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Pozměňovací návrh 1
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právo podávat petice k 
Evropskému parlamentu je jedním ze 
základních pilířů evropského občanství, 
neboť poskytuje nástroje ke zvýšení účasti 
veřejnosti na rozhodování Evropské unie, a 
zdůrazňuje v této souvislosti zásadní úlohu 
Petičního výboru, který představuje účinné 
spojení mezi občanem, Parlamentem a 
Komisí;

1. zdůrazňuje, že právo podávat petice k 
Evropskému parlamentu, které vyplývá 
z článku 44 Listiny základních práv 
Evropské unie, je jedním ze základních 
pilířů evropského občanství, neboť 
poskytuje nástroje ke zvýšení účasti 
veřejnosti na rozhodování Evropské unie, a 
zdůrazňuje v této souvislosti zásadní úlohu 
Petičního výboru, který představuje účinné 
spojení mezi občanem, Parlamentem a 
Komisí

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zavazuje se podílet se spolu s dalšími 
parlamentními výbory v plné míře na 
účinném dohledu nad tím, jakým 
způsobem jsou právní předpisy EU 
uplatňovány v členských státech vzhledem 
k tomu, že v sázce je věrohodnost práva 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Rainer Wieland
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že předložené petice 
občanů a obyvatel Evropské unie, 
zejména v oblasti základních práv, 
životního prostředí, vnitřního trhu a 
vlastnických práv se týkají porušování 
právních předpisů EU; domnívá se, že 
petice dokazují, že případy neúplného 
provádění nebo nesprávného uplatňování 
právních předpisů Unie jsou stále časté a 
všeobecné rozšířené;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Evropskou komisi, aby uznala 
úlohu peticí pro sledování uplatňování 
práva Evropské unie, a upozorňuje, že 
petice jsou jedním z prvních ukazatelů, 
které upozorňují na problémy spojené se 
špatným prováděním právních předpisů 
EU;

2. vyzývá Evropskou komisi, aby uznala 
úlohu peticí pro sledování uplatňování 
práva Evropské unie, a upozorňuje, že 
petice jsou spolu se stížnostmi 
předloženými Komisi jedním z prvních 
ukazatelů, které upozorňují na problémy 
spojené se špatným prováděním právních 
předpisů EU

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Evropskou komisi, aby uznala 
úlohu peticí pro sledování uplatňování 
práva Evropské unie, a upozorňuje, že 
petice jsou jedním z prvních ukazatelů, 
které upozorňují na problémy spojené se 
špatným prováděním právních předpisů 
EU;

2. vyzývá Evropskou komisi, aby uznala 
úlohu peticí pro sledování účinného
uplatňování práva Evropské unie, a 
upozorňuje, že petice jsou jedním z prvních 
ukazatelů, které upozorňují na problémy 
spojené se špatným prováděním právních 
předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je toho názoru, že pravidelnější a ve 
větší míře institucionalizovaná výměna 
mezi výborem PEI a všemi jeho 
vnitrostátními protějšky by dále zlepšila 
kontrolu uplatňování práva EU, jelikož 
mnoho případů týkajících se právních 
předpisů EU, na které upozorní 
vnitrostátní petiční výbory, není nikdy 
předloženo orgánu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že Petiční výbor 
prostřednictvím diskusí o peticích 
napomáhá upozornit na případy 
chybného provádění právních předpisů 
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EU;  vyzývá k tomu, aby na těchto 
diskusích byli ve výboru zastoupeni 
zástupci členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. opětovně žádá, aby byly Petičnímu 
výboru poskytovány jednoznačné 
informace o stadiích, v nichž se nacházejí 
řízení pro nesplnění povinnosti, jichž se též 
týkají otevřené petice;

3. opětovně žádá, aby byly Petičnímu 
výboru poskytovány jednoznačné 
informace o stadiích, v nichž se nacházejí 
řízení pro nesplnění povinnosti, jichž se též 
týkají otevřené petice, jak je uvedeno 
v článku 44 interinstitucionální dohody 
mezi Komisí a Evropským parlamentem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na značný počet peticí 
obdržených k záležitostem spojeným 
s hospodářskou a sociální krizí a 
úspornými opatřeními, jež mohou ohrozit 
sociální práva občanů, a připomíná, že 
Evropa musí klást důraz především na 
občany a jednat v zájmu zajištění jejich 
dobrých životních podmínek;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že by Komise měla 
zajistit, aby se při řízení o nesplnění 
povinnosti podle článků 258 a 260 SFEU 
přistupovalo k peticím předloženým 
Parlamentu a stížnostem předloženým 
Komisi se stejnou vážností;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě žádá Evropskou komisi, aby 
rychleji prošetřila řízení o nesplnění 
povinnosti týkající se situací znečištění 
životního prostředí, které ohrožuje lidské
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. bere na vědomí, že počet případů 
nesplnění povinnosti uzavřených dříve, 
než byly předloženy Soudnímu dvoru, 
klesl z 88 % v roce 2010 na 60,4 % v roce 
2011; průběžné důkladné sledování 
činností členských států je proto zásadně 



PE522.775v01-00 8/23 AM\1007693CS.doc

CS

důležité s ohledem na to, že některé z petic 
odkazují na problémy, které přetrvávají i 
po uzavření řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. odsuzuje velmi pomalý průběh řízení o 
porušení povinnosti týkající se 
znečišťování dioxinem v podniku ILVA 
v Tarantu z roku 2008 (petice 
č. 0760/2007) a doufá v jeho urychlené 
ukončení v zájmu ochrany zdraví tisíců 
místních obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s ohledem na současnou 
hospodářskou situaci musí být právní 
předpisy EU ještě účinnější a účelnější,
musí zajistit přínosy s vynaložením 
minimálních nákladů a v plné míře
zohledňovat zásady subsidiarity a 
proporcionality;

5. domnívá se, že s ohledem na současnou 
hospodářskou situaci musí být právní 
předpisy EU ještě účinnější a účelnější,
pokud jde o zajištění občanských práv a 
sociální soudržnosti, přičemž je nutno 
zároveň zohledňovat zásady subsidiarity a 
proporcionality, a to rovněž na regionální 
úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s ohledem na současnou 
hospodářskou situaci musí být právní 
předpisy EU ještě účinnější a účelnější, 
musí zajistit přínosy s vynaložením 
minimálních nákladů a v plné míře 
zohledňovat zásady subsidiarity a 
proporcionality;

5. domnívá se, že s ohledem na současnou 
hospodářskou situaci musí být právní 
předpisy EU uplatňovány ještě účinněji a 
účelněji, musí zajistit přínosy 
s vynaložením minimálních nákladů 
a v plné míře zohledňovat zásady 
subsidiarity a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s ohledem na současnou 
hospodářskou situaci musí být právní 
předpisy EU ještě účinnější a účelnější, 
musí zajistit přínosy s vynaložením 
minimálních nákladů a v plné míře 
zohledňovat zásady subsidiarity a 
proporcionality;

5. domnívá se, že s ohledem na současnou 
hospodářskou situaci musí být právní 
předpisy EU ještě účinnější, jasnější a 
účelnější, musí zajistit přínosy pro občany 
EU s vynaložením minimálních nákladů a 
v plné míře zohledňovat zásady 
subsidiarity a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kvůli špatnému řízení vypouští se
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veřejného sektoru neustále narůstá zátěž 
občanů; naléhavě proto vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v této oblasti vyvíjely 
větší úsilí, a zlepšily tak řízení veřejného 
sektoru a snížily náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Willy Meyer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kvůli špatnému řízení 
veřejného sektoru neustále narůstá zátěž 
občanů; naléhavě proto vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v této oblasti vyvíjely 
větší úsilí, a zlepšily tak řízení veřejného 
sektoru a snížily náklady;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kvůli špatnému řízení 
veřejného sektoru neustále narůstá zátěž 
občanů; naléhavě proto vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v této oblasti vyvíjely 
větší úsilí, a zlepšily tak řízení veřejného 
sektoru a snížily náklady;

6. zdůrazňuje, že kvůli korupci ve 
veřejném sektoru neustále narůstá zátěž 
občanů naléhavě proto vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v této oblasti vyvíjely 
větší úsilí, a získaly tak znovu důvěru 
občanů ve vnitrostátní a evropské orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kvůli špatnému řízení 
veřejného sektoru neustále narůstá zátěž 
občanů; naléhavě proto vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v této oblasti vyvíjely 
větší úsilí, a zlepšily tak řízení veřejného 
sektoru a snížily náklady;

6. zdůrazňuje, že kvůli špatnému řízení 
veřejného sektoru neustále narůstá zátěž 
občanů; naléhavě proto vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v této oblasti vyvíjely 
větší úsilí, a zvýšily tak účinnost a 
účelnost řízení a zaměstnanců veřejného 
sektoru a snížily náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další 
zainteresované strany očekávají 
jednoduchý a předvídatelný právní rámec; 
konstatuje, že nepřiměřená regulace 
oslabuje konkurenceschopnost a zpomaluje 
růst hospodářství; upozorňuje proto, že je 
zapotřebí omezit byrokracii a snížit 
administrativní zátěž, a vyzývá Komisi, 
aby určila, u kterých právních předpisů 
lze snížit náklady na regulaci;

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další 
zainteresované strany očekávají 
srozumitelný a spolehlivý právní rámec; 
konstatuje, že nadměrná i nedostatečná
regulace oslabuje konkurenceschopnost a 
zpomaluje růst hospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další
zainteresované strany očekávají
jednoduchý a předvídatelný právní rámec; 
konstatuje, že nepřiměřená regulace 
oslabuje konkurenceschopnost a 
zpomaluje růst hospodářství; upozorňuje 
proto, že je zapotřebí omezit byrokracii a 
snížit administrativní zátěž, a vyzývá 
Komisi, aby určila, u kterých právních 
předpisů lze snížit náklady na regulaci;

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další
zainteresované strany očekávají
spravedlivý právní rámec; konstatuje, že
úsporná opatření mají tvrdý sociální 
dopad, omezují produktivní činnosti a 
mezinárodní poptávku, a zpomalují tak
růst hospodářství; upozorňuje proto, že je 
zapotřebí omezit byrokracii a snížit 
administrativní zátěž, a vyzývá Komisi, 
aby od tohoto jednostranného přístupu 
upustila;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další 
zainteresované strany očekávají 
jednoduchý a předvídatelný právní rámec; 
konstatuje, že nepřiměřená regulace 
oslabuje konkurenceschopnost a zpomaluje 
růst hospodářství; upozorňuje proto, že je 
zapotřebí omezit byrokracii a snížit 
administrativní zátěž, a vyzývá Komisi,
aby určila, u kterých právních předpisů lze 
snížit náklady na regulaci;

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další 
zainteresované strany očekávají 
srozumitelný, jasný a předvídatelný právní 
rámec; konstatuje, že nepřiměřená regulace 
oslabuje konkurenceschopnost a zpomaluje 
růst hospodářství; poukazuje proto na 
potřebu omezit byrokracii a administrativní 
zátěž a vyzývá Komisi, aby zjistila, 
u jakých právních předpisů je možné snížit 
regulační náklady; v tomto případě je 
nutné prosazovat v EU osvědčené 
legislativní postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další 
zainteresované strany očekávají 
jednoduchý a předvídatelný právní rámec; 
konstatuje, že nepřiměřená regulace 
oslabuje konkurenceschopnost a zpomaluje 
růst hospodářství; upozorňuje proto, že je 
zapotřebí omezit byrokracii a snížit 
administrativní zátěž, a vyzývá Komisi, 
aby určila, u kterých právních předpisů lze 
snížit náklady na regulaci;

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další 
zainteresované strany očekávají 
srozumitelný a předvídatelný právní rámec; 
konstatuje, že nepřiměřená regulace 
oslabuje konkurenceschopnost a zpomaluje 
růst hospodářství; poukazuje proto na 
potřebu omezit byrokracii a administrativní 
zátěž a vyzývá Komisi, aby zjistila, 
u jakých právních předpisů je možné snížit 
regulační náklady; vítá v této souvislosti 
iniciativu Komise „REFIT“ a vyzývá 
k tomu, aby se v ní důsledně a rozhodně 
pokračovalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Willy Meyer

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další 
zainteresované strany očekávají 
jednoduchý a předvídatelný právní rámec; 
konstatuje, že nepřiměřená regulace 
oslabuje konkurenceschopnost a 
zpomaluje růst hospodářství; upozorňuje 
proto, že je zapotřebí omezit byrokracii a 
snížit administrativní zátěž, a vyzývá 
Komisi, aby určila, u kterých právních 
předpisů lze snížit náklady na regulaci;

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další 
zainteresované strany očekávají 
jednoduchý a předvídatelný právní rámec;
upozorňuje proto, že je zapotřebí omezit 
byrokracii a snížit administrativní zátěž, a 
vyzývá Komisi, aby určila, u kterých 
právních předpisů lze snížit náklady na 
regulaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podnikům neukládaly zbytečné 
administrativní požadavky ani nevytvářely 
zátěž; členské státy by proto měly 
jednoznačně určit závazná ustanovení 
práva EU a opatření k jejich provádění 
navržená parlamenty členských států 
a objasnit přijetí dodatečných ustanovení 
(jiných než ustanovení uvedených v právu 
EU);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podnikům neukládaly zbytečné 
administrativní požadavky ani nevytvářely 
zátěž; členské státy by proto měly 
jednoznačně určit závazná ustanovení 
práva EU a opatření k jejich provádění 
navržená parlamenty členských států 
a objasnit přijetí dodatečných ustanovení 
(jiných než ustanovení uvedených v právu 
EU);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Willy Meyer

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podnikům neukládaly zbytečné 
administrativní požadavky ani nevytvářely 
zátěž; členské státy by proto měly 
jednoznačně určit závazná ustanovení 
práva EU a opatření k jejich provádění 
navržená parlamenty členských států
a objasnit přijetí dodatečných ustanovení 
(jiných než ustanovení uvedených v právu 
EU);

8. domnívá se, že členské státy by proto 
měly jednoznačně určit závazná ustanovení 
práva EU a opatření k jejich provádění 
navržená parlamenty členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podnikům neukládaly zbytečné 
administrativní požadavky ani nevytvářely 
zátěž; členské státy by proto měly 
jednoznačně určit závazná ustanovení 
práva EU a opatření k jejich provádění 
navržená parlamenty členských států 
a objasnit přijetí dodatečných ustanovení
(jiných než ustanovení uvedených v právu 
EU);

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podnikům neukládaly zbytečné 
administrativní požadavky ani nevytvářely 
zátěž, které by mohly brzdit hospodářský 
růst; členské státy by proto měly 
jednoznačně určit závazná ustanovení 
práva EU a opatření k jejich provádění 
navržená parlamenty členských států 
a objasnit přijetí dodatečných ustanovení
(jiných než ustanovení uvedených v právu 
EU);

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 9



PE522.775v01-00 16/23 AM\1007693CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že členské státy by při 
provádění práva EU do vnitrostátních 
právních systémů měly buď 
z kvantitativního hlediska přesně provést 
ustanovení směrnice, nebo vysvětlit, 
z jakého důvodu se domnívají, že je 
nezbytné rozšířit proveditelná ustanovení 
nad rámec toho, co vyžadují stanovené 
minimální požadavky práva EU;

9. vyzývá členské státy, aby při provádění 
práva EU do vnitrostátních právních 
systémů rozšířily proveditelná ustanovení 
nad rámec toho, co vyžadují stanovené 
minimální požadavky práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že vyšší úroveň 
skutečného zapojení veřejnosti je zásadně 
důležité pro zajištění řádného uplatňování 
právních předpisů EU v souladu s jejich 
literou i duchem; zdůrazňuje, že včasný 
přístup ke kompletním příslušným 
informacím a mechanismy řádné právní 
nápravy jsou základními pilíři účasti 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vítá judikaturu Soudního dvora 
k výkladu článku 51 Charty základních 
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práv Evropské unie, který v rozhodnutí ve 
věci Equal Rights Trust zdůraznil, že 
orgány členských států jsou vázány 
primárními právy Unie, i pokud chtějí 
základní svobody zaručené SFEU omezit 
prostřednictvím vnitrostátních opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyjadřuje znepokojení, pokud jde o 
zajištění maximálních záruk správného 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí; domnívá se, že při 
schvalování projektů, které by mohly být 
v rozporu s právními předpisy EU 
v oblasti životního prostředí, by se mělo 
postupovat obezřetně a že  v tomto případě 
mohou být účinným nástrojem 
mechanismy soudního příkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje, že jedním z hlavních 
problémů členských států jsou formální 
právní požadavky ve fázi koncipování, 
vytváření, plánování a přijímání 
legislativních aktů; konstatuje, že pokud v 
průběhu těchto fází dojde ke změně složení 
vlády, může se proces provádění práva EU 

10. upozorňuje, že jedním z hlavních 
problémů členských států jsou formální 
právní požadavky ve fázi koncipování, 
vytváření, plánování a přijímání 
legislativních aktů; konstatuje, že pokud v 
průběhu těchto fází dojde ke změně složení 
vlády, může se proces provádění práva EU 
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prodloužit; problémy kromě toho nastávají 
i kvůli nedostatečné koordinaci či 
spolupráci jednotlivých odborů správních 
orgánů, které jsou odpovědné za provádění 
ustanovení směrnic;

prodloužit; problémy kromě toho nastávají 
i kvůli nedostatečné koordinaci či 
spolupráci jednotlivých odborů správních 
orgánů, které jsou odpovědné za provádění 
ustanovení směrnic; vyjadřuje politování 
nad tím, že opoždění účinného provádění 
právních předpisů EU ve vnitrostátních 
právních předpisech je často příčinou 
špatného uplatňování právních předpisů 
Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vítá, že se projektu „EU Pilot“ 
účastní všechny členské státy; doufá, že to 
povede k dalšímu omezení řízení o 
porušení Smlouvy; požaduje, aby evropští 
občané byli  o projektu „EU Pilot“ více 
informováni;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11.požaduje podrobné posouzení 
skutečných přínosů a nákladů
mechanismů podávání stížností (EU Pilot, 
Solvit atd.);

11. požaduje podrobné posouzení 
účinnosti mechanismů podávání stížností 
(EU Pilot, Solvit atd.) připomíná, že 
Komise je hlavním orgánem odpovědným 
za dodržování právních předpisů EU v 
členských státech, a to jak pokud jde o 
jejich provádění ve vnitrostátním právu, 
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tak i o jejich prosazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. žádá, aby Evropská komise proti 
opožděnému provádění směrnic důrazněji 
zasahovala; vybízí Komisi, aby ve větší 
míře využívala sankcí; zdůrazňuje, že je 
s ohledem na opožděné provádění 
právních předpisů EU v jednotlivých 
členských státech důležité, aby přijímání 
nových právních předpisů bylo 
podmíněno správným  uplatňováním 
práva EU  v členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby
konkurenčním vnitrostátním orgánům 
pomohla zajišťovat odpovídající provedení 
a uplatňování předpisů EU a aby určila 
hlavní rizikové faktory pro včasné a 
náležité provedení nových (nebo částečně 
pozměněných) právních předpisů a rovněž 
doporučila, jaké faktory pro omezení rizik 
musí být v prováděcích plánech stanoveny;
dále aby věnovala větší pozornost rozvoji 
dvoustranné komunikace mezi státními 
správami a Komisí, jakož i dalším formám 
podpory členských států;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby
odpovědným vnitrostátním orgánům 
pomohla zajišťovat odpovídající provedení 
a uplatňování předpisů EU a aby určila 
hlavní rizikové faktory pro včasné a 
náležité provedení nových (nebo částečně 
pozměněných) právních předpisů a rovněž 
doporučila, jaké faktory pro omezení rizik 
musí být v prováděcích plánech stanoveny
dále aby věnovala větší pozornost rozvoji 
dvoustranné komunikace mezi státními 
správami a Komisí, jakož i dalším formám 
podpory poskytované členským státům a 
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regionálním vládám;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
konkurenčním vnitrostátním orgánům 
pomohla zajišťovat odpovídající provedení 
a uplatňování předpisů EU a aby určila 
hlavní rizikové faktory pro včasné a 
náležité provedení nových (nebo částečně 
pozměněných) právních předpisů a rovněž 
doporučila, jaké faktory pro omezení rizik 
musí být v prováděcích plánech stanoveny; 
dále aby věnovala větší pozornost rozvoji 
dvoustranné komunikace mezi státními 
správami a Komisí, jakož i dalším formám 
podpory členských států;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
konkurenčním vnitrostátním orgánům 
pomohla zajišťovat odpovídající provedení 
a uplatňování předpisů EU a aby určila a 
vyloučila hlavní rizikové faktory pro 
včasné a náležité provedení nových (nebo 
částečně pozměněných) právních předpisů 
a rovněž doporučila, jaké faktory pro 
omezení rizik musí být v prováděcích 
plánech stanoveny; dále aby věnovala větší 
pozornost rozvoji dvoustranné komunikace 
mezi státními správami a Komisí, jakož i 
dalším formám podpory členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
databáze snadno použitelné pro uživatele 
poskytla veřejnosti přístup k informacím o 
případech nesplnění povinnosti a 
poskytovala úplné informace o nesplnění 
povinnosti týkající se konkrétních 
legislativních aktů EU nebo členského 
státu;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
databáze snadno použitelné pro uživatele 
poskytla veřejnosti přístup k informacím o 
případech nesplnění povinnosti a 
poskytovala úplné informace o nesplnění 
povinnosti týkající se konkrétních 
legislativních aktů EU nebo členského 
státu;

15. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
databáze snadno použitelné pro uživatele 
poskytla veřejnosti přístup k informacím o 
případech nesplnění povinnosti a 
poskytovala úplné informace o nesplnění 
povinnosti týkající se konkrétních 
legislativních aktů EU nebo členského 
státu, a zejména včas informovala Petiční 
výbor o situaci v oblastí řízení o nesplnění 
povinnosti týkajících se petic;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. celkem 399 případů porušování 
povinnosti bylo uzavřeno, jelikož členský 
stát dokázal, že právní předpisy EU 
dodržuje; Soudní dvůr vynesl v roce 2011 
62 rozsudků podle článku 258 Smlouvy, z 
toho 53 (85 %) ve prospěch Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Heinz K. Becker
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Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že Komise by měla 
předložit návrh nařízení, jež upraví 
pravidla postupů předcházejících řízení o 
nesplnění povinnosti, jakož i samotných 
řízení; pravidla by měla být vypracována 
na základě postupu konzultací, a to před 
zahájením legislativního rozhodovacího 
postupu;

16. domnívá se, že Komise by měla 
předložit návrh nařízení, jež upraví 
pravidla postupů předcházejících řízení o 
nesplnění povinnosti, jakož i samotných 
řízení, tak aby byla mimo jiné zajištěna 
rozsáhlá komunikace s překladateli 
stížností; pravidla by měla být vypracována 
na základě postupu konzultací, a to před 
zahájením legislativního rozhodovacího 
postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že Komise by měla 
předložit návrh nařízení, jež upraví 
pravidla postupů předcházejících řízení o 
nesplnění povinnosti, jakož i samotných 
řízení; pravidla by měla být vypracována 
na základě postupu konzultací, a to před 
zahájením legislativního rozhodovacího 
postupu;

16. upozorňuje na to, že pravomoc Komise 
zahájit řízení o porušení povinnosti je 
důležitým prvkem řádného uplatňování 
právních předpisů EU v členských 
státech; domnívá se, že Komise by měla 
předložit návrh nařízení, jež upraví 
pravidla postupů předcházejících řízení o 
nesplnění povinnosti, jakož i samotných 
řízení, která jsou založena na jasných a 
komplexních kritériích a postupech;
pravidla by měla být vypracována na 
základě postupu konzultací, a to před 
zahájením legislativního rozhodovacího 
postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Willy Meyer
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Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. upozorňuje na stále klesající počet 
nedokončených případů nesplnění 
povinnosti; oceňuje, že členské státy 
vyvíjejí značné úsilí o vyřešení případů 
nesplnění povinnosti mimosoudní cestou.

17. upozorňuje na stále klesající počet 
nedokončených případů nesplnění 
povinnosti; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že členské státy vyvíjejí 
značné úsilí o vyřešení případů nesplnění 
povinnosti mimosoudní cestou ve snaze 
vyhnout se plnému provádění právních 
předpisů EU v případě nesplnění 
povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska  Pozměňovací návrh

17a. z hlediska cílů „inteligentní 
regulace“ je důležité, aby občané a 
podniky porozuměli tomu, jak se 
v členských státech uplatňují právní 
předpisy EU; v roce 2011 byl vyřešen 
dlouhodobý spor mezi orgány EU v této 
oblasti; tento spor se týkal způsobu, jakým 
členské státy musí podrobně vysvětlovat, 
jak provádějí směrnice ve svém právním 
systému (viz oddíl o „srovnávacích 
tabulkách“ v předcházejících výročních 
zprávách o kontrole uplatňování právních 
předpisů EU);

Or. en


