
AM\1008525CS.doc PE522.879v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro ústavní záležitosti

2013/2119(INI)

6. 11. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 4

Návrh stanoviska
Morten Messerschmidt
(PE521.726v01-00)

29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2011)
(2013/2119(INI))



PE522.879v01-00 2/4 AM\1008525CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1008525CS.doc 3/4 PE522.879v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje znepokojení nad neustálým 
nárůstem případů řízení o porušení 
smlouvy týkajícího se opožděného 
provedení směrnic, vzhledem k tomu, že 
koncem roku 2011 probíhalo 763 případů 
řízení, což oproti předešlému roku 
představuje 60% nárůst;

3. vyjadřuje znepokojení nad neustálým 
nárůstem případů řízení o porušení 
smlouvy ze strany členských států
týkajícího se opožděného provedení 
směrnic, vzhledem k tomu, že koncem 
roku 2011 probíhalo 763 případů řízení, 
což oproti předešlému roku představuje 
60% nárůst;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Bod 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a) konstatuje, že Komise předložila 
Soudnímu dvoru první návrh na zahájení 
řízení pro nesplnění povinnosti týkající se 
opožděného provádění právních předpisů 
EU s žádostí o finanční sankce podle čl. 
260 odst. 3 SFEU koncem roku 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá zavedení projektu EU Pilot, který je 
způsobem řešení existujících problémů 
a který umožňuje včasné řešení 
potenciálních případů u nichž hrozí řízení 
o porušení Smlouvy pro opožděné 
provedení; vyzývá Komisi, aby
pokračovala v rozvíjení a zlepšování jeho 
funkčnosti;

4. je toho názoru, že při zavádění
projektu EU Pilot by měla být vzhledem 
ke stížnostem posílena transparentnost;
žádá o udělení přístupu k databázi, v níž 
jsou shromážděny veškeré stížnosti, aby
Parlament mohl vykonávat funkci 
dohledu nad úlohou Komise jakožto 
strážkyně Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že petice je vhodným 
nástrojem, který mohou využít občané, 
občanské společnosti a obchodní 
společnosti k oznámení případů
porušování práva EU ze strany orgánů 
členských států na různých úrovních; 
vyzývá Komisi, aby dbala na 
transparentnost probíhajících řízení 
o porušení Smlouvy tím, že bude včas 
a odpovídajícím způsobem informovat 
občany o opatřeních přijatých na základě 
jejich žádosti;

6. poukazuje na to, že občané, občanské 
společnosti a obchodní společnosti mohou 
předkládat stížnosti Komisi týkající se
porušování práva EU ze strany orgánů 
členských států na různých úrovních
vyzývá Komisi, aby dbala na 
transparentnost probíhajících řízení 
o porušení Smlouvy tím, že bude včas 
a odpovídajícím způsobem informovat 
občany o opatřeních přijatých na základě 
jejich žádosti;

Or. en


