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PETIČNÍ PRÁVO

Od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost má každý občan Evropské unie právo předložit
Evropskému parlamentu petici ve formě stížnosti nebo žádosti, a to ve věci spadající do
oblasti činnosti Evropské unie. Petice posuzuje Petiční výbor Evropského parlamentu, který
rozhoduje o jejich přípustnosti a zabývá se jimi.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 20 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článek 44 Listiny základních
práv Evropské unie.

CÍLE

Petiční právo bylo zavedeno, aby byl občanům EU a osobám pobývajícím na území EU
poskytnut jednoduchý způsob předkládání žádostí nebo stížností orgánům Unie.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Základní pravidla (článek 227 SFEU)
1. Právo předkládat petice Parlamentu
Každý občan EU a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem
v některém členském státě mohou Parlamentu předkládat petice, a to samostatně či společně
s dalšími občany.
2. Oblast působnosti
K tomu, aby byly petice přípustné, se musejí týkat záležitostí, jež spadají do oblasti činnosti
Evropské unie a přímo se dotýkají předkladatelů petic. Tato druhá podmínka má velmi rozsáhlý
výklad.
B. Postup
Postup pro předkládání petic a jejich posuzování je stanoven články 215 až 218 a přílohou
VI (XX) jednacího řádu Parlamentu, které udělují příslušnou pravomoc parlamentnímu výboru,
Petičnímu výboru.
1. Formální přípustnost
Petice musí uvádět jméno, státní příslušnost a adresu každého ze signatářů a musí být v jednom
z úředních jazyků EU. Petice lze předkládat buď poštou v papírové či elektronické podobě nebo
prostřednictvím petičního portálu EP.
2. Obsahová přípustnost
Petice splňující tyto formální náležitosti jsou postoupeny Petičnímu výboru, jenž musí nejprve
rozhodnout, zda jsou přípustné. Výbor za tímto účelem ověří, zda daná záležitost spadá do
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oblasti činnosti EU. Pokud tomu tak není, výbor prohlásí petici za nepřípustnou. Uvědomí o této
skutečnosti předkladatele petice a sdělí mu důvody tohoto rozhodnutí. Předkladatelé jsou často
vybídnuti k tomu, aby se obrátili na jiný vnitrostátní, evropský nebo mezinárodní orgán. Analýza
statistik týkajících se petic ukazuje, že hlavním důvodem prohlášení petice za nepřípustnou je to,
že si předkladatelé pletou pravomoci EU a pravomoci členských států, stejně jako odpovědnosti
EU a Rady Evropy a možnosti akce a nápravy.
Posuzování petic
Petiční výbor pak zpravidla požádá Komisi, aby mu poskytla příslušné informace nebo zaujala
stanovisko k bodům, které předkladatel petice vznesl. Někdy také konzultuje s ostatními
parlamentními výbory, obzvláště v případě petic, které požadují změnu stávajících právních
předpisů. Petiční výbor rovněž může uspořádat slyšení (během tohoto období došlo ke slyšení
na téma evropská občanská iniciativa, petiční právo, zdravotní postižení, článek 51 Listiny
základních práv a svobod, transparentnost a svoboda informací, občanství unie a volný pohyb)
nebo vyslat své členy na návštěvu pro účely zjištění nezbytných skutečností (v současném
funkčním období došlo na návštěvy ve Spojeném království, Španělsku a na Slovensku).
Pokud je shromážděno dostatečné množství informací, petice je zařazena na program schůze
Petičního výboru, na niž je pozván předkladatel, Komise a představitelé členských států. Na
této schůzi předkladatel představí svoji petici, Komise ústně přednese své stanovisko a vyjádří
se k písemné odpovědi na otázky, jež petice vznesla. Představitelé dotčených členských států se
mohou ujmout slova, pokud si to přejí. Poté mají členové Petičního výboru příležitost pokládat
zástupcům Komise a předkladateli otázky.
3. Následný postup
Následný postup záleží na konkrétním případě:
— pokud jde v petici o zvláštní případ, který vyžaduje individuální přístup, může Petiční výbor

kontaktovat příslušné instituce či orgány nebo předat případ k vyřešení stálému zástupci
dotčeného členského státu;

— pokud se petice vztahuje k záležitosti obecného zájmu, např. pokud Komise zjistí, že
došlo k porušení právních předpisů EU, může zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Jeho
výsledkem může být rozhodnutí Soudního dvora, na které se pak může předkladatel petice
odvolávat;

— výsledkem petice mohou být rovněž politická opatření Parlamentu nebo Komise.

V každém případě předkladatel petice obdrží odpověď, v níž budou uvedeny výsledky činnosti,
která byla na jejím základě zahájena.
C. Výroční zpráva o činnosti
Výroční zpráva za rok 2015, kterou vypracovala Ángela Vallina (GUE/NGL, Španělsko), byla
přijata na plenárním zasedání dne 15. prosince 2016. Zpráva zdůrazňuje, že petice jsou klíčovým
prvkem pro participativní demokracii a umožňují zjištění mezer a porušení při provedení
právních předpisů EU a jejich provádění členskými státy. Parlament konstatuje, že řada petic již
vedla k legislativní a politické činnosti, pilotním případům EU, řízením o předběžné otázce nebo
řízením o nesplnění povinnosti, a vyzývá Komisi, aby sehrála aktivnější úlohu při zajišťování
účinného uplatňování práva EU a Listiny základních práv Evropské unie. Požaduje rovněž
větší transparentnost opatření přijatých Komisí v případě možného porušení právních předpisů
ze strany členských států EU, a to zejména v případech, v nichž byla tato opatření přijata
na základě petic. V roce 2015 byl Petiční výbor obzvláště aktivní v oblasti základních práv
(zdravotní postižení, práva dětí, diskriminace, menšiny, přístup k právní ochraně), životního
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prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, vnitřního trhu, pracovněprávních vztahů,
migrace, obchodních dohod, veřejného zdraví, právních předpisů v oblasti hypoték a rizikových
finančních nástrojů ve Španělsku. Zjišťovací mise, veřejná slyšení, vytvoření internetového
portálu pro předkládání petic a síť SOLVIT, spolupráce a dialog s vnitrostátními parlamenty
a orgány – a zejména s evropským veřejným ochráncem práv – jsou uváděny jako nástroje
k zajištění toho, aby otázky vznesené v peticích občanů byly řešeny a vyřešeny.

Počet petic přijatých Parlamentem v jednotlivých letech

Parlamentní rok Celkový počet[1] Přípustné petice Nepřípustné petice
2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Hlavní témata petic

2015 2014
Počet petic Počet petic % Počet petic Počet petic %
Životní
prostředí 174 9,2 Spravedlnost 300 8,3

Spravedlnost 142 7,5 Životní
prostředí 284 7,8

Vnitřní trh 139 7,3 Vnitřní trh 266 7,3
Základní práva 84 4,4 Základní práva 208 5,7
Doprava 84 4,4 Zdraví 173 4,8
Zdraví 78 4,1 Sociální věci 158 4,4
Zaměstnání 74 3,9 Doprava 117 3,2

Sociální věci 60 3,2 Vzdělávání
a kultura 113 3,1

Vzdělávání
a kultura 57 3,0 Zaměstnání 108 3,0

Vlastnictví
a restituce 32 1,7 Vlastnictví

a restituce 55 1,5

Další 974 51,3 Další 1 844 50,9

Počet petic rozdělený podle zemí

2015 2014
Země Počet petic % Země Počet petic %

[1]Součet přístupných a nepřípustných petic se někdy liší od celkového počtu předložených petic, neboť v případě některých petic se o jejich přístupnosti
ještě nemuselo rozhodnout.
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Evropská unie 491 29,7 Evropská unie 908 28,9
Španělsko 213 12,9 Španělsko 449 14,3
Itálie 203 12,3 Německo 271 8,6
Německo 153 9,3 Itálie 248 7,9
Rumunsko 104 6,3 Rumunsko 199 6,3

Polsko 57 3,5 Spojené
království 109 3,5

Další 431 26,0 Další 1 071 34,0

Způsob předložení petic

2015 2014
Způsob
předložení
petice

Počet petic %
Způsob
předložení
petice

Počet petic %

E-mail 992 69,3 E-mail 2 174 80
Dopis 439 30,7 Dopis 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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