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Pakeitimas 19
Panayiotis Demetriou

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio -1 dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1. Priimtinos peticijos svarstomos 
atsakingame komitete vykstant įprastai jo 
veiklai. Tokios peticijos aptariamos arba 
eiliniame posėdyje, 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.
Nuostatos išdėstytos pirmoje pastraipoje 
taikomas su sąlyga, kad pirminis peticijos 
svarstymas bus perduotas pakomitečiui, 
susidedančiam iš penkių-septynių narių, 
kurie po svarstymo savo išvadas pateiks 
komitetui, kuris priims galutinį 
sprendimą. 

Or. en

Pakeitimas 20
Ignasi Guardans Cambó

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Atsakingas komitetas gali nuspręsti 
parengti pranešimus ar kita forma išreikšti 
savo nuomonę dėl peticijų, kurias 
paskelbia priimtinomis.

1. Komitetas gali nuspręsti parengti 
pranešimą savo iniciatyva pagal 45 
straipsnio 1 dalį dėl priimtinos peticijos 
arba pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl 
rezoliucijos, jei tam neprieštarauja 
Pirmininkų sueiga. Tokie pasiūlymai dėl 
rezoliucijų įtraukiami į plenarinio 
posėdžio darbotvarkę balsuoti vieną kartą 
be diskusijų ne vėliau kaip praėjus 
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aštuonioms savaitėms nuo jų priėmimo 
komitete datos, nebent Pirmininkų sueiga 
išimties tvarka nuspręstų taikyti Darbo 
tvarkos taisyklių 131a straipsnį. 

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

Remdamasis 46 straipsniu ir VI priedu, 
komitetas, gali paprašyti kitų komitetų, 
kurie yra kompetentingi šiuo klausimu, 
pateikti savo nuomonę.

Or. es

Pakeitimas 21
Gérard Onesta

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Jei peticiją pasirašė keli fiziniai arba 
juridiniai asmenys, pasirašiusieji paskiria 
vieną atstovą, kuris laikomas peticijos 
teikėju įgyvendinant toliau išdėstytas 
nuostatas.
Jei tokio asmens nebuvo paskirta, 
pirmasis pasirašęs asmuo arba kitas 
atitinkamas asmuo bus laikomas peticijos 
teikėju.
Jei minėtasis asmuo negali veikti, 
petticijos teikėju paskiriamas kitas asmuo, 
pasirašęs peticiją.
Žr. pranešimo projekto 1 pakeitimo 
pagrindimą.

Or. fr

Pakeitimas 22
Panayiotis Demetriou

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Jei peticiją pasirašė keli fiziniai arba 
juridiniai asmenys, pasirašiusieji paskiria 
vieną atstovą bei jo pavaduotoją, kuris 
laikomas peticijos teikėju, įgyvendinant 
toliau išdėstytas nuostatas.
Jei tokio asmens nebuvo paskirta, 
pirmasis pasirašęs asmuo arba kitas 
atitinkamas asmuo bus laikomas peticijos 
teikėju.

Or. en

Pakeitimas 23
Gérard Onesta

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

4. Komitetas gali paprašyti Komisijos jam 
padėti, t.y. dėl to ar laikomasis Bendrijos 
teisės normų, o taip pat pateikti visus 
papildomus dokumentus ir informaciją, 
susijusią su peticija. Komisijos atstovai 
dalyvauja komiteto posėdžiuose.
Žr. pranešimo projekto 15 pakeitimo 
pagrindimą.

Or. fr

Pakeitimas 24
Gérard Onesta

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5. Į registrą įtrauktas peticijas Pirmininkas 
persiunčia atsakingam komitetui, kuris 

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

pirmiausiai nustato, ar peticija priimtina 
remiantis EB Sutarties 194 straipsnio 
nuostatomis.
Jei atsakingas komitetas nesugeba 
pasiekti susitarimo peticijos priimtinumo 
klausimu, ji priimtina, jei tam pritaria 
bent trečdalis komiteto narių.
Žr. pranešimo projekto 4 pakeitimo 
pagrindimą.

Or. fr

Pakeitimas 25
Panayiotis Demetriou

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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 
pirmiausiai pagal susitarimą arba 
daugumos nuomone nustato, ar peticija 
priimtina remiantis EB Sutarties 194 
straipsnio nuostatomis, remdamasis 
koordinatorių pasiūlymu.

Or. en

Pakeitimas 26
Ignasi Guardans Cambó

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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. Politiniai 
koordinatoriai pateikia komitetui 
pasiūlymą dėl sprendimo dėl peticijos 
priimtinumo arba nepriimtinumo, 
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vadovaujantis EB sutarties 194 straipsnio 
nuostatomis. 
Jei atsakingas komitetas nesugeba 
pasiekti susitarimo peticijos priimtinumo 
klausimu, ji priimtina, jei tam pritaria 
bent trečdalis komiteto narių.

Or. es

Pakeitimas 27
Gérard Onesta

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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.
Peticijos teikėjui yra pranešama apie 
sprendimą ir jo priežastis. Jei įmanoma, 
galima pasiūlyti kitų priemonių padarytai 
žalai atlyginti.
Žr. pranešimo projekto 5 pakeitimo 
pagrindimą.

Or. fr

Pakeitimas 28
Panayiotis Demetriou

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų peticijų 
teikėjai gali paprašyti, kad jų pavardės 
nebūtų paviešintos, kad būtų išsaugotas 
jų privatumas. Tokiu atveju 
Parlamentas privalo gerbti šį prašymą.
Jei peticijos negalima išnagrinėti dėl jos 
anonimiškumo, kreipiamasi į peticijos 
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teikėją dėl tolesnių jos nagrinėjimo būdų.

Or. en

Pakeitimas 29
Ignasi Guardans Cambó

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8a. Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų 
peticijų teikėjai gali paprašyti, kad jų 
pavardės nebūtų paviešintos, kad būtų 
išsaugotas jų privatumas. Parlamentas 
turi teisę pasirinkti kaip pasielgti su šiuo 
parašymu ir peticijos teikėjui pateikia 
pagrįstas priežastis dėl savo pasirinkimo, 
jei minėtasis prašymas atmetamas.

Or. es

Pakeitimas 30
Ignasi Guardans Cambó

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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.

Or. es
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Pakeitimas 31
Gérard Onesta

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
193 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

193a straipsnis
Piliečių iniciatyva

Jei Parlamentui pranešama, kad 
Komisijos buvo paprašyta pateikti 
pasiūlymą dėl teisės akto, vadovaujantis 
ES sutarties 11 straipsnio 4 dalimi, 
Peticijų komitetas nustato ar tai turės 
įtakos jo darbui ir, jei bus būtina, apie tai 
praneša peticijų, susijusių su minėtais 
klausimais, teikėjams.
Žr. pranešimo projekto 18 pakeitimo 
pagrindimą.

Or. fr
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