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Įvadinės pastabos

Dabartinės taisyklės, susijusios su teise pateikti peticiją ir Parlamento įgaliojimais dėl peticijų 
teikėjų pateiktų peticijų, iš esmės išlaikė laiko išbandymus ir pasirodė tinkamos. Jos sudarė 
pagrindą įgyvendinti Sutarties 194 straipsnį.

Vis dėlto pastaraisiais metais komiteto darbas tapo intensyvesnis, nes daugeliu atvejų patys 
nariai ėmėsi iniciatyvos siekdami užtikrinti, kad Parlamentas kaip institucija geriau dalyvautų 
sprendžiant Europos piliečių problemas. Taigi akivaizdu, kad šiek tiek patobulinus esamas 
taisykles būtų aiškiau atspindimas pragmatiškas ir laipsniškas peticijų nagrinėjimo 
vystymasis. Nemanoma, kad reikalinga ar tinkama taisykles keisti iš esmės, nes jos taikomos 
peticijų pateikimo ir nagrinėjimo procesui.

Atitinkamai vienas iš siūlomo persvarstymo tikslų – padidinti pagrindinių komiteto taikomų 
taisyklių skaidrumą ir aiškumą bei pritaikyti jas 27 Europos Sąjungos narių piliečių 
poreikiams. Be to, reikia atnaujinti taisykles siekiant neatsilikti nuo Parlamento, ypač biuro, 
priimtų naujų sprendimų dėl atsiskaitymo tvarkos. Taip pat reikia aiškiau aprašyti komiteto 
ryšius su Komisija, Taryba ir valstybėmis narėmis.

Reikėtų šiek tiek pakomentuoti dar vieną klausimą. Taisyklės buvo keistos prieš kelerius 
metus, ir nuo tada buvo padaryta milžiniška pažanga informacijos technologijų srityje, 
piliečiai šiandien mieliau bendrauja interneto ryšio priemonėmis. Vis daugiau peticijų 
siunčiama elektroniniu paštu. Organizuojant kampanijas piliečiai nori, naudodamiesi 
elektroninėmis priemonėmis, įrašyti savo pavardes ir paremti peticijas, dėl kurių renkami 
parašai arba kurios jau pateiktos ir kurioms jie norėtų išreikšti pritarimą. Norint užtikrinti šias 
galimybes reikalingos taisyklės ir elektroninės priemonės. Šiuo metu sekretoriatas tariasi su 
atsakingomis tarnybomis dėl techninių procedūrų, kurias reikia kuo greičiau sukurti.
Taisyklės taip pat turi būti atitinkamai pakeistos, kad atspindėtų šį procesą. To nereikėtų 
painioti su dokumentų registru, kurį Parlamentas jau yra parengęs, ir todėl reikia pakeisti 
192 straipsnio 2 dalį.

Paskutinis ir svarbiausias klausimas susijęs su poreikiu užtikrinti peticijų nagrinėjimo 
skaidrumą ir su teisiškai privalomos nuostatos dėl asmens privatumo ir konfidencialumo 
prašant peticijos teikėjui nustatymu. Privatumas susijęs su peticijos teikėjo pavarde ir asmens 
duomenimis, o konfidencialumas – su peticijos teikėjo iškelto klausimo esme, nepaisant to, ar 
asmuo prašė, kad jo pavardė nebūtų atskleista, ar ne.

Ankstesni pridedamo dokumento projektai prieš juos pateikiant koordinatoriams buvo 
aptariami su frakcijomis sekretoriatų lygmeniu. Šiuo metu dokumentas su pranešėjo 
komentarais gali būti visapusiškai ir konstruktyviai aptariamas komitete.
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PASIŪLYMAI

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

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
191 straipsnio 3 dalis

3. Peticijos pateikiamos viena iš oficialių 
Europos Sąjungos kalbų. Kitomis kalbomis 
pateiktos peticijos bus nagrinėjamos tik tuo 
atveju, jei peticijos įteikėjas prie jos 
prideda vertimą arba santrauką viena iš 
oficialių Europos Sąjungos kalbų. 
Parlamentas remiasi šiuo vertimu arba 
pateiktos peticijos santrauka. Parlamentas 
susirašinėja su peticijų teikėjais ta oficialia 
kalba, kuria buvo pateiktas vertimas arba 
santrauka.

3. Peticijos pateikiamos viena iš oficialių 
Europos Sąjungos kalbų. Kitomis kalbomis 
pateiktos peticijos bus nagrinėjamos tik tuo 
atveju, jei peticijos įteikėjas prie jos 
prideda santraukos vertimą viena iš 
oficialių kalbų. Parlamentas susirašinėja su 
peticijų teikėjais ta oficialia kalba, kuria 
buvo pateiktas vertimas arba santrauka.

Pakeitimas 2
191 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Nagrinėdamas peticijas, nustatydamas 
faktus ar ieškodamas sprendimų, komitetas 
gali surengti informacijos rinkimo vizitus į 
valstybes nares ar regioną, dėl kurio 
pateikta peticija. Pranešimus apie tokius 
apsilankymus parengia informacijos 
rinkimo vizito dalyviai ir pateikia juos 
komitetui. Jie taip pat pateikiami 
pirmininkui susipažinti. 
Komitetas gali nuspręsti imtis tolesnių 
parlamentinių veiksmų, jei mano, kad tai 
reikalinga.

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama pranešimų dėl informacijos rinkimo vizitų rengimo procedūra 
ir sudaroma galimybė komitetui prireikus imtis tolesnių veiksmų.
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Pakeitimas 3
191 straipsnio 5 dalis

5. Į registrą įtrauktas peticijas Pirmininkas 
persiunčia atsakingam komitetui, kuris 
pirmiausiai patikrina, ar užregistruotos 
peticijos tikrai priklauso Europos 
Sąjungos veiklos sričiai.

5. Į registrą įtrauktas peticijas Pirmininkas 
persiunčia atsakingam komitetui, kuris 
nustato, ar peticija priimtina remiantis 
Sutarties ir šio straipsnio 1 dalies 
nuostatomis, ir atitinkamai apie tai 
praneša peticijos teikėjui.

Pakeitimas 4
191 straipsnio 6 dalis

6. Peticijos, kurias komitetas paskelbia 
nepriimtinomis, yra archyvuojamos. 
Peticijos teikėjui yra pranešama apie 
sprendimą ir jo priežastis.

6. Peticijos, kurias komitetas paskelbia 
nepriimtinomis, yra archyvuojamos ir 
peticijos teikėjui apie tai atitinkamai 
pranešama. Jei įmanoma, galima 
pasiūlyti kitas priemones padarytai žalai 
atlyginti.

Pakeitimas 5
191 straipsnio 7 dalis

7. Tokiais atvejais, komitetas peticijos 
teikėjui gali pasiūlyti kreiptis į 
kompetentingą atitinkamos valstybės 
narės ar Europos Sąjungos instituciją.

Išbraukta.

Pakeitimas 6
191 straipsnio 8 dalis

8. Peticijos įtraukiamos į viešą registrą, 
išskyrus atvejus, kai peticijos teikėjas 
prašo, kad jo peticija būtų nagrinėjama 
konfidencialiai.

8. Užregistruotos peticijos bendrąja tvarka 
tampa viešais dokumentais, ir skaidrumo 
sumetimais Parlamentas gali paskelbti 
peticijos teikėjo pavardę ar pavadinimą 
bei peticijos turinį.

Pakeitimas 7
191 straipsnio 8a dalis (nauja)

8a. Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų 
peticijų teikėjai gali paprašyti neviešinti jų 
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pavardžių ar pavadinimų, kad būtų 
išsaugotas jų privatumas. Tokiu atveju 
Parlamentas privalo gerbti šį prašymą.

Pakeitimas 8
191 straipsnio 8b dalis (nauja)

8b. Peticijų teikėjai gali prašyti, kad jų 
peticija būtų nagrinėjama konfidencialiai. 
Tokiu atveju Parlamentas imasi 
atitinkamų atsargumo priemonių, kad 
peticijos turinys nebūtų paviešintas. 
Peticijų teikėjai informuojami, kokiomis 
konkrečiomis sąlygomis bus taikoma ši 
nuostata.

Pakeitimas 9
191 straipsnio 9 dalis

9. Jei komitetas mano esant tikslinga, jis 
gali perduoti peticij¹ ombudsmenui.

Išbraukta.

Pakeitimas 10
192 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Priimtinos peticijos svarstomos 
komitete jam vykdant kasdienę veiklą. 
Tokios peticijos aptariamos arba eilinio 
posėdžio metu, arba taikant rašytinę 
procedūrą. Peticijų teikėjai gali būti 
kviečiami dalyvauti komiteto posėdžiuose, 
jei jų peticija bus aptariama, arba jie gali 
paprašyti juose dalyvauti. Peticijų 
teikėjams teisę kalbėti suteikia 
pirmininkas.

Pakeitimas 11
192 straipsnio 1 dalis

1. Atsakingas komitetas gali nuspręsti 
parengti pranešimą ar kita forma išreikšti 

1. Komitetas gali nuspręsti parengti 
pranešimą ir savo iniciatyva Parlamentui 
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savo nuomonę dėl peticijų, kurias 
paskelbia priimtinomis.

pateikti rezoliuciją dėl priimtinos peticijos. 
Rezoliucija svarstoma plenarinio posėdžio 
metu prieš tai gavus sutikimą iš atsakingo 
organo.

Tam tikrais atvejais, ypač kai peticijose 
prašoma pakeisti galiojančias teisės aktų 
nuostatas, komitetas, remdamasis 46 
straipsniu, gali paprašyti kitų komitetų 
pateikti savo nuomonę.

Komitetas gali paprašyti kitų komitetų, 
kurie turi specialios kompetencijos 
svarstomu klausimu, pateikti savo 
nuomonę.

Pakeitimas 12
192 straipsnio 3 dalis

3. Nagrinėdamas peticijas ar nustatydamas 
faktus, komitetas gali surengti peticijų 
teikėjų klausymus ar bendro pobūdžio 
klausymus arba pavesti nariams vykti į 
vietą nustatyti faktus.

3. Nagrinėdamas peticijas, nustatydamas 
faktus ar ieškodamas sprendimų, 
komitetas gali surengti informacijos 
rinkimo vizitus į valstybes nares ar 
regioną, dėl kurio pateikta peticija.

Pranešimus apie tokius vizitus tvirtina 
komitetas ir pateikia Pirmininkui 
susipažinti.

Pakeitimas 13
192 straipsnio 4 dalis

4. Rengdamas savo nuomonę dėl peticijos, 
komitetas gali paprašyti Komisijos pateikti 
reikiamus dokumentus, informaciją ar 
pasinaudoti jos paslaugomis.

4. Rengdamas savo nuomonę dėl 
priimtinos peticijos, komitetas gali 
paprašyti Komisijos atlikti preliminarų 
tyrimą, ypač dėl poveikio Europos 
Sąjungos teisės aktams ir Sutarties 
nuostatoms, pateikti dokumentus, 
informaciją ar kitaip padėti komitetui.
Komisijos atstovai dalyvauja komiteto 
posėdžiuose.

Pakeitimas 14
192 straipsnio 5 dalis

5. Komitetas, jei reikalinga, pateikia 
Parlamentui pasiūlymus dėl rezoliucijų 
dėl išnagrinėtų peticijų.

5. Komitetas gali pateikti savo nuomonę 
ar rekomendaciją Komisijai, Tarybai ar 
valstybės narės institucijai, susijusiai su 
veiksmais ar atsakomosiomis 
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priemonėmis. Jis gali pateikti klausimą 
žodžiu Tarybai ar Komisijai diskusijoms 
plenarinio posėdžio metu, o paskui 
diskusijas apibendrinti rezoliucijoje.

Komitetas taip pat gali paprašyti 
Pirmininko persiųsti jo nuomonę 
Komisijai ar Tarybai.

Pakeitimas 15
192 straipsnio 7 dalis

7. Peticijų teikėjams Pirmininkas praneša 
apie priimtus sprendimus ir jų priėmimo 
priežastis.

7. Peticijų teikėjai informuojami apie 
komiteto priimtus sprendimus, jiems 
pateikiamos sprendimą pagrindžiančios 
priežastys.
Kai baigiamas priimtinos peticijos 
svarstymas, paskelbiama, kad jis baigtas, 
ir apie tai informuojamas peticijos 
teikėjas.

Pakeitimas 16
193 straipsnio 2 dalis

2. Jei į registrą įtrauktų peticijų teikėjai 
sutinka, peticijų pavadinimai, jų teksto 
santraukos, taip pat nuomonės bei patys 
svarbiausi peticijas nagrinėjant priimti 
sprendimai, paskelbiami viešoje duomenų 
bazėje. Konfidencialios peticijos įtraukiamos 
į Parlamento archyvus ir su jomis gali 
susipažinti Parlamento nariai.

2. Jei į registrą įtrauktų peticijų teikėjai 
sutinka ir komitetas turi reikiamų 
finansinių, techninių ir žmogiškųjų 
išteklių, peticijų pavadinimai, jų teksto 
santraukos, taip pat nuomonės bei patys 
svarbiausi peticijas nagrinėjant priimti 
sprendimai, paskelbiami viešoje duomenų 
bazėje.

Pagrindimas

Šiame pakeitime pripažįstama, kad, norint sukurti viešą duomenų bazę, svarbu turėti 
reikalingus išteklius. 
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