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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že ve svém shrnutí toho, jak kontrolovala uplatňování práva Společenství, 
Komise více než skutečné uplatňování zdůrazňuje provádění ve vnitrostátním právu; 
vyzývá Komisi, aby řádně uznala úlohu petic v monitorování skutečného uplatňování 
práva Společenství; petice jsou totiž často prvním signálem, že – nad rámec samotného 
provádění – jsou členské státy pozadu při uplatňování právních opatření;

2. vítá zavádění centrálního kontaktního místa pro občany, kteří hledají radu, usilují
o nápravu nebo si přejí podat stížnost prostřednictvím stránky „Vaše práva v EU“; se 
začleněním široce popularizované občanské iniciativy (čl. 11 odst. 4 SEU) na seznam 
nástrojů, které mají občané k dispozici, je mnohem důležitější než dříve vysvětlovat tyto 
otázky občanům a vést je; Evropský parlament by si přál být zapojen do rozvíjení tohoto 
portálu s cílem zajistit jeho soudržnost s jeho vlastními plány na poskytování lepší 
podpory občanům;

3. zastává názor, že občané EU by měli od Komise očekávat stejnou míru transparentnosti 
bez ohledu na to, zda jí adresují formální stížnost nebo uplatňují své právo na předložení 
petice zakotvené ve Smlouvě; žádá proto, aby byly Petičnímu výboru poskytovány 
jednoznačné informace o stádiích, v nichž se nacházejí řízení pro nesplnění povinnosti, 
jichž se též týká určitá petice; vyzývá dále Komisi, aby vyjasnila postupy, jimiž se řeší 
žádosti a stížnosti od Petičního výboru a od široké veřejnosti;

4. schvaluje opatření plánovaná Komisí na rok 2009 a později, jejichž cílem je zaručit 
dodržování evropských právních předpisů členskými státy, a požaduje, aby byl přidružen 
k řízením pro nesplnění povinnosti v případech, kdy je v dané věci projednávána petice, 
jako např. v případě Kampánie (právní předpisy v oblasti odpadu) nebo Španělska (právní 
předpisy týkající se řízení vodních zdrojů).
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