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PETIČNÉ PRÁVO

Každý občan Európskej únie má od nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy právo
adresovať Európskemu parlamentu petíciu vo forme sťažnosti alebo žiadosti v otázkach, ktoré
patria do pôsobnosti Európskej únie. Petície posudzuje Výbor Európskeho parlamentu pre
petície, ktorý rozhoduje o ich prípustnosti a zároveň je zodpovedný za ich spracovanie.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 20 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článok 44 Charty základných
práv EÚ.

CIELE

Petičné právo má poskytovať občanom a osobám s trvalým pobytom na území EÚ jednoduchý
spôsob nadviazania kontaktu s európskymi inštitúciami formou žiadosti alebo sťažnosti.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Zásady (článok 227 ZFEÚ)
1. Osoby, ktoré majú právo predložiť petíciu Európskemu parlamentu
Petičné právo má každý občan EÚ a každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt
alebo sídlo v členskom štáte, či už jednotlivo alebo spoločne s ďalšími osobami.
2. Rozsah pôsobnosti
Aby bola petícia prípustná, musí sa týkať otázok, ktoré patria do pôsobnosti Európskej únie,
a musí sa priamo dotýkať predkladateľov petície. Druhá podmienka sa interpretuje veľmi široko.
B. Postup
Postup spracúvania petícií je zakotvený v článkoch 215 až 218 a v prílohe VI (XX) rokovacieho
poriadku Európskeho parlamentu, na základe ktorých je zodpovednosťou za preskúmanie petícií
poverený parlamentný výbor, Výbor pre petície.
1. Formálna prípustnosť
Petície musia obsahovať meno, národnosť a adresu každého predkladateľa petície a byť napísané
v jednom z úradných jazykov EÚ. Petícia možno predkladať poštou v papierovej podobe alebo
v elektronickej podobe prostredníctvom petičného portálu EP.
2. Vecná prípustnosť
Petície, ktoré spĺňajú tieto podmienky, sa posielajú Výboru pre petície, ktorý najskôr rozhodne
o ich prípustnosti. Na tento účel overí, či daná vec patrí do pôsobnosti Európskej únie. Ak
nepatrí, výbor vyhlási petíciu za neprípustnú. Predkladateľ petície dostane informáciu o tejto
skutočnosti a odôvodnenie rozhodnutia. Predkladatelia petícií často dostávajú odporúčanie,
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aby sa obrátili na iný vnútroštátny alebo medzinárodný orgán. Z analýzy štatistických údajov
týkajúcich sa petícií vyplýva, že hlavným dôvodom, prečo sa petície vyhlasujú za neprípustné,
je, že predkladatelia petícií si stále mýlia právomoci EÚ a členských štátov, ako aj zodpovednosti
EÚ a Rady Európy a možnosti prijať určité opatrenie či prostriedok nápravy.
Posudzovanie petícií
Výbor pre petície zvyčajne žiada Komisiu o poskytnutie príslušných informácií alebo
o vyjadrenie stanoviska k otázkam, ktoré nastolil predkladateľ petície. Niekedy sa tiež radí
s inými parlamentnými výbormi, najmä v prípade petícií, ktorých cieľom je dosiahnuť zmenu
existujúcich právnych predpisov. Výbor pre petície môže takisto zorganizovať vypočutia (v
tomto volebnom období sa uskutočnili vypočutia na témy: európska iniciatíva občanov, petičné
právo, zdravotné postihnutie, článok 51 Charty základných práv, transparentnosť a právo
na informácie, občianstvo Únie a voľný pohyb) alebo vyslať poslancov na návštevy na
účely zistenia potrebných skutočností na príslušné miesta (v súčasnom volebnom období sa
uskutočnili cesty do Spojeného kráľovstva, Španielska a na Slovensko). Po získaní dostatočného
množstva informácií sa petícia zaradí do programu schôdze výboru, na ktorú sú pozvaní
predkladateľ petície, Európska komisia a zástupcovia členských štátov. Na tejto schôdzi
predkladateľ petície predstaví svoju petíciu, Komisia vydá ústne stanovisko a poskytne
pripomienky k svojej písomnej odpovedi na otázky uvedené v petícii, pričom sa na základe
vlastného rozhodnutia môžu ujať slova aj zástupcovia príslušných členských štátov. Členovia
Výboru pre petície majú potom možnosť klásť zástupcovi Európskej komisie a predkladateľovi
petície otázky.
3. Ďalší postup
V závislosti od prípadu je rôzny:
— Ak sa petícia týka konkrétneho prípadu, ktorý si vyžaduje individuálnu pozornosť, môže sa

výbor obrátiť na príslušné inštitúcie alebo orgány alebo zasiahnuť prostredníctvom stáleho
zastúpenia dotknutého členského štátu s cieľom urovnať vec.

— Ak sa petícia týka veci všeobecného záujmu, napríklad ak Európska komisia zistí porušenie
právnych predpisov EÚ, môže začať konanie o nesplnení povinnosti. Výsledkom konania
môže byť rozsudok Súdneho dvora, na ktorý sa predkladateľ petície môže odvolať.

— Parlament alebo Komisia môže potom pristúpiť k politickým opatreniam.

Predkladateľ petície vždy dostane odpoveď s uvedením výsledku prijatých opatrení.
C. Výročná správa o činnosti
Výročnú správu za rok 2015 vypracovala Ángela Vallina (GUE/NGL, Španielsko) a bola
prijatá na plenárnej schôdzi 15. decembra 2016. V správe sa zdôrazňuje, že petície sú
kľúčovým prvkom participatívnej demokracie a umožňujú zistenie problémov a porušení
pri transpozícii právnych predpisov EÚ a ich implementácii členskými štátmi. Parlament
pripomína, že viacero petícií už viedlo k legislatívnym a politickým opatreniam, pilotným
prípadom EÚ, prejudiciálnym rozhodnutiam alebo konaniam o nesplnení povinnosti, a vyzýva
Komisiu, aby zohrala aktívnejšiu úlohu pri zabezpečovaní účinného uplatňovania práva EÚ
a Charty základných práv Európskej únie. Požaduje aj väčšiu transparentnosť opatrení prijatých
Komisiou v prípade možného porušenia právnych predpisov zo strany členských štátov EÚ,
a to najmä v prípadoch, v ktorých boli tieto opatrenia prijaté na základe petícií. V roku 2015
bol Výbor pre petície obzvlášť aktívny v oblasti základných práv (zdravotné postihnutie, práva
detí, diskriminácia, menšiny, prístup k spravodlivosti), životného prostredia a dobrých životných
podmienok zvierat, vnútorného trhu, pracovnoprávnych vzťahov, migrácie, obchodných dohôd,
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verejného zdravia, právnych predpisov v oblasti hypoték a rizikových finančných nástrojov
v Španielsku. Pracovné cesty s cieľom zistiť potrebné skutočnosti, verejné vypočutia, vytvorenie
internetového portálu na predkladanie petícií a SOLVIT, spolupráca a dialóg s národnými
parlamentmi a orgánmi – a najmä s Európskym ombudsmanom – sú nástrojmi na zabezpečenie
toho, aby sa otázky nastolené v petíciách občanov riešili a vyriešili.

Počet petícií doručených Parlamentu za rok

Parlamentný rok Spolu[1] Prípustné Neprípustné
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

Hlavné témy petícií

2015 2014
Počet petícií Počet petícií % Počet petícií Počet petícií %
Životné
prostredie 174 9,2 Justícia 300 8,3

Justícia 142 7,5 Životné
prostredie 284 7,8

Vnútorný trh 139 7,3 Vnútorný trh 266 7,3
Základné práva 84 4,4 Základné práva 208 5,7
Doprava 84 4,4 Zdravie 173 4,8
Zdravie 78 4,1 Sociálne veci 158 4,4
Zamestnanosť 74 3,9 Doprava 117 3,2

Sociálne veci 60 3,2 Vzdelávanie
a kultúra 113 3,1

Vzdelávanie
a kultúra 57 3,0 Zamestnanosť 108 3,0

Vlastníctvo
a reštitúcie 32 1,7 Vlastníctvo

a reštitúcie 55 1,5

Iné 974 51,3 Iné 1 844 50,9

Počet petícií podľa krajiny

2015 2014
Krajina Počet petícií % Krajina Počet petícií %
Európska únia 491 29,7 Európska únia 908 28,9

[1]Súhrn prípustných a neprípustných petícií sa niekedy líši od celkového počtu predložených petícií, pretože v prípade niektorých petícií sa
o prípustnosti ešte nemuselo rozhodnúť.
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Španielsko 213 12,9 Španielsko 449 14,3
Taliansko 203 12,3 Nemecko 271 8,6
Nemecko 153 9,3 Taliansko 248 7,9
Rumunsko 104 6,3 Rumunsko 199 6,3

Poľsko 57 3,5 Spojené
kráľovstvo 109 3,5

Iné 431 26,0 Iné 1 071 34,0

Spôsob podávania petícií

2015 2014
Spôsob
podania petície Počet petícií % Spôsob

podania petície Počet petícií %

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

Ottavio Marzocchi
10/2017
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