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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į teisės teikti peticijas reikšmingumą ir į tai, kaip svarbu nedelsiant 

informuoti Parlamento organus apie konkrečias Europos Sąjungos piliečio ar gyventojo 

problemas ir nuomonę, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 ir 

227 straipsniuose, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas, ypač į 

44 straipsnį dėl teisės teikti peticijas Europos Parlamentui, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas, susijusias su 

pažeidimo nagrinėjimo procedūra, ypač į 258 ir 260 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir į 202 straipsnio 8 dalį, 

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A7-0131/2014), 

A. atsižvelgdamas į tai, kad 2013 m., kurie buvo Europos piliečių metai, gautos 

2 885 peticijos, o tai yra beveik 45 proc. daugiau nei 2012 m.; ir pažymėdamas, kad per 

šią kadenciją iki šiol užregistruota beveik 10 000 peticijų; 

B. kadangi nors šis skaičius, palyginti su Europos Sąjungos gyventojų skaičiumi, išlieka 

nedidelis, vis dėlto iš jo matyti, kad gerokai didėja informuotumas apie teisę teikti 

peticijas ir teisėti lūkesčiai, susiję su peticijų procedūros, kaip būdo atkreipti Europos 

Sąjungos institucijų ir valstybių narių dėmesį į pavienių piliečių, vietos bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų ir savanoriškų asociacijų bei privačių įmonių problemas, 

naudingumu; 

C. kadangi Europos piliečiams tiesiogiai atstovauja vienintelė jų renkama ES institucija – 

Europos Parlamentas; atsižvelgdamas į tai, kad teisė teikti peticijas suteikia jiems 

galimybę tiesiogiai kreiptis į savo atstovus; 

D. atsižvelgdamas į tai, kad teisė teikti peticijas padeda Europos Parlamentui geriau reaguoti 

į Sąjungos piliečių ir gyventojų problemas ir kartu gali būti žmonėms skirta atvira, 

demokratiška ir skaidri jų skundų nagrinėjimo neteismine tvarka, jeigu tai teisėta ir 

pagrįsta, priemonė, ypač kai tie skundai susiję su Europos Sąjungos teisės aktų 

įgyvendinimo problemomis; kadangi peticijose suteikiama vertingos informacijos teisės 

aktų leidėjams ir vykdomosioms įstaigoms tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu; 

E. kadangi reikia sustabdyti tolesnį negrįžtamą biologinės įvairovės nykimą, ypač paskirtose 

tinklo „Natura 2000“ teritorijose; kadangi valstybės narės įsipareigojo užtikrinti pagal 

Direktyvą 92/43/EEB (Buveinių direktyva) ir Direktyvą 79/409/EEB (Paukščių 

direktyva) nustatytų specialių saugomų teritorijų apsaugą; kadangi, nors Komisija gali 

išsamiai patikrinti, ar laikomasi ES teisės nuostatų, tik tuomet, kai nacionalinės valdžios 



institucijos būna priėmusios galutinį sprendimą, svarbu – ypač kai tai susiję su aplinkos 

apsaugos klausimais – ankstyvuoju etapu įsitikinti, ar vietos, regioninės ir nacionalinės 

valdžios institucijos teisingai taiko visus atitinkamus pagal ES teisę numatytus 

procedūrinius reikalavimus, įskaitant atsargumo principo įgyvendinimą; 

F. kadangi būtina užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą ES sprendimų priėmimo procese, 

kad būtų stiprinamas jo teisėtumas ir atskaitomybė; kadangi peticijų procedūra taip pat 

yra priemonė tikrajai Europos visuomenėje susidariusios įtampos, visų pirma ekonomikos 

krizės ir socialinių neramumų laikais, pavyzdžiui, atsiradusios dėl pasaulinių finansų 

rinkų ir bankų sistemų žlugimo poveikio Europos gyventojams, padėčiai nustatyti; 

primindamas, kad 2013 m. rugsėjo mėn. Peticijų komitetas šiuo klausimu surengė viešąjį 

klausymą, kuriame dalyvavo peticijų pateikėjai; kadangi daug peticijų dėl netinkamos 

praktikos finansų sektoriuje ir dėl vartotojų teisių pažeidimų bankų sektoriuje, o ypač dėl 

dramatiškų pasekmių, tokių kaip ištisų šeimų iškeldinimai iš būstų, kurias lėmė hipotekos 

sutartyse numatytos nesąžiningos sąlygos, atkreipė komiteto dėmesį; 

G. kadangi tokiose peticijose, kokios siunčiamos Peticijų komitetui, dažnai pateikiama 

kitiems Europos Parlamento komitetams, atsakingiems už teisės aktų, skirtų sukurti 

socialiniu, ekonominiu ir aplinkos apsaugos požiūriu saugesnį, tvirtesnį, teisingesnį ir 

geresnį visų Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų ateities pagrindą, rengimą, naudingos 

informacijos; 

H. kadangi kiekviena peticija vertinama ir nagrinėjama iš esmės, net jeigu ją pateikė tik 

vienas ES pilietis arba gyventojas, ir kiekvienas peticijos pateikėjas turi teisę gauti 

atsakymą ta kalba, kuria jis kalba; 

I. turėdamas omenyje tai, kad, atsižvelgiant į gaunamų peticijų esmę ir sudėtingumą, jų 

nagrinėjimo būdas ir atsakymo pateikimo laikas skiriasi, tačiau turi būti dedamos visos 

pastangos, kad į peticijų pateikėjų problemas būtų deramai reaguojama per tinkamą laiką 

ir tinkamu būdu tiek vykdytos procedūros, tiek esmės požiūriu; 

J. kadangi peticijų pateikėjai, kurių peticijos vėliau svarstomos per reguliarius Peticijų 

komiteto posėdžius, gali visapusiškai dalyvauti posėdžiuose ir turi teisę pristatyti savo 

peticijas pateikdami išsamesnę informaciją, taigi aktyviai prisideda prie komiteto darbo, 

komiteto nariams ir Europos Komisijai, taip pat valstybių narių atstovams, kurie gali 

dalyvauti, pateikdami papildomą ir pirminę informaciją; ir kadangi 2013 m. į komiteto 

svarstymus atvyko ir juose aktyviai dalyvavo 185 peticijų pateikėjai; 

K. atsižvelgdamas į tai, kad Peticijų komiteto veikla grindžiama tik iš peticijų pateikėjų 

gaunamais pranešimais ir informacija, taip pat jo paties atliekamų kiekvieno konkretaus 

atvejo tyrimų rezultatais, kurie prireikus papildomi iš Europos Komisijos, valstybių narių 

arba kitų subjektų gautais vertinimais; ir kadangi jo darbotvarkės prioritetai nustatomi ir 

pati darbotvarkė sudaroma remiantis jo narių demokratiškai priimtais sprendimais; 

L. atsižvelgdamas į tai, kad pagal peticijų priimtinumo kriterijus, nustatytus remiantis 

Sutarties sąlygomis ir Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, peticija turi būti susijusi su 

klausimu, priklausančiu Sąjungos veiklos sritims ir turinčiu tiesioginės įtakos peticijos 

pateikėjui; ir kad todėl dalis peticijų paskelbiamos nepriimtinomis, nes neatitinka šių 

kriterijų; 



M. kadangi teisė teikti peticijas – itin svarbi piliečių dalyvavimo ir piliečių vykdomos 

demokratinės kontrolės priemonė ir tinkamas jos įgyvendinimas turi būti užtikrintas nuo 

proceso pradžios iki pat jo pabaigos; kadangi ši teisė ir toliau turi būti visiškai 

garantuojama, neatsižvelgiant į vyriausybės interesus; kadangi šio principo turi būti 

pavyzdingai laikomasi ES lygmeniu šiame Parlamente ir Komisijoje nagrinėjant peticijas; 

N. kadangi pirmiau minėti kriterijai buvo patikrinti teismuose ir kadangi Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo sprendimais, pvz., byloje T-308/07, buvo įtvirtinti su teise teikti 

peticiją susiję kriterijai ir tai, kad deklaracijų paskelbimas nepriimtinomis turi būti 

tinkamai pagrįstas ir kad komitetas tokį paskelbimą privalo pagrįsti vėlesniuose raštuose 

peticijos pateikėjui; taip pat, pvz., bylose T-280/09 ir T-160/10 dėl peticijų, kurių turinys 

gali būti laikomas nepakankamai tiksliu; 

O. kadangi, be peticijų, gautų dėl krizės poveikio Europos Sąjungos piliečiams ir 

gyventojams, peticijų pateikėjams taip pat neramu dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su 

aplinkos apsaugos teisės aktais, visų pirma su atliekų tvarkymu ir vandentvarka, su 

pagrindinėmis teisėmis, visų pirma su vaiko teisėmis, neįgaliųjų teisėmis ir teise į 

sveikatą bei teise į asmeninį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat su laisvu asmenų judėjimu, 

įvairiomis diskriminacijos formomis, ypač dėl tautinės kilmės, kultūros ar kalbos, 

vizomis, imigracija ir užimtumu, taip pat teikiamos peticijos dėl teisingumo vykdymo, 

įtariamos korupcijos, teisinių procesų vilkinimo ir daugelio kitų veiklos sričių; 

P. atsižvelgdamas į tai, kad, kadangi daug peticijų pateikėjų, ypač iš jaunesnių gyventojų 

grupių, plačiai naudojasi socialine žiniasklaida kaip ryšių kanalu, Peticijų komitetas, 

remiamas Europos Parlamento, sukūrė savo tinklą – jį per populiarias socialinės 

žiniasklaidos priemones, kuriomis labai aktyviai naudojamasi ir kurios yra labai 

naudingos komiteto posėdžių laikotarpiais, nuolat stebi vis daugiau žmonių; ir kadangi 

komiteto naujienlaiškis „PETI Journal“ taip pat turi daug nuolatinių prenumeratorių, šiuo 

metu – 1 500; 

Q. kadangi, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Peticijų komitetas kartu su atitinkamomis 

Europos Parlamento tarnybomis stengėsi sukurti naują daugiakalbį interneto portalą, kuris 

pakeistų ankstesnę Europos Parlamento svetainėje veikusią labiau ribotą elektroninę 

peticijų teikimo sistemą; ir kadangi naujojo portalo paskirtis – didinti administravimo 

veiksmingumą, kartu didinant peticijų procedūros skaidrumą ir interaktyvumą peticijų 

pateikėjų, Europos Parlamento narių ir plačiosios visuomenės labui;  

R. šiomis aplinkybėmis primena savo poziciją, kurią patvirtino remdamasis 2012 m. metiniu 

pranešimu, padaryti peticijų procedūrą veiksmingesnę, skaidresnę ir nešališką, kartu 

išsaugant Peticijų komiteto narių dalyvavimo teises, kad peticijų nagrinėjimui net ir 

procedūriniu lygmeniu būtų galima taikyti teisminę kontrolę; 

S. kadangi Peticijų komitetas ir toliau aktyviai domisi, kaip taikomos Europos piliečių 

iniciatyvos reglamento nuostatos, ir skiria dėmesio daugumai trūkumų bei gana sudėtingai 

dabartinei teisinei sistemai, kuria, nepaisant Konstitucinių reikalų komiteto ir Peticijų 

komiteto įdėtų pastangų rengiant šį dokumentą, nevisapusiškai perteikiama atitinkamos 

Sutarties nuostatos dvasia; ir kadangi pagal nuostatos dėl peržiūros sąlygas Parlamentas 

praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo turi dalyvauti diskusijose dėl jo 

persvarstymo; 



T. kadangi netrukus, dalyvaujant teisinę kompetenciją iniciatyvos klausimu turinčiam 

pagrindiniam komitetui ir Peticijų komitetui, pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles ir 

Biuro patvirtintas įgyvendinimo taisykles turės būti įgyvendintos Europos piliečių 

iniciatyvos reglamento nuostatos dėl viešojo klausymo surengimo Parlamento patalpose, 

siekiant užtikrinti šios iniciatyvos sėkmę; 

U. atsižvelgdamas į su nagrinėjamomis peticijomis susijusių faktų nustatymo vizitų, kuriuos 

reguliariai rengia komitetas dėl, jo manymu, išskirtinės pirmenybės klausimų, teikiamą 

naudą ir į būtinybę užtikrinti didžiausią tokių vizitų ataskaitų kokybę, patikimumą ir 

rengti jas remiantis sąžiningu bendradarbiavimu, padedančiu pasiekti pageidaujamą 

dalyvių sutarimą; primena 2013 m. surengtus vizitus: į Ispaniją (du kartus), Lenkiją, 

Daniją ir į Graikiją; kadangi nustatant lankstesnę praktinę tokių misijų tvarką, ypač kiek 

tai sietina su tinkamomis vykti šių misijų savaitėmis, būtų užtikrinama dar didesnė šių 

vizitų sėkmė, nes visų pirma nariai galėtų vykti į keliones ir sumažėtų atšaukimo rizika; 

V. atsižvelgdamas į komiteto atsakomybę Europos ombudsmeno tarnybai, kuri atsakinga už 

ES piliečių skundų dėl galimų netinkamo administravimo atvejų ES institucijose ir 

įstaigose tyrimą ir dėl kurios veiklos Parlamentas, remdamasis paties Europos 

ombudsmeno parengta metine ataskaita, taip pat teikia metinį pranešimą; ir primindamas, 

kad 2013 m. iš pareigų atsistatydinus tuometiniam ombudsmenui Nikiforui Diamandourui 

komitetas aktyviai dalyvavo organizuojant naujo Europos ombudsmeno rinkimus; 

W. kadangi, nors Parlamento nariai sėkmingai išrinko naują Europos ombudsmenę – Emily 

O’Reilly, kuri pradėjo eiti pareigas 2013 m. spalio 1 d., pagal Darbo tvarkos taisyklių 

204 straipsnį kitos kadencijos pradžioje turi būti surengti nauji rinkimai ir kadangi būtų 

prasminga užtikrinti, kad tinkamu metu būtų paskelbtos aiškios ir skaidrios procedūrinės 

taisyklės, kuriose būtų patikslinta Peticijų komiteto atsakomybė šiame procese ir 

užtikrinamas tinkamas rinkimų skaidrumas, visų pirma pasitelkiant patobulintą tam skirtą 

interneto sistemą; 

X. kadangi Peticijų komitetas yra Europos ombudsmenų tinklo, kuriam priklauso keletas 

nacionalinių parlamentų peticijų komitetų, jeigu tokių esama, narys ir kadangi atrodo 

svarbu labiau pabrėžti ir, jeigu tai praktiškai įmanoma, toliau stiprinti pačių peticijų 

komitetų bendradarbiavimą, taip pat užtikrinti, kad Europos Parlamentas Europos 

Sąjungos piliečių interesų labui šiame procese galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį; 

Y. kadangi Peticijų komitetas ketina tapti naudinga ir skaidria Europos Sąjungos piliečiams 

ir gyventojams skirta priemone, kuri padeda vykdyti demokratinę daugelio Europos 

Sąjungos veiklos aspektų, ypač susijusių su nacionalinės valdžios institucijų 

įgyvendinamais ES teisės aktais, kontrolę ir priežiūrą; ir kadangi komitetas, remdamasis 

gautomis peticijomis, gali dar labiau padėti, viena vertus, nuosekliau ir labiau 

koordinuotai taikyti ES teisės aktus, o kita vertus, tobulinti būsimus ES teisės aktus, 

atkreipdamas dėmesį į patirtį, įgytą iš esmės nagrinėjant gautas peticijas; 

Z. kadangi šis pranešimas yra paskutinis metinis septintosios Europos Parlamento kadencijos 

Peticijų komiteto pranešimas, todėl jame apibūdinama 2013 m. komiteto veikla, taip pat 

apžvelgiama visa kadencija ir įvertinama, kokiu mastu įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 

Peticijų komitetui pavyko patenkinti piliečių lūkesčius;  

1. pripažįsta svarbų, esminį Peticijų komiteto vaidmenį ginant ir remiant ES piliečių ir 

gyventojų teises, užtikrindamas, kad taikant peticijų procedūras būtų geriau išsiaiškintos 



peticijų pateikėjų problemos ir, jeigu įmanoma, per tinkamą laiką išspręsti jų teisėti 

skundai; 

2. yra pasiryžęs padaryti peticijų procedūrą veiksmingesnę, skaidresnę ir nešališką, kartu 

apsaugodamas Peticijų komiteto narių dalyvavimo teises, kad peticijų nagrinėjimui net ir 

procedūriniu lygmeniu būtų galima taikyti teisminę kontrolę; 

3. pabrėžia, kad Peticijų komitetas kartu su kitomis institucijomis ir įstaigomis, pavyzdžiui, 

su tyrimo komitetais ir Europos ombudsmenu, atlieka nepriklausomas ir aiškiai apibrėžtas 

vietų, į kurias gali kreiptis kiekvienas pilietis, funkcijas; pabrėžia, kad šios institucijos 

kartu su Europos piliečių iniciatyva yra pagrindinės demokratinės ES ir visos Europos 

visuomenės kūrimo priemonės ir kad turi būti užtikrinta tinkama prieiga prie jų ir 

patikimas veikimas; 

4. pabrėžia, kad per dabartinę Parlamento kadenciją Peticijų komitetas sprendė su Europos 

Sąjungos piliečių lūkesčių tenkinimu susijusius uždavinius; pabrėžia, kaip svarbu, kad 

piliečiai tiesiogiai įsitrauktų į Parlamento veiklą ir savo problemas, pasiūlymus ar 

skundus pateiktų konkretiems komiteto nariams; atkreipia dėmesį į tai, kiek daug 

nuveikta siekiant išspręsti su galimais piliečių teisių pažeidimais susijusias problemas ir 

bendradarbiaujant su nacionalinėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis Europos 

Sąjungos teisės aktų taikymo klausimais; kartu išlaikant svarbų vaidmenį ryšių su 

Europos Sąjungos piliečiais ir stiprinant ES sprendimų priėmimo proceso demokratinį 

teisėtumą ir atskaitomybę; 

5. primena reikšmingą Komisijos vaidmenį padedant nagrinėti peticijose iškeltus atvejus; 

mano, kad Komisijos peticijų nagrinėjimas turėtų būti išsamesnis ir kad, atsižvelgiant į 

ES teisės aktus, turėtų būti žiūrima į atvejų esmę; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti šių 

procesų skaidrumą ir visuomenės teisę turėti tinkamą galimybę susipažinti su atitinkamais 

dokumentais ir su peticijomis susijusia informacija; 

6. pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija vykdytų aktyvią stebėseną ir laiku imtųsi prevencinių 

taisomųjų priemonių, kai yra pagrįstų įrodymų, jog įgyvendinant tam tikrus suplanuotus ir 

paskelbtus projektus gali būti pažeisti ES teisės aktai; 

7. pažymi, kad piliečių pateiktos peticijos susijusios su daugybe įvairių svarbiausių teminių 

sričių, pavyzdžiui, su pagrindinėmis teisėmis, vidaus rinka, aplinkos apsaugos teisės 

aktais, visuomenės sveikatos klausimais, vaikų gerove, transportu ir statyba, Ispanijos 

pakrančių įstatymu, nauju reglamentu dėl gero administravimo, neįgaliaisiais, 

diskriminacija dėl amžiaus, galimybe visuomenei susipažinti su dokumentais, Europos 

Sąjungos mokyklomis, fiskaline sąjunga, plieno pramone, gyvūnų teisėmis ir daugeliu 

kitų; 

8. mano, kad minėtoms teminėms sritims priskiriamos peticijos – tai įrodymas, kad vis dar 

dažnai pasitaiko plačiai paplitusių su netinkamu ES teisės aktų perkėlimu į nacionalinę 

teisę arba netinkamu jų taikymu susijusių atvejų; 

9. mano, kad svarbu stiprinti bendradarbiavimą su valstybių narių parlamentais ir 

vyriausybėmis abipusiškumo pagrindu ir prireikus skatinti valstybių narių valdžios 

institucijas visiškai skaidriai kelti ES teisės aktus į nacionalinę teisę ir juos taikyti; 

pabrėžia Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo svarbą, tačiau apgailestauja dėl 



kai kurių valstybių narių aplaidumo Europos Sąjungos teisės aktus perkeliant į 

nacionalinę teisę ir juos įgyvendinant, ypač aplinkos apsaugos srityje;  

10. primena, kad Peticijų komitete peticijos, susijusios su Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, neatskiriamos jos veiklos dalies, 

principais ir turiniu, laikomos priimtinomis ir kiekvienas atvejis nagrinėjamas iš esmės; 

primena, kad Europos Komisija, komiteto paprašyta imtis veiksmų, dažnai manė negalinti 

to daryti, nes jos veiksmai prieštarautų Chartijos 51 straipsnio nuostatoms; pabrėžia, kad, 

palyginti su veiksmais, kurių galima imtis vadovaujantis griežtomis Chartijos teisinėmis 

nuostatomis, piliečių lūkesčiai yra gerokai didesni; 

11. džiaugiasi komiteto darbu, atliktu nagrinėjant peticijas negalios klausimais, kurių 2013 m. 

gauta gerokai daugiau; atkreipia dėmesį į pastangas, kurios buvo dedamos siekiant 

užtikrinti, kad būtų sėkmingai pradėta taikyti pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos 

33 straipsnio sąlygas sukurta ES sistema – šioje srityje Peticijų komitetas dirbo kartu su 

Europos Komisija, Pagrindinių teisių agentūra ir Europos neįgaliųjų forumu, ir pažymi, 

kad komitetas yra pasiryžęs toliau remti šią veiklą; apgailestauja dėl to, kad vėliau buvo 

sustabdytas Peticijų komiteto dalyvavimas Neįgaliųjų teisių konvencijos sistemoje ir kad 

jis buvo pakeistas teisėkūros komitetais, kurie taip pat prisiima atsakomybę šioje srityje; 

mano, kad pastarasis sprendimas buvo grindžiamas netinkamu pagal Neįgaliųjų teisių 

konvencijos sistemą priskirtų funkcijų aiškinimu; 

12. atkreipia dėmesį į tai, kiek daug dėmesio skirta keletui gautų labai svarbių peticijų dėl 

pasiūlymo šalia Nanto esančioje Notre-Dame-des-Landes komunoje statyti naują oro 

uostą; pripažįsta, kad aplinkos apsaugos sumetimais šiai programai prieštaraujantys 

peticijų pateikėjai suteikė svarbios informacijos ir kad šį projektą palankai vertinantys 

asmenys taip pat pateikė pagrįstą peticiją – šiuo klausimu komitete buvo surengtos 

išsamios diskusijos, kuriose kartu su pagrindiniais peticijų pateikėjais dalyvavo 

Prancūzijos valdžios institucijos ir Komisijos Aplinkos generalinio direktorato generalinis 

direktorius; mano, kad rengiant tokias rimtas diskusijas ne tik didinamas visuomenės 

informuotumas ir piliečiams suteikiama galimybė aktyviai ir teisėtai dalyvauti tokiame 

procese, bet ir sudaromos sąlygos išsiaiškinti keletą su projektu, kuris, spėjama, 

prieštarauja ES teisei, susijusių prieštaringų aspektų ir nustatyti priemones, kuriomis būtų 

užtikrinamas deramas tokiomis aplinkybėmis taikytinų Europos Sąjungos teisės aktų 

laikymasis; 

13. pripažįsta, kad 2013 m. daug peticijų pateikėjų išreiškė nerimą dėl akivaizdžios 

neteisybės, patiriamos Danijoje vykdant administracines ir teismines procedūras, 

susijusias su tėvų gyvenimu skyrium arba santuokos nutraukimu ir tolesne mažų vaikų 

globa; pažymi, kad šioje srityje, kalbant apie skirtingų valstybių piliečių poras, yra 

akivaizdžių diskriminavimo dėl pilietybės pavyzdžių, 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; šiomis aplinkybėmis atkreipia dėmesį į sunkius tiek 

peticijos pateikėjo, tiek vaiko pagrindinių teisių pažeidimus; pažymi, kad Peticijų 

komitetas, siekdamas tiesiogiai ištirti tokias pretenzijas tais atvejais, kai padėtis atrodo 

itin sudėtinga, surengė faktų nustatymo vizitą į Daniją; pažymi, kad keletas atvejų 

nustatyta ir kitose valstybėse, ypač (ypatingai atvejais, susijusiais su Vokietijos vaiko 

teisių apsaugos tarnybos Jugendamt veikla) Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje 

Karalystėje; 



14. primena tyrimus, atliktus visos kadencijos metu remiantis peticijomis dėl nepakankamo 

Atliekų pagrindų direktyvos nuostatų įgyvendinimo sukeltų padarinių, ir šiuo klausimu 

patvirtintą pranešimą; primena rekomendacijas dėl tinkamų sprendimų dėl sąvartynų 

priėmimo stoka ir šios problemos padariniais vietos gyventojams; pabrėžia, kad padėtis 

abiejuose regionuose toli gražu buvo neišspręsta, sprendžiant iš vėliau nagrinėtų peticijų, 

ypač dėl užsitęsusio smarkiai aplinką teršiančių pramoninių atliekų deginimo kai kuriose 

Kampanijos vietovėse, dėl kurio išsiskyrė nuodingi dūmai, o Lacijaus regione – dėl 

neskaidrių planų ir institucinio valdymo paskutiniais mėnesiais po Malagrotos sąvartyno, 

dėl kurio šiuo metu vyksta intensyvus teisėsaugos tyrimas, numatyto uždarymo; primena, 

kad 2013 m. rudenį šiuo klausimu buvo surengtas intensyvus faktų nustatymo vizitas į 

Graikiją, per kurį atkreiptas dėmesys į atitinkamų su atliekomis susijusių direktyvų 

taikymo trūkumus, nepakankamą pažangą atliekų tvarkymo srityje, su kuria susiję planai 

ir sistemos užima svarbią vietą atliekų tvarkymo hierarchijoje, taip pat į neigiamą poveikį 

tam tikrų Graikijos vietovių gyventojų sveikatai; pažymi, kad neseniai buvo pateikta 

keletas kitų peticijų dėl atliekų tvarkymo trūkumų kitose valstybėse narėse, ypač Ispanijos 

Valensijos regione ir JK; 

15. pritaria faktų nustatymo vizito į Lenkiją, per kurį ištirtas pasiūlymas statyti atvirą kasyklą 

Žemutinėje Silezijoje, ataskaitai; taip pat palankiai vertina šia proga surengtas išsamias 

diskusijas su peticijų pateikėjais ir nacionalinės valdžios institucijomis dėl galimo skalūnų 

dujų išteklių žvalgymo ir naudojimo, dėl kurio komitetas jau buvo surengęs praktinį 

seminarą 2012 m.; 

16. atkreipia dėmesį į labai dalykišką viso komiteto darbą, kurį jis atliko nagrinėdamas gautas 

peticijas dėl Ispanijos pakrančių valdymo įstatymo (isp. Ley de Costas), tiek kalbant apie 

faktų nustatymo vizito rezultatus ir išvadas, tiek apie bendradarbiavimą su peticijų 

pateikėjais ir atsakingomis nacionalinės valdžios institucijomis; primena, kad komitetas, 

siekdamas išsamiau išnagrinėti šį sudėtingą klausimą ir palaikyti ryšius su daugybe 

susijusių peticijų pateikėjų, įsteigė specialią ad hoc darbo grupę; pripažįsta, kad, nors 

Ispanijos parlamento patvirtintuose naujuosiuose teisės aktuose padaryta tam tikrų 

peticijų pateikėjams palankių patobulinimų; prašo Komisijos toliau aktyviai stebėti šį 

klausimą; 

17. palankiai vertina tai, kad per 2013 m. vasario mėn. vykusį faktų nustatymo vizitą į 

Galisiją su peticijų pateikėjais ir regiono valdžios institucijomis buvo surengtos išsamios 

diskusijos tinkamų nuotekų valymo įrenginių stokos šiame regione klausimu; patvirtina 

išvadas ir rekomendacijas, išdėstytas (faktų nustatymo misijos) ataskaitoje, kurią 2013 m. 

gruodžio 17 d. patvirtino Peticijų komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad reikia toliau dėti 

pastangas siekiant išvalyti ir atgaivinti upių žiotis, dėl kurių buvo rengtas vizitas; 

18. pabrėžia komiteto prievolės teikti ataskaitas vaidmenį; atkreipia dėmesį į keletą 2013 m. 

pranešimų forma patvirtintų rezoliucijų, pavyzdžiui, į rezoliuciją dėl Europos 

ombudsmeno specialiojo pranešimo dėl to, kaip Komisija šalina Vienos oro uosto plėtros 

projekto poveikio aplinkai vertinimo trūkumus, ir į rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie 

visą Europos ombudsmeno veiklą; pabrėžia, kad šis komitetas, pasinaudodamas patirtimi, 

įgyta daugelį metų nagrinėjant daug konkrečių atvejų ir dėl jų teikiant nuomones 

pagrindiniams komitetams, visų pirma dėl PAV direktyvos persvarstymo, taip pat dėl 

Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos, suteikė svarbios informacijos; mano, kad 

Peticijų komitetas, rengdamas tokius dokumentus, gali iškelti Europos Sąjungos 

piliečiams svarbius klausimus plenariniuose posėdžiuose;  



19. primena, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 2 dalį Peticijų komitetas gali ne 

tik pateikti plenariniam posėdžiui su teisės aktų leidyba nesusijusius pranešimus savo 

iniciatyva peticijose keliamais klausimais, bet ir trumpus pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl 

kurių turi būti balsuojama plenariniame posėdyje dėl skubių klausimų;  

20. mano, kad viešųjų klausymų rengimas yra labai svarbi peticijų pateikėjų iškeltų problemų 

nagrinėjimo priemonė; atkreipia dėmesį į viešąjį klausymą, surengtą krizės poveikio 

Europos Sąjungos piliečiams ir demokratinio dalyvavimo Sąjungos valdyme stiprinimo 

klausimais, taip pat į viešąjį klausymą dėl visų ES pilietybės teikiamų galimybių 

išnaudojimo, per kurį, remiantis gautomis peticijomis, buvo nagrinėjamos abiem 

požiūriais ES piliečių iškeltos problemos; mano, jog iš peticijose pateiktos informacijos 

matyti, kokį poveikį griežtos taupymo priemonės daro asmeninėms peticijų pateikėjų 

teisėms, taip pat matyti, kad pilietinė visuomenė atlieka vis svarbesnį vaidmenį šiuose 

procesuose ir vis aktyviau juose dalyvauja; pripažįsta, kad norint išspręsti būsimus 

finansinius uždavinius Europai reikia patikimo, aiškaus ir atskaitingo ekonomikos 

valdymo; pabrėžia, kaip svarbu kovoti su likusiomis ES piliečių naudojimosi jiems pagal 

ES teisės aktus suteiktomis teisėmis kliūtimis, taip pat skatinti ES piliečius dalyvauti 

politiniame Europos Sąjungos gyvenime; 

21. mano, kad labai svarbu, jog šis komitetas, nagrinėdamas konkrečius klausimus, naudotųsi 

kitomis veiklos formomis, pavyzdžiui, teiktų Parlamento narių klausimus, į kuriuos per 

plenarinius posėdžius atsakoma žodžiu; primena, kad šios priemonės yra tiesioginė 

parlamentinės kitų ES institucijų ir įstaigų kontrolės forma; atkreipia dėmesį į tai, kad 

2013 m. komitetas devynis kartus pasinaudojo šia savo teise ir pateikė klausimus dėl, 

pavyzdžiui, negalios, gyvūnų gerovės, atliekų valdymo ir Europos piliečių iniciatyvos; 

labai apgailestauja, kad keletas komiteto pasiūlytų iniciatyvų kelis mėnesius rengiamos 

diskusijoms plenariniame posėdyje ir tik tada aptariamos, nes taip ES piliečių keliamos 

pasikartojančios problemos neišklausomos ir joms nepateikiamas tiesioginis atsakymas iš 

Komisijos; 

22. pažymi, kad nenutrūksta piliečių, kurie kreipiasi į Parlamentą norėdami apginti savo 

teises pagal Sutarties 227 straipsnio ir ES pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 

nuostatas ES kompetencijos sričiai nepriskiriamose srityse, laiškų srautas; ragina rasti 

geresnius tokių piliečių pateikiamų prašymų nagrinėjimo būdus, kartu atsižvelgiant į 

Parlamento įsipareigojimus susirašinėjimo su piliečiais srityje; atsižvelgdamas į tai 

apgailestauja, kad atitinkamoms Parlamento tarnyboms nepavyko visiškai prižiūrėti 

rekomendacijų dėl piliečių pateikiamų prašymų klausimais, kurie nepatenka į ES 

kompetencijos sritį, kaip nurodyta jo 2012 m. lapkričio 21 d. rezoliucijoje dėl Peticijų 

komiteto 2011 m. veiklos; 

23. pripažįsta, kad peticijų pateikėjai ir toliau daugiausia peticijų teikia aplinkos apsaugos 

klausimais, taip pabrėždami, kad valstybės narės vis dar nepakankamai įgyvendina šios 

srities teisės aktus; pažymi, kad daug peticijų yra susijusios su visuomenės sveikata, 

pavyzdžiui, su atliekų tvarkymu, vandens sauga, branduoline energija ir saugomais 

gyvūnais; atkreipia dėmesį į tai, kad daug peticijų pateikta dėl naujų ir būsimų projektų, 

kurie kelia didesnį pavojų pirmiau minėtoms sritims; primena, kad, nors valstybės narės 

siekia išspręsti šiuos klausimus, akivaizdu, jog vis dar esama kliūčių, trukdančių rasti 

ilgalaikį sprendimą; atkreipia dėmesį į Taranto plieno gamyklos ILVA atvejį, keliantį 

didžiausią susirūpinimą dėl labai pablogėjusių aplinkos sąlygų ir vietinių gyventojų 

sveikatos būklės;  ragina Komisiją pasinaudoti turimomis priemonėmis siekiant užtikrinti, 



kiek tai įmanoma, kad Italijos valdžios institucijos nedelsiant pradėtų laikytis ES 

aplinkosaugos teisės aktų; 

24. ragina Peticijų komitetą toliau nagrinėti bylos dėl Graikijos transliavimo korporacijos (gr. 

Ellinikí Radiofonía Tileórasi, ERT) poveikį Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 

51 straipsnio aiškinimui ir jo pasekmes, susijusias su peticijomis, ir svarstyti, su kokiomis 

faktinėmis kliūtimis susiduria ES piliečiai, kai norint gauti patikimą pagrindinių Europos 

Sąjungos teisės aktuose numatytų klausimų aiškinimą bylose prieš nacionalinius teismus 

kreipiamasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo; 

25. palankiai vertina tai, kad 2012 m. balandžio 1 d. buvo įgyvendinta Europos piliečių 

iniciatyva, taip pat tai, kad buvo užregistruota pirmoji Europos piliečių iniciatyva, skirta 

Europos jaunimo politikai, – „Fraternity 2020“ ir neseniai sėkmingai pradėta Europos 

piliečių iniciatyva dėl teisės į vandenį; mano, kad Europos piliečių iniciatyva yra pirmoji 

tarptautinė dalyvaujamosios demokratijos priemonė, kuria piliečiams suteikiama 

galimybė aktyviai dalyvauti rengiant ES politikos kryptis ir teisės aktus; dar kartą 

patvirtina esąs įsipareigojęs dalyvauti rengiant sėkmingų Europos piliečių iniciatyvų 

viešus klausymus aktyviai dalyvaujant visiems susijusiems Parlamento komitetams; 

pabrėžia, kad siekiant patobulinti procedūras ir kartu sumažinti biurokratiją bei kitas 

kliūtis reikia nuolat peržiūrėti Europos piliečių iniciatyvų padėtį; supranta, kad pirmųjų 

sėkmingų Europos piliečių iniciatyvų pirmųjų klausymų Parlamente, vyksiančių 2014 m., 

rezultatai bus labai svarbūs nustatant aukštus procedūrinius standartus ir patenkinant 

piliečių lūkesčius dėl šios teisės įgyvendinimo ateityje, ir įsipareigoja teikti prioritetą 

dalyvavimo proceso veiksmingumui užtikrinti; 

26. palankiai vertina Komisijos sprendimą 2013-uosius paskelbti Europos piliečių metais, 

suteikiant ES piliečiams vertingos informacijos ir formuojant jų supratimą apie savo 

teises ir apie jiems prieinamas demokratines priemones, kuriomis jie gali ginti šias teises; 

mano, kad Europos piliečių metais reikėtų plačiai skleisti informaciją apie naujas Europos 

piliečių iniciatyvas, taip pateikiant aiškias ir suprantamas gaires, kad didelis nepriimtinų 

iniciatyvų skaičius būtų sumažintas iki nepriimtinų peticijų lygio; yra įsitikinęs, kad 

peticijų internetiniu portalu Parlamentas konkrečiai ir vertingai prisideda prie Europos 

Sąjungos pilietybės; 

27. ragina Komisiją kaip Sutarčių sergėtoją užtikrinti, kad būtų išspręsta šiuo metu 

nepakankamo ES teisės aktų įgyvendinimo problema, kurią atskleidžia Parlamentui 

pateikiamos peticijos, ir taip sudarytos sąlygos ES piliečiams visapusiškai naudotis savo 

teisėmis; 

28. ragina Komisiją siūlyti teisės aktus, kurie padėtų išspręsti civilinės būklės dokumentų 

tarpusavio pripažinimo valstybėse narėse klausimus, paisant valstybių narių 

kompetencijos sričių; 

29. apgailestauja, kad Europos Sąjungos piliečiai, naudodamiesi judėjimo laisve, ir toliau 

neretai patiria problemų, susijusių su valdžios institucijų netinkamai taikomais vidaus 

rinkos teisės aktais; 

30. apgailestauja dėl to, kad faktų nustatymo misijų ataskaitos ir kiti dokumentai pastaruoju 

metu nebuvo verčiami į ES oficialiąsias kalbas, ypač peticijų pateikėjų nacionalines 

kalbas; 



31. pripažįsta, kad Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT), kuriame nuolat 

nustatomos ir sprendžiamos su vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimu susijusios 

problemos, vaidmuo yra svarbus; primygtinai ragina stiprinti šią priemonę ir aktyviau 

bendradarbiauti su Peticijų komitetu ir tinklu SOLVIT; primena, kad 2013-ieji buvo 

Europos piliečių metai, ir reiškia pagarbą Europos Sąjungos ir valstybių narių 

institucijoms ir įstaigoms, kurios šiais metais, atsižvelgdamos į Sutartyse išdėstytus 

principus ir šiame pranešime atskleistas faktines aplinkybes, aktyviau informavo Europos 

Sąjungos piliečius ir gyventojus apie savo teikiamas paslaugas; 

Naujos galimybės ir ryšiai su kitomis institucijomis 

32. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu didinant informuotumą apie šį komitetą kaip apie 

kontrolės komitetą užtikrinti, kad jo veikla Parlamente būtų svarbesnė; ragina naujai 

išrinktus Peticijų komiteto narius paskirti komiteto metinius pranešėjus svarbiausių 

Europos Sąjungos peticijų pateikėjams rūpimų politikos krypčių klausimais ir stiprinti 

bendradarbiavimą su kitais Parlamento komitetais, sistemingai kviečiant jų narius (pvz., 

elektroniniu paštu) į Peticijų komitete vykstančias diskusijas, kurios susijusios su 

atitinkamos srities teisėkūros kompetencija; ragina kitus Parlamento komitetus, siekiant 

stebėti, ar valstybėse narėse tinkamai perkeliami ir įgyvendinami ar galiausiai tikslinami 

Europos Sąjungos teisės aktai, į šį procesą dažniau įtraukti Peticijų komitetą, kaip 

nuomonę dėl pranešimų ir kitų priemonių įgyvendinimo teikiantį komitetą; pabrėžia, kad, 

atsižvelgiant į vis didėjantį gaunamų peticijų skaičių ir į su jomis susijusius 

įsipareigojimus, svarbu naudotis Parlamento komiteto įgaliojimų neutralumo panaikinimo 

statusu; ragina per Europos Parlamento plenarinę sesiją daugiau laiko skirti Peticijų 

komiteto darbo klausimams; 

33. pabrėžia būtinybę stiprinti Peticijų komiteto bendradarbiavimą su kitomis ES 

institucijomis ir įstaigomis, taip pat su valstybių narių nacionalinės valdžios 

institucijomis; mano, kad tai svarbu siekiant stiprinti struktūrinį dialogą ir nuolatinį 

bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, ypač su nacionalinių parlamentų peticijų 

komitetais, pvz., reguliariai rengiant susitikimus su visų nacionalinių peticijų komitetų 

pirmininkais; mano, kad užmezgus tokią partnerystę bus galima geriausiai keistis patirties 

ir praktikos pavyzdžiais, užtikrinti sistemingesnę ir veiksmingesnę peticijų perdavimo 

kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms praktiką, o Europos Parlamentas galiausiai 

geriau supras Europos Sąjungos piliečiams rūpimus klausimus; palankiai vertina tai, kad 

įsteigtas Airijos Irachto Jungtinis tyrimų, priežiūros ir peticijų komitetas, ir naudingus 

ryšius, kuriuos jis, siekdamas būti dar naudingesnis piliečiams, šiais metais užmezgė su 

Europos Parlamentu; pažymi, kad šiuo metu kitų valstybių narių parlamentai svarsto 

peticijų komitetų arba panašių organų steigimo galimybes ir kad kai kurie iš jų taiko 

kitokias peticijų nagrinėjimo procedūras; 

34. ragina Komisiją tinkamai pripažinti, kad stebinti veiksmingą ES teisės aktų įgyvendinimą 

peticijų vaidmuo yra svarbus, nes peticijomis dažnai pirmiausia parodoma, kad valstybės 

narės vėluoja įgyvendinti teisines priemones; ragina Europos Parlamentą savo 

Tarpinstituciniame susitarime su Komisija rekomenduoti sutrumpinti jos atsakymų į 

komiteto prašymus teikimo terminą, taip pat nuolat informuoti Peticijų komitetą apie 

tiesiogiai su peticijomis susijusių pažeidimų nagrinėjimo procedūrų eigą; mano, kad 

Europos institucijos apskritai turi teikti daugiau informacijos ES piliečiams ir skaidriau 

dirbti, kad būtų įveiktas vis labiau pastebimas demokratijos trūkumas; 



35. pabrėžia, kad Peticijų komiteto veiklai itin svarbus glaudus valstybių narių 

bendradarbiavimas; skatina valstybes nares aktyviai teikti atsakymus į peticijas, susijusias 

su ES teisės aktų įgyvendinimu ir laikymusi, ir mano, kad valstybių narių atstovų 

dalyvavimas Peticijų komiteto posėdžiuose ir aktyvus bendradarbiavimas su jo nariais yra 

labai svarbus; yra pasiryžęs toliau glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su ES 

institucijomis ir piliečiais; 

36. pabrėžia, kaip svarbu glaudžiau bendradarbiauti su Europos ombudsmenu sudarant naują 

tarpinstitucinį susitarimą; pabrėžia, kaip svarbu, kad Europos Parlamentas dalyvautų 

nacionalinių ombudsmenų tinklo veikloje; džiaugiasi puikiais ombudsmeno institucijos ir 

šio komiteto santykiais institucinėje sistemoje; ypač džiaugiasi nuolatine ombudsmeno 

parama Peticijų komiteto darbui per šią kadenciją; primena, kad vis dar ne visi ES 

piliečiai turi nacionalinį ombudsmeną, o tai reiškia, kad ne visi ES piliečiai turi vienodas 

galimybes siekti žalos atlyginimo; laikosi nuomonės, kad Europos ombudsmenų tinklui 

priklausanti kiekvienoje valstybėje narėje įsteigta nacionalinio ombudsmeno tarnyba labai 

padėtų Europos ombudsmenui atlikti savo darbą; 

Darbo metodai 

37. ragina Peticijų komitetui priklausančius Europos Parlamento narius patvirtinti galutines 

vidaus taisykles, kad būtų užtikrinamas didžiausias komiteto darbo veiksmingumas ir 

atvirumas, ir pateikti pasiūlymus atitinkamai pakeisti Europos Parlamento darbo tvarkos 

taisykles, kad būtų sutvirtintos jų nuolatinės per visą septintąją kadenciją dėtos pastangos 

patobulinti darbo metodus; ragina Peticijų komitetą patvirtinti aiškius galutinius peticijų 

procedūrų terminus, kad būtų paspartintas peticijų nagrinėjimo Europos Parlamente 

procesas ir kad visa procedūra taptų dar skaidresnė ir demokratiškesnė; pabrėžia, kad būtų 

galima nustatyti apibrėžtą peticijų nagrinėjimo procedūrą nuo jų užregistravimo iki 

nagrinėjimo Europos Parlamente pabaigos, panašią į esamus teisėkūros ir su teisėkūra 

nesusijusių dokumentų rengimo terminus; mano, kad nustatant šiuos terminus turėtų būti 

sukurta įspėjimo sistema, kuri padėtų automatiškai atkreipti narių dėmesį į peticijas, dėl 

kurių ilgą laiką nebuvo imtasi jokių veiksmų ar nevyko susirašinėjimas, kad seniai gautos 

peticijos neliktų keletą metų nenagrinėtos nesant svarbių priežasčių; primena, kad faktų 

nustatymo vizitai yra viena iš pagrindinių Peticijų komiteto atliekamo tyrimo priemonių, 

todėl būtina skubiai persvarstyti atitinkamas taisykles, kad naujai išrinkti Parlamento 

nariai galėtų vykti veiksmingų vizitų ir nedelsdami pateikti peticijų pateikėjams ir 

komitetui savo išvadas ir rekomendacijas; 

38. palankiai vertina tai, kad atitinkamų valstybių narių valdžios institucijos, taip pat kiti 

suinteresuotieji subjektai dalyvauja Peticijų komiteto posėdžiuose; pabrėžia, kad Peticijų 

komitetas yra vienintelis komitetas, nuolat suteikiantis galimybę piliečiams išdėstyti 

rūpimus klausimus tiesiogiai Europos Parlamento nariams ir sudarantis sąlygas palaikyti 

daugiašalį ES institucijų, nacionalinės valdžios institucijų ir peticijų pateikėjų dialogą; 

siekdamas supaprastinti posėdžių organizavimą ir ateityje sumažinti kelionių išlaidas, 

siūlo Peticijų komitetui ir Parlamento administracijai išnagrinėti peticijų pateikėjų arba 

valdžios institucijų dalyvavimo posėdžiuose naudojantis vaizdo konferencijų arba 

panašiomis priemonėmis galimybę; 

39. pažymi, kad per kadenciją pateikiamų peticijų skaičius didėjo, ir tebėra labai susirūpinęs, 

kad nagrinėjant peticijas jų registracijos ir priimtinumo nustatymo procedūrų vilkinimo ir 

atsakymo pateikimo laikotarpiai vis dar pernelyg ilgi; ragina atitinkamai aprūpinti 



Oficialių dokumentų priėmimo ir paskirstymo skyrių ir Peticijų komiteto sekretoriatą 

papildomais administratoriais, turinčiais teisinį išsilavinimą, ir parengti rekomendacijas 

dėl peticijų klausimų priskyrimo Europos Sąjungos teisės kompetencijos sričiai; mano, 

kad šios rekomendacijos kartu su peticijų santraukomis turi būti pateikiamos nariams 

pirmiausia vien anglų kalba, o į visas oficialias kalbas turi būti verčiamos tik jas 

paskelbus, taip siekiant dar labiau pagreitinti pirmo sprendimo dėl jų priimtinumo 

priėmimą; tikisi, kad pradėjus veikti naujajam peticijų interneto portalui sumažės 

abejotinų peticijų, kurios kartais užregistruojamos kaip peticijos, teikimo atvejų; 

o 

o     o 

40. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Peticijų komiteto pranešimą Tarybai, 

Komisijai, Europos ombudsmenui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei jų 

peticijų komitetams ir nacionaliniams ombudsmenams arba panašioms kompetentingoms 

institucijoms. 


