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NÁVRHY 

Petiční výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. opakuje, že problémy s prováděním a prosazováním právních předpisů EU jsou 

dlouhodobého rázu, a podporuje účinné uplatňování jednotných pravidel EU v členských 

státech, které je zásadní pro posílení důvěryhodnosti Unie a naplnění očekávání občanů, 

pokud jde o výhody, které jim může EU přinést; 

2. poukazuje na zásadní úlohu Komise při dohledu nad uplatňováním práva EU a s ohledem 

na předkládání výroční zprávy Parlamentu a Radě; vyzývá Komisi, aby i nadále hrála 

svou aktivní úlohu při rozvoji různých nástrojů zaměřených na lepší provádění, 

prosazování a dodržování práva EU v členských státech a aby ve své příští výroční zprávě 

poskytla kromě údajů o provádění směrnic EU i údaje o uplatňování nařízení EU; 

3. uznává, že Parlament hraje rovněž klíčovou úlohu tím, že vykonává politický dohled nad 

konáním Komise v oblasti prosazování právních předpisů, studuje výroční zprávy 

o sledování uplatňování práva EU a přijímá příslušná parlamentní usnesení;  navrhuje, že 

Parlament by mohl ve větší míře přispívat k včasnému a přesnému provádění legislativy 

EU prostřednictvím sdílení svých odborných poznatků v oblasti legislativního 

rozhodování na základě již vytvořených vazeb s vnitrostátními parlamenty; 

4. připomíná význam petic a otázek obdržených Parlamentem na základě článku 227 SFEU, 

které často vedou Komisi k zahájení řízení o nesplnění povinnosti proti členskému státu; 

zdůrazňuje, že stížnosti jednotlivých občanů jsou jedním z hlavních způsobů odhalování 

slabin a detekce nedodržování a porušování práva EU ze strany členských států a zdrojem 

informací pro Komisi; poukazuje na to, že v roce 2014 byla veřejnost, firmy, nevládní 

a další organizace stále velmi aktivní, pokud jde o hlášení potenciálních případů porušení 

práva EU, a že celkový počet projednávaných stížností se v roce 2014 zvýšil o přibližně 

5,7 % a v rámci projektu EU Pilot bylo otevřeno 1 208 nových případů; bere zároveň na 

vědomí počet zpracovaných stížností a případů v rámci projektu EU Pilot v roce 2014 

a oceňuje 75% míru úspěšnosti při řešení případů v rámci tohoto projektu, který je pro 

řešení problémů rychlou a účinnou metodou; 

5. je si vědom toho, že účinné uplatňování práva EU má za důsledek posílení důvěryhodnosti 

orgánů a institucí EU; oceňuje význam, který je ve výroční zprávě Komise přisuzován 

peticím předloženým občany, podniky a organizacemi občanské společnosti, jelikož jsou 

vedle primárních forem demokratického projevu vůle, jako jsou volby a referenda, 

významným sekundárním prostředkem pro monitorování uplatňování právních předpisů 

EU a odhalování případných nedostatků v těchto předpisech prostřednictvím přímého 

vyjádření názorů a zkušeností občanů, které představuje základní právo zakotvené 

v Lisabonské smlouvě a důležitý prvek evropského občanství; 

6. poukazuje na to, že rozdíly v uplatňování a provádění práva EU ze strany členských států 

vytváří soustavné překážky pro firmy a občany, zejména ty, kteří chtějí mít prospěch 

z výdobytků jednotného trhu a žijí, pracují, podnikají nebo studují v jiném členském státě; 

zdůrazňuje, že prodlevy v provádění mají rovněž negativní dopad na právní jistotu; 

opakuje své stanovisko, že Komise by měla k dodržování práva EU přistupovat jako ke 
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skutečné politické prioritě a efektivně v této spojitosti spolupracovat s orgány, zejména 

s Radou, a to především na základě systematického používání korelačních tabulek, 

a s členskými státy a dalšími zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že hlavní 

odpovědnost za správné provádění a uplatňování práva EU nesou členské státy; 

7. bere na vědomí správní záruky poskytované stěžovatelům, jako je včasné poskytování 

informací a vyrozumění, pokud jde o jejich stížnosti, jak to rovněž požadoval i Petiční 

výbor ve svém stanovisku z roku 2015 k výše uvedené zprávě; vyjadřuje nicméně 

politování nad prodlevami v odpovědích Komise ohledně řady petic, kdy je Komise 

žádána o stanovisko, a naléhavě ji vyzývá, aby zefektivnila své stávající postupy s cílem 

informovat občany včas a přiměřeným způsobem o veškerých opatřeních a krocích 

učiněných v reakci na jejich stížnosti; zdůrazňuje, že na kvalitě řešení petic spočívající 

v jejich individuálním posuzování by se v žádném případě neměla podepsat skutečnost, že 

jejich objem roste; 

8. bere na vědomí pozitivní dopad projektu EU Pilot na výměnu informací mezi Komisí 

a členskými státy a na řešení problémů týkajících se uplatňování právních předpisů EU na 

vnitrostátní úrovni, a žádá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost faktickému provádění 

rozhodnutí přijatých během procesu řešení stížností v rámci projektu Pilot EU a jejich 

interní revizi; zdůrazňuje, že se tak mohou získat i cenné informace pro další 

projednávané petice, a žádá Komisi, aby předkladatele petic zapojila do procesu řešení 

případů v rámci projektu Pilot EU zahájených na základě petic, čímž se mj. umožní dialog 

mezi předkladateli a příslušnými vnitrostátními úřady; oceňuje, že členské státy ve větší 

míře usilují o urovnání případů nesplnění povinnosti ještě před tím, než vstoupí do fáze 

soudního projednávání;  poukazuje na to, že rozhodnutí o předběžných otázkách přispívají 

k objasnění otázek ohledně uplatňování práva EU a lze jimi předcházet řízením pro 

nesplnění povinnosti; 

9. vyzývá Parlament, a zejména jeho Petiční výbor, aby podporoval kampaně zaměřené na 

zvýšení informovanosti o systému pro podávání stížností občanů na porušování práva EU, 

o projektu Pilot EU a řízeních pro nesplnění povinnosti, a zvýšil tak míru používání 

informací prostřednictvím internetového portálu Parlamentu a umožnil k těmto 

informacím snazší přístup; 

10. vítá závazek útvarů Komise k posílení výměny informací s Petičním výborem a znovu 

připomíná své požadavky, které se týkají zlepšení komunikace mezi těmito dvěma 

stranami, zejména pokud jde o zahájení a průběh řízení o nesplnění povinnosti ze strany 

Komise, včetně postupu v rámci projektu EU pilot, a úsilí Komise o to, aby Petiční výbor 

dostával informace v přiměřeném časovém horizontu, což mu umožní účinněji reagovat 

na požadavky občanů; připomíná, že již opakovaně požadoval, aby Komise zohlednila při 

své monitorovací a legislativní práci zprávy a zjištění Petičního výboru; 

11. vítá, že Komise zlepšila poskytování informací občanům o jejich právech a vhodných 

mechanismech nápravy prostřednictvím internetových stránek, databází, jednodušších 

formulářů pro podávání stížností a nástrojů pro řešení problémů po internetu, jejichž 

smyslem je zvýšit transparentnost; vítá v tomto ohledu lepší dostupnost rozhodnutí v 

případech nesplnění povinnosti na internetu a obnovení internetové sekce „Uplatňování 

právních předpisů EU“ na portálu Europa a sekce „Vaše práva“ na témže portálu, kde jsou 

občanům zprostředkovávány příslušné informace o tom, jak jsou právní předpisy EU 
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uplatňovány v členských státech a jak podat stížnost; zdůrazňuje, že je třeba učinit další 

kroky k zajištění lepšího přístupu k informacím o uplatňování práva EU a o nástrojích 

řešení problémů pro občany a podniky EU a zlepšit vyřizování stížností občanů a podniků 

EU týkajících se porušení práva EU; 

12. vyzývá Komisi, všechny jednotlivé portály, přístupová místa a informační internetové 

stránky sjednotila v rámci jednoho vstupního portálu, kde budou mít občané snadný 

přístup k elektronickým formulářům pro podání stížností a k přehledným informacím 

o řízeních pro nesplnění povinnosti; dále Komisi vyzývá, aby do své další monitorovací 

zprávy zahrnula podrobnější informace o používání těchto portálů; 

13. vyjadřuje politování nad tím, že petice předložené občany EU se stále vztahují k 

porušování právních předpisů EU; poukazuje na to, že petice se týkají především údajného 

porušování práva EU v oblasti základních práv, včetně práv příslušníků menšin a osob se 

zdravotním postižením, diskriminace, a to i diskriminace na základě národnosti, a dále pak 

vnitřního trhu, volného pohybu, dopravy, životního prostředí, vzdělávání, zaměstnání 

a zdravotní péče; domnívá se, že tyto petice dokládají skutečnost, že stále existují časté 

a všeobecně rozšířené případy pozdního nebo neúplného provedení nebo nesprávného 

uplatnění právních předpisů EU, a zdůrazňuje, že členské státy by měly právní předpisy 

EU uplatňovat a provádět efektivně a svou zákonodárnou činnost by měly vykonávat 

v plném souladu se základními hodnotami a zásadami zakotvenými ve Smlouvách 

a v Listině základních práv EU; vyzývá členské státy, aby zásadním způsobem zvýšily 

kvalitu výměny informací s Petičním výborem a kvalitu vysvětlení, která předkládají; 

zdůrazňuje, že je třeba, aby během schůzí Petičního výboru byli přítomni zástupci 

členských států a aby s nimi byl veden o příslušných peticích vyvážený dialog; navrhuje, 

aby začlenění preventivních mechanismů bylo provedeno efektivněji; 

14. připomíná, že fyzické osoby se ve svých peticích často dotýkají oblasti policejní a justiční 

spolupráce v trestních věcech (dříve známé jako tzv. třetí pilíř); upozorňuje na to, že při 

zkoumání různých petic jsou často zjišťovány přetrvávající nedostatky, jako jsou dlouhé 

lhůty při vnitrostátních soudních řízeních týkajících se záležitostí spojených s právními 

předpisy EU; vyzdvihuje užitečnost a vhodnost rozhodnutí o předběžné otázce 

vydávaných Evropským soudním dvorem jakožto návodu pro řešení těchto případů, 

a vyjadřuje politování nad tím, že vnitrostátní soudy tohoto nástroje používají jen zřídka; 

vítá proto rozšíření pravomoci Komise, která ode dne 1. prosince 2014 zahrnuje oblast 

policejní a soudní spolupráce; připomíná, že zkoumání a vyřizování petic je nezávislé 

a liší se svou povahou od vnitrostátních soudních postupů; 

15. zdůrazňuje význam prováděcích plánů přijatých Komisí s cílem poskytnout pomoc 

a pokyny členským státům v zájmu včasného, jasného a řádného provedení směrnic EU, 

které je nezbytné proto, aby EU pracovala efektivně a funkčně; oceňuje, že agendě v 

oblasti zlepšování právní úpravy je přisuzována velká důležitost, a bere na vědomí, že se 

ve výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU sleduje účelnost právních předpisů EU 

prostřednictví programu REFIT; vyzývá Komisi, aby do posuzování dopadu legislativy 

EU aktivně zapojila všechny zainteresované  strany, včetně sociálních partnerů, 

spotřebitelských organizací, nevládních organizací a firem, aby prováděla kontrolu toho, 

zda je tato legislativa v souladu se zásadami proporcionality a subsidiarity (ve fázi ex 

ante), a aby monitorovala provádění (ve fázi ex post); vybízí Komisi, aby při svém 

posuzování vyhodnocovala i míru administrativní zátěže občanů a její snižování a aby 
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zohledňovala širší ekonomické, sociální a environmentální dopady legislativy EU 

a věnovala pozornost jejím přínosům a hodnotám; připomíná Komisi, aby při kontrole 

uplatňování práva EU uplatňovala zásady rovného zacházení s členskými státy a 

nestrannosti; očekává, že kvalita legislativy EU se zvýší, a doufá, že to bude mít příznivý 

dopad na množství zasílaných petic; 

16. zdůrazňuje, že Komise by měla při zkoumání petic týkajících se dodržování základních 

práv zaujmout odvážnější přístup, aniž by však opomíjela zásadu subsidiarity. 
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