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5.12.2018 A8-0404/4 

Pozměňovací návrh  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 

(2018/2104(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že aktivní účast 

je možná pouze na základě 

demokratického a transparentního 

procesu, který Parlamentu a Petičnímu 

výboru umožňuje učinit jejich práci 

přístupnou a smysluplnou pro občany; 

vzhledem k tomu, že to vyžaduje zaměřit 

se na nepřetržité zlepšování interakce s 

předkladateli, sledování a využívání mimo 

jiné nového technologického vývoje a 

interakci s dalšími dotčenými občany a 

obyvateli, jako jsou osoby podporující 

petice prostřednictvím internetového 

portálu pro předkládání petic; 

J. vzhledem k tomu, že účinnější 

aktivní účasti občanů lze dosáhnout pouze 

tehdy, pokud bude v EU existovat zcela 

demokratická správa věcí veřejných, která 

zajistí plnou transparentnost, účinnou 

ochranu základních práv, přímé zapojení 

občanů do rozhodovacích procesů a 

náležité zohlednění problémů občanů v 

politickém programu EU; vzhledem 

k tomu, že plně demokratická 
a transparentní správa věcí veřejných 

Parlamentu a Petičnímu výboru také 

umožňuje, aby zajistily, že jejich práce 

bude pro občany přístupnější 
a smysluplnější; vzhledem k tomu, že 

prostřednictvím internetového portálu pro 

předkládání petic je zapotřebí nepřetržitě 

zlepšovat interakci s předkladateli i s 

dalšími dotčenými občany a obyvateli, jako 

jsou osoby podporující petice, a současně 

sledovat a využívat mimo jiné nový 

technologický vývoj; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Pozměňovací návrh  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

 Zpráva A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 

(2018/2104(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že Petiční výbor 

pokládá evropskou občanskou iniciativu za 

důležitý nástroj přímé a participativní 

demokracie, který by měl v případě, že 

bude brán vážně, občanům umožnit 

aktivně se zapojit do vytváření evropských 

politik a právních předpisů; 

U. vzhledem k tomu, že Petiční výbor 

pokládá evropskou občanskou iniciativu za 

důležitý nástroj přímé a participativní 

demokracie; vzhledem k tomu, že mají-li 

mít občané možnost aktivněji se zapojovat 

do vytváření evropských politik a právních 

předpisů prostřednictvím evropské 

občanské iniciativy, pak je nutné 

zrevidovat stávající Smlouvy EU tak, aby 

byly zajištěny legislativní kroky navazující 

na úspěšné evropské občanské iniciativy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Pozměňovací návrh  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

 Zpráva A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 

(2018/2104(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. poukazuje na to, že petice 

představují pro Parlament a další orgány 

EU příležitost i výzvu, neboť umožňují 

navázat přímý dialog s občany a obyvateli 

EU, zejména pokud jsou dotčeni 

uplatňováním práva EU, a usilovat o 

účinný a účelný mechanismus nápravy; 

2. poukazuje na to, že petice 

představují pro Parlament a další orgány 

EU příležitost i výzvu, neboť umožňují 

navázat přímý dialog s občany a obyvateli 

EU, zejména pokud jsou dotčeni 

uplatňováním práva EU, a usilovat o 

účinný a účelný mechanismus nápravy; 

zdůrazňuje, že orgány EU a členské státy 

musí v rámci svých příslušných pravomocí 

vynaložit maximální úsilí, aby nacházely 

okamžitá a účinná řešení pro otázky 

nadnesené předkladateli;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Pozměňovací návrh  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

 Zpráva A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 

(2018/2104(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje význam zvyšování 

povědomí pomocí pokračující veřejné 

debaty a obecnějších informací o 

skutečných pravomocech EU, o jejím 

fungování a potřebě budoucích zlepšení, 

aby se zajistilo, že občané a obyvatelé 

budou správně informováni o úrovních, 

na nichž se přijímají rozhodnutí, aby 

mohli být také zapojeni do diskusí o 

možných reformách, a aby se zabránilo 

jevu „obviňování Bruselu“, který 

používají některé nezodpovědné členské 

státy; domnívá se, že širší veřejná debata 

o EU, lepší informace a vzdělávání a 

důkladné zpravodajství sdělovacích 

prostředků by snížily počet nepřípustných 

petic, neboť by občané a obyvatelé měli 

lepší povědomí o pravomocech EU; 

konstatuje, že předmět nepřípustné petice 

může hrát úlohu pro tvorbu politik, i když 

nespadá do oblasti působnosti výboru; 

3. zdůrazňuje význam zvyšování 

povědomí pomocí pokračující veřejné 

debaty a obecnějších informací o 

skutečných pravomocech EU, o jejím 

fungování a její budoucnosti s cílem zvýšit 

povědomí o naléhavé nutnosti zavést v EU 

plně demokratickou správu věcí 

veřejných, která zajistí plnou 

transparentnost, účinnou ochranu 

základních práv, přímé zapojení občanů 

do rozhodovacích procesů a náležité 

zohlednění problémů občanů v politickém 

programu EU;  domnívá se, že občané a 

obyvatelé musí být přímo a aktivně 

zapojeni do diskusí a procesů, v nichž se 

rozhoduje o možných reformách; domnívá 

se, že širší veřejná debata o EU, lepší 

informace a vzdělávání a důkladné 

zpravodajství sdělovacích prostředků by 

zvýšily povědomí veřejnosti o právu 

předložit petici Evropskému parlamentu, 

zlepšily by informovanost o pravomocích 

EU a problémech, kterým čelí; konstatuje, 

že předmět nepřípustné petice může hrát 

úlohu pro tvorbu politik, i když nespadá do 

oblasti působnosti výboru; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Pozměňovací návrh  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

 Zpráva A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 

(2018/2104(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje, že evropská občanská 

iniciativa by měla být transparentní 

i účinná, aby sloužila jako důležitý nástroj 

pro aktivní občanství a účast veřejnosti; 

vyjadřuje politování nad tím, že v 

minulosti tomu tak nebylo a že iniciativy, 

které byly dříve úspěšné, nemají žádné 

hmatatelné legislativní výsledky; bere na 

vědomí návrh revize nařízení (EU) č. 

211/2011 o evropské občanské iniciativě16, 

který dne 13. září 2017 zveřejnila Komise; 

vyzdvihuje nejnověji předloženou 

úspěšnou občanskou iniciativu s názvem 

„Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní 

prostředí před toxickými pesticidy“; 

upozorňuje na veřejné slyšení k této 

iniciativě, které proběhlo v Parlamentu dne 

20. listopadu 2017; očekává následnou 

reakci Komise na její obsah; potvrzuje 

závazek Petičního výboru aktivně se 

zapojovat do pořádání veřejných slyšení k 

úspěšným iniciativám; zavazuje se, že bude 

na institucionální úrovni upřednostňovat 

efektivitu tohoto participativního postupu a 

zajišťování odpovídajících návazných 

legislativních opatření; 

__________________________ 

16 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1. 

26. zdůrazňuje, že evropská občanská 

iniciativa by měla být transparentní 

i účinná; podtrhuje nutnost revidovat 

stávající Smlouvy EU tak, aby se evropská 

občanská iniciativa stala důležitým 

nástrojem pro účinné prosazování 

aktivního občanství a účasti veřejnosti a 

aby byly současně zajištěny legislativní 

kroky navazující na úspěšné evropské 

občanské iniciativy; vyjadřuje politování 

nad tím, že v minulosti tomu tak nebylo a 

že iniciativy, které byly dříve úspěšné, 

nemají žádné hmatatelné legislativní 

výsledky; bere na vědomí návrh revize 

nařízení (EU) č. 211/2011 o evropské 

občanské iniciativě16, který dne 13. září 

2017 zveřejnila Komise; vyzdvihuje 

nejnověji předloženou úspěšnou občanskou 

iniciativu s názvem „Zakažte glyfosát 

a chraňte lidi a životní prostředí před 

toxickými pesticidy“; upozorňuje na 

veřejné slyšení k této iniciativě, které 

proběhlo v Parlamentu dne 20. listopadu 

2017; hluboce lituje skutečnosti, že 

Komisi se nepodařilo zajistit, aby v 

postupu, který vedl k obnovení schválení 

glyfosátu, proběhlo shromažďování, 

přezkum a zveřejnění použitých vědeckých 

poznatků zcela transparentně, nestranně a 

správně;  potvrzuje závazek Petičního 

výboru aktivně se zapojovat do pořádání 
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veřejných slyšení k úspěšným iniciativám; 

zavazuje se, že bude na institucionální 

úrovni upřednostňovat efektivitu tohoto 

participativního postupu a zajišťování 

odpovídajících návazných legislativních 

opatření; 

__________________________ 

16 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1. 

Or. en 

 

 


