pasiūlyti peticijos pateikėjams ginti savo teises 

nacionaliniu lygmeniu, kai skundai nesusiję su platesniais principiniais klausimais, su 

sistemos problemomis ir juos galima tinkamai išspręsti pasitelkus kitas priemones ES arba 

nacionaliniu lygmeniu; reiškia susirūpinimą dėl to, kad minėta Komisijos taikoma teisės 

vykdymo užtikrinimo politika gali nuvilti piliečius, siekiančius, kad ES, visų pirma 

Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja pagal ES sutarties 17 straipsnį, apsaugotų jų teises; 

prašo Komisijos pateikti papildomą šios jos politikos prioritetų ir žodžių junginio 

„platesni principiniai klausimai“ paaiškinimą; Ragina persvarstyti minėtą teisės vykdymo 

užtikrinimo politiką siekiant užtikrinti, kad ji jokiu būdu nekenktų tam tikrų bylų, kurių 

sprendimas veiksmingiau gali būti pasiektas ES lygmeniu, nagrinėjimui; pažymi, kad 

Komisija linkusi pradėti „EU Pilot“ procedūrą tik tada, kai ji gali būti naudinga tuo 

konkrečiu atveju, ir imtis pažeidimo nagrinėjimo procedūros netaikydama „EU Pilot“ 

procedūrų, kad kuo greičiau atliktų ES teisės aktų pažeidimų tyrimus; vis dėlto yra 

susirūpinęs, kad dėl tokio požiūrio peticijose pateikti skundai gali būti tiriami 

neveiksmingai tais atvejais, kai ES lygmeniu galima būtų imtis tinkamesnių veiksmų 

atsižvelgiant į konkrečias susijusias nacionalines aplinkybes ar interesus; pažymi, kad 

2016 m. pradėtų „EU Pilot“ procedūrų skaičius buvo gerokai mažesnis; 

 

10. atkreipia dėmesį į užsitęsusią ir vis prastėjančią padėtį, kai į nacionalinę teisę vėluojama 

perkelti direktyvas – 2016 m. pradėtos nagrinėti 847 naujos bylos dėl pažeidimų, susijusių 

su vėlavimu į nacionalinę teisę perkelti teisės aktus, palyginti su ankstesniais metais, jų 

padaugėjo daugiau kaip 60 proc., o 2016 m. pabaigoje buvo pradėtos 868 bylos dėl 

vėlavimo perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę; reiškia susirūpinimą dėl Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų vykdymo; pažymi, jog dar nėra baigtos tvarkyti 

95 pažeidimų bylos, nors Teisingumo Teismas nusprendė, kad valstybės narės nesilaikė 

savo įsipareigojimų, ir Komisija kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą pagal 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnį tik dėl trijų iš šių bylų; labai 

apgailestauja dėl to, kad taip retai Komisija kreipiasi į Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismą pagal 260 straipsnį; prašo nagrinėjant bylas dėl nepranešimo apie perkėlimo 

priemones visapusiškai ir griežtai taikyti 260 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą 

siekiant užtikrinti, kad laiku būtų taikomas veiksmingas teisių gynimo mechanizmas; 

mano, kad itin svarbu užtikrinti, jog būtų visapusiškai ir laiku vykdomi Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo sprendimai, taip pat prireikus, dėl SESV 279 straipsnio taikymo; 

ragina Komisiją nuolat teikti ataskaitas apie valstybių narių pažangą, padarytą 

įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus; 

 

11. atkreipia dėmesį į vis didėjantį Komisijai pateiktų skundų (3 783) ir į 2016 m. pradėtų 986 

naujų pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičių, taip pat į 1 657 vis dar nebaigtas 

pažeidimo nagrinėjimo procedūras; apgailestauja dėl šiuo metu nerimą keliančių pokyčių 

valstybėms narėms ES teisės aktus perkeliant į nacionalinę teisę ir dėl vis augančio atvejų, 

kai ES teisės aktai perkeliami netinkamai arba netaikomi, skaičių, tai rodo, kad vis dar 

kyla iššūkių norint laiku ir tinkamai įgyvendinti ES teisės aktus; apgailestauja, kad 

nepakanka viešai prieinamos informacijos apie tai, kaip išnagrinėti 2016 m. Komisijai 

pateikti 3 783 skundai, ir apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrų trukmę įvairiais etapais ir 
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įvairiose valstybėse narėse bei politikos srityse; ragina valstybes nares skaidriau 

įgyvendinti teisės vykdymo užtikrinimo politika; ragina Komisiją laikytis aktyvesnio 

požiūrio renkant informaciją ir reaguojant į piliečiams susirūpinimą keliančius klausimus; 

 

12. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos gautų skundų skaičius 2016 m. pasiekė aukščiausią 

lygį, viršijo 2014 m. skaičių, kuris buvo labai sumažėjęs 2015 m.; apgailestauja dėl to, kad 

labai padaugėjo pažeidimo nagrinėjimo bylų dėl vėluojančio perkėlimo į nacionalinę teisę 

valstybėse narėse (daugiau nei 50 %); atkreipia dėmesį į tai, kad aplinkos apsauga ir toliau 

yra viena iš pagrindinių politikos sričių, kuriose pradedamos pažeidimų bylos, o 

pagrindiniai klausimai yra vandens kokybė, atliekų tvarkymas, oro kokybė ir biologinė 

įvairovė;  

 

13. atkreipia dėmesį į tai, kad ES teisės aktai valstybėse narėse taikomi nepakankamai, kaip 

matyti iš didelio Komisijai siunčiamų skundų ir Europos Parlamentui teikiamų peticijų 

skaičiaus; teigiamai vertina 2016 m. gruodžio mėn. Komisijos komunikate išreikštą 

ketinimą daugiau naudotis prevencinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, rengti posėdžius dėl 

dokumentų rinkinių ir įgyvendinimo gaires, burti ekspertų grupes, kurti specializuotus 

tinklus, pavyzdžiui, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklą (SOLVIT), ir remti 

gebėjimų stiprinimą valstybėse narėse siekiant užtikrinti ES teisės laikymąsi; ragina 

Komisiją šiomis priemonėmis naudotis visapusiškai laikantis gero ir veiksmingo 

administravimo principo, nustatyto SESV 298 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 

41 straipsnyje; prašo Komisijos pasinaudoti SESV 197 straipsnio nuostatomis siekiant 

įgyvendinti šią atnaujintą vykdymo užtikrinimo politiką visapusiškai bendradarbiaujant su 

valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis; ragina Komisiją ir Tarybą 

visiškai įgyvendinti 2016 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1 ir 2011 m. 

Bendrą politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų2; 

 

14. rekomenduoja atvejais, kai gali būti padaryti neatidėliotinais laikomi ES teisės aktų 

pažeidimai ir kai Komisijai gali tekti imtis skubių veiksmų, nustatyti trumpesnę 

pagreitintų procedūrų tvarką; 

 

15. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti ES teisinės sistemos, kuri apima pirminės ir antrinės teisės 

aktus ir privalomos teisinės galios neturinčius teisės aktus, vientisumą; todėl ragina laiku 

priimti teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusias iniciatyvas, kurių reikia, kad Europos 

socialinių teisių ramstis taptų piliečių realybe; pabrėžia, kad laiku priimti teisėkūros ir su 

teisėkūra nesusijusias iniciatyvas būtina kaip pripažįsta ir Komisija, ir Europos 

Parlamentas; 

 

16. pažymi, kad, remiantis standartine Eurobarometro apklausa Nr. 86 laisvas ES piliečių 

judėjimas (pagal kurį jie gali gyventi, dirbti, studijuoti ir užsiimti verslu bet kurioje ES 

šalyje) laikomas vienu iš teigiamiausių ES laimėjimų, ir dauguma ES piliečių pritaria 

bendrai ES politikai tokiose srityse kaip gynyba, migracija ir kova su terorizmu; primena, 

kad norint, jog šios politikos kryptys būtų sėkmingos, itin svarbu, kad jas įgyvendinti 

laiku ir vienodai visose valstybėse narėse; su susirūpinimu pažymi, kad tam tikros 

valstybės narės nevykdo su prieglobsčiu ir migracija susijusių įsipareigojimų, ypač 

pareigų, susijusių su prieglobsčio prašytojų ir imigrantų perkėlimu; pabrėžia, kad reikėtų 

                                                 
1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 
2 OL C 369, 2011 12 17, p. 14. 
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spręsti kai kurių valstybių narių solidarumo stokos prieglobsčio ir migracijos srityje 

problemą, kad visos valstybės narės vykdytų savo pareigas; 

 

17. pažymi tikslingą Komisijos darbą taikant Sąjungos teisę pagal Geresnio reglamentavimo 

dokumentų rinkinį, ir valstybėms narėms siūlomą pagalbą, įgyvendinant planus dėl naujų 

direktyvų; vis dėlto pastebi, kad valstybės narės turėtų vykdyti savo pareigą užtikrinti, kad 

būtų laikomasi bendrai priimtų taisyklių ir įgyvendinamos ES teisę vengti perteklinio 

reglamentavimo praktikos, kad piliečiai nebūtų klaidinami dėl ES ir nacionalinės teisės 

aktų skirtumų ir nesusidarytų įspūdžio, jog ES vykdo perteklinį reglamentavimą; 

 

18. apgailestauja dėl Komisijos požiūrio į gyvūnų gerovę trūkumų, ir kad ji nekreipia dėmesio 

į didelius neatitikimus, apie kuriuos pranešė daug piliečių, pasinaudojusių teise teikti 

peticijas; dar kartą ragina ES lygmeniu pradėti įgyvendinti naują strategiją, kuria būtų 

siekiama pašalinti visas esamas spragas ir užtikrinti visapusišką ir veiksmingą gyvūnų 

gerovės apsaugą taikant aiškią ir išsamią teisinę sistemą, kuri visapusiškai atitiktų SESV 

13 straipsnyje nustatytus reikalavimus; 

 

19. ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti peticijas, susijusias su to paties prekių ženklo maisto 

produktų kokybės skirtumais skirtingose valstybėse narėse; ragina Komisiją užkirsti kelią 

nesąžiningai praktikai ir užtikrinti, kad su visais vartotojais būtų elgiamasi vienodai; 

 

20. apgailestauja dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse, teisė į sveikatos priežiūrą nukenčia 

dėl didelių trūkumų, vis dar būdingų ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimui ir 

vykdymui, ypač kai tai susiję su oro kokybės ribinių verčių laikymusi, atliekų tvarkymu ir 

nuotekų valymo infrastruktūra; 

 

21. pabrėžia, kad diskriminacija mokyklose ir viešojo administravimo sektoriuje, vykdoma 

valstybių narių oficialiųjų kalbų pagrindu, pažeidžia judėjimo laisvę, nustatytą SESV 26 

straipsnio 2 dalyje; ragina Komisiją išnagrinėti šį vidaus rinkos pažeidimą. 
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