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6.2.2019 A8-0024/1

Pozměňovací návrh 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že petiční právo 
zvyšuje vnímavost Evropského parlamentu 
vůči občanům a obyvatelům Evropské 
unie;

B. vzhledem k tomu, že petiční právo 
je nezbytné posílit, aby se zvýšila 
schopnost Evropského parlamentu 
reagovat na podněty občanů a obyvatel 
Evropské unie a tím zajistit plnou ochranu 
jejich základních práv a nabízet účinná 
řešení všech otázek, na něž poukazují 
petice;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Pozměňovací návrh 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že každá petice 
je pečlivě posouzena a řešena;  vzhledem k 
tomu, že každý předkladatel má právo 
obdržet odpověď a informace o rozhodnutí 
o přípustnosti, které přijme v přiměřené 
lhůtě Petiční výbor, a to ve svém jazyce 
nebo v jazyce, který byl použit v petici;

C. vzhledem k tomu, že každá petice 
musí být pečlivě posouzena a řešena; 
vzhledem k tomu, že každý předkladatel 
má právo obdržet ve svém jazyce nebo v 
jazyce, který byl použit v petici, 
bezodkladnou, vyčerpávající odpověď a 
informace o rozhodnutí o přípustnosti, 
které přijal Petiční výbor, a o krocích, 
které učinil v rámci vyřizování petice a v 
návaznosti na ni; vzhledem k tomu, že 
zkušenosti předkladatelů petic, pokud jde 
o jejich vyřízení, mají velký vliv na to, jak 
poté vnímají orgány a instituce EU i jak 
respektují petiční právo, jež je zakotveno v 
právu EU;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Pozměňovací návrh 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že petice jsou pro 
Evropský parlament a další orgány EU 
příležitostí navázat dialog s občany EU, 
jichž se dotýká uplatňování právních 
předpisů EU; podtrhuje, že je nutné 
rozvíjet spolupráci orgánů a institucí EU s 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány ve věcech souvisejících s 
uplatňováním právních předpisů EU; 
vyzývá orgány EU a členské státy, aby 
propagovaly právo občanů předkládat 
petice a zvyšovaly informovanost 
veřejnosti o pravomocích EU a možných 
nápravných prostředcích, které může 
Evropský parlament nabídnout při 
vyřizování petic;

2. zdůrazňuje, že petice jsou pro 
Evropský parlament a další orgány EU 
příležitostí navázat dialog s občany EU, 
jichž se dotýká uplatňování právních 
předpisů EU; podtrhuje, že je nutné 
rozvíjet spolupráci orgánů a institucí EU s 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány ve věcech souvisejících s 
nedostatky, nesrovnalostmi a mezerami v 
právních předpisech EU a při jeho 
provádění, aby se plně a účinně ochránila 
ekonomická, sociální a kulturní práva 
všech občanů; vyzývá orgány EU a 
členské státy, aby propagovaly právo 
občanů předkládat petice a zvyšovaly 
informovanost veřejnosti o pravomocích 
EU a možných nápravných prostředcích, 
které může Evropský parlament nabídnout 
při vyřizování petic;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Pozměňovací návrh 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje nutnost přijmout v EU 
plně demokratickou správu věcí veřejných 
a přísnější etická pravidla v rámci orgánů, 
institucí a agentur EU, aby se vyřešily 
problémy s nedostatečnou 
transparentností rozhodovacího procesu 
EU, konflikty zájmů a všemi etickými 
otázkami majícími dopad na legislativní 
proces na úrovni EU, které se týkají 
otázek, na něž upozornili předkladatelé 
petic;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Pozměňovací návrh 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na čtyři veřejná slyšení 
na různá témata, konkrétně na téma „Práva 
občanů po brexitu“, které bylo uspořádáno 
společně s Výborem pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a s 
Výborem pro zaměstnanost a sociální věci 
dne 1. února 2018, dále „Evropská 
občanská iniciativa – revize nařízení“, 
které bylo uspořádáno společně s Výborem 
pro ústavní záležitosti dne 21. února 2018, 
na téma „Dopad endokrinních disruptorů 
na veřejné zdraví“, které bylo uspořádáno 
dne 22. března 2018 společně s Výborem 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, a na téma „Práva osob 
se zdravotním postižením“, které se 
uskutečnilo dne 9. října 2018; připomíná 
členům výboru, že je důležité účastnit se 
veřejných slyšení, o jejichž konání výbor 
požádal a která organizuje; žádá petiční 
síť, aby předložila návrhy na konkrétní 
veřejná slyšení a témata pro studie a 
usnesení Evropského parlamentu, které 
reflektují spojitost probíhajícími 
legislativními pracemi a pravomocemi 
politické kontroly, které má Parlament, a 
peticemi zabývajícími se otázkami 
zásadního významu pro evropské občany; 
zdůrazňuje, že petiční síť je tím správným 
fórem pro předkládání společných 
iniciativ, které budou projednávány jako 

8. poukazuje na čtyři veřejná slyšení 
na různá témata, konkrétně na téma „Práva 
občanů po brexitu“, které bylo uspořádáno 
společně s Výborem pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a s 
Výborem pro zaměstnanost a sociální věci 
dne 1. února 2018, dále „Evropská 
občanská iniciativa – revize nařízení“, 
které bylo uspořádáno společně s Výborem 
pro ústavní záležitosti dne 21. února 2018, 
na téma „Dopad endokrinních disruptorů 
na veřejné zdraví“, které bylo uspořádáno 
dne 22. března 2018 společně s Výborem 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, a na téma „Práva osob 
se zdravotním postižením“, které se 
uskutečnilo dne 9. října 2018; připomíná 
členům výboru, že je důležité účastnit se 
veřejných slyšení, o jejichž konání výbor 
požádal a která organizuje; vítá skutečnost, 
že Petiční výbor předložil konkrétní 
veřejná slyšení a témata pro studie a 
usnesení Evropského parlamentu, která 
reflektují spojitost mezi probíhající 
legislativní činností a pravomocemi 
politické kontroly, které má Parlament, a 
otázkami zásadního významu pro evropské 
občany; zdůrazňuje, že Petiční výbor musí 
být posílen a mít příležitost předkládat 
více iniciativ, aby Parlament lépe přispíval 
k řešení problémů, na které evropští 
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petice a které by mohly plným způsobem 
reflektovat příspěvek Parlamentu k 
peticím evropských občanů;

občané upozorňují prostřednictvím petic;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Pozměňovací návrh 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že petiční síť je 
způsobem, jak práci Petičního výboru 
zviditelnit a zvýšit její význam pro práci 
ostatních výborů Parlamentu, aby bylo 
dosaženo toho, že budou petice více 
zohledňovány v rámci legislativní činnosti; 
potvrzuje svůj názor, že schůze petiční sítě 
jsou klíčové pro posílení spolupráce mezi 
parlamentními výbory prostřednictvím 
výměny informací a sdílení osvědčených 
postupů mezi členy sítě;

11. je přesvědčen, že Petiční výbor je 
nutné více zviditelnit a zvýšit jeho význam 
ve vztahu k ostatním výborům Parlamentu, 
aby byly petice více zohledňovány v rámci 
legislativní činnosti; potvrzuje svůj názor, 
že Petiční výbor musí hrát ústřední roli v 
posilování spolupráce mezi parlamentními 
výbory, mj. tím, že bude podporovat 
účinnější výměnu informací a sdílení 
osvědčených postupů s cílem zlepšit 
schopnost Parlamentu reagovat na 
všechny problémy, na něž upozorňují 
petice;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Pozměňovací návrh 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na návrhy usnesení 
předložené jménem výboru podle čl. 128 
odst. 5 nebo čl. 216 odst. 2. jednacího řádu, 
které byly přijaty na plenárním zasedání, 
zejména o ochraně a nepřípustnosti 
diskriminace menšin v členských státech 
EU2, o odpovědích na petice týkající se 
nejistoty spojené se smlouvami na dobu 
určitou a jejich zneužívání3, o nepříznivém 
dopadu amerického zákona o podávání 
informací o zahraničních účtech pro 
daňové účely (FATCA) na občany EU, 
a zejména na tzv. „náhodné Američany“4 a 
o úloze německého Úřadu péče o mládež 
(Jugendamt) v přeshraničních rodinných 
sporech5;

_________________
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0032.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0242.
4 Přijaté texty, P8_TA(2018)0316.
5 Přijaté texty, P8_TA(2018)0476.

13. poukazuje na návrhy usnesení 
předložené jménem výboru podle čl. 128 
odst. 5 nebo čl. 216 odst. 2. jednacího řádu, 
které byly přijaty na plenárním zasedání, 
zejména o ochraně a nepřípustnosti 
diskriminace menšin v členských státech 
EU2, o odpovědích na petice týkající se 
nejistoty spojené se smlouvami na dobu 
určitou a jejich zneužívání3, o nepříznivém 
dopadu amerického zákona o podávání 
informací o zahraničních účtech pro 
daňové účely (FATCA) na občany EU, 
a zejména na tzv. „náhodné Američany“4 a 
o úloze německého Úřadu pro mládež 
(Jugendamt) v přeshraničních rodinných 
sporech5;

_________________
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0032.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0242.
4 Přijaté texty, P8_TA(2018)0316.
5 Přijaté texty, P8_TA(2018)0476.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Pozměňovací návrh 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. upozorňuje, že Petiční výbor 
projednal v souvislosti s týdnem lidských 
práv v Parlamentu několik petic týkajících 
se problematiky lidských práv a představil 
aktualizovanou studii o „směrnici o 
napomáhání“ a kriminalizaci humanitární 
pomoci nelegálním migrantům; žádá 
Komisi, aby předložila návrh na změnu čl. 
1 odst. 2 směrnice Rady 2002/90/ES ze 
dne 28. listopadu 2002 s cílem definovat 
napomáhání k nepovolenému vstupu, 
přechodu a pobytu12 takovým způsobem, 
aby byla zavedena povinná výjimka z 
kriminalizace pro humanitární pomoc v 
případě vstupu, přechodu nebo pobytu;

20. upozorňuje, že Petiční výbor 
projednal v souvislosti s týdnem lidských 
práv v Parlamentu několik petic týkajících 
se problematiky lidských práv a představil 
aktualizovanou studii o „směrnici o 
napomáhání“ a kriminalizaci humanitární 
pomoci nelegálním migrantům; žádá 
Komisi, aby předložila účinnou a 
udržitelnou strategii EU v oblasti migrace, 
která se zaměří na posílení legálních a 
bezpečných cest do EU, automatické a 
povinné přemísťování žadatelů o azyl 
mezi všemi členskými státy a zlepšení 
spolupráce mezi všemi členskými státy s 
cílem účinněji řešit závažné ekonomické a 
sociální problémy postihující země 
původu migrantů a zajistit, aby nebyli 
nuceni hledat si živobytí jinde cestou 
nelegální migrace;

_________________
Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Pozměňovací návrh 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je přesvědčen, že sekretariát 
Petičního výboru zpracovává petice 
efektivně a s velkou pečlivostí v souladu s 
pokyny výboru a s tím, jakými instancemi 
postupně procházejí petice v rámci správy 
EP; vyzývá k dalším inovacím při 
vyřizování petic, a to s využitím 
nejnovějšího technologického vývoje, aby 
se celý proces stal pro evropské občany 
jasnějším a transparentnějším;

21. je přesvědčen, že sekretariát 
Petičního výboru musí mít k dispozici 
nezbytné zdroje k tomu, aby mohl petice 
zpracovávat efektivněji a s větší pečlivostí 
v souladu s pokyny výboru; vyzývá k 
dalším inovacím při vyřizování petic, a to s 
využitím nejnovějšího technologického 
vývoje, aby se celý proces stal pro 
evropské občany jasnějším a 
transparentnějším;

Or. en


