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NÁVRHY 

Petiční výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti a Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně 

příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy: 

1. bere na vědomí, že Komise si stanovila cíl v podobě zlepšování právní úpravy jakožto 

prioritu tohoto funkčního období, a potvrzuje, že je třeba vytvářet jasné, jednoduché, 

účinné a vyvážené právní předpisy EU usilující o zajištění vysoké míry sociální ochrany, 

ochrany životního prostředí a ochrany při práci, které budou snadno proveditelné 

a uplatnitelné; 

2. konstatuje, že zdokonalením legislativních postupů na úrovni EU a včasnou a hlubší 

interinstitucionální spoluprací by se mohlo dosáhnout důslednějšího a harmonizovanějšího 

uplatňování práva EU; 

3. domnívá se, že hlavními zásadami provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů musí být další posilování transparentnosti procesu jednání, 

zejména pokud jde o transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a Komplexní 

hospodářskou a obchodní dohodu (CETA), a legislativního procesu a intenzivnější 

kontrola stávajících právních předpisů; 

4. zdůrazňuje, že jednání týkající se dohody o vystoupení v souladu s článkem 50 Smlouvy 

o Evropské unii jsou vedena na interinstitucionálním základě; připomíná, že článek 50 

vyjasňuje účast na jednání pouze v případě členů Evropské rady nebo Rady; vyzdvihuje, 

že poslancům Evropského parlamentu z vystupujícího členského státu není znemožněno 

se účastnit rozprav a hlasování v Parlamentu a jeho výborech; poukazuje na to, že je třeba 

zvýšit transparentnost ohledně jednání o vystoupení, a to na parlamentní 

i interinstitucionální úrovni; 

5. zdůrazňuje význam rozvoje a dalšího posilování úlohy Parlamentu jakožto společného 

normotvůrce a zajištění rovného postavení vůči Radě, ale i rozšíření jeho úlohy jakožto 

kontrolního orgánu všech institucí EU; 

6. zdůrazňuje, že pro účinné uplatňování právních předpisů EU je nezbytné zajistit, aby 

postupy jimi zavedené odpovídaly základnímu účelu vlastního právního předpisu 

a zejména nejzazšímu cíli ochrany životního prostředí, pokud jde o zajištění vysokého 

stupně této ochrany; 

7. připomíná množství petic obdržených ve věci hospodářské a sociální krize v Evropské 

unii a je přesvědčen, že pozornost by měla být věnována především legislativním 

podnětům s cílem oživit hospodářství, bojovat proti nezaměstnanosti, nejistému 

zaměstnání, sociální nerovnosti a chudobě; 

8. uznává, že práce Petičního výboru je důležitá, neboť posuzuje kvalitu tvorby právních 

předpisů EU s ohledem na jejich skutečné provádění a může posloužit jako základ pro 

zdokonalení legislativních textů a postupů; poukazuje v této souvislosti na důležitost 

skutečné interinstitucionální spolupráce s Komisí, pokud jde o zajištění řádného 

přezkoumání petic; 
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9. podporuje rozvoj účinných právních předpisů zaměřených na posilování ochrany 

zaměstnanosti a rozvoj konkurenceschopnosti Evropy se zvláštním důrazem na malé 

a střední podniky napříč všemi hospodářskými odvětvími; 

10. staví se proti veškerým legislativním podnětům nebo právním rámcům zavedeným 

s přispěním některého orgánu EU, které by mohly vnést na trh práce skutečnou nejistotu, 

vystavit větší množství osob riziku, že se fakticky ocitnou pod prahem chudoby, nebo 

oslabit základní práva zakotvená v Listině základních práv EU; 

11. uvádí, že posuzování dopadů nových legislativních návrhů by mělo systematicky, a to i 

v krátkodobém horizontu, zohledňovat skutečné účinky na cíle, jako je ochrana základních 

práv občanů, vyšší míra sociálního začlenění, náklady vyplývající z neexistence 

společného evropského postupu a formy zaměstnání, které plně chrání sociální a mzdové 

nároky veřejnosti, a řádná ochrana životního prostředí; domnívá se, že by rovněž měly 

zahrnovat testování dopadů na malé a střední podniky; je pevně přesvědčen o tom, že EU 

musí přijímat právní předpisy, které usilují o co nejvyšší míru sociální spravedlnosti; 

považuje proto za zásadní, aby veškerá opatření a nástroje, které jsou uplatňovány na 

úrovni EU, byly koncipovány a prováděny tak, aby důsledně a účinně bojovaly proti 

nerovnostem, nejistému zaměstnání a sociálnímu vyloučení; 

12. žádá, aby v rané fázi proběhly důkladnější konzultace se sociálními partnery, aby se do 

nich ve větší míře zapojil Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů a aby 

byla patřičně zohledněna jejich stanoviska; 

13. konstatuje, že z důvodu přijetí systematických posouzení dopadů nesmí dojít 

k odpolitizování legislativního procesu, což by mělo dopad na stěžejní postavení 

Parlamentu v rámci demokratického fungování Unie (jakožto skutečného a přímého 

reprezentanta vůle a rozmanitosti občanů EU), ani k oslabení jeho legislativní pravomoci 

tím, že se rozmělní rozpravy v něm vedené či se stanou nadbytečnými nebo že posouzení 

dopadů převezmou úlohu politických rozhodnutí přijatých v Parlamentu; 

14. zdůrazňuje, že s ohledem na cíl zajištění plné transparentnosti rozhodovacího procesu a co 

nejvyšší míry sociální spravedlnosti by cílem konzultací a posouzení dopadů měla být 

v prvé řadě snaha o plné zapojení veřejných organizací a organizací občanské společnosti, 

které by měly být nejdůležitější hybnou silou, a že tyto konzultace a posouzení dopadů 

musí podporovat přijímání právních předpisů, které zajistí úplnou ochranu základních 

práv občanů i ochranu životního prostředí; domnívá se, že konzultace a posouzení dopadů 

musí být součástí širšího demokratizačního procesu, který povede k přímému zapojení 

veřejnosti do všech fází rozhodovacího procesu EU; 

15. je přesvědčen, že by se měla posílit nezávislost Výboru Komise pro kontrolu regulace a že 

jeho úloha by měla být jasněji definována, a navrhuje vytvořit společný subjekt pro tři 

orgány, např. poradní orgán pro zlepšování právní úpravy; 

16. vítá účast odborníků EP na schůzích Výboru Komise pro kontrolu regulace a systematické 

zveřejňování návrhů opatření v přenesené pravomoci a prováděcích opatření a vytvoření 

rejstříku aktů v přenesené pravomoci; 

17. žádá, aby byl Parlament přizván k účasti na schůzích pracovní skupiny Rady a zasedáních 

Coreperu a aby pořady jednání byly Parlamentu předávány strukturovaným způsobem. 
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