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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad, neskaitant naujose sutartyse numatytų svarbių institucinių patobulinimų, 
ES piliečiams akivaizdžiai naudingas Sąjungos politikos demokratinės priežiūros ir 
kontrolės stiprinimas, taip pat ES piliečių teisių didinimas; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad naujojoje Sutartyje išsaugota peticijų teikimo procedūra –
svarbi priemonė, kurią naudodami Europos žmonės gali asmeniškai arba dalyvaudami 
savanoriškų asociacijų veikloje aktyviai prisidėti prie Sąjungos raidos; nurodo tokios 
veiklos pavyzdžius: atkreipiamas Parlamento dėmesys į atvejus, kai valstybės narės 
tinkamai neįgyvendina ES teisės aktų, Parlamentui pranešama apie galiojančių ES teisės 
aktų trūkumus, protestuojama dėl galimų ES piliečių ir Sąjungoje gyvenančių asmenų 
pagrindinių teisių pažeidimų;  

3. pabrėžia Peticijų komiteto vaidmenį ir įgaliojimus šioje srityje, taip pat tai, jog svarbu 
pasiekti, kad visos ES institucijos ir įstaigos, taip pat visos valstybės narės bei regionų ir 
vietos valdžios institucijos paisytų Lisabonos sutarties esmės bei visapusiškai ir 
veiksmingai bendradarbiautų reaguodamos į ES piliečių problemas ir jas spręsdamos; 

4. atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos sutarties su pakeitimais, padarytais pagal Lisabonos 
sutartį, 11 straipsnyje sudaromas naujas ES piliečių galimybes, susijusias su vadinamąja 
piliečių iniciatyvos nuostata, pagal kurią ne mažiau kaip milijonas piliečių iš kelių 
valstybių narių gali raginti Europos Komisiją, kad ji parengtų teisės aktą, kurio reikia 
Sutartims įgyvendinti;

5. pasiryžęs užtikrinti, kad būsimame piliečių iniciatyvos įgyvendinimo reglamente būtų 
išdėstytos aiškios, paprastos ir lengvai vykdomos sąlygos, kaip naudotis šia piliečių teise; 
mano, kad Peticijų komitetas turėtų aktyviai dalyvauti piliečių iniciatyvos procedūrose ir 
galėtų veikti kaip individualių iniciatyvų ir pačios iniciatyvos teisės rėmėjas, nors 
pripažįsta, kad piliečių iniciatyvos pateikiamos tik Komisijai; mano, kad įgyvendinimo 
reglamente turi būti numatytos priemonės, kurias taikydamas Parlamentas galėtų pareikšti 
poziciją dėl šių iniciatyvų ir, jei reikia, jas ginti;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad piliečiai jau dabar turi galimybę pateikti peticiją ir pareikalauti, 
kad Parlamentas pagal  EB sutarties 192 straipsnį pasinaudotų savo teise prašyti, kad būtų 
pateiktas teisėkūros pasiūlymas, taip pat į tai, jog, jei piliečiai nuspręstų siūlyti priimti ES 
teisės aktą tuo pačiu metu pateikdami piliečių iniciatyvą Europos Komisijai ir peticiją 
Europos Parlamentui, nebūtų jokių kliūčių tai atlikti;

7. mano, kad Parlamentui reikia apsvarstyti, kaip jis galėtų nustatyti tinkamas piliečių 
iniciatyvų stebėjimo ir paramos procedūras, taip pat mano, kad Peticijų komitetas, kuris 
jau turi didelės darbo su piliečiais jiems rūpimais klausimais patirties, turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį taikant šias procedūras;

8. teigiamai vertina tai, kad paskelbta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
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pripažintos joje išdėstytos visų ES piliečių teisės, laisvės ir principai, ypač įvairios teisės, 
susijusios su gyvybe, žmogaus orumu, lygybe, teisingumu, laisve ir privačia nuosavybe; 
pasiryžęs su kitomis institucijomis paaiškinti, kad tiesioginis chartijos taikymas valstybių 
narių veiksmams nėra pernelyg varžomas plačiai interpretuojant apribojimus, kurie 
atitinkamai nustatyti chartijos horizontaliojo pobūdžio straipsniuose, ypač 51 jos 
straipsnyje, kuriame nurodoma, kad valstybės narės chartiją privalo taikyti tik 
įgyvendindamos ES teisę;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad sustiprintas Pagrindinių teisių chartijos vaidmuo ir išplėsta 
veiklos, kuriai gali būti taikoma pažeidimo procedūra, sritis (ypač susijusi su teisingumo 
ir vidaus reikalų klausimais) turės tiesioginį poveikį Peticijų komiteto darbui, kai šis 
komitetas piliečių vardu vykdys parlamentinę kontrolę;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad SESV 298 straipsnyje nustačius gero administravimo teisinį 
pagrindą ir priėmus šio straipsnio nuostatas įgyvendinančius reglamentus, bus patenkintas 
seniai pateiktas Europos ombudsmeno ir Europos Parlamento prašymas nustatyti bendrą 
Europos administracijai taikomą administracinės teisės sistemą, taip pat ragina, kad 
Peticijų komitetas visapusiškai dalyvautų minėtų reglamentų priėmimo procedūroje.
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