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7.12.2016 A8-0366/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 8 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. 

septembra 2011 o 27. výročnej správe o 

kontrole uplatňovania práva Európskej 

únie (2009)1, a najmä na jeho odseky 1, 

23 a 32, 

1 Ú. v. EÚ C 51E, 22.2.2013, s. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže v roku 2015 boli petície, ktoré 

zaslali občania, vyriešené rýchlejšie a 

účinnejšie, čím sa skrátil čas 

korešpondencie s predkladateľmi petície; 

keďže sekretariát vyvinul pozoruhodné 

úsilie na dosiahnutie tohto zlepšenia; 

Q. keďže v roku 2015 zníženie počtu 

petícií zaslaných občanmi o polovicu 

znamenalo, že petície, ktoré boli 

predložené, sa mohli vyriešiť rýchlejšie a 

efektívnejšie, čím sa skrátil čas 

korešpondencie s predkladateľmi petícií; 

keďže aj sekretariát vyvinul pozoruhodné 

úsilie na dosiahnutie tohto zlepšenia; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie V 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

V. keďže petície občanov sa týkali aj tém 

spravodlivosti a súdnej spolupráce, pričom 

jedna podnietila Komisiu, aby začala 

dvojstranný dialóg s členským štátom o 

jeho obmedzeniach pri zmene mena po 

uzatvorení manželstva; 

V. keďže petície občanov sa týkali aj tém 

spravodlivosti a súdnej spolupráce, ktoré 

boli po ochrane životného prostredia 

druhou najvýznamnejšou témou z 

hľadiska počtu petícií (172 petícií, t. j. 

7,5 % všetkých petícií); keďže jedna 

petícia podnietila Komisiu, aby začala 

dvojstranný dialóg s členským štátom o 

jeho obmedzeniach pri zmene mena po 

uzatvorení manželstva; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AG 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AG. keďže vnútroštátne súdy majú 

primárnu zodpovednosť za zabezpečenie 

toho, aby sa právne predpisy EÚ riadne 

vykonávali v členských štátoch; keďže 

prejudiciálne rozhodnutie Súdneho dvora 

Európskej únie je v tejto súvislosti 

užitočným nástrojom pre vnútroštátne 

súdne systémy; keďže tento postup sa v 

niektorých členských štátoch používal 

málo, ak vôbec; keďže petície poskytujú 

alternatívny a nezávislý spôsob 

prešetrovania a kontrol dodržiavania 

právnych predpisov EÚ a keďže tieto dva 

alternatívne postupy by sa preto nemali 

vzájomne vylučovať; 

AG. keďže vnútroštátne súdy majú 

primárnu zodpovednosť za zabezpečenie 

toho, aby sa právne predpisy EÚ riadne 

vykonávali v členských štátoch; keďže 

prejudiciálne rozhodnutie Súdneho dvora 

Európskej únie je v tejto súvislosti 

užitočným nástrojom pre vnútroštátne 

súdne systémy; keďže tento postup sa v 

niektorých členských štátoch používal 

málo, ak vôbec; keďže táto primárna 

zodpovednosť by nijako nemala 

vylučovať aktívnejšiu úlohu Komisie ako 

strážcu zmlúv, pokiaľ ide o zabezpečenie 

súladu s právom EÚ; keďže petície 

poskytujú alternatívny a nezávislý spôsob 

prešetrovania a kontrol dodržiavania 

právnych predpisov EÚ a keďže tieto dva 

alternatívne postupy by sa preto nemali 

vzájomne vylučovať; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. nesúhlasí s čoraz častejšie sa 

opakujúcim výkladom dvadsiatej siedmej 

výročnej správy Parlamentu o kontrole 

uplatňovania práva Európskej únie 

(2009) Komisiou, podľa ktorého by bola 

oprávnená uzavrieť spisy, v prípade 

ktorých sa ešte neprijal žiadny formálny 

krok smerujúci ku konaniu o porušení 

povinnosti, alebo pozastaviť prebiehajúce 

konania o porušení povinnosti v 

prípadoch, ktoré riešia vnútroštátne súdy; 

opätovne potvrdzuje pôvodný zámer 

uvedenej správy so žiadosťou, aby 

Komisia v rámci svojich kapacít zvýšila 

úsilie na zabezpečenie konzistentného 

vykonávania právnych predpisov EÚ, 

pričom využije mechanizmy v oblasti 

porušenia bez ohľadu na existenciu 

súdneho konania na vnútroštátnej úrovni; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. považuje za nevyhnutné zlepšiť 

spoluprácu s národnými parlamentmi a ich 

príslušnými výbormi, ako aj s vládami 

členských štátov, najmä s cieľom 

zabezpečiť, aby sa petíciou zaoberali 

príslušné orgány s potrebnými 

právomocami; opakuje svoju výzvu na 

začatie štruktúrovaného dialógu s 

členskými štátmi v podobe pravidelných 

stretnutí s príslušnými výbormi národných 

parlamentov; víta prítomnosť delegácie 

Výboru pre petície nemeckého Spolkového 

snemu na schôdzi Výboru pre petície 

4. mája 2015; podporuje prítomnosť 

zainteresovaných zástupcov členských 

štátov a miestnych a/alebo regionálnych 

orgánov na schôdzach Výboru pre petície; 

pripomína význam účasti zástupcov Rady a 

Komisie na schôdzach a vypočutiach 

Výboru pre petície; 

14. považuje za nevyhnutné zlepšiť 

spoluprácu s národnými parlamentmi a ich 

príslušnými výbormi, ako aj s vládami 

členských štátov, najmä s cieľom 

zabezpečiť, aby sa petíciou zaoberali 

príslušné orgány s potrebnými 

právomocami; opakuje svoju výzvu na 

začatie štruktúrovaného dialógu s 

členskými štátmi v podobe pravidelných 

stretnutí s príslušnými výbormi národných 

parlamentov; víta prítomnosť delegácie 

Výboru pre petície nemeckého Spolkového 

snemu na schôdzi Výboru pre petície 

4. mája 2015; vyjadruje nádej, že takýto 

dialóg môže prispieť k lojálnej spolupráci 

pri hľadaní úspešných riešení 

opakujúcich sa prípadov, napríklad petícií 

týkajúcich sa úradu Jugendamt; 
podporuje prítomnosť zainteresovaných 

zástupcov členských štátov a miestnych 

a/alebo regionálnych orgánov na 

schôdzach Výboru pre petície; pripomína 

význam účasti zástupcov Rady a Komisie 

na schôdzach a vypočutiach Výboru pre 

petície; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. berie na vedomie reštriktívny a úzky 

výklad článku 51 ods. 1 Charty základných 

práv Európskou komisiou, v ktorom sa 

okrem iného stanovuje, že charta je určená 

pre členské štáty „výlučne vtedy, ak 

vykonávajú právo Únie“; poznamenáva, že 

v článku 51 ods. 2 charty sa stanovuje, že 

táto charta „nerozširuje rozsah pôsobnosti 

práva Únie nad rámec právomocí Únie“; 

naliehavo vyzýva na širší výklad rozsahu 

uplatňovania charty a v konečnom 

dôsledku na prehodnotenie vhodnosti tohto 

článku v rámci budúcich revízií charty a 

zmlúv; zdôrazňuje, že nič nebráni 

členským štátom, aby sa zapojili do plného 

uplatňovania ustanovení charty vo svojich 

vnútroštátnych právnych predpisoch s 

cieľom zabezpečiť ochranu základných 

práv svojich občanov mimo vykonávania 

právnych predpisov Únie, a pripomína, že 

sú viazané aj ďalšími medzinárodnými 

záväzkami; 

18. berie na vedomie reštriktívny a úzky 

výklad článku 51 ods. 1 Charty základných 

práv Európskou komisiou, v ktorom sa 

okrem iného stanovuje, že charta je určená 

pre členské štáty „výlučne vtedy, ak 

vykonávajú právo Únie“; poznamenáva, že 

v článku 51 ods. 2 charty sa stanovuje, že 

táto charta „nerozširuje rozsah pôsobnosti 

práva Únie nad rámec právomocí Únie“; 

pripomína, že očakávania občanov EÚ 

často presahujú rámec charty, a vyzýva 

Komisiu, aby zvážila nový prístup, ktorý je 

viac v súlade s týmito očakávaniami; 
naliehavo vyzýva na širší výklad rozsahu 

uplatňovania charty a v konečnom 

dôsledku na prehodnotenie vhodnosti tohto 

článku v rámci budúcich revízií charty a 

zmlúv; zdôrazňuje, že nič nebráni 

členským štátom, aby sa zapojili do plného 

uplatňovania ustanovení charty vo svojich 

vnútroštátnych právnych predpisoch s 

cieľom zabezpečiť ochranu základných 

práv svojich občanov mimo vykonávania 

právnych predpisov Únie, a pripomína, že 

sú viazané aj ďalšími medzinárodnými 

záväzkami; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Činnosť Výboru pre petície za rok 2015 

2016/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  24a. vyjadruje poľutovanie nad veľmi 

reštriktívnym prístupom Komisie v jej 

reakciách na petície týkajúce sa rôznych 

aspektov dobrých životných podmienok 

zvierat, pokiaľ ide o výklad jej povinností 

podľa článku 13 ZFEÚ; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby prehodnotila svoj súčasný 

prístup a podrobnejšie preskúmala právny 

základ svojej úlohy pri zabezpečovaní 

lepšej ochrany práv zvierat v celej EÚ; 

Or. en 

 

 


