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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje zásadný význam právneho štátu ako podmienky legitímnosti akejkoľvek formy 
demokratického riadenia a plnej záruky pre občanov, že budú môcť uplatňovať práva 
ustanovené právnymi predpismi;

2. poukazuje na to, že občania a organizácie občianskej spoločnosti naďalej využívajú 
mechanizmus petícií najmä na oznámenia a sťažnosti týkajúce sa nedodržiavania práva 
EÚ orgánmi členských štátov na rôznych úrovniach; zdôrazňuje v tejto súvislosti 
rozhodujúcu úlohu Výboru pre petície ako účinného spojovacieho prvku medzi občanmi, 
Parlamentom a Komisiou;

3. víta v 28. výročnej správe osobitnú časť o petíciách, ktorú žiadal Parlament a v ktorej 
Komisia predkladá štruktúru nových petícií, ktoré boli prijaté; víta správu Komisie o tom, 
že „petície adresované Európskemu parlamentu viedli ku konaniam vo veci porušenia“ 
v mnohých oblastiach; zdôrazňuje, že aj keď sa petície netýkajú porušenia právnych 
predpisov, poskytujú Parlamentu a Komisii dôležité informácie o záujme občanov;

4. zdôrazňuje významný počet petícií prijatých v súvislosti s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia, a najmä v súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa nakladania 
s odpadmi; pripomína body, ktoré zdôraznil predseda počas konferencie Komisie 
o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, ktorá sa uskutočnila 
15. júna 2011, a ktoré sa týkali častého nedostatku dôkladného posúdenia vplyvu na 
životné prostredie, nezohľadňovania verejných konzultácií a rôznych ďalších nedostatkov 
v prevádzke systémov nakladania s odpadmi;

5. konštatuje, že hoci Komisia správne zdôrazňuje, že „povinnosť správneho uplatňovania 
práva EÚ je v prvom rade v rukách správy a súdnictva členských štátov“, občania 
a obyvatelia EÚ pravidelne predkladajú petície, v ktorých uvádzajú, že sa pri pokusoch 
o dosiahnutie nápravy prostredníctvom vnútroštátnych súdov a vnútroštátnej správy 
stretávajú so skutočnými prekážkami; zdôrazňuje preto, že aj európske inštitúcie majú 
základnú povinnosť preskúmať konanie členských štátov v rámci mechanizmov 
presadzovania právnych predpisov a riešenia sporov a takisto by mali uvažovať 
o informačných stratégiách s cieľom podporovať sťažovateľov následne aj v členských 
štátoch;

6. víta v tejto súvislosti záver Komisie, že je potrebné posilniť nástroje na riešenie 
problémov; zastáva tiež názor, že Komisia by mala kladne odpovedať na otázku, „či by sa 
k súčasnému systému opravných prostriedkov EÚ mali pridať ďalšie mechanizmy, aby sa 
posilnilo presadzovanie práva EÚ“;

7. upozorňuje, že mnoho petícií sa týka Charty základných práv a dovoláva sa hodnôt 
zakotvených v zmluvách EÚ, čo je dôkazom možnej výraznej nesúdržnosti medzi 
hodnotami zahrnutými v primárnom práve EÚ a hodnotami, ktoré uplatňujú členské štáty;
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8. pripomína, že pôvodným mandátom charty bolo kodifikovať základné práva občanov EÚ 
a že najvyšší predstavitelia štátov a vlád opakovane slávnostne vyhlásili, že charta 
stanovuje práva občanov EÚ; vyzýva všetky členské štáty, aby preskúmali nevyhnutnosť 
článku 51 charty, a nabáda ich, aby jednomyseľne vyhlásili, že v rámci svojej jurisdikcie 
nebudú obmedzovať práva jednotlivcov na základe uvedených ustanovení tohto článku;

9. zdôrazňuje, že občania, ktorí predkladajú petíciu Európskemu parlamentu, očakávajú 
ochranu podľa ustanovení charty bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú pobyt, 
a bez ohľadu na to, či sa uplatňuje právo EÚ; zostáva v tejto súvislosti znepokojený tým, 
že občania sa cítia oklamaní skutočným rozsahom uplatňovania charty; považuje preto 
za nevyhnutné, aby sa riadne vysvetlila zásada subsidiarity a na základe článku 51 charty 
objasnil rozsah uplatňovania charty z pohľadu Parlamentu;

10. zdôrazňuje, že veľká časť petícií súvisiacich so základnými právami sa týka voľného 
pohybu osôb a že, ako jasne vyplýva zo správy o občianstve EÚ za rok 2010, práva, ktoré 
vo všeobecnosti vyplývajú z občianstva v Únii, sú dôležitým predpokladom úplného 
využívania vnútorného trhu občanmi; zdôrazňuje, že toto intenzívnejšie využívanie 
vnútorného trhu občanmi môže uvoľniť jeho značný potenciál rastu, a preto vzhľadom na 
aktuálne hospodárske výzvy v Európe znova pripomína svoju požiadavku, aby Komisia 
a členské štáty zintenzívnili v tejto oblasti svoje úsilie o úplné a včasné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ;

11. zdôrazňuje okrem toho, že občania sa cítia oklamaní, aj pokiaľ ide o uplatniteľnosť práva 
Spoločenstva v prípadoch oneskorenej transpozície; upozorňuje na znepokojujúcu 
skutočnosť, že občania, ktorí nemôžu využívať platný právny predpis Spoločenstva, lebo 
príslušný členský štát ho ešte netransponoval, nemôžu využiť žiadny mechanizmus 
nápravy;

12. súhlasí s názorom Právnej služby Európskeho parlamentu, že v súvislosti s prípustnosťou 
petícií sú oblasti pôsobnosti Európskej únie širšie ako jej právomoci; zdôrazňuje, že tento 
názor by mal slúžiť ako základ spôsobu riešenia petícií v Parlamente a Komisii;

13. berie do úvahy, že Komisia vo svojej správe kladie dôraz na účinné spracúvanie prípadov 
porušenia právnych predpisov prostredníctvom rozvoja a hodnotenia nových nástrojov, 
akými sú EU Pilot a CHAP, a prostredníctvom posilnenia preventívnych opatrení 
a možnosti včas žiadať finančné sankcie voči členským štátom v prípade oneskorenej 
transpozície smerníc;

14. poukazuje na počet členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na projekte EU Pilot (18 do 
konca roka 2010) a veľký počet prípadov uzavretých po odpovedi členského štátu, ktorá 
bola posúdená ako prijateľná (81 % prípadov), zdôrazňuje význam kvality tohto 
posúdenia, pokiaľ ide o platné a overené informácie a dodržiavanie všeobecných zásad 
správneho práva, uznaných Súdnym dvorom;

15. víta prijatie prvej hodnotiacej správy projektu EU Pilot v marci 2010 a nalieha na včasné 
prijatie budúcich hodnotiacich správ s cieľom nepretržite hodnotiť účinný vplyv 
a presadzovanie kapacity tohto nového mechanizmu; takisto berie do úvahy preskúmané 
usmernenia na riešenie vzťahov so sťažovateľmi, ktoré sú pripojené k tejto správe;
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16. súhlasí s tým, že Komisia kladie dôraz na význam právneho štátu, a súčasne pripomína, že 
medzi touto zásadou a voľnosťou rozhodovania, ktorú má Komisia v súvislosti so 
stíhaním porušení právnych predpisov, je napätie a že v záujme zabránenia svojvôli pri 
uplatňovaní diskrečných právomocí je nevyhnutné skutočné dodržiavanie všeobecných 
zásad dobrej správy, ako sú nestrannosť, objektívnosť a proporcionalita;

17. zdôrazňuje, že občania sú aj naďalej do veľkej miery neinformovaní, pokiaľ ide o konania 
vo veci porušenia právnych predpisov, o čom svedčí veľký počet petícií prijatých vo 
vzťahu k okolnostiam, ktoré už sú predmetom prešetrovania, pričom sa o nich nevedelo; 
domnieva sa v súlade so závermi pracovnej skupiny, ktorú zriadil Výbor pre právne veci, 
že konania vo veci porušenia by sa mali začleniť do rámca nariadení o dobrej správe na 
základe článku 298 ZFEÚ;

18. upozorňuje tiež, že sťažovatelia v niekoľkých prípadoch namietali voči tomu, že konanie 
vo veci porušenia sa napokon nezaoberá konkrétnymi otázkami, ktorých sa týkali ich 
petície;

19. znova pripomína, že jednotlivé sťažnosti od občanov a podnikov sa naďalej považujú za 
najdôležitejší zdroj pre zistenie porušení právnych predpisov EÚ a následne pre začatie 
konaní vo veci porušenia; žiada preto zavedenie účinnejších, právne záväzných správnych 
predpisov, ktoré by bezpečne a spoľahlivo vymedzili procedurálny vzťah medzi Komisiou 
a občanmi alebo podnikmi podávajúcimi sťažnosť, a to pred začatím konania, počas 
konania a po jeho ukončení, čím by sa posilnilo najmä postavenie jednotlivých 
sťažovateľov;

20. konštatuje, že povzbudivé číselné údaje svedčia o tom, že 88 % prípadov bolo uzavretých 
bez toho, aby sa prípad dostal na Súdny dvor, pretože členské štáty odstránili právne 
nedostatky, na ktoré ich upozornila Komisia, predtým, ako by bolo potrebné začať nové 
štádium v konaní vo veci porušenia predpisov. zastáva však názor, že je nevyhnutné 
naďalej pozorne sledovať konanie členských štátov, lebo niektoré petície sa týkajú 
problémov, ktoré pretrvávajú aj po uzavretí príslušnej veci (pozri napríklad petície 
0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 a 0947/2011);

21. zastáva názor, že uloženie finančných opráv je rozhodujúcim nástrojom na presadzovanie 
právnych predpisov, ktorý má Komisia k dispozícii, pokiaľ ide o finančné prostriedky EÚ 
v konkrétnych oblastiach;  pripomína však, že občania nie sú informovaní ani 
o opatreniach, ktoré v tejto súvislosti môžu alebo mohli byť prijaté, o čom svedčí 
množstvo petícií, ktoré upozorňujú na projekty so spolufinancovaním EÚ;

22. víta úsilie Komisie posilniť preventívne opatrenia; schvaľuje najmä iniciatívy na 
zvyšovanie informovanosti, ktoré by boli zamerané na zapojenie občanov do uplatňovania 
práva EÚ, a pripomína, že takéto iniciatívy by vo veľkej miere prispeli k posilneniu úlohy 
sťažovateľov a k účinnosti a účelnosti Výboru pre petície;

23. schvaľuje prístup „inteligentnej regulácie“, ktorý uplatňuje Komisia a ktorý sa sústreďuje 
na začlenenie kontroly uplatňovania práva EÚ do širšieho politického cyklu, čo Komisia 
vníma ako rozhodujúce preventívne opatrenie; upozorňuje v tejto súvislosti, že Výbor pre 
petície je osobitne vhodný na to, aby v partnerstve s Komisiou prispel k tomuto úsiliu;
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24. celkovo zdôrazňuje, že sa musí vynaložiť ďalšie úsilie na zvýšenie transparentnosti 
a vzájomnej výmeny v komunikácii medzi Parlamentom a Komisiou; pripomína 
napríklad, že by sa mohol poskytnúť väčší prístup k informáciám o sťažnostiach, spisom 
týkajúcim sa porušenia predpisov a ďalším mechanizmom presadzovania právnych 
predpisov bez toho, aby sa ohrozil účel vyšetrovania, a že prístup k týmto informáciám 
možno dostatočne odôvodniť prvoradým verejným záujmom, a to najmä v prípadoch, keď 
môže ísť o ľudské zdravie a nezvratné škody na životnom prostredí;

25. v tejto súvislosti naliehavo žiada podstatný a hmatateľný pokrok smerom k úplnému 
vykonávaniu revidovanej rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Komisiou s cieľom zabezpečiť posilnenie ustanovení týkajúcich sa informácií 
a spolupráce.
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