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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 pasitelkę Europos žmonės gali individualiai arba dalyvaudami 
savanoriškose asociacijose aktyviai prisidėti prie Sąjungos raidos; nurodo, kad tokios 
veiklos pavyzdžiai – atkreipiamas Parlamento dėmesys į atvejus, kai valstybės narės 
tinkamai neįgyvendina ES teisės aktų, Parlamentui pranešama apie galiojančių ES teisės 
aktų trūkumus, protestuojama dėl galimo ES piliečių ir Sąjungoje gyvenančių asmenų 
pagrindinių teisių pažeidimo;  

3. šiuo klausimu pabrėžia Peticijų komiteto vaidmenį ir įgaliojimus, 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 ir visapusiškai ir 
veiksmingai bendradarbiautų reaguodamos į ES piliečių problemas ir jas spręsdamos; 

4. atkreipia dėmesį į ES piliečiams Lisabonos sutarties 8B straipsnyje sudarytas naujas 
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 taikant piliečių iniciatyvos įgyvendinimo procedūrą piliečiai 
turėtų teisę per EP Peticijų komitetą pateikti savo pasiūlymus pirmiausia Europos 
Parlamentui, nes šios naujos galimybės akivaizdžiai gali būti susietos su teise pateikti 
peticiją ir jai prilygintos, be to, logiška, kad ES piliečiai, ragindami Komisiją imtis 
veiksmų, visapusiškai pasinaudotų demokratiškai išrinkta institucija1; be to, mano, kad 
taikant tokią procedūrą būtų užtikrintas didesnis atvirumas ir skaidrumas, suteikiant ES 
piliečiams galimybes aktyviai dalyvauti institucijų darbe;

6. teigiamai vertina tai, kad paskelbta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
pripažintos joje išdėstytos visų ES piliečių teisės, laisvės ir principai; pasiryžęs su kitomis 
institucijomis išsiaiškinti, kokiu mastu chartija tiesiogiai taikytina ES piliečiams (jie tikisi, 
kad ji tiesiogiai taikytina) ir kokiomis konkrečiomis žalos atlyginimo ir neteisminio teisių 
gynimo priemonėmis gali pasinaudoti ES piliečiai, pateikę peticijas Parlamentui ir 
siekiantys užtikrinti, kad būtų teisingai taikoma ši chartija ir jos nuostatos dėl asmens 
neliečiamybės ir įvairių teisių, susijusių su gyvybe, laisve ir privačia nuosavybe.

                                               
1 SESV 21 straipsnis: įprasta teisėkūros procedūra (kvalifikuota balsų dauguma), taikoma procedūroms, 
susijusioms su piliečių iniciatyvos pateikimu. 
SESV 22 straipsnis: speciali teisėkūros procedūra nuostatoms, skirtoms piliečių teisėms stiprinti, Taryba 
sprendžia vienbalsiai, gavusi Europos Parlamento sutikimą ir valstybių narių pritarimą.
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