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Pozmeňujúci návrh 1
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje znepokojenie nad neustále 
narastajúcim počtom oneskorených 
transpozícií vzhľadom na skutočnosť, že 
na konci roka 2011 bolo otvorených 
763 prípadov oneskorenej transpozície, čo 
predstavovalo zvýšenie o 60% v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom;

3. vyjadruje znepokojenie nad neustále 
narastajúcim počtom oneskorených 
transpozícií členskými štátmi vzhľadom 
na skutočnosť, že na konci roka 2011 bolo 
otvorených 763 prípadov oneskorenej 
transpozície, čo predstavovalo zvýšenie 
o 60% v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a) poznamenáva, že Komisia prvýkrát 
predložila Súdnemu dvoru vec 
oneskorenej transpozície koncom roka 
2011 so žiadosťou o udelenie finančných 
sankcií podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta zavedenie platformy EU Pilot, ktorá 
slúži na riešenie už vzniknutých 
problémov a umožňuje včasné vyriešenie 
potenciálnych prípadov porušenia 
právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby 
naďalej rozvíjala a zlepšovala fungovanie 
tohto nástroja;

4. domnieva sa, že ak má byť zavedenie 
platformy EU Pilot transparentnejšie voči 
sťažovateľom, žiada, aby sa Parlamentu 
poskytol prístup k databáze, v ktorej sa 
zhromažďujú všetky sťažnosti, aby 
mohol vykonávať svoju funkciu, ktorou 
je kontrola úlohy Komisie ako strážkyne 
zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. upozorňuje, že petícia predstavuje 
vhodný nástroj pre občanov, organizácie 
občianskej spoločnosti a podniky, ktorý 
môžu použiť pri oznamovaní prípadov 
porušenia práva EÚ orgánmi členských 
štátov na rôznej úrovni; vyzýva Komisiu, 
aby prostredníctvom včasného 
a primeraného informovania občanov 
o opatreniach prijatých na základe ich 
žiadosti zabezpečila transparentnosť 
prebiehajúcich konaní vo veci porušenia 
právnych predpisov;

6. upozorňuje, že občania, organizácie 
občianskej spoločnosti a podniky môžu 
Komisii podať sťažnosť o nedodržaní
práva EÚ orgánmi členských štátov 
na rôznej úrovni; vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom včasného a primeraného 
informovania občanov o opatreniach 
prijatých na základe ich žiadosti 
zabezpečila transparentnosť prebiehajúcich 
konaní vo veci porušenia právnych 
predpisov;

Or. en


