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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi svarbu atsižvelgti į Lisabonos sutarties nuostatas dėl piliečių iniciatyvos, kuriomis 
siekiama suteikti galią Europos piliečiams daryti didesnį poveikį Europos teisės aktams, 
kurių reikia Sutarčių įgyvendinimui,

B. kadangi teise teikti peticijas galima pasinaudoti nuo Mastrichto sutarties įsigaliojimo ir 
kadangi Parlamentas yra parengęs įvairių procedūrų, kurias taikant įgyvendinama ši svarbi 
visų ES piliečių ir gyventojų teisė, ypač kai tai susiję su nacionalinių ir vietos valdžios 
institucijų taikoma ES teise ir tokios teisės poveikiu žmonėms ir jų vietos 
bendruomenėms,

1. ragina priimti reglamentą dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimo, nustatantį su juo 
susijusios teisės vykdymo sąlygas, kuris būtų aiškus, paprastas ir lengvai taikomas, 
kuriame būtų numatyti praktiniai elementai, susiję su piliečių iniciatyvos apibrėžtimi, kad 
ji nebūtų painiojama su teise teikti peticijas;

2. išreiškia susirūpinimą, kad pažvelgus į šiuo metu platinamus piliečių iniciatyvą remiančių 
subjektų pasiūlymus, matoma, kad daugelis praktinių pavyzdžių iš tiesų yra dabartinės 
kampanijų pobūdžio peticijos, kurių dalis jau registruota Parlamente kaip peticijos ir 
neturi jokio konkretaus ryšio su piliečių iniciatyva, kaip apibrėžta Sutartyje;

3. todėl atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti, kad piliečiai gerai suprastų šį skirtumą, 
atsižvelgiant į tai, kad teisė teikti peticijas nukreipiama į Europos Parlamentą, o piliečių 
iniciatyva – į Komisiją;

4. be to, atkreipia dėmesį, kad Parlamentas, pasinaudodamas savo teise inicijuoti teisės aktą, 
gali nuspręsti pradėti šią procedūrą ir imtis veiksmų, remdamasis rekomendacijomis, 
grindžiamomis iš savo kompetentingo komiteto gautomis peticijomis;

5. ragina paskirti Peticijų komitetą atsakingu už Reglamento dėl piliečių iniciatyvos 
įgyvendinimo stebėjimą, užtikrinant, kad piliečių pateikti pasiūlymai būtų svarstomi 
Peticijų komiteto posėdžiuose, į kuriuos kviečiami kitų iš dalies su tam tikra politikos 
sritimi susijusių komitetų nariai ir kuriuose Komisija turėtų būti raginama pateikti savo 
nuomonę;

6. mano, kad tokiomis priemonėmis galima geriau užtikrinti Komisijai visų pirma piliečių 
pateikiamų pasiūlymų ir Parlamento demokratiniu būdu patvirtintų prioritetų ir pasiūlymų 
suderinamumą;

7. mano, kad Parlamentas turėtų turėti galimybę pareikšti savo nuomonę apie piliečių 
iniciatyvos tinkamumą, kartu su įvairiais pasiūlymais ir rekomendacijomis, prieš 
Komisijai pereinant prie nuodugnaus piliečių iniciatyva grindžiamo teisės akto teksto 
svarstymo;
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8. pripažįsta, kad būtina spręsti tinkamumo klausimą ir šiuo požiūriu mano, kad reikėtų 
lanksčiau taikyti sąvoką „kelios valstybės narės“, iš kurių reikėtų surinkti ne mažiau kaip 
milijoną parašų; taip pat, atsižvelgdamas į peticijoms taikomą praktiką, mano, kad 
galimybė paremti piliečių iniciatyvą turėtų būti suteikiama visiems ES piliečiams ir 
gyventojams, nepaisant jų amžiaus ar kitų diskriminacinių elementų.
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