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NÁVRHY 

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 

uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že právo predkladať petície Európskemu parlamentu je základným prvkom 

európskeho občianstva zakotveným v článkoch 20 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (ZFEÚ) a v článku 44 Charty základných práv Európskej únie, ktorý je podľa 

nedávnych prieskumov pre občanov na druhej najvyššej priečke dôležitosti; zdôrazňuje, 

že petície sú dôležitým nástrojom, vďaka ktorému sa môžu občania a rezidenti cítiť 

zúčastnení na činnostiach Únie a môžu vyjadriť svoje obavy týkajúce sa prípadov 

nesprávneho uplatňovania alebo porušovania práva EÚ a možných medzier, a zároveň 

umožňujú upozorniť na tieto nedostatky v nádeji rýchleho a účinného riešenia 

predložených problémov; súhlasí s názorom Komisie, že práca vynaložená na 

zabezpečenie účinného presadzovania existujúceho práva EÚ musí byť uznaná ako 

rovnako dôležitá ako práca venovaná vytváraniu nových právnych predpisov; vyzýva 

Komisiu, aby v tomto smere zlepšila jej riešenie predložených petícií poskytovaním 

včasných a dôkladných odpovedí; 

 

2. upriamuje pozornosť na štúdiu, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre petície tematickému 

oddeleniu C s názvom Monitorovanie vykonávania práva EÚ: nástroje a výzvy1, a víta jej 

konkrétne odporúčania činností Parlamentu; upriamuje pozornosť na nedávno 

publikovanú štúdiu zadanú tematickému oddeleniu C s názvom Účinný prístup 

k spravodlivosti2 na základe opakovaných obvinení vyplývajúcich z vybavovania 

niekoľkých petícií; schvaľuje návrh Komisie podporiť odbornú justičnú prípravu v oblasti 

práva EÚ pre rôzne členské štáty s cieľom zabezpečiť jednotnosť rozsudkov a tým 

rovnaké presadzovanie práv v rámci Únie; 

 

3. berie na vedomie, že predkladatelia petícií veľmi často odkazujú na porušenia práva EÚ, a 

poukazuje na to, že v roku 2016 bolo zaznamenaných mnoho petícií týkajúcich sa oblasti 

vnútorného trhu, spravodlivosti, základných práv a životného prostredia; 

 

4. zdôrazňuje, že riadne vykonávanie práva EÚ je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov politík 

EÚ stanovených v zmluvách a sekundárnych právnych predpisoch, ako napríklad zásady 

právneho štátu stanovenej v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ); 

zdôrazňuje, že nedostatočné presadzovanie práva nielen oslabuje účinnosť vnútorného 

trhu a má nákladné dôsledky, ako napríklad nezvratné poškodenia životného prostredia, 

ale zároveň má vplyv na právo jednotlivcov a následne aj na dôveryhodnosť a dobré meno 

Únie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vykonávanie a presadzovanie práva sú založené 

na rozdelení právomocí priznaných zmluvami, a že členské štáty a Komisia sú preto 

spoločne zodpovedné za vykonávanie a presadzovanie európskeho práva, spolu 

s Komisiou ako konečnou ochrankyňou zmlúv; poukazuje zároveň na to, že všetky 

inštitúcie EÚ nesú svoju časť zodpovednosti za zabezpečenie vykonávania 

a presadzovania práva EÚ, ako stanovuje Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe 

práva z roku 2016; 

 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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5. víta skutočnosť, že správa Komisie za rok 2016 je v porovnaní s predchádzajúcimi 

správami transparentnejšia a obsahuje väčšie množstvo štatistických informácií; vyjadruje 

však poľutovanie nad tým, že neposkytuje presné informácie o počte petícií, ktoré viedli 

k začatiu konania v rámci projektu EU Pilot alebo postupu v prípade nesplnenia 

povinnosti a vyzýva Komisiu, aby k tejto veci poskytla tieto konkrétne informácie; 

s poľutovaním konštatuje, že ani Parlament, ani predkladatelia petícií nie sú do týchto 

postupov zapojení; opakuje svoju výzvu Komisii, aby Parlament informovala o všetkých 

otvorených postupoch EU Pilot a začatých postupoch v prípade nesplnenia povinnosti 

s cieľom zvýšiť transparentnosť, skrátiť časový rámec na riešenie sporov v rámci Výboru 

pre petície, budovať dôveru v projekt EÚ a v konečnom dôsledku zvýšiť legitimitu 

postupu EU Pilot, najmä pokiaľ ide o konania vo veci nesplnenia povinnosti; vyzýva 

Komisiu, aby systematicky oznamovala jej rozhodnutia a rôznych krokov, ktoré prijalo 

kolégium komisárov a aby zverejnila program a hlavné výsledky združených stretnutí; 

berie na vedomie rozsudok Súdneho dvora vo veciach C-39/05 P, C-52/05 a C-562/14 P 

z mája 2017, podľa ktorého by sa dokumenty v rámci postupu EU Pilot nemali zverejniť 

v prípade, ak existuje riziko, že takéto zverejnenie by mohlo ovplyvniť povahu postupu 

v prípade nesplnenia povinnosti, narušiť jeho pokrok alebo ohroziť ciele tohto postupu; 

vyzýva Komisiu, aby po ukončení postupu EU Pilot zverejnila dokumenty, keď riziko 

zanikne, najmä po tom, ako budú uzatvorené postupy EU Pilot; podporuje v tomto smere 

návrh európskeho ombudsmana týkajúci sa včasnosti a transparentnosti prípadov pred 

začatím konania vo veci porušenia predpisov v rámci postupu EU Pilot; zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby boli všetky dotknuté strany informované a aby sa vniesla väčšiu 

transparentnosť do postupov v rámci projektu EU Pilot; vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočným odhodlaním, ktoré ukázala Komisia pri reagovaní na obavy, ktoré v rámci 

postupov EU Pilot vyslovili poslanci Európskeho parlamentu, a vyzýva Komisiu, aby 

informovala Výbor pre petície o všetkých významných nových krokoch vo vyšetrovaní a 

o prebiehajúcom dialógu s členskými štátmi v prípade otvorených petícií; pripomína svoju 

výzvu Komisii, aby do svojej výročnej správy zahrnula aj mieru vykonávania jednak 

nariadení, jednak smerníc EÚ; 

 

6. domnieva sa, že vzhľadom na to, že je spoluzodpovedný za zabezpečenie vykonávania a 

presadzovania práva EÚ v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou, a na jeho príslušnú 

funkciu politickej kontroly nad Komisiou udelenú článkom 14 Zmluvy o EÚ, by mal byť 

Parlament automaticky informovaný o každom otvorenom postupe EU Pilot a začatom 

konaní vo veci nesplnenia povinnosti a mal by mu byť takisto udelený primeraný prístup 

k dokumentom, ktoré sa týkajú týchto dvoch typov postupov, najmä ak vyplývajú 

z petícií, pričom by mal dodržiavať potrebné ustanovenia o dôvernosti pre úspešné 

vybavenie prípadov; 

 

7. pripomína, že Európska únia je založená na zásade právneho štátu a že vykonávanie a 

presadzovanie právnych predpisov EÚ je ústredným prvkom tejto zásady; vyzýva preto 

Komisiu a členské štáty, aby prijala ráznejšie opatrenia proti oneskorenej transpozícii v 

záujme zabezpečenia správnej a včasnej transpozície smerníc a plného dodržiavania práva 

EÚ; zaväzuje sa v tomto zmysle podporiť užšiu spoluprácu a posilniť prepojenia medzi 

vnútroštátnymi parlamentmi pri procese tvorby práva, najmä poskytnúť pomoc pri 

prijímaní právnych predpisov pre správnu transpozíciu práva EÚ; okrem toho zdôrazňuje 

význam služobných ciest do členských štátov na účely zistenia potrebných skutočností na 

základe petícií, aby sa zlepšilo vyšetrovanie tvrdení predkladateľov petície, pretože ide o 

nevyhnutný nástroj Parlamentu, ktorý mu umožňuje nielen zozbierať dôkazy o tom, či 
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bolo v konkrétnej situácii plne dodržané právo Únie, ale je to aj jedinečný spôsob, ako sa 

priblížiť k občanom a preukázať, že ich obavy berie vážne; preto naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby náležite zohľadnila správy z návštev Parlamentu na účely zistenia 

potrebných skutočností a uznesenia vychádzajúce z petícií; zdôrazňuje potrebu následných 

opatrení na nápravu týchto osobitných prípadov nedostatkov pri uplatňovaní a vykonávaní 

práva EÚ v členských štátoch. 

 

8. navrhuje, aby sa zástupcovia členských štátov mohli vo väčšej miere zúčastňovať na 

diskusiách o petíciách vo Výbore pre petície; 

 

9. víta, že správa obsahuje revidovanú stratégiu Komisie na monitorovanie uplatňovania 

práva EÚ, keďže táto politika je načrtnutá v oznámení z roku 2016 s názvom Lepšie 

výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva, a berie na vedomie jej obsah; vyjadruje 

znepokojenie nad zámerom Komisie viesť predkladateľov petícií k tomu, aby sa domáhali 

nápravy na vnútroštátnej úrovni v tých prípadoch, keď sa sťažnosti netýkajú otázok 

súvisiacich so všeobecnejšími zásadami, nepoukazujú na systémové problémy a mohli by 

sa uspokojivo vyriešiť inými mechanizmami na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni; 

vyjadruje znepokojenie nad tým, že vyššie uvedené zdôvodnenie politiky Komisie v 

oblasti presadzovania predpisov by mohlo sklamať občanov, ktorí od EÚ, a najmä od 

Komisie ako od strážkyne zmlúv podľa článku 17 Zmluvy o EÚ, očakávajú ochranu 

svojich práv; žiada Komisiu, aby poskytla ďalšie vysvetlenie svojich priorít vo vzťahu k 

tejto politike a pojmu „otázky týkajúce sa všeobecnejších zásad“; požaduje prehodnotenie 

vyššie uvedenej politiky presadzovania práva s cieľom zabezpečiť, aby v žiadnom prípade 

neohrozoval vybavovanie určitých prípadov, ktorých účinné vyriešenie by sa mohlo lepšie 

dosiahnuť na úrovni EÚ; berie na vedomie zámer Komisie začať postup EU Pilot 

iba vtedy, keď by to v danom prípade mohlo byť užitočné, a pokračovať v postupoch 

v prípade nesplnenia povinnosti bez toho, aby sa opierali o EU Pilot, s cieľom urýchliť 

vyšetrovanie prípadov porušenia práva EÚ; obáva sa však, že tento prístup by mohol viesť 

k neúčinnému vyšetrovaniu sťažností podaných formou petícií v prípadoch, keď by boli z 

dôvodu osobitných vnútroštátnych okolností alebo zapojených záujmov vhodnejšie 

opatrenia na úrovni EÚ; berie na vedomie výrazne klesajúci trend počtu prípadov EU Pilot 

začatých v tom istom roku; 

 

10. berie na vedomie pretrvávajúcu a zhoršujúcu sa situáciu oneskorenej transpozície smerníc 

s 847 novými prípadmi nesplnenia povinnosti zaregistrovanými v roku 2016 z dôvodu 

neskorej transpozície, čo predstavuje ročný nárast o viac ako 60 % oproti 

predchádzajúcemu roku a viedlo to k otvoreniu 868 prípadov neskorej transpozície 

koncom roka 2016; vyjadruje svoje znepokojenie, pokiaľ ide o dodržiavanie rozsudkov 

Súdneho dvora; poznamenáva, že 95 prípadov nesplnenia povinnosti je ešte stále 

otvorených, a to aj napriek tomu, že Súdny dvor Európskej únie vydal rozsudok o 

nedodržaní požiadaviek zo strany členských štátov a že len tri z týchto prípadov Komisia 

postúpila Súdnemu dvoru EÚ na základe článku 260 ZFEÚ; vyjadruje hlboké poľutovanie 

nad významným počtom prípadov, ktoré Komisia postúpila Súdnemu dvoru Európskej 

únie na základe článku 260; požaduje úplné a dôrazné uplatňovanie postupu stanoveného 

v článku 260 ods. 3 pre prípady nedodržania oznamovacej povinnosti, aby sa zabezpečil 

včasný a účinný mechanizmus uplatňovania nárokov na nápravu; považuje za mimoriadne 

dôležité, aby zabezpečilo úplné a včasné vykonanie rozsudkov Súdneho dvora Európskej 

únie, vrátane použitia článku 279 ZFEÚ, ak je to potrebné; vyzýva Komisiu, aby 

pravidelne podávala správy o pokroku dosiahnutom pri plnení rozsudkov Súdneho dvora 
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Európskej únie zo strany členských štátov; 

 

11. berie na vedomie zvýšený počet sťažností predložených Komisii (3 783) a zahájenie 986 

nových konaní vo veci nesplnenia povinnosti v roku 2016, ako aj 1 657 otvorených konaní 

vo veci nesplnenia povinnosti; vyjadruje poľutovanie nad súčasnými znepokojujúcimi 

trendmi vo vykonávaní transpozície členskými štátmi a nad rastúcim počtom situácií, 

v ktorých sa právo EÚ uplatňuje nesprávne alebo sa neuplatňuje vôbec, čo naznačuje, že 

včasné a správne vykonávanie právnych predpisov EÚ je stále problematické; vyjadruje 

poľutovanie nad nedostatkom verejne dostupných informácie o tom, ako bolo 

spracovaných 3 783 sťažností predložených Komisii v roku 2016, a nad prieťahmi v 

konaniach o nesplnení povinnosti na rôznych úrovniach a v rôznych členských štátoch a 

oblastiach politiky; žiada transparentnejšiu implementáciu politiky presadzovania 

predpisov; podnecuje Komisiu, aby zaujala aktívnejší prístup k zhromažďovaniu 

informácií a k reakcii na obavy občanov; 

 

12. konštatuje, že počet sťažností, ktoré Komisia prijala, dosiahol v roku 2016 historické 

maximum, čím presiahol úroveň z roku 2014, po výraznom poklese v roku 2015; 

vyjadruje poľutovanie nad prudkým nárastom prípadov nesplnenia povinnosti v dôsledku 

neskorej transpozície členskými štátmi (vyše 50 %); zdôrazňuje skutočnosť, že životné 

prostredie je aj naďalej hlavnou politickou oblasťou, pokiaľ ide o otvorené prípady 

nesplnenia povinnosti, pričom hlavné otázky predstavuje kvalita vody, nakladanie 

s odpadom, kvalita ovzdušia a biodiverzita;  

 

13. berie na vedomie neuspokojivú úroveň uplatňovania práva EÚ medzi členskými štátmi, 

ako to ilustruje vysoký počet sťažností zaslaných Komisii a významný tok petícií 

adresovaných Parlamentu; víta zámer Komisie vyjadrený v jej oznámení z decembra 2016 

zvýšiť jej využívanie preventívnych nástrojov, ako sú združené stretnutia, vykonávacie 

usmernenia, expertné skupiny, špecializované siete, akou je sieť SOLVIT, a podporiť 

budovanie kapacít v členských štátoch v záujme presadzovania práva EÚ; vyzýva 

Komisiu, aby pri využívaní takýchto nástrojov v najvyššej miere dodržiavala zásadu 

dobrej a efektívnej administratívy, ako stanovuje článok 298 ZFEÚ a článok 41 Charty 

základných práv EÚ; vzýva Komisiu, aby využívala ustanovenia článku 197 ZFEÚ na 

vykonávanie tejto obnovenej politiky presadzovania práva v plnej spolupráci s členskými 

štátmi a európskymi inštitúciami; vyzýva Komisiu a Radu, aby v plnej miere vykonávali 

medziinštitucionálnu dohodu z roku 2016 o lepšej tvorbe práva1 a spoločné politické 

vyhlásenie o vysvetľujúcich dokumentoch z roku 20112; 

 

14. odporúča, aby sa stanovili zrýchlené postupy pre prípady možného porušenia právnych 

predpisov EÚ, ktoré sa považujú za naliehavé a v rámci ktorých musí Komisia zrejme 

rýchlo konať; 

 

15. zdôrazňuje význam ochrany integrity právneho poriadku EÚ, ktorý zahŕňa primárne a 

sekundárne právne predpisy a tzv. soft law; z toho dôvodu požaduje včasné prijatie 

legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, aby sa Európsky pilier sociálnych práv stal pre 

občanov realitou; zdôrazňuje, že včasné prijatie legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív 

je nutnosťou, ako to uznáva Komisia aj Parlament; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14. 
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16. konštatuje, že podľa prieskumu Standard Eurobarometer 86 je najpozitívnejším 

výsledkom EÚ voľný pohyb občanov EÚ – vďaka ktorému môžu žiť, pracovať, študovať 

a podnikať kdekoľvek v EÚ –, a väčšina občanov EÚ podporuje spoločnú politiku EÚ 

v oblastiach, ako sú obrana, migrácia a terorizmus; pripomína, že na to, aby boli tieto 

politiky úspešné, je mimoriadne dôležité, aby sa vykonávali včas a jednotným spôsobom 

vo všetkých členských štátoch; so znepokojením konštatuje, že niektoré členské štáty 

nedodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa azylu a migrácie, najmä pokiaľ ide 

o premiestnenie žiadateľov o azyl a prisťahovalcov; zdôrazňuje, že je potrebné riešiť 

nedostatočnú solidaritu medzi niektorými členskými štátmi v súvislosti s azylom a 

migráciou, aby všetky členské štáty splnili svoje povinnosti; 

 

17. berie na vedomie aktívnu prácu v oblasti uplatňovania práva EÚ, ktorú Komisia odviedla 

v rámci balíka opatrení na lepšiu právnu reguláciu, a podporu, ktorú poskytuje členským 

štátom prostredníctvom plánov vykonávania nových smerníc; pripomína však, že členské 

štáty by si mali plniť svoju zodpovednosť v oblasti presadzovania právnych predpisov, 

ktoré spoločne prijali, a mali by sa pri vykonávaní práva EÚ vyhnúť praktike známej ako 

gold-plating, aby zabránili zmätku občanov, pokiaľ ide o rozlišovanie medzi právom EÚ a 

vnútroštátnym právom, a vyvrátili dojem, že EÚ má nadmerný počet právnych predpisov. 

 

18. vyjadruje nedostatky v prístupe Komisie k dobrým životným podmienkam zvierat, ktorý 

ignoruje vážny nesúlad nahlásený veľkým počtom občanov, ktorí využili právo na 

predloženie petície; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu zahájiť novú stratégiu na úrovni EÚ 

na preklenutie všetkých existujúcich rozdielov a zabezpečenie úplnej a účinnej ochrany 

dobrých životných podmienok zvierat prostredníctvom jasného a komplexného 

legislatívneho rámca, ktorý v plnej miere spĺňa požiadavky článku 13 ZFEÚ; 

 

19. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala petície, ktoré sa týkajú rozdielov v kvalite 

potravinových výrobkov rovnakej značky v rôznych členských štátoch; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby ukončila nespravodlivé praktiky a zabezpečila rovnaké zaobchádzanie so 

všetkými spotrebiteľmi; 

 

20. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v určitých členských štátoch je právo na zdravie 

ohrozené veľkými nedostatkami, ktoré aj naďalej sužujú vykonávanie a presadzovanie 

environmentálnych právnych predpisov EÚ, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie limitných 

hodnôt týkajúcich sa kvality ovzdušia, nakladanie s odpadom a infraštruktúry na úpravu 

odpadových vôd; 

 

21. poukazuje na to, že diskriminácia na základe úradného jazyka (úradných jazykov) 

členského štátu na školách a vo verejnej správe bráni voľnému pohybu stanovenému 

v článku 26 ods. 2 ZFEÚ; vyzýva Komisiu, aby preskúmala toto narušenie vnútorného 

trhu. 
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