
PA\755475LT.doc PE416.356v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Peticijų komitetas

2008/2224(INI)

18.12.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
pateiktas Peticijų komiteto

Kultūros ir švietimo komitetui

dėl aktyvaus dialogo su piliečiais Europos klausimu
(2008/2224(INI))

Pranešėja: Kathy Sinnott



PE416.356v01-00 2/4 PA\755475LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\755475LT.doc 3/4 PE416.356v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Europos Sąjungos ir jos piliečių komunikacija yra svarbi, bet pripažįsta, kad 
iki šiol ji nebuvo labai sėkminga;

2. mano, kad pirmasis reikalavimas, kurį reikėtų įvykdyti siekiant gerinti komunikaciją –
suprasti komunikacijos pobūdį ir apsvarstyti koncepciją „veiksmai pasako daugiau nei 
žodžiai“;

3. teigia, kad taip pat svarbu panagrinėti veiksmus, kurių imamasi, ir palyginti, kuo tai 
skiriasi nuo žinios, kurią ES siekia perduoti savo piliečiams; 

4. atsižvelgdamas į tai, kad pagal Eurobarometro duomenis, 85 % suaugusiųjų žino turį teisę 
pateikti peticiją Europos Parlamentui, mano, kad peticijos ir Peticijų komiteto veikla yra 
pagrindiniai ES tiesioginės komunikacijos su savo piliečiais būdai; atkreipia dėmesį, kad 
tai parodo sparčiai didėjantis piliečių pateikiamų peticijų skaičius ir mano, kad peticijų 
svarba ir skaičius didės ir ateityje;

5. primena, kad Peticijų komitetas yra vienintelė politinė institucija, kuri iš piliečių gauna su 
jų kasdieniais rūpesčiais susijusią informaciją ir grįžtamąsias pastabas; todėl mano, kad 
ES turėtų perduoti piliečiams skatinančią veikti žinią, pabrėždama Peticijų komiteto 
atliekamo darbo svarbą;

6. siūlo, siekiant šio tikslo, paskirti daugiau išteklių šiuo metu pernelyg užimtam Peticijų 
komiteto sekretoriatui, kad tinkamai tvarkant peticijas veiksmais būtų perduota aiški žinia 
apie Europą ir pagerinta komunikacija;

7. palankiai vertina Peticijų komiteto procedūrų transliavimą internetu, kaip teigiamą 
pokytį, kuris padidins komunikacijos skaidrumą ir dėl kurio piliečiai tikriausia taps 
aktyvesni ir pateiks daugiau peticijų; mano, kad ši perspektyva dar labiau pagrindžia 
būtinybę paskirti papildomų žmogiškųjų išteklių Peticijų komitetui;

8. rekomenduoja toliau gerinti Peticijų komiteto komunikaciją su piliečiais, aktyviai 
skatindamas valstybių narių vyriausybių atstovus prireikus dalyvauti komiteto veikloje, 
ypač kai tai susiję su peticija dėl tam tikros valstybės narės;

9. pripažįsta Peticijų komiteto skiriamą didelį dėmesį visoms peticijoms, bet rekomenduoja 
komitetui imtis daugiau iniciatyvos reaguojantį pagrįstas peticijas – dalyvauti visuose 
peticijos proceso etapuose iki galo; mano, kad tokia sisteminga ir kruopšti tolesnė veikla 
atkreiptų didesnį dėmesį į šį komunikacijos būdą ir veiksmais būtų skatinama 
komunikacija;

10. mano, kad reikėtų nuodugniai apsvarstyti piliečių iniciatyvą; tačiau laikosi nuomonės, 
kad šią naują dalyvavimo teisės aktų leidybos procese priemonę bus galima laikyti 
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demokratine, tik jei Komisija bus įpareigota atsakyti į milijono piliečių pasirašytas 
iniciatyvas pateikiant pasiūlymus dėl naujų teisės aktų; taip pat mano, kad piliečių 
iniciatyvos visuomet turėtų būti perduodamos Peticijų komitetui.
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