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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Diana Wallis

Návrh uznesenia
Citácia 6a (nová) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 
2008 o úlohe vnútroštátnych sudcov 
v európskom súdnom systéme,

Or.en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Diana Wallis

Návrh uznesenia
Odsek 2 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. poznamenáva, že prostredníctvom 
pilotného projektu EÚ sa Komisia 
zameriava na posilňovanie „záväzkov, 
spolupráce a partnerstva medzi Komisiou 
a členskými štátmi“* a v úzkej spolupráci 
s národnými administratívami sa zaoberá 
otázkou, ako pristupovať k uplatňovaniu 
práva Európskej únie; domnieva sa, že ide 
o formu medzivládnej spolupráce, ktorá 
nahrádza povinnosť Komisie „zabezpečiť 
uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení 
prijatých inštitúciami na ich základe“ 
stanovenú v článku 17 ZEÚ;

2. poznamenáva, že prostredníctvom 
pilotného projektu EÚ sa Komisia 
zameriava na posilňovanie „záväzkov, 
spolupráce a partnerstva medzi Komisiou 
a členskými štátmi“1 a v úzkej spolupráci 
s národnými administratívami sa zaoberá 
otázkou, ako pristupovať k uplatňovaniu 
práva Európskej únie; domnieva sa, že táto 
iniciatíva je reakciou na novú potrebu 
spolupráce medzi všetkými inštitúciami 
Európskej únie v záujme dobrého 
fungovania Únie zameranej na občana po 
prijatí Lisabonskej zmluvy;

Or.en

                                               
1 Hodnotiaca správa o pilotnom projekte EÚ, s. 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Diana Wallis

Návrh uznesenia
Odsek 3 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poznamenáva, že na jednej strane sa 
občanom pripisuje významná úloha pri 
zabezpečovaní súladu s právom EÚ* a na 
druhej strane sú občania v rámci pilotného 
projektu EÚ dokonca ešte viac vylúčení 
z akéhokoľvek následného postupu; 
domnieva sa, že to nie je v súlade so 
slávnostnými vyhláseniami zo 
zmlúv, podľa ktorých „sa rozhodnutia 
prijímajú čo najotvorenejším spôsobom 
a čo najbližšie k občanom“ (článok 1 
ZEÚ), „inštitúcie EÚ dodržiavajú v čo 
najväčšej možnej miere zásadu 
otvorenosti“ (článok 15 ZFEÚ) a „Únia 
dodržiava pri všetkých svojich činnostiach 
zásadu rovnosti občanov, ktorým sa 
dostáva rovnakej pozornosti zo strany jej 
inštitúcií“ (článok 9 ZEÚ);

3. poznamenáva, že na jednej strane sa 
občanom pripisuje významná úloha pri 
zabezpečovaní súladu s právom EÚ1 a na 
druhej strane by mohli byť občania v rámci 
pilotného projektu EÚ dokonca ešte viac 
vylúčení z akéhokoľvek následného 
postupu; domnieva sa, že tomuto dôsledku 
treba zabrániť tým, že sa k pilotnému 
projektu bude pristupovať ako 
k alternatíve vo forme „mediácie“, do 
ktorej budú občania plne zapojení 
a začlenení ako iniciátori sťažností; 
domnieva sa, že by to lepšie odrážalo ciele 
Zmluvy, podľa ktorých „sa rozhodnutia 
prijímajú čo najotvorenejším spôsobom 
a čo najbližšie k občanom“ (článok 1 
ZEÚ), „inštitúcie EÚ dodržiavajú v čo 
najväčšej možnej miere zásadu 
otvorenosti“ (článok 15 ZFEÚ) a „Únia 
dodržiava pri všetkých svojich činnostiach 
zásadu rovnosti občanov, ktorým sa 
dostáva rovnakej pozornosti zo strany jej 
inštitúcií“ (článok 9 ZEÚ);

Or.en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Eva Lichtenberger

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. berie na vedomie skutočnosť, že 
Komisia vytvorila v rámci realizácie 

                                               
1 Oznámenie Komisie z roku 2002, s. 5: „Komisia pravidelne uznáva nezastupiteľnú úlohu iniciátorov sťažností 
pri odhaľovaní porušovania práva Spoločenstva“.



AM\823940SK.doc 5/9 PE445.729v01-00

SK

pilotného projektu EÚ „dôvernú online 
databázu“1 určenú na komunikáciu medzi 
útvarmi Komisie a orgánmi členských 
štátov, čo svedčí o tom, že občania sú 
skutočne vylúčení z komunikácie medzi 
Komisiou a členskými štátmi; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla Parlamentu 
zmysluplný prístup k tejto databáze 
s cieľom umožniť mu plniť svoju úlohu 
spočívajúcu v dohľade nad tým, ako 
Komisia vykonáva svoju úlohu strážkyne 
zmlúv;

Or.en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že aktívna úloha občanov 
Európskej únie je jednoznačne uvedená 
v Zmluve o Európskej únii, a to najmä 
v súvislosti s európskou iniciatívou 
občanov; domnieva sa, že možnosť 
občanov stanovovať legislatívny program 
je tiež priamo spojená s ich skutočnou 
a zásadnou úlohou zabezpečiť správne 
uplatňovanie a dodržiavanie práva 
Európskej únie, ako aj transparentnosti 
a istoty príslušných postupov;

Or.en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Eva Lichtenberger

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový) 

                                                                                                                                                  
1 Správa Komisie s názvom Hodnotiaca správa o pilotnom projekte EÚ, KOM(2010)0070, s. 2.
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. chce zabezpečiť, aby Komisia aj 
naďalej zhromažďovala podrobné údaje 
o všetkých druhoch porušenia práva a aby 
boli všetky tieto údaje voľne sprístupnené 
Parlamentu s cieľom umožniť mu plniť 
svoju úlohu spočívajúcu v dohľade nad 
tým, ako Komisia vykonáva svoju úlohu 
strážkyne zmlúv; zhromažďovanie 
a kategorizácia takýchto údajov by mali 
byť v súlade s predchádzajúcimi 
výročnými správami, aby Parlament 
mohol zmysluplne vyhodnotiť pokrok, 
ktorý dosiahla Komisia, a to bez ohľadu 
na to, či bolo konkrétne porušenie 
spracované prostredníctvom pilotného 
projektu EÚ alebo podľa pôvodného 
postupu pri porušení;

Or.en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. poznamenáva, že oneskorenia 
týkajúce sa správneho uplatňovania 
a transpozície právnych predpisov 
Európskej únie priamo ovplyvňujú 
každodenný život občanov a uplatňovanie 
ich práv; poukazuje na vysoké náklady 
vyplývajúce z nedodržiavania 
a neuplatňovania práva EÚ a následný 
nedostatok dôvery v európske inštitúcie;

Or.en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. pripomína, že Výbor pre právne veci 
nedávno vytvoril pracovnú skupinu pre 
správne právo EÚ, ktorej úlohou je 
vyhodnotiť, či by bolo možné kodifikovať 
správne právo EÚ a čo by v praxi zahŕňal 
takýto projekt; domnieva sa, že výsledky 
tejto pracovnej skupiny by sa mali 
zohľadniť v diskusii o európskom 
správnom poriadku;

Or.en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. pripomína, že hlavnou úlohou 
Komisie ako strážkyne zmlúv je 
zabezpečovať riadne a včasné 
uplatňovanie práva Európskej únie 
členskými štátmi; vyzýva Komisiu, aby 
v prípadoch, keď členské štáty neoznámia 
opatrenia, ktorými transponovali 
smernicu, uplatnila všetky právomoci, 
ktoré jej boli zverené na základe zmlúv, 
najmä nové ustanovenia článku 260 
ZFEÚ;

Or.en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. s osobitným záujmom berie na 
vedomie záväzok Komisie systematicky 
vyhodnocovať odpovede na sťažnosti 
jednotlivých členských štátov; vyzýva 
Komisiu, aby tieto hodnotenia 
vypracovávala po bezodkladnej analýze 
prípadu a aby tomu venovala čo najvyššiu 
pozornosť; vyzýva na objasnenie úlohy 
sťažovateľa v procese hodnotenia;

Or.en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Sebastian Valentin Bodu

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. domnieva sa, že keď Komisia začne 
konanie pri porušení proti určitému 
členskému štátu, mala by zároveň vydať 
oznámenie, podľa ktorého môžu 
postihnutí občania príslušného členského 
štátu napadnúť pred vnútroštátnymi 
súdmi akt porušujúci právne predpisy EÚ;

Or.en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. pripomína svoje uznesenie zo 
17. júna 2010 o justičnom vzdelávaní 
v občianskych a obchodných veciach; 
domnieva sa, že so zreteľom na akčný 
plán na implementáciu Štokholmského 
programu má posilnenie justičného 
vzdelávania zásadný význam;

Or.en


