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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na skutočnosť, že dohoda medzi inštitúciami EÚ o vyhláseniach, ktorými 
sa stanovujú vzťahy medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych 
transpozičných nástrojov („tabuliek zhody“), nadobudla účinnosť 1. novembra 2011 
a z tohto dôvodu nebolo možné vyhodnotiť jej uplatňovanie v tejto výročnej správe;

2. očakáva, že do 1. novembra Komisia na základe prísľubu uvedeného vo výročnej správe 
zabezpečí prvé preskúmanie týchto vyhlásení;

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;

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;

5. zdôrazňuje dôležitosť transparentnosti konaní vo veci porušenia právnych predpisov, 
a to najmä preto, aby mal Parlament možnosť monitorovať uplatňovanie práva Únie; 

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;

7. zdôrazňuje dôležitosť osvedčených správnych postupov a žiada vytvorenie „kódexu 
postupov“ vo forme nariadenia, ktorého právnym základom bude článok 298 ZFEÚ 
a v ktorom sa stanovia rôzne aspekty konania vo veci porušenia právnych predpisov;


