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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad teisė pateikti Europos Parlamentui peticiją yra viena iš pagrindinių 
Europos Sąjungos piliečių teisių; ji nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 44 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
227 straipsnyje; pabrėžia peticijų, kaip priemonių piliečiams ir gyventojams dalyvauti 
Sąjungos veikloje ir vieno iš labiausiai prieinamų būdų piliečiams kreiptis į ES 
institucijas siekiant išreikšti susirūpinimą dėl galimų jų teisių pažeidimų, netinkamo ES 
teisės taikymo ar pažeidimo atvejų ir potencialių acquis spragų, svarbą; primena, kad 
peticijos yra dalyvaujamosios demokratijos ir Europos Sąjungos pilietybės kertinis 
akmuo ir kad jos, tinkamai laikantis Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio principų, 
padeda mažinti atotrūkį tarp piliečių ir politinių institucijų, skatindamos piliečius 
aktyviai dalyvauti ES politinėse diskusijose ir į jas įsitraukti; mano, kad konferencijos 
dėl Europos ateities rezultatas turėtų būti aktyvesnio visuomenės dalyvavimo 
užtikrinimas; ragina Komisiją įsipareigoti aktyviai dalyvauti imantis veiksmų, kurių 
prašo imtis peticijų pateikėjai, kad iš tikrųjų pasikeistų piliečių gyvenimas;

2. primena, kad siekiant išsaugoti teisinės valstybės principą, kuris yra viena iš pagrindinių 
Sąjungos ir jos valstybių narių vertybių, kaip nustatyta ES sutarties 2 straipsnyje, labai 
svarbu užtikrinti veiksmingą, lygiateisį ir vienodą ES teisės taikymą; atkreipia dėmesį į 
didelį skaičių peticijų, kuriose reiškiamas piliečių susirūpinimas dėl įtariamų teisinės 
valstybės principo pažeidimų valstybėse narėse, ir palankiai vertina tai, kad piliečiai 
naudojasi savo teisėmis; pabrėžia, kad teisinės valstybės principo nesilaikymas, taip pat 
kai jo nesilaiko ir subnacionaliniai subjektai, daro tiesioginį poveikį piliečių gyvenimui, 
kaip matyti iš gautų peticijų ir specialiosios „Eurobarometro“ apklausos Nr. 489 
rezultatų; paisant subsidiarumo principo, ragina Komisiją laikytis įsipareigojimų, 
prisiimtų 2019 m. komunikate „Teisinės valstybės stiprinimas Sąjungoje. Veiksmų 
planas“ (COM(2019)0343), kad būtų skatinama pagarbos teisinės valstybės principui 
kultūra, stiprinamas bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir 
užtikrinamas veiksmingas bendras atsakas į esamas grėsmes Sąjungoje; primena 
Komisijai, kad darbui, atliktam siekiant užtikrinti veiksmingą galiojančios ES teisės 
vykdymą, tenka tokia pati svarba kaip ir naujų teisės aktų rengimo veiklai; atkreipia 
dėmesį į tai, jog ES sutarties 4 straipsnyje reikalaujama, kad Sąjunga gerbtų valstybių 
narių lygybę prieš Sutartis, taip pat jų pagrindines politines ir konstitucines struktūras; 
tame pačiame straipsnyje taip pat reikalaujama, kad Sąjunga gerbtų valstybių narių 
esmines valstybines funkcijas, ypač tas, kuriomis siekiama užtikrinti jų teritorinį 
vientisumą, viešąją tvarką ir nacionalinį saugumą;

3. pabrėžia, kad nepakankamas vykdymo užtikrinimas ne tik kenkia vidaus rinkos 
veiksmingumui, bet ir daro tiesioginį poveikį asmens teisėms, taigi ir Sąjungos 
patikimumui ir įvaizdžiui; susirūpinęs atkreipia dėmesį į stiprėjantį populizmą ir 
euroskepticizmą, todėl ragina Komisiją dėti dvigubai daugiau pastangų siekiant 
užtikrinti ES teisinės tvarkos vientisumą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
įgyvendinimas ir vykdymas grindžiami Sutartimis suteiktų įgaliojimų paskirstymu, 
todėl valstybės narės ir Komisija bendrai atsako už Europos Sąjungos teisės aktų 
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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;

4. pabrėžia itin didelę veiksmingumo, skaidrumo ir atskaitomybės ES institucijoms 
rengiant ES teisės aktus ir juos įgyvendinant reikšmę; atkreipia dėmesį į tai, kad 
Europos Parlamentas yra piliečių tiesiogiai išrinkta institucija, ir, atsižvelgdamas į 
jam priskirtą itin svarbią tikrinimo funkciją, primena Komisijai jos pareigą 
atsiskaityti Parlamentui, ypač Peticijų komitete; pabrėžia Parlamento atliekamą 
svarbią tikrinimo funkciją – užduodamas parlamentinius klausimus ir nagrinėdamas 
peticijas jis atkreipia Komisijos dėmesį į ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėse 
narėse trūkumus; pakartoja savo raginimą Komisijai veikti skaidriau, taip pat 
veiksmingai naudoti ir toliau tobulinti esamus stebėsenos mechanizmus ir 
periodinio vertinimo priemones; ragina Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, naudoti 
minėtus mechanizmus ir priemones siekiant tinkamai stebėti ir vertinti, ar deramai 
ir laiku įgyvendinami ES teisės aktai, kartu visapusiškai gerbiant ES piliečių teises į 
teisingumą ir gerą bei veiksmingą administravimą pagal SESV 298 straipsnį ir ES 
pagrindinių teisių chartijos 41 ir 47 straipsnius; atkreipia dėmesį į tai, kad, paisant 
šių teisių ir principų, neįgaliesiems turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su 
teisėkūros procedūra priimamų aktų projektais;

5. pripažįsta veiksmingo ES teisės aktų įgyvendinimo poveikį didinant Europos Sąjungos 
institucijų patikimumą; todėl mano, kad Komisijos skelbiama metinė ataskaita, teisė 
pateikti peticijas ir Europos piliečių iniciatyva yra vertingos priemonės, leidžiančios ES 
teisėkūros institucijoms nustatyti potencialias spragas;

6. primena, kad Peticijų komitetas kasmet gauna daug peticijų iš susirūpinusių piliečių, 
kurie reiškia nepasitenkinimą dėl ES teisės įgyvendinimo padėties valstybėse narėse, ir 
kad didžioji dalis šių peticijų perduodama Komisijai, kad ši atliktų išsamų tyrimą; 
palankiai vertina Komisijos dalyvavimą procedūroje, mano, jog svarbu, kad Europos 
Parlamento nariai galėtų kvestionuoti rezultatus ir rekomendacijas, ir pabrėžia, kad 
turėtų būti gerbiamos ES kompetencijos sritys;

7. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą, aiškiai išdėstytą jos 2017 m. metinėje ES 
teisės taikymo stebėsenos ataskaitoje (COM(2018) 0540), suteikti didelę vertę piliečių, 
įmonių ir kitų suinteresuotųjų subjektų indėliui nustatant ES teisės pažeidimus; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į Komisijos pastangas parodyti peticijų poveikį 
teisės vykdymo užtikrinimo veiksmams daugelyje politikos sričių, pvz., aplinkos, 
migracijos, mokesčių ir vidaus rinkos; vis dėlto pabrėžia, kad gauta daug peticijų dėl ES 
teisės pažeidimų ir netinkamo taikymo šiose srityse, greta daugelio kitų veiklos sričių; 
apgailestauja dėl to, kad trūksta duomenų apie Komisijos išnagrinėtų peticijų skaičių ir 
skaičių, dėl kurio buvo pradėtos „EU Pilot“ ir pažeidimo nagrinėjimo procedūros;

8. atsižvelgdamas į tai palankiai vertina didesnį skaidrumą ir tai, kad 2018 ir 2019 m. 
ataskaitoje pateikta daugiau informacijos apie Komisijos nagrinėtų peticijų skaičių ir 
tolesnius veiksmus; tačiau apgailestauja, kad daugeliu atvejų Komisija nepradėjo tyrimo 
ir nesiėmė jokių tolesnių veiksmų; atsižvelgdamas į tai, yra ypač susirūpinęs dėl to, kad 
daug peticijų pateikėjų nukreipiami į kitas nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens 
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institucijas; pažymi, kad ši praktika atspindi naują Komisijos teisės vykdymo 
užtikrinimo politiką, paskelbtą 2016 m. komunikate „ES teisė. Geresnis taikymas – 
geresni rezultatai“ (C(2016)8600), kuriuo siekiama nukreipti piliečius į nacionalinį 
lygmenį, kai skunduose ar peticijose nekeliami platesnio pobūdžio arba sistemingo ES 
teisės aktų nesilaikymo klausimai ir kai juos galima tinkamai spręsti kitais 
mechanizmais; pakartoja, kad vis dar nepritaria šiam požiūriui, ir prašo Komisijos 
pradėti tyrimus tais atvejais, kai buvo nustatyti galimi ES teisės pažeidimai; ragina 
Komisiją veiksmingiau nagrinėti peticijas greitai ir visapusiškai reaguojant į jas ir 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
peticijose iškeltus klausimus laikantis subsidiarumo principo; ragina Komisiją kurti 
naujus mechanizmus siekiant sutrumpinti atsako trukmę nagrinėjant peticijas; mano, 
kad Komisijos atsakymai, kuriuose tik teigiama, kad ji neturi kompetencijos imtis 
tolesnių veiksmų ES lygmeniu, yra nepakankami;

9. pakartoja savo susirūpinimą dėl to, jog toks požiūris gali paskatinti piliečius manyti, kad 
jų balsas ES institucijose neišgirstas, ir galiausiai jie gali netekti teisinės apsaugos, jei 
ES lygmens teisių gynimo priemonė pasirodytų esanti veiksmingesnė dėl nacionalinių 
aplinkybių arba susijusių interesų pobūdžio; pabrėžia, jog dėl tokios Komisijos 
praktikos piliečiai, kurie tikisi, kad ES ir visų pirma Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja 
pagal ES sutarties 17 straipsnį, apsaugos jų teises, lieka nusivylę; ragina persvarstyti 
minėtą teisės vykdymo užtikrinimo politiką siekiant užtikrinti, kad ji jokiu būdu 
nekenktų tam tikrų atvejų, kurių sprendimas veiksmingiau gali būti pasiektas ES 
lygmeniu, nagrinėjimui; mano, kad tai nepriimtina, ir ragina Komisiją paaiškinti, kaip ji 
ketina spręsti piliečių lūkesčių ir tikrovės atotrūkio, susijusio su galimybe pasinaudoti 
teisių gynimo priemonėmis ES lygmeniu, klausimą, ir paaiškinti, kaip jos požiūris dera 
su jos, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmeniu ir priežiūros pareigomis pagal ES sutarties 
17 straipsnio 1 dalį;

10. primena, kad Peticijų komitetas gauna daug peticijų iš piliečių, kurie yra nepalankioje 
padėtyje dėl nacionalinių teisminių institucijų priimtų sprendimų; pabrėžia, kad teisė į 
teisingą bylos nagrinėjimą yra pagrindinė teisė ir kad jos turi paisyti visų valstybių narių 
teisminės institucijos;

11. ragina Komisiją nuodugniai išnagrinėti peticijas, susijusias su neįgaliųjų teisėmis; 
primygtinai ragina Komisiją veiksmingai įgyvendinti ES aplinkos teisės aktus ir 
užtikrinti jų vykdymą, atsižvelgiant į 2018 m. gautų peticijų, susijusių su reikalavimų 
neatitinkančiais sąvartynais, netinkamu miesto nuotekų valymu arba bloga oro kokybe 
tam tikrose vietovėse, skaičių;

12. pažymi, kad 2018 ir 2017 m. Komisijos užregistruotų naujų skundų skaičius pasiekė 
aukščiausią lygį nuo 2011 m., o 2018 m. naujų skundų buvo rekordiškai daug – 3 850, 
tuo tarpu 2019 m. buvo užregistruoti 3 525 skundai; palankiai vertina tai, kad piliečiams 
suteikiama vis daugiau galių, susijusių su ES teisės stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo 
procesu, kaip matyti iš didelio skundų ir peticijų srauto; vis dėlto pažymi, kad, kaip ir 
peticijų atveju, skundų, dėl kurių pradėti tyrimai, skaičius 2019, 2018 ir 2017 m. išliko 
labai mažas, palyginti su visų gautų skundų skaičiumi; ragina valstybes nares skaidriau 
įgyvendinti teisės vykdymo užtikrinimo politiką; ragina Komisiją aktyviau rinkti 
informaciją ir reaguoti į piliečiams rūpimus klausimus, ypač kovoti su Briuselio 
kaltinimo kultūra;
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13. pabrėžia svarbų socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų, Europos Sąjungos 
piliečių ir kitų suinteresuotųjų subjektų vaidmenį stebint, kaip valstybės narės perkelia į 
nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisės aktus, ir pranešant apie šio perkėlimo bei 
įgyvendinimo trūkumus; todėl teigiamai vertina didesnį piliečių informuotumą 
klausimais, susijusiais su ES teisės aktų persvarstymu, įskaitant labai svarbų 
informatorių vaidmenį privačiajame ir viešajame sektoriuose; pabrėžia, kad ES piliečiai 
turi teisę gauti greitą, aiškią, tikrai prieinamą ir skaidrią informaciją apie valstybių narių 
priimtus teisės aktus dėl ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir apie nacionalines 
valdžios institucijas, atsakingas už tinkamo jų įgyvendinimo užtikrinimą;

14. šiuo atžvilgiu pripažįsta, kad teisėkūros procese būtina toliau skatinti glaudesnį 
bendradarbiavimą ir stiprinti ryšius su nacionaliniais parlamentais; pabrėžia, kad 
vėlavimas įgyvendinti mažina teisinį tikrumą; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
ryžtingesnių veiksmų prieš bet kokį pavėluotą ar netinkamą direktyvų perkėlimą į 
nacionalinę teisę, kad būtų užtikrintas visapusiškas ES teisės įgyvendinimas ir 
vykdymas, tokiu būdu užtikrinant teisinę valstybę ir demokratiją; pabrėžia peticijomis 
pagrįstų faktų nustatymo misijų į valstybes nares svarbą siekiant pagerinti peticijų 
pateikėjų skundų tyrimą; be to, tokios misijos yra unikali priemonė priartėti prie piliečių 
ir parodyti, kad į jiems susirūpinimą keliančius klausimus atsižvelgiama rimtai; todėl 
ragina Komisiją deramai atsižvelgti į Parlamento faktų nustatymo misijų ataskaitas ir 
peticijomis pagrįstas rezoliucijas;

15. apgailestauja dėl to, kad, nepaisant pastaraisiais metais dėtų pastangų didinti stebėsenos 
ir vykdymo užtikrinimo veiklos skaidrumą (pvz., per centralizuotą platformą, kurioje 
teikiama su pažeidimais susijusi informacija), Komisija dar neatsižvelgė į pakartotinius 
Parlamento raginimus reguliariai teikti jam informaciją apie kiekvieną pradėtą „EU 
Pilot“ procedūrą ir inicijuotą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, ypač kai tai susiję su 
peticijomis; pabrėžia, kad svarbu reguliariai gauti naujausią informaciją apie pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrų, susijusių su nebaigtomis nagrinėti peticijomis, eigą, kartu 
laikantis konfidencialumo reikalavimų, nustatytų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
(ESTT) praktikoje; apgailestauja dėl to, kad Komisija ir toliau demonstruoja 
nepakankamą įsipareigojimą, reaguodama į per „EU Pilot“ procedūras iškeltus 
susirūpinimą keliančius klausimus; primena Komisijai apie didelius piliečių lūkesčius, 
susijusius su jos vykdomos priežiūros veiklos skaidrumu; todėl primygtinai ragina 
Komisiją dalytis šia informacija su Parlamentu laikantis lojalaus bendradarbiavimo 
principo, kad Parlamentas galėtų atlikti vykdomosios valdžios tikrinimo funkciją pagal 
ES sutarties 14 straipsnį, būtų sustiprintas Komisijos vykdymo užtikrinimo veiksmų 
teisėtumas ir atskaitomybė, padidintas pasitikėjimas ES projektu ir galiausiai 
sustiprintas procedūros „EU Pilot“ teisėtumas;

16. pabrėžia, kad glaudus ir struktūrinis Komisijos ir valstybių narių dialogas ankstyvuoju 
etapu yra labai svarbus siekiant veiksmingai ir teisingai taikyti ES teisę; atsižvelgdamas 
į tai, ragina Komisiją patobulinti problemų sprendimo sistemą „EU Pilot“ ir vėl 
numatyti platesnį jos naudojimą, siekiant greitai ir neoficialiai išspręsti galimus ES 
teisės pažeidimus ankstyvuoju etapu, daugeliu atvejų išvengiant būtinybės taikyti 
oficialų pažeidimo nagrinėjimo procesą; pažymi, kad pagal naująją Komisijos 
patvirtintą politiką, kuria siekiama užtikrinti atitiktį ES teisės aktams, „EU Pilot“ tikslas 
nėra prailginti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, priešingai – siekiama padėti 
veiksmingai išspręsti problemas;
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17. primena, kad 2018 m. Europos Audito Rūmų apžvalgoje „ES teisės įgyvendinimas 
praktikoje: Europos Komisijos priežiūros pareigos pagal Europos Sąjungos sutarties 
17 straipsnio 1 dalį“ ir 2017 m. Europos ombudsmeno sprendime, kuriame pateikti 
pasiūlymai po strateginio tyrimo OI/5/2016/AB dėl Europos Komisijos atliekamo 
skundų dėl pažeidimų nagrinėjimo savalaikiškumo ir skaidrumo, Komisija raginama 
užtikrinti, kad atvejai iki pradedant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą būtų nagrinėjami 
labiau laikantis terminų, skaidriau ir teisingiau, atsižvelgiant į subsidiarumo ir vienodo 
požiūrio principus;

18. ragina Komisiją ištirti diskriminaciją dėl valstybės narės oficialiosios (-iųjų) kalbos (-ų) 
naudojimo mokyklose ir viešojo administravimo įstaigose daugiau nei vieną oficialiąją 
kalbą turinčiose teritorijose, nes dėl to sudaromos kliūtys laisvam judėjimui ir 
pažeidžiamos vidaus rinkos nuostatas (SESV 26 straipsnio 2 dalis).
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RENEW Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andris Ameriks, Estrella Durá Ferrandis, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio

VERTS/ALE Mounir Satouri, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka
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GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

ID Gianna Gancia
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