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7.12.2016 A8-0366/8 

Pozměňovací návrh  8 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na své usnesení ze dne 

14. září 2011 o dvacáté sedmé výroční 

zprávě o kontrole uplatňování práva 

Evropské unie (2009)1, zejména na 

odstavce 1, 23 a 32 tohoto usnesení, 

1 Úř. věst. C 51E, 22.2.2013, s. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Pozměňovací návrh  9 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že během roku 2015 

byly petice zaslané občany projednávány 

rychleji a účinněji a zkrátily se lhůty při 

komunikaci s jejich předkladateli; 

vzhledem k tomu, že sekretariát vyvinul 

výrazné úsilí, aby k tomuto zlepšení došlo; 

Q. vzhledem k tomu, že během roku 2015 

došlo ke snížení počtu petic zaslaných 
občany na polovinu, a proto mohly být 

předložené petice projednávány rychleji a 

účinněji a zkrátily se tak lhůty při 

komunikaci s jejich předkladateli; 

vzhledem k tomu, že i sekretariát vyvinul 

výrazné úsilí, aby k tomuto zlepšení došlo; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Pozměňovací návrh  10 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

V. vzhledem k tomu, že se petice občanů 

týkaly také otázek spravedlnosti a soudní 

spolupráce, což vedlo k tomu, že Komise 

na základě jedné petice zahájila 

dvoustranný dialog s jedním členským 

státem o jeho omezeních v souvislosti se 

změnou jména po uzavření sňatku; 

V. vzhledem k tomu, že se petice občanů 

týkaly také otázek spravedlnosti a soudní 

spolupráce, jež byly po ochraně životního 

prostředí druhým nejčastějším tématem z 

hlediska počtu petic (172 petic, tedy 7,5 % 

všech petic); vzhledem k tomu, že Komise 

na základě jedné petice zahájila 

dvoustranný dialog s jedním členským 

státem o jeho omezeních v souvislosti se 

změnou jména po uzavření sňatku; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Pozměňovací návrh  11 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AG 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AG. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 

soudy nesou prvotní odpovědnost za to, 

aby zajistily, že právní předpisy EU jsou v 

členských státech řádně prováděny; 

vzhledem k tomu, že v této souvislosti je 

rozhodnutí Evropského soudního dvora o 

předběžné otázce užitečným nástrojem, 

který mohou vnitrostátní soudní systémy 

využívat; vzhledem k tomu, že v některých 

členských státech je tento postup používán 

jen málo, pokud vůbec; vzhledem k tomu, 

že petice poskytují alternativní a nezávislý 

způsob prověřování a kontrol dodržování 

právních předpisů EU, a vzhledem k tomu, 

že tyto dva alternativní postupy by se proto 

neměly vzájemně vylučovat; 

AG. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 

soudy nesou prvotní odpovědnost za to, 

aby zajistily, že právní předpisy EU jsou v 

členských státech řádně prováděny; 

vzhledem k tomu, že v této souvislosti je 

rozhodnutí Evropského soudního dvora o 

předběžné otázce užitečným nástrojem, 

který mohou vnitrostátní soudní systémy 

využívat; vzhledem k tomu, že v některých 

členských státech je tento postup používán 

jen málo, pokud vůbec; vzhledem k tomu, 

že tato prvotní odpovědnost by nijak 

neměla bránit tomu, aby byla Komise coby 

strážkyně Smluv aktivnější, pokud jde o 

zajištění souladu s právem EU; vzhledem 

k tomu, že petice poskytují alternativní a 

nezávislý způsob prověřování a kontrol 

dodržování právních předpisů EU, a 

vzhledem k tomu, že tyto dva alternativní 

postupy by se proto neměly vzájemně 

vylučovat; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Pozměňovací návrh  12 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10a. nesouhlasí se stále častějším 

výkladem dvacáté sedmé výroční zprávy 

Parlamentu o kontrole uplatňování práva 

Evropské unie (2009) ze strany Komise, 

podle něhož by byla Komise oprávněna 

uzavřít spisy, v jejichž případě ještě nebyly 

učiněny žádné oficiální kroky vedoucí k 

řízení o nesplnění povinnosti, či pozastavit 

probíhající řízení o nesplnění povinnosti v 

případech, které řeší vnitrostátní soud; 

znovu potvrzuje původní záměr výše 

uvedené zprávy a žádá, aby Komise v 

rámci svých možností vyvinula větší úsilí o 

zajištění důsledného provádění právních 

předpisů EU a využila při tom 

mechanismů pro případ porušení 

předpisů bez ohledu na soudní řízení 

probíhající na vnitrostátní úrovni; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Pozměňovací návrh  13 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. domnívá se, že je zásadní, aby byla 

zlepšena spolupráce mezi vnitrostátními 

parlamenty a jejich příslušnými výbory a 

vládami členských států, zejména za 

účelem zajištění toho, aby byly petice 

projednávány příslušnými a odpovídajícími 

orgány; opakuje svoji výzvu ke 

strukturovanému dialogu s členskými státy, 

prostřednictvím pravidelných schůzí se 

členy příslušných vnitrostátních 

parlamentních výborů; vítá skutečnost, že 

na schůzi výboru konané dne 4. května 

2015 byla přítomna delegace petičního 

výboru německého Spolkového sněmu; 

vyzývá zástupce členských států a 

dotčených místních a/nebo regionálních 

orgánů, aby se účastnili schůzí Petičního 

výboru; znovu opakuje, že je důležité, aby 

zástupci Rady a Komise byli přítomni na 

schůzích a slyšeních Petičního výboru; 

14. domnívá se, že je zásadní, aby byla 

zlepšena spolupráce mezi vnitrostátními 

parlamenty a jejich příslušnými výbory a 

vládami členských států, zejména za 

účelem zajištění toho, aby byly petice 

projednávány příslušnými a odpovídajícími 

orgány; opakuje svoji výzvu ke 

strukturovanému dialogu s členskými státy, 

prostřednictvím pravidelných schůzí se 

členy příslušných vnitrostátních 

parlamentních výborů; vítá skutečnost, že 

na schůzi výboru konané dne 4. května 

2015 byla přítomna delegace petičního 

výboru německého Spolkového sněmu; 

doufá, že tento dialog může přispět k 

loajální spolupráci a k nalezení 

konstruktivního řešení opakujících se 

případů, jako jsou např. petice týkající se 

úřadu Jugendamt; vyzývá zástupce 

členských států a dotčených místních 

a/nebo regionálních orgánů, aby se 

účastnili schůzí Petičního výboru; znovu 

opakuje, že je důležité, aby zástupci Rady a 

Komise byli přítomni na schůzích a 

slyšeních Petičního výboru; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Pozměňovací návrh  14 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. bere na vědomí restriktivní a úzký 

výklad podaný Komisí v souvislosti s čl. 

51 odst. 1 Listiny základních práv, který 

mj. stanoví, že Listina je určena členským 

státům, „výhradně pokud uplatňují právo 

Unie“; dále konstatuje, že čl. 51 odst. 2 

Listiny stanoví, že Listina „nerozšiřuje 

oblast působnosti práva Unie nad rámec 

pravomocí Unie“; naléhavě vyzývá, aby se 

rozsah působnosti Listiny vykládal šířeji a 

aby byla vhodnost tohoto článku posléze 

znovu posouzena v souvislosti s budoucími 

revizemi Listiny a Smluv; zdůrazňuje, že 

nic nebrání členským státům, aby v zájmu 

zajištění ochrany základních práv svých 

občanů nad rámec provádění práva Unie 

uplatňovaly ve svých vnitrostátních 

právních předpisech ustanovení Listiny v 

plném rozsahu, a připomíná jim, že jsou 

vázány také dalšími mezinárodními 

povinnostmi; 

18. bere na vědomí restriktivní a úzký 

výklad podaný Komisí v souvislosti s čl. 

51 odst. 1 Listiny základních práv, který 

mj. stanoví, že Listina je určena členským 

státům, „výhradně pokud uplatňují právo 

Unie“; dále konstatuje, že čl. 51 odst. 2 

Listiny stanoví, že Listina „nerozšiřuje 

oblast působnosti práva Unie nad rámec 

pravomocí Unie“; připomíná, že očekávání 

občanů EU často přesahují rámec Listiny, 

a vyzývá Komisi, aby zvážila nový přístup, 

který by více odpovídal těmto očekáváním; 
naléhavě vyzývá, aby se rozsah působnosti 

Listiny vykládal šířeji a aby byla vhodnost 

tohoto článku posléze znovu posouzena v 

souvislosti s budoucími revizemi Listiny a 

Smluv; zdůrazňuje, že nic nebrání 

členským státům, aby v zájmu zajištění 

ochrany základních práv svých občanů nad 

rámec provádění práva Unie uplatňovaly 

ve svých vnitrostátních právních 

předpisech ustanovení Listiny v plném 

rozsahu, a připomíná jim, že jsou vázány 

také dalšími mezinárodními povinnostmi; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Pozměňovací návrh  15 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnost Petičního výboru za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  24a. vyjadřuje politování nad tím, že 

Komise ve svých reakcích na petice 

související s různými aspekty dobrých 

životních podmínek zvířat zaujímá velice 

restriktivní postoj, pokud jde o výklad 

jejích povinností podle článku 13 SFEU; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby přehodnotila 

svůj stávající přístup, podrobněji 

prozkoumala právní základ svého jednání, 

a přispěla tak k zajištění lepší ochrany 

práv zvířat v celé EU; 

Or. en 

 

 


