
Kas gali pateikti peticiją?

Galite pateikti peticiją, jei esate:

 Europos Sąjungos pilietis,
 Europos Sąjungos valstybės narės gyventojas,
 asociacijos, įmonės arba organizacijos, kurios būstinė registruota vienoje iš

Europos Sąjungos valstybių narių, narys (fizinis ar juridinis asmuo).

Kokiems klausimams spręsti gali būti skirta jūsų peticija?

Peticija turi būti susijusi su Europos Sąjungos veiklos ir atsakomybės sritimis,
pavyzdžiui:

 sutartyse nurodytomis jūsų, kaip Europos piliečio, teisėmis,
 aplinkos apsauga,
 vartotojų apsauga,
 laisvu asmenų, prekių ir paslaugų judėjimu bei vidaus rinka,
 užimtumu ir socialine politika,
 profesinės kvalifikacijos pripažinimu,
 su ES teisės taikymu susijusiomis kitomis problemomis.

Svarbi pastaba: Prašymų suteikti informaciją arba pateikti bendrojo pobūdžio
komentarų apie ES vykdomą politiką Peticijų komitetas nenagrinėja.

Kokia kalba turėtų būti pateikta peticija?

Peticija turi būti parašyta viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Daugiau informacijos pateikiama:

 SESV 227 straipsnis
 Darbo tvarkos taisyklių 201, 202 straipsniai

Kokių veiksmų imamasi, kai peticijos yra priimtinos?

Jei jūsų peticijoje keliamas klausimas susijęs su viena iš Europos Sąjungos
kompetencijos sričių, ji pripažįstama priimtina ir perduodama Peticijų komitetui, kuris
vėliau sprendžia, kokių veiksmų turėtų būti imtasi pagal Darbo tvarkos taisykles.

Kad ir kas būtų nuspręsta, Peticijų komitetas nedelsdamas praneš jums apie savo
sprendimą, kai tik šis bus priimtas.

Priklausomai nuo aplinkybių Peticijų komitetas gali:

 paprašyti Europos Komisijos atlikti pirminį tyrimą bei suteikti informacijos apie
suderinamumą su atitinkamais Bendrijos teisės aktais arba kreiptis į SOLVIT,



 perduoti peticiją toliau svarstyti arba susipažinti kitiems Europos Parlamento
komitetams (pastarieji gali atsižvelgti į peticiją teisėkūros proceso metu),

 kai kuriais išskirtiniais atvejais parengti ir pateikti išsamų pranešimą
Parlamentui, kad šis dėl jo balsuotų per plenarinį posėdį atlikti tiriamąjį darbą
atitinkamoje šalyje arba regione ir parengti ataskaitą bei pateikti joje savo
pastabas ir rekomendacijas,

 imtis kitokių veiksmų, kurie laikomi tinkamais norint išspręsti šį klausimą arba
pateikti tinkamą atsakymą peticijos pateikėjui.

Peticijų komiteto posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį, išskyrus rugpjūtį, kai
daroma Parlamento darbo pertrauka. Komitetui padeda nuolatinis sekretoriatas, kuris
valdo peticijų pateikimo procesą, ir atlieka patariamąjį vaidmenį ir organizuoja
komiteto posėdžius.

Siekdamas išspręsti peticiją pateikusio asmens keliamą klausimą, Europos
Parlamento Peticijų komitetas gali pradėti bendradarbiauti su valstybių narių
nacionalinėmis arba vietos valdžios institucijomis. Jis gali joms perduoti peticijų
duomenis, jei peticiją pateikęs asmuo specialiai tam neprieštarauja.

Tačiau Peticijų komiteto sprendimai negali būti viršesni už valstybių narių
kompetentingų institucijų priimtus sprendimus. Kadangi Europos Parlamentas nėra
teisminė institucija, jis negali priimti sprendimo arba panaikinti valstybių narių teismų
priimtų sprendimų. Peticijos, kuriomis siekiama tokios veiksmų eigos, yra
nepriimtinos.

Žiūrėti:

 Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis
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