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Pozměňovací návrh 1
Diana Wallis

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
9. července 2008 o úloze soudců 
jednotlivých států v evropském soudním 
systému,

Or.en

Pozměňovací návrh 2
Diana Wallis

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že Komise 
prostřednictvím projektu „EU PILOT“ 
usiluje o posílení „angažovanosti, 
spolupráce a partnerství existujících ve 
vztahu Komise a členských států“ a v úzké 
spolupráci s vnitrostátními orgány veřejné 
správy zvažuje, jak přistupovat
k uplatňování práva Evropské unie; je 
přesvědčen, že se tudíž jedná o určitou 
formu mezivládní spolupráce, která 
nahrazuje povinnost Komise stanovenou
v článku 17 SEU, podle nějž Komise 
„zajišťuje uplatňování Smluv a opatření 
přijatých orgány na jejich základě“;

2. bere na vědomí, že Komise 
prostřednictvím projektu „EU PILOT“ 
usiluje o posílení „angažovanosti, 
spolupráce a partnerství existujících ve 
vztahu Komise a členských států“ a v úzké 
spolupráci s vnitrostátními orgány veřejné 
správy zvažuje, jak přistupovat
k uplatňování práva Evropské unie; je 
přesvědčen, že tato iniciativa odpovídá 
nové potřebě spolupráce mezi všemi 
orgány Evropské unie v zájmu řádného 
fungování na občana zaměřené Unie po 
přijetí Lisabonské smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Diana Wallis

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ačkoli na jedné straně se 
hovoří o zásadní úloze občanů při 
zajišťování toho, aby bylo právo EU 
dodržováno v praxi, na straně druhé –
v rámci iniciativy „EU PILOT“ – jsou ještě 
více vyloučeni z veškerého následného 
postupu; je přesvědčen, že tento přístup 
není v souladu se slavnostními 
prohlášeními Smluv, podle nichž „jsou 
rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co 
nejblíže občanům“ (článek 1 SEU), 
„orgány... Unie (jednají) co nejotevřeněji“ 
(článek 15 SFEU) a „ve všech svých 
činnostech dodržuje Unie zásadu rovnosti 
svých občanů, kterým se dostává od jejích 
orgánů... stejné pozornosti“ (článek 9 
SEU);

3. konstatuje, že ačkoli na jedné straně se 
hovoří o zásadní úloze občanů při 
zajišťování toho, aby bylo právo EU 
dodržováno v praxi1, na straně druhé by –
v rámci iniciativy „EU PILOT“ – mohli být
ještě více vyloučeni z veškerého 
následného postupu; je přesvědčen, že 
tomuto důsledku je třeba zabránit tím, že 
bude k projektu PILOT přistupováno jako
k alternativě „zprostředkovacího“ druhu, 
do níž budou občané plně zapojeni
a začleněni v úloze stěžovatele 
předkládajícího určitý podnět; je 
přesvědčen, že by tak byly lépe zohledněny 
cíle Smlouvy, podle nichž „jsou rozhodnutí 
přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže 
občanům“ (článek 1 SEU), „orgány... Unie 
(jednají) co nejotevřeněji“ (článek 15 
SFEU) a „ve všech svých činnostech 
dodržuje Unie zásadu rovnosti svých 
občanů, kterým se dostává od jejích 
orgánů... stejné pozornosti“ (článek 9 
SEU);

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí, že v rámci realizace 
projektu EU PILOT, Komise vytvořila 
„důvěrnou on-line databázi“2 určenou ke 
komunikaci mezi útvary Komise a orgány 
členských států, což ukazuje, že občané 
jsou z komunikace mezi Komisí

                                               
1 Sdělení Komise z roku 2002, s. 5: „Komise již mnohokrát uznala klíčovou úlohu, kterou při zjišťování případů, 
kdy dochází k porušení práva Společenství, hraje stěžovatel“.
2 Zpráva Komise nazvaná „Hodnotící zpráva iniciativy EU PILOT“ (KOM(2010)0070), s. 2.
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a členskými státy skutečně vyloučeni; 
vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla 
smysluplný přístup k této databázi s cílem 
umožnit mu plnit svou úlohu a dohlížet 
nad tím, jak Komise vykonává úkol 
strážkyně Smluv;

Or.en

Pozměňovací návrh 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že aktivní úloha občanů 
Evropské unie je jednoznačně uvedena ve 
Smlouvě o Evropské unii, a to obzvláště
v případě evropské občanské iniciativy; je 
přesvědčen, že pro občany je možnost 
podílet se na stanovování legislativního 
programu také přímo spojena s jejich 
skutečnou a zásadní úlohou při 
zajišťování řádného uplatňování
a dodržování předpisů Evropské unie a 
s transparentností a jistotou příslušných 
postupů;

Or.en

Pozměňovací návrh 6
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. hodlá zajistit, aby Komise i nadále 
shromažďovala podrobné údaje o všech 
typech nesplnění povinnosti a aby byly 
všechny tyto údaje volně k dispozici 
Parlamentu s cílem umožnit mu plnit svou 
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úlohu a dohlížet nad tím, jak Komise 
vykonává úkol strážkyně Smluv; metoda 
sběru a roztřídění těchto údajů by měla 
odpovídat předchozím výročním zprávám, 
tak aby mohl Parlament smysluplně 
vyhodnotit pokrok, jehož Komise dosáhla, 
bez ohledu na to, zda bylo nesplnění 
povinnosti zpracováváno prostřednictvím 
iniciativy EU PILOT, nebo původním 
postupem pro nesplnění povinnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že prodlevy při řádném 
uplatňování a provádění právních 
předpisů Evropské unie ve vnitrostátním 
právu přímo ovlivňují každodenní život 
občanů a výkon jejich práv; zdůrazňuje, 
že nedodržování a neuplatňování práva 
EU a následný nedostatek důvěry
v evropské orgány způsobují značnou 
škodu;

Or.en

Pozměňovací návrh 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že Výbor pro právní 
záležitosti nedávno zahájil činnost 
pracovní skupiny pro správní právo EU, 
jejímž úkolem je vyhodnotit, zda by bylo 
možné kodifikovat správní právo EU a co 
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by takový projekt v praxi obnášel; je 
přesvědčen, že výsledky, k nimž tato 
pracovní skupina dospěje by měly být 
zohledněny při projednávání evropského 
správního řádu;

Or.en

Pozměňovací návrh 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že hlavním úkolem Komise 
je být strážkyní Smluv, a tudíž zajišťovat 
řádné a včasné uplatňování práva 
Evropské unie členskými státy; vybízí 
Komisi, aby v případech, kdy členské státy 
neoznámí přijatá prováděcí opatření
k platným směrnicím, využívala všechny 
pravomoci, které jí svěřují Smlouvy, 
především nová ustanovení článku 260 
SFEU;

Or.en

Pozměňovací návrh 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. se zájmem konstatuje závazek Komise 
systematicky vypracovávat hodnocení 
odpovědi na stížnost, kterou jí zasílají 
jednotlivé členské státy; vyzývá Komisi, 
aby vypracovávání těchto hodnocení
i rozboru jednotlivých případů věnovala 
co největší pozornost; vyzývá k vyjasnění 
úlohy stěžovatele v procesu 
vyhodnocování;
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Or.en

Pozměňovací návrh 11
Sebastian Valentin Bodu

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že v okamžiku, kdy 
Komise zahájí řízení pro nesplnění 
povinnosti proti určitému členskému 
státu, měla by současně vydat sdělení, 
podle nějž může být akt, který porušuje 
právní předpisy EU, postiženými občany 
příslušného členského státu napaden před 
vnitrostátními soudy;

Or.en

Pozměňovací návrh 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná své usnesení ze dne 
17. června 2010 o soudním vzdělávání –
Stockholmský program; domnívá se, že 
posílení soudního vzdělávání má
s ohledem mj. na akční plán pro 
uplatňování Stockholmského programu 
zásadní význam;

Or.en


