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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad aukšti ES institucijų skaidrumo ir sąžiningumo standartai yra būtini, 
kad piliečiai galėtų naudotis savo demokratine teise dalyvauti ES sprendimų 
priėmimo procese ir taip būtų sustiprintas Sąjungos demokratinis teisėtumas ir 
patikimumas, kartu atkuriant pasitikėjimą Europos integracijos procesu; primena, 
kad savo 2019-2024 m. Komisijos politinėse gairėse Komisijos pirmininkė pabrėžė, 
jog norint, kad piliečiai pasitikėtų ES, jos institucijos turėtų būti atviros ir nesulaukti 
jokios kritikos etikos, skaidrumo ir sąžiningumo požiūriu; primena, kad teisė teikti 
peticijas piliečiams užtikrina lengviausiai prieinamą būdą pradėti ir palaikyti 
tiesioginį dialogą su ES institucijų atstovais ir taip prisidėti didinant atvirumą, 
gebėjimą reaguoti ir atskaitomybę, kartu mažinant atotrūkį tarp piliečių ir ES 
institucijų;

2. pabrėžia ypatingą piliečių susidomėjimą ES institucijų veikimo skaidrumu ir 
sąžiningumu, kaip matyti atsižvelgiant į daugelį Peticijų komiteto gautų peticijų, 
kuriose raginama užtikrinti didesnį skaidrumą1, visų pirma Tarybos sprendimų 
priėmimo ir jos ryšių su lobistais srityse; reiškia susirūpinimą dėl ES vyresniųjų 
pareigūnų skyrimo procedūrų2 ir dėl kaltinimų Komisijos nariams dėl interesų 
konfliktų ir EP nariams dėl elgesio kodekso pažeidimų3; taip pat pažymi, kad, kaip 
ir ankstesniais metais, dauguma 2019 m. Europos ombudsmeno baigtų tyrimų buvo 
susiję su skaidrumu ir atskaitomybe, įskaitant galimybę visuomenei susipažinti su 
informacija ir dokumentais;

3. pabrėžia, jog didelis teisėkūros proceso skaidrumas yra nepaprastai svarbus sudarant 
galimybę piliečiams reikalauti savo išrinktų atstovų ir vyriausybių atskaitomybės; 
todėl pakartoja savo raginimą Tarybai patobulinti savo teisėkūros proceso 
skaidrumo taisykles ir praktiką, atsižvelgiant į Europos ombudsmeno 
rekomendacijas, kurioms Parlamentas didžiąja dalimi pritarė savo 2019 m. sausio 
17 d. rezoliucijoje dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES 
Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų 
aktų projektus4; tyrimas buvo pagrįstas bendru Konstitucinių reikalų komiteto ir 
Peticijų komiteto pranešimu;

4. mano, kad ES institucijos turėtų taikyti aukščiausius etikos standartus, siekdamos 
užkirsti kelią bet kokiems „sukamųjų durų“ reiškinio atvejams ir interesų 
konfliktams, taip pat skiriant į aukštesnes pareigas ES institucijose ir agentūrose; 
reiškia susirūpinimą dėl to, kad visi tokie atvejai, net jei teisiškai priimtini, kenkia 
bendram ES institucijų patikimumui ir antieuropietiška propaganda juos dažnai 
naudoja kaip priemonę euroskepticizmui visuomenėje skleisti;

1 Peticijos Nr. 0134/2019, Nr. 0939/2018, Nr. 0161/2017, Nr. 1367/2015, Nr. 0696/2015, Nr. 0698/2013.
2 Peticijos Nr. 0224/2018 ir Nr. 0799/2018, Nr. 0799/2018.
3 Peticijos Nr. 0742/2017, Nr. 1004/2016, Nr. 2485/2014, Nr. 1984/2014.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045.
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5. pabrėžia, kad svarbų Europos ombudsmeno vaidmenį užtikrinant aukštus ES 
institucijų skaidrumo ir sąžiningumo standartus; ragina Konstitucinių reikalų 
komitetą apsvarstyti ir atsižvelgti į Europos ombudsmeno nurodytą patirtį svarstant 
apie galimybę įsteigti nepriklausomą etikos organą; siūlo įsteigti ES tarpinstitucinę 
darbo grupę, kuriai būtų pavesta aptarti ir parengti rekomendacijas visais su šia tema 
susijusiais aspektais;

6. pabrėžia svarbų Parlamento, ES piliečių atstovo, vaidmenį, be kita ko visuomenės 
vardu prižiūrint Komisiją ir kitas institucijas;

7. todėl pakartoja, kad Europos Parlamento nariams būtini aukščiausi etikos standartai, 
ir ragina Parlamente įsteigti tvirtą patariamąjį organą, kurį sudarytų, be kita ko, itin 
gerbiami buvę Parlamento nariai, kurie tvirtai reaguotų į viešąją nuomonę;

8. pabrėžia, kad galiojančių procedūrų stiprinimas remiantis jų veiksmingumo analize 
ir vertinimu bei visuomenės reakcija apskritai yra veiksmingesni nei naujų 
procedūrų įdiegimas;

9. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog komitetas tiesiogiai susijęs su viešąja nuomone ir 
visuomenės reakcija į institucijų skaidrumą ir sąžiningumą, demokratinis požiūris ir 
politinė atsakomybė tebėra stipriausias bet kokios konstitucinės demokratijos ir ES 
kontrolės mechanizmas; pabrėžia, kad reikia toliau stiprinti demokratinės 
atskaitomybės mechanizmus ES lygmeniu.


