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13.1.2016 A8-0361/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže v roku 2014 sa uzavrelo 1 887 

petícií, z ktorých 1 070 petícií bolo 

neprípustných; keďže tento počet 

predstavuje takmer 10 % nárast v 

porovnaní s údajmi za rok 2013, keď sa 

uzavrelo 1 723 petícií; 

E. keďže v roku 2014 sa uzavrelo 1 887 

petícií, z ktorých 1 070 petícií bolo 

neprípustných; keďže iba 29,1 % petícií 

bolo vyhlásených za prípustné a boli ďalej 

spracované, 39,4 % bolo vyhlásených za 

neprípustné a 30,1 % bolo vyhlásených za 

prípustné a hneď boli uzavreté; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ka. keďže vnútroštátne súdy sú primárne 

zodpovedné za zabezpečenie riadneho 

vykonávania právnych predpisov EÚ v 

členských štátoch; keďže v tejto súvislosti 

je prejudiciálne rozhodnutie Európskeho 

súdneho dvora užitočným nástrojom, 

ktorý je k dispozícii vnútroštátnym 

súdnym systémom; keďže tento postup sa 

v niektorých členských štátoch použil len 

málo, ak vôbec; keďže petície poskytujú 

alternatívny a nezávislý spôsob 

preverovania a kontroly dodržiavania 

právnych predpisov EÚ, a keďže by sa 

preto tieto dva alternatívne postupy 

nemali vzájomne vylučovať; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže je najmä v záujme prípustných a 

opodstatnených petícií, aby Výbor pre 

petície nebol pri svojej práci zaťažený 

neprimerane dlhým riešením 

neprípustných alebo neopodstatnených 

petícií; 

Q. keďže je najmä v záujme prípustných 

petícií, aby Výbor pre petície pri 

prerokúvaní každého prípadu vykonával 

prácu dôkladne a v duchu lojálnej 

spolupráce s Komisiou a inými 

príslušnými inštitúciami; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. takisto sa domnieva, že Parlament má 

osobitnú povinnosť zabezpečiť, aby 

neprípustné alebo neopodstatnené petície 

neboli vyhlásené za neprípustné ani 

neboli uzavreté až po neodôvodnene 

dlhom čase; v tejto súvislosti zdôrazňuje 

požiadavku, aby sa neprípustnosť alebo 

uzavretie petície z dôvodu jej 

neopodstatnenosti predkladateľovi petície 

dôkladne zdôvodnilo; 

5. zdôrazňuje požiadavku, aby sa 

neprípustnosť alebo uzavretie petície 

predkladateľovi petície dôkladne 

zdôvodnilo; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Výbor pre petície a v prípade 

potreby parlamentné výbory zodpovedné 

za zmenu rokovacieho poriadku, aby 

jasnejšie sformulovali rozdiel medzi 

kritériami na určenie toho, či je petícia 

opodstatnená, a pravidlami na stanovenie 

jej prípustnosti a medzi ponechaním 

petície otvorenej či jej uzavretím, a aby 

túto formuláciu zároveň ozrejmili 
potenciálnym predkladateľom petícií; 

6. vyzýva Výbor pre petície, aby jasnejšie 

sformuloval kritériá na stanovenie 

prípustnosti petície a na to, či ju ponechať 

otvorenú alebo ju uzavrieť, a aby to 

zároveň ozrejmil potenciálnym 

predkladateľom petícií;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva Komisiu, aby sa plne zapájala do 

petičného procesu, najmä prostredníctvom 

vedenia dôkladného vyšetrovania 

prípustných prípadov, ktoré jej boli 

postúpené, a nakoniec predkladateľom 

petícií písomne poskytla presné a 

aktualizované odpovede; očakáva, že tieto 

odpovede budú ďalej rozvinuté v ústnych 

diskusiách o týchto otázkach na verejných 

schôdzach Výboru pre petície; domnieva 

sa, že v záujme inštitucionálnej 

dôveryhodnosti by Komisia mala byť v 

týchto diskusiách zastúpená úradníkom s 

príslušným postavením; 

8. vyzýva Komisiu, aby sa plne zapájala do 

petičného procesu, najmä prostredníctvom 

vedenia dôkladného vyšetrovania 

prípustných prípadov, ktoré jej boli 

postúpené, a nakoniec predkladateľom 

petícií písomne poskytla presné a 

aktualizované odpovede v primeranom 

čase; očakáva, že tieto odpovede budú 

ďalej rozvinuté v ústnych diskusiách o 

týchto otázkach na verejných schôdzach 

Výboru pre petície; domnieva sa, že v 

záujme inštitucionálnej dôveryhodnosti by 

Komisia mala byť v týchto diskusiách 

zastúpená úradníkom s príslušným 

postavením; domnieva sa, že Komisia by 

ako strážkyňa zmlúv mala komplexnejšie 

riešiť podstatu jednotlivých prípadov so 

zreteľom na základného ducha 

príslušných právnych predpisov EÚ; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje význam aktívneho 

monitorovania a včasných preventívnych 

opatrení zo strany Komisie, keď existujú 

podložené dôkazy, že určité plánované a 

zverejnené projekty môžu porušiť právne 

predpisy EÚ; je znepokojený súčasnou 

tendenciou v rámci Komisie, ktorá spočíva 

v spomaľovaní vyšetrovania podstaty 

mnohých petícií prostredníctvom 

ukladania obmedzení na základe 
procesných dôvodov; nesúhlasí s 

opakovanými návrhmi na uzavretie 

mnohých spisov týkajúcich sa konkrétnych 

petícií bez toho, aby sa čakalo na výsledky 

skúmania otázok, na ktoré poukazujú, a je 

presvedčený, že to nie je v súlade s 

duchom základnej úlohy Komisie ako 

ochrankyne zmlúv; požaduje ešte väčšiu 

pozornosť a následné opatrenia, najmä vo 

veciach predložených predkladateľmi 

petícií, ktoré zahŕňajú možné porušenie 

právnych predpisov EÚ samotnou 

Komisiou, ako napríklad v oblasti prístupu 

verejnosti k dokumentom, ktorý je 

zaručený Aarhuským dohovorom; 

10. zdôrazňuje význam aktívneho 

monitorovania a včasných preventívnych 

opatrení zo strany Komisie, keď existujú 

podložené dôkazy, že určité plánované a 

zverejnené projekty môžu porušiť právne 

predpisy EÚ; je znepokojený súčasnou 

tendenciou v rámci Komisie, ktorá spočíva 

v spomaľovaní vyšetrovania podstaty 

mnohých petícií len v dôsledku procesných 

dôvodov; nesúhlasí s opakovanými 

návrhmi na uzavretie mnohých spisov 

týkajúcich sa konkrétnych petícií bez toho, 

aby sa čakalo na výsledky skúmania 

otázok, na ktoré poukazujú, a je 

presvedčený, že to nie je v súlade s 

duchom základnej úlohy Komisie ako 

ochrankyne zmlúv; požaduje ešte väčšiu 

pozornosť a následné opatrenia, najmä vo 

veciach predložených predkladateľmi 

petícií, ktoré zahŕňajú možné porušenie 

právnych predpisov EÚ samotnou 

Komisiou, ako napríklad v oblasti prístupu 

verejnosti k dokumentom, ktorý je 

zaručený Aarhuským dohovorom; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poukazuje na obavy predkladateľov v 

súvislosti s údajnou nespravodlivosťou, ku 

ktorej dochádza pri administratívnych a 

súdnych postupoch týkajúcich sa odlúčenia 

alebo rozvodu rodičov, v rámci ktorých sa 

riešia otázky zverenia malých detí do 

opatrovníctva a nútené adopcie; v tejto 

súvislosti konštatuje, že v niektorých 

členských štátoch môže v prípade párov s 

rozličnou štátnou príslušnosťou dochádzať 

k diskriminácii na základe štátnej 

príslušnosti toho z rodičov, ktorý nie je 

štátnym príslušníkom štátu, v ktorom 

prebieha konanie, v prospech štátneho 

príslušníka tohto štátu, čo má vážne a často 

veľmi dramatické dôsledky pre práva 

dieťaťa; zdôrazňuje, že mu boli oznámené 

prípady zahŕňajúce viacero členských 

štátov (Nemecko – najmä s ohľadom na 

činnosť úradu starostlivosti o deti a mládež 

–, Francúzsko, Holandsko, Slovensko, 

Dánsko) a Nórsko, a v tejto súvislosti víta 

nadchádzajúcu revíziu nariadenia Brusel 

IIa v roku 2016; zdôrazňuje, že v roku 

2015 bola v rámci Výboru pre petície 

zriadená nová pracovná skupina poverená 

poskytovaním rýchlej a ucelenej odpovede 

na tieto obavy, ktorá podnikla cestu na 

účely zistenia potrebných skutočností s 

cieľom vyšetriť sťažnosti tohto druhu 

priamo na mieste; 

31. poukazuje na obavy predkladateľov v 

súvislosti s údajnou nespravodlivosťou, ku 

ktorej dochádza pri administratívnych a 

súdnych postupoch týkajúcich sa odlúčenia 

alebo rozvodu rodičov, v rámci ktorých sa 

riešia otázky zverenia malých detí do 

opatrovníctva a nútené adopcie; v tejto 

súvislosti konštatuje, že v niektorých 

členských štátoch môže v prípade párov s 

rozličnou štátnou príslušnosťou dochádzať 

k diskriminácii na základe štátnej 

príslušnosti toho z rodičov, ktorý nie je 

štátnym príslušníkom štátu, v ktorom 

prebieha konanie, v prospech štátneho 

príslušníka tohto štátu, čo má vážne a často 

veľmi dramatické dôsledky pre práva 

dieťaťa; zdôrazňuje, že mu boli oznámené 

prípady zahŕňajúce viacero členských 

štátov (Nemecko – najmä s ohľadom na 

činnosť úradu starostlivosti o deti a mládež 

–, Francúzsko, Holandsko, Slovensko, 

Dánsko) a Nórsko, a v tejto súvislosti víta 

nadchádzajúcu revíziu nariadenia Brusel 

IIa v roku 2016; zdôrazňuje, že v roku 

2015 bola v rámci Výboru pre petície 

zriadená nová pracovná skupina poverená 

poskytovaním rýchlej a ucelenej odpovede 

na tieto obavy, ktorá podnikla cestu na 

účely zistenia potrebných skutočností do 

Spojeného kráľovstva s cieľom vyšetriť 

sťažnosti tohto druhu priamo na mieste; 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzdvihuje širokú škálu tém, ktorými 

sa zaoberajú petície predkladané občanmi, 

ako napríklad základné práva, ľudské 

práva, práva osôb so zdravotným 

postihnutím, vnútorný trh, právo v oblasti 

životného prostredia, pracovné vzťahy, 

migračné politiky, obchodné dohody, 

otázky verejného zdravia, blahobyt detí, 

doprava, práva zvierat a diskriminácia; 

vyzýva Výbor pre petície, aby svoju 

činnosť ďalej špecializoval vymenovaním 

interných spravodajcov pre hlavné 

politiky, na ktoré odkazujú predkladatelia 

petícií; požaduje, aby sa sekretariátu 

pridelilo viac zdrojov a výbor sa tak mohol 

zaoberať celou touto rozsiahlou a 

rôznorodou škálou petícií; 

34. vyzdvihuje širokú škálu tém, ktorými 

sa zaoberajú petície predkladané občanmi, 

ako napríklad základné práva, ľudské 

práva, práva osôb so zdravotným 

postihnutím, vnútorný trh, právo v oblasti 

životného prostredia, pracovné vzťahy, 

migračné politiky, obchodné dohody, 

otázky verejného zdravia, blahobyt detí, 

doprava, práva zvierat a diskriminácia; 

vyzýva Výbor pre petície, aby svoju 

činnosť ďalej špecializoval a priniesol na 

plenárne zasadnutia viac parlamentných 

iniciatív týkajúcich sa hlavných politík, na 

ktoré odkazujú predkladatelia petícií, a to v 

úzkej spolupráci s príslušnými výbormi;  

požaduje, aby sa sekretariátu pridelilo viac 

zdrojov a výbor sa tak mohol zaoberať 

celou touto rozsiahlou a rôznorodou škálou 

petícií; 

Or. en 

 

 


