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Pozmeňujúci návrh 1
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže toto množstvo je v prepočte na 
počet obyvateľov Európskej únie stále 
nízke, určite svedčí o výraznom zvýšení 
povedomia o petičnom práve 
a o užitočnosti petičného procesu ako 
prostriedku, ako upozorniť európske 
inštitúcie a členské štáty na obavy 
jednotlivých občanov, miestnych 
spoločenstiev, mimovládnych organizácií 
a dobrovoľníckych združení, súkromných 
podnikov;

B. keďže toto množstvo je v prepočte na 
počet obyvateľov Európskej únie stále 
nízke, určite svedčí o výraznom zvýšení 
povedomia o petičnom práve 
a odôvodnených očakávaniach v súvislosti 
s užitočnosťou petičného procesu ako 
prostriedku, ako upozorniť európske 
inštitúcie a členské štáty na obavy 
jednotlivých občanov, miestnych 
spoločenstiev, mimovládnych organizácií 
a dobrovoľníckych združení, súkromných 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže toto množstvo je v prepočte na 
počet obyvateľov Európskej únie stále 
nízke, určite svedčí o výraznom zvýšení 
povedomia o petičnom práve 
a o užitočnosti petičného procesu ako 
prostriedku, ako upozorniť európske 
inštitúcie a členské štáty na obavy 
jednotlivých občanov, miestnych 
spoločenstiev, mimovládnych organizácií 
a dobrovoľníckych združení, súkromných 
podnikov;

keďže toto množstvo je v prepočte na počet 
obyvateľov Európskej únie stále nízke, 
určite svedčí o výraznom zvýšení 
povedomia o petičnom práve 
a o užitočnosti petičného procesu ako 
prostriedku, ako upozorniť európske 
inštitúcie a členské štáty na obavy 
jednotlivých občanov, miestnych 
spoločenstiev, mimovládnych organizácií 
a dobrovoľníckych združení; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B a. keďže európski občania sú priamo 
zastúpení jedinou nimi volenou 
inštitúciou v EÚ – Európskym 
parlamentom; majúc na pamäti, že 
petičné právo im ponúka možnosť priamo 
oslovovať svojich zástupcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže petičné právo zvyšuje vnímavosť 
Európskeho parlamentu voči občanom 
a obyvateľom Únie, pričom zároveň 
poskytuje ľuďom otvorený, demokratický 
a transparentný mechanizmus na to, aby 
v legitímnych a oprávnených prípadoch 
získali mimosúdnu nápravu svojich 
sťažností, najmä ak sa týkajú problémov 
s vykonávaním európskych právnych 
predpisov;

keďže petičné právo zvyšuje vnímavosť 
Európskeho parlamentu voči občanom 
a obyvateľom Únie, pričom zároveň môže 
poskytovať ľuďom otvorený, demokratický 
a transparentný mechanizmus na to, aby 
v legitímnych a oprávnených prípadoch 
získali mimosúdnu nápravu svojich 
sťažností, najmä ak sa týkajú problémov 
s vykonávaním európskych právnych 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže petičné právo zvyšuje vnímavosť 
Európskeho parlamentu voči občanom 
a obyvateľom Únie, pričom zároveň 
poskytuje ľuďom otvorený, demokratický 
a transparentný mechanizmus na to, aby 
v legitímnych a oprávnených prípadoch 
získali mimosúdnu nápravu svojich 
sťažností, najmä ak sa týkajú problémov 
s vykonávaním európskych právnych 
predpisov;

C. keďže petičné právo zvyšuje vnímavosť 
Európskeho parlamentu voči občanom 
a obyvateľom Únie, pričom zároveň 
poskytuje ľuďom otvorený, demokratický 
a transparentný mechanizmus na to, aby 
v legitímnych a oprávnených prípadoch 
získali mimosúdnu nápravu svojich 
sťažností, najmä ak sa týkajú problémov 
s vykonávaním európskych právnych 
predpisov; keďže petície poskytujú cennú 
spätnú väzbu pre zákonodarcov a výkonné 
orgány na európskej a vnútroštátnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže sa musí zabrániť ďalším 
nenahraditeľným stratám v oblasti 
biodiverzity, predovšetkým na území 
lokalít sústavy Natura 2000; keďže 
členské štáty sa zaviazali zabezpečiť 
ochranu osobitných chránených území 
podľa smernice o biotopoch (92/43/EHS) 
a smernice o vtáctve (79/409/EHS); keďže 
Komisia môže síce úplne skontrolovať 
dodržiavanie právnych predpisov EÚ až 
vtedy, keď vnútroštátne orgány prijali 
konečné rozhodnutie, ale najmä 
v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa 
životného prostredia je dôležité overiť už 
v ranej fáze, či miestne, regionálne 
a vnútroštátne orgány náležite uplatňujú 
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všetky príslušné procedurálne požiadavky 
vyplývajúce z právnych predpisov EÚ 
vrátane vykonávania zásady predbežnej 
opatrnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže petičný postup takisto 
predstavuje prostriedok na získanie 
skutočného obrazu o napätí v európskej 
spoločnosti, najmä v období hospodárskej 
krízy a sociálneho nepokoja, spôsobeného 
vplyvom, ktorý malo na obyvateľov 
Európy zrútenie svetových finančných 
trhov a bankových systémov; keďže 
pripomína, že Výbor pre petície usporiadal 
v septembri 2013 verejné vypočutie na túto 
tému za účasti predkladateľov petícií;

D. keďže je potrebné zvýšiť účasť 
občanov na rozhodovacom procese EÚ 
s cieľom posilniť jej legitimitu 
a zodpovednosť; 
keďže petičný postup takisto predstavuje 
prostriedok na získanie skutočného obrazu 
o napätí v európskej spoločnosti, najmä 
v období hospodárskej krízy a sociálneho 
nepokoja, spôsobeného vplyvom, ktorý 
malo na obyvateľov Európy zrútenie 
svetových finančných trhov a bankových 
systémov; keďže pripomína, že Výbor pre 
petície usporiadal v septembri 2013 verejné 
vypočutie na túto tému za 
účasti predkladateľov petícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže petičný postup takisto 
predstavuje prostriedok na získanie 
skutočného obrazu o napätí v európskej 

D. keďže petičný postup takisto 
predstavuje prostriedok na získanie 
skutočného obrazu o napätí v európskej 
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spoločnosti, najmä v období hospodárskej 
krízy a sociálneho nepokoja, spôsobeného 
vplyvom, ktorý malo na obyvateľov 
Európy zrútenie svetových finančných 
trhov a bankových systémov; keďže 
pripomína, že Výbor pre petície usporiadal 
v septembri 2013 verejné vypočutie na túto 
tému za účasti predkladateľov petícií;

spoločnosti, najmä v období hospodárskej 
krízy a sociálneho nepokoja, spôsobeného 
vplyvom, ktorý malo na obyvateľov 
Európy zrútenie svetových finančných 
trhov a bankových systémov; keďže 
pripomína, že Výbor pre petície usporiadal 
v septembri 2013 verejné vypočutie na túto 
tému za účasti predkladateľov petícií; 
keďže mnohé petície proti nekalým 
finančným praktikám a nedodržiavaniu 
práv spotrebiteľov v odvetví bankovníctva 
pritiahli pozornosť Výboru, a to najmä 
dramatické dôsledky núteného 
vysťahovania celých rodín z domácností 
v dôsledku nečestných doložiek 
v hypotekárnych úveroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže tieto petície, ktoré boli doručené 
Výboru pre petície, časti poskytli užitočný 
podnet aj iným výborom Európskeho 
parlamentu zodpovedným za tvorbu 
právnych predpisov určené na to, aby 
zaručili bezpečnejší, spoľahlivejší 
a prosperujúcejší základ pre budúcnosť 
všetkých občanov a obyvateľov EÚ;

E. keďže tieto petície, ktoré boli doručené 
Výboru pre petície, časti poskytli užitočný 
podnet aj iným výborom Európskeho 
parlamentu zodpovedným za tvorbu 
právnych predpisov určené na to, aby 
zaručili socioekonomicky 
a environmentálne bezpečnejší, 
spoľahlivejší, spravodlivejší
a prosperujúcejší základ pre budúcnosť 
všetkých občanov a obyvateľov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každá petícia sa posudzuje a rieši 
podľa podstaty veci, aj keď ju podáva iba 
jeden občan či obyvateľ EÚ, a každý 
predkladateľ petície má právo na odpoveď 
vo vlastnom jazyku alebo v jazyku, 
v ktorom petíciu predložil, pokiaľ ide 
o úradný jazyk Únie;

F. keďže každá petícia sa posudzuje a rieši 
podľa podstaty veci, aj keď ju podáva iba 
jeden občan či obyvateľ EÚ, a každý 
predkladateľ petície má právo na odpoveď 
vo vlastnom jazyku alebo v jazyku, 
v ktorom petíciu predložil, pokiaľ ide 
o úradný jazyk Únie; keďže čo sa týka 
postoja Európskej charty k regionálnym 
a menšinovým jazykom, a najmä 
k rozhodnutiam Rady prijatým 13. júna 
2005, mala by sa vyvinúť väčšia snaha 
o podporu správnych dohôd medzi 
príslušnými členskými štátmi 
a Európskym Parlamentom, kde je to 
potrebné, s cieľom zabezpečiť aby 
občania EU boli schopní účinne 
predkladať petície a prijímať odpovede vo 
svojom materinskom jazyku aj v prípade, 
že tento nie je úradným jazykom Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže vzhľadom na podstatu a zložitosť 
doručených petícií sa čas na ich vybavenie 
a poskytnutie odpovede líši, vynakladá sa 
však maximálne úsilie nato, aby sa na 
obavy prekladateľov petícií odpovedalo 
v primeranej lehote;

G. keďže vzhľadom na podstatu a zložitosť 
doručených petícií sa čas na ich vybavenie 
a poskytnutie odpovede líši, má sa však 
vynakladať maximálne úsilie nato, aby sa 
na obavy prekladateľov petícií riadne
odpovedalo v primeranej lehote
a primeraným spôsobom, nielen čo sa týka
postupu, ale aj obsahu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže činnosť Výboru pre petície 
vychádza výlučne z podnetov a príspevkov 
predkladateľov petícií a výsledkov 
vlastných preskúmaní každého prípadu, 
doplnených v prípade potreby o dodatočnú 
expertízu Komisie, členských štátov alebo 
iných orgánov; a keďže priority 
organizácia a priority jeho programu sa 
určujú na základe demokraticky prijatých 
rozhodnutí jeho členov;

I. keďže činnosť Výboru pre petície 
vychádza výlučne z podnetov a príspevkov 
predkladateľov petícií a výsledkov 
vlastných preskúmaní každého prípadu, 
doplnených v prípade potreby o dodatočnú 
expertízu Komisie, členských štátov alebo 
iných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže petičné právo je kľúčovým 
nástrojom spoluúčasti a demokratickej 
kontroly zo strany občanov a jeho riadny 
výkon musí byť zabezpečený od začiatku 
do konca procesu; keďže toto právo musí 
zostať plne zaručené, nezávisle od 
vládnych záujmov; keďže táto zásada 
musí byť na úrovni EÚ príkladná pri 
riešení petícií v tomto Parlamente 
a Komisiou;
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Pozmeňujúci návrh 14
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže okrem doručených petícií 
týkajúcich sa dosahu krízy na občanov 
a obyvateľov EÚ sa ďalšie kľúčové 
podnety týkajú práva v oblasti životného 
prostredia – najmä otázok týkajúcich sa 
nakladania s odpadom, základných práv –
najmä pokiaľ ide o práva dieťaťa, práva 
osôb zo zdravotným postihnutím a otázok 
týkajúcich sa zdravia–, práva na hnuteľný 
a nehnuteľný majetok, otázky súvisiace
s slobodou pohybu osôb, s vízami, 
imigráciou a zamestnanosťou, alebo ide 
o petície o uplatňovaní spravodlivosti, 
údajnej korupcii, prieťahoch v súdnych 
konaniach a mnohých iných oblastiach 
činnosti;

L. keďže okrem doručených petícií 
týkajúcich sa dosahu krízy na občanov 
a obyvateľov EÚ sa ďalšie kľúčové 
podnety týkajú práva v oblasti životného 
prostredia – najmä otázok týkajúcich sa 
nakladania s odpadom a vodou, 
základných práv – najmä pokiaľ ide 
o práva dieťaťa, práva osôb zo zdravotným 
postihnutím a otázok týkajúcich sa 
zdravia–, práva na hnuteľný a nehnuteľný 
majetok, otázky súvisiace so slobodou 
pohybu osôb, s vízami, imigráciou 
a zamestnanosťou, alebo ide o petície 
o uplatňovaní spravodlivosti, údajnej 
korupcii, prieťahoch v súdnych konaniach 
a mnohých iných oblastiach činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže okrem doručených petícií 
týkajúcich sa dosahu krízy na občanov 
a obyvateľov EÚ sa ďalšie kľúčové podnety 
týkajú práva v oblasti životného prostredia 
– najmä otázok týkajúcich sa nakladania 
s odpadom, základných práv – najmä 
pokiaľ ide o práva dieťaťa, práva osôb zo 

L
keďže okrem doručených petícií týkajúcich sa 

dosahu krízy na občanov a obyvateľov EÚ 
sa ďalšie kľúčové podnety týkajú práva 
v oblasti životného prostredia – najmä 
otázok týkajúcich sa nakladania s odpadom 
a vodou, základných práv – najmä pokiaľ 
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zdravotným postihnutím a otázok 
týkajúcich sa zdravia–, práva na hnuteľný 
a nehnuteľný majetok, otázky súvisiace
s slobodou pohybu osôb, s vízami, 
imigráciou a zamestnanosťou, alebo ide 
o petície o uplatňovaní spravodlivosti, 
údajnej korupcii, prieťahoch v súdnych 
konaniach a mnohých iných oblastiach 
činnosti;

ide o práva dieťaťa, práva osôb zo 
zdravotným postihnutím a otázok týkajúcich 
sa zdravia–, práva na hnuteľný a nehnuteľný 
majetok, otázky súvisiace so slobodou 
pohybu osôb, s rôznymi formami 
diskriminácie, a to najmä na etnickom, 
kultúrnom a jazykovom základe, s vízami, 
imigráciou a zamestnanosťou, alebo ide 
o petície o uplatňovaní spravodlivosti, 
údajnej korupcii, prieťahoch v súdnych 
konaniach a mnohých iných oblastiach 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže mnohí predkladatelia petícií, 
najmä spomedzi mladších ročníkov, vo 
veľkej miere využívajú ako prostriedok 
komunikácie sociálne médiá, Výbor pre 
petície vypracoval pod záštitou 
Európskeho parlamentu svoju vlastnú sieť 
a pravidelne ho sleduje čoraz vyšší počet 
osôb na sieťach Facebook a Twitter, ktoré 
sú obzvlášť aktívne využívané 
a považované za užitočné počas schôdzí 
výborov, a že informačný bulletin výboru, 
Péti Journal, odoberá značný počet 
odberateľov, v súčasnosti je ich 1 500;

M. keďže mnohí predkladatelia petícií, 
najmä spomedzi mladších ročníkov, vo 
veľkej miere využívajú ako prostriedok 
komunikácie sociálne médiá, Výbor pre 
petície vypracoval pod záštitou 
Európskeho parlamentu svoju vlastnú sieť 
a pravidelne ho sleduje čoraz vyšší počet 
osôb v hlavných sociálnych médiách, 
ktoré sú obzvlášť aktívne využívané 
a považované za užitočné počas schôdzí 
výborov, a keďže informačný bulletin 
výboru, Péti Journal, odoberá značný počet 
odberateľov, v súčasnosti je ich 1 500;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže v tejto súvislosti Výbor pre 
petície pracuje v súčinnosti s príslušnými 
útvarmi Európskeho parlamentu na vývoji 
nového viacjazyčného internetového 
portálu, ktorý má nahradiť predošlý, 
obmedzenejší elektronický nástroj na 
podávanie petícií, ktorý sa nachádzal na 
internetovej stránke Europarl; a keďže má 
tento nový portál zabezpečiť väčšiu 
efektivitu administratívy a zároveň zvýšiť 
transparentnosť petičného postupu, z čoho 
budú mať úžitok predkladatelia petícií 
a poslanci Európskeho parlamentu, ako aj 
široká verejnosť;

N. keďže v tejto súvislosti Výbor pre 
petície pracuje v súčinnosti s príslušnými 
útvarmi Európskeho parlamentu na vývoji 
nového viacjazyčného internetového 
portálu, ktorý má nahradiť predošlý, 
obmedzenejší elektronický nástroj na 
podávanie petícií, ktorý sa nachádzal na 
internetovej stránke Europarl; keďže má 
tento nový portál zabezpečiť väčšiu 
efektivitu administratívy a zároveň zvýšiť 
transparentnosť petičného postupu, z čoho 
budú mať úžitok predkladatelia petícií 
a poslanci Európskeho parlamentu, ako aj 
široká verejnosť; a keďže jeho spustenie 
v tomto legislatívnom období je rozhodne 
pozoruhodným prínosom pre podporu 
európskeho občianstva, v súlade 
s inštitucionálnymi cieľmi roku 2013 ako 
Roku európskeho občana;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže v tejto súvislosti Výbor pre 
petície pracuje v súčinnosti s príslušnými 
útvarmi Európskeho parlamentu na vývoji 
nového viacjazyčného internetového 
portálu, ktorý má nahradiť predošlý, 
obmedzenejší elektronický nástroj na 
podávanie petícií, ktorý sa nachádzal na 
internetovej stránke Europarl; a keďže má 
tento nový portál zabezpečiť väčšiu 
efektivitu administratívy a zároveň zvýšiť 
transparentnosť petičného postupu, z čoho 
budú mať úžitok predkladatelia petícií 

N. keďže v tejto súvislosti Výbor pre 
petície pracuje v súčinnosti s príslušnými 
útvarmi Európskeho parlamentu na vývoji 
nového viacjazyčného internetového 
portálu, ktorý má nahradiť predošlý, 
obmedzenejší elektronický nástroj na 
podávanie petícií, ktorý sa nachádzal na 
internetovej stránke Europarl; a keďže má 
tento nový portál zabezpečiť väčšiu 
efektivitu administratívy a zároveň zvýšiť 
transparentnosť a interaktivitu petičného 
postupu, z čoho budú mať úžitok 
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a poslanci Európskeho parlamentu, ako aj 
široká verejnosť;

predkladatelia petícií a poslanci 
Európskeho parlamentu, ako aj široká 
verejnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže v tejto súvislosti pripomína 
stanovisko, ktoré zaujal na základe 
výročnej správy z roku 2012, ktorej 
zámerom bolo vytvoriť efektívnejší, 
transparentnejší a nestrannejší petičný 
postup, a zároveň zachovať účastnícke 
práva členov Výboru pre petície tak, aby 
vybavovanie petícií obstálo v súdnom 
preskúmaní aj na procesnej úrovni;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže vyšetrovacie návštevy týkajúce sa 
preverovaných petícií, ktoré Výbor pre 
petície môže občas uskutočniť v súvislosti 
s otázkami, ktorým prikladá osobitný 
význam, majú nesmierne cennú úlohu, 
a keďže je potrebné, aby boli správy 
z týchto návštev nanajvýš dôveryhodné; 
pripomína, že sa v roku 2013 konali 

R. keďže vyšetrovacie návštevy týkajúce sa 
preverovaných petícií, ktoré Výbor pre 
petície pravidelne uskutočňuje v súvislosti 
s otázkami, ktorým prikladá osobitný 
význam, majú nesmierne cennú úlohu, 
a keďže je potrebné, aby boli správy 
z týchto návštev nanajvýš kvalitné, 
dôveryhodné a v dôvernej spolupráci viedli 
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návštevy Španielska (dvakrát), Poľska, 
Dánska a Grécka; keďže väčšia pružnosť 
praktických aspektov týchto misií, najmä 
pokiaľ ide o to, v ktorých týždňoch sa 
môžu konať, by prispeli k ešte vyššej 
úspešnosti týchto misií, najmä pokiaľ ide 
o dostupnosť poslancov a zníženie rizika 
zrušenia účasti;

k želanému konsenzu medzi účastníkmi;
pripomína, že sa v roku 2013 konali 
návštevy Španielska (dvakrát), Poľska, 
Dánska a Grécka; keďže väčšia pružnosť 
praktických aspektov týchto misií, najmä 
pokiaľ ide o to, v ktorých týždňoch sa 
môžu konať, by prispeli k ešte vyššej 
úspešnosti týchto misií, najmä pokiaľ ide 
o dostupnosť poslancov a zníženie rizika 
zrušenia účasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

V. keďže Výbor pre petície sa v priebehu 
rokov stal užitočným a transparentným 
nástrojom v službách občanov 
a obyvateľov EÚ, ktorý zabezpečuje 
demokratickú kontrolu mnohých aspektov 
činnosti Európskej únie, najmä pokiaľ ide 
o vykonávanie právnych predpisov EÚ 
vnútroštátnymi orgánmi; a keďže môže na 
základe doručených petícií ďalej prispievať 
k zlepšeniu budúcich právnych predpisov 
EÚ tým že bude upozorňovať na 
ponaučenia získané z obsahu doručených 
petícií;

V. keďže Výbor pre petície má 
v úmysle byť užitočným a transparentným 
nástrojom v službách občanov 
a obyvateľov EÚ, ktorý zabezpečuje 
demokratickú kontrolu mnohých aspektov 
činnosti Európskej únie, najmä pokiaľ ide 
o vykonávanie právnych predpisov EÚ 
vnútroštátnymi orgánmi; a keďže môže na 
základe doručených petícií ďalej prispievať 
k zlepšeniu budúcich právnych predpisov 
EÚ tým že bude upozorňovať na 
ponaučenia získané z obsahu doručených 
petícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie V

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V. keďže Výbor pre petície sa v priebehu 
rokov stal užitočným a transparentným 
nástrojom v službách občanov 
a obyvateľov EÚ, ktorý zabezpečuje 
demokratickú kontrolu mnohých aspektov 
činnosti Európskej únie, najmä pokiaľ ide 
o vykonávanie právnych predpisov EÚ 
vnútroštátnymi orgánmi; a keďže môže na 
základe doručených petícií ďalej prispievať 
k zlepšeniu budúcich právnych predpisov 
EÚ tým že bude upozorňovať na 
ponaučenia získané z obsahu doručených 
petícií;

V. keďže Výbor pre petície sa v priebehu 
rokov stal užitočným a transparentným 
nástrojom v službách občanov 
a obyvateľov EÚ, ktorý zabezpečuje 
demokratickú kontrolu mnohých aspektov 
činnosti Európskej únie, najmä pokiaľ ide 
o vykonávanie právnych predpisov EÚ 
vnútroštátnymi orgánmi; a keďže môže na 
základe doručených petícií ďalej prispievať
na jednej strane k jednotnejšiemu a lepšie 
koordinovanému uplatňovaniu právnych 
predpisov EÚ a na druhej strane
k zlepšeniu budúcich právnych predpisov 
EÚ tým že bude upozorňovať na 
ponaučenia získané z obsahu doručených 
petícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva významnú a zásadnú úlohu, 
ktorú Výbor pre petície zohráva pri 
obhajobe a podpore práv občanov 
a obyvateľov EÚ a zabezpečuje tak, aby sa 
prostredníctvom petičného postupu vždy, 
keď je to možné, výraznejšie vzali na 
vedomie obavy predkladateľov petícií 
a vyriešili sa ich legitímne pocity 
nespokojnosti;

1. uznáva významnú a zásadnú úlohu, 
ktorú Výbor pre petície zohráva pri 
obhajobe a podpore práv občanov 
a obyvateľov EÚ a zabezpečuje tak, aby sa 
prostredníctvom petičného postupu vždy, 
keď je to možné, výraznejšie vzali na 
vedomie obavy predkladateľov petícií 
a vyriešili sa ich legitímne pocity 
nespokojnosti v primeranom časovom 
rámci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že úsporné opatrenia, ktoré 
EÚ zaviedla v členských štátoch, 
v nebývalej miere obmedzujú 
uplatňovanie základných práv európskych 
občanov, najmä pokiaľ ide o právo na 
potravu, zdravotnú starostlivosť, 
vzdelávanie a bývanie; domnieva sa že je 
naliehavo potrebné zvýšiť účasť občanov 
na rozhodovacom procese EÚ s cieľom 
posilniť jej legitimitu a zodpovednosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 2 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je odhodlaný zvýšiť efektívnosť, 
transparentnosť a nestrannosť petičného 
procesu, a zároveň zachovať účastnícke 
práva členov Výboru pre petície, aby 
vybavovanie petícií obstálo v súdnom 
preskúmaní aj na procesnej úrovni;

2. je odhodlaný zvýšiť efektívnosť, 
transparentnosť a nestrannosť petičného procesu, 
a zároveň zachovať účastnícke práva členov
Výboru pre petície; zdôrazňuje, že vo svetle stále 
výraznejšieho zvyšovania počtu petícií prijatých 
ročne existuje naliehavá potreba viacerých 
zamestnancov a technologického vybavenia na 
sekretariáte na zabezpečenie hladkého procesu 
vybavovania petícií; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že Výbor pre petície 
rovnako, ako iné inštitúcie a orgány, akými 
sú vyšetrovacie výbory, európska 
iniciatíva občanov a európsky 
ombudsman, zohráva nezávislú a jasne 
vymedzenú úlohu ako kontaktné miesto, na 
ktoré sa môže ktorýkoľvek občan obrátiť;

3. zdôrazňuje, že Výbor pre petície 
rovnako, ako iné inštitúcie a orgány, akými 
sú vyšetrovacie výbory a európsky 
ombudsman, zohráva nezávislú a jasne 
vymedzenú úlohu ako kontaktné miesto, na 
ktoré sa môže ktorýkoľvek občan obrátiť; 
zdôrazňuje, že tieto orgány spolu 
s európskou iniciatívou občanov sú 
základnými nástrojmi demokratickej EÚ 
a tvorby európskeho demosu, a preto sa 
musí zaručiť riadny prístup k nim a ich 
spoľahlivé fungovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že Výbor pre petície 
rovnako, ako iné inštitúcie a orgány, akými 
sú vyšetrovacie výbory, európska iniciatíva 
občanov a európsky ombudsman, zohráva
nezávislú a jasne vymedzenú úlohu ako 
kontaktné miesto, na ktoré sa môže 
ktorýkoľvek občan obrátiť;

3. zdôrazňuje, že Výbor pre petície 
rovnako, ako iné inštitúcie a orgány, akými 
sú vyšetrovacie výbory, európska iniciatíva 
občanov a európsky ombudsman, môže
zohrávať nezávislú a jasne vymedzenú 
úlohu ako kontaktné miesto, na ktoré sa 
môže ktorýkoľvek občan obrátiť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína rozhodujúci význam krokov 
Európskej komisie v účinnom riešení 
dôležitých vecí, na ktoré upozorňujú 
petície; je znepokojený súčasnou 
tendenciou Komisie spomaľovať 
vyšetrovanie podstaty mnohých petícií 
výlučne na základe procesných dôvodov; 
zdôrazňuje význam transparentnosti 
týchto procesov a riadny prístup verejnosti 
k príslušným dokumentom a informáciám 
súvisiacim s prípadmi; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
chýba iniciatívne monitorovanie a včasné 
preventívne nápravné opatrenia zo strany 
Komisie, aj keď sú k dispozícii podložené 
dôkazy, že určité plánované a uverejnené 
projekty môžu byť porušením právnych 
predpisov EÚ; nesúhlasí s opakovanými 
návrhmi na uzavretie mnohých spisov 
súvisiacich s petíciami bez riadnych 
výsledkov ich skúmania a je presvedčený, 
že to nie je v súlade s podstatou hlavnej 
úlohy Komisie ako ochrankyne zmlúv; 
vyzýva na ešte starostlivejšiu pozornosť 
a následné kroky vo veciach nastolených 
predkladateľmi petícií, najmä v tých, 
ktoré zahŕňajú možné porušenie 



AM\1017554SK.doc 19/45 PE528.021v03-00

SK

európskych právnych predpisov samotnou 
Komisiou, ako napríklad v oblasti 
prístupu verejnosti k dokumentom, ktorý 
je zaručený Aarhuským dohovorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pozoruje tematickú rozmanitosť petícií 
občanov, medzi nimi základné práva, 
vnútorný trh, právo v oblasti životného 
prostredia, otázky verejného zdravia, 
ochrana dieťaťa, doprava a výstavba, 
španielsky zákon o ochrane pobrežia, nové 
nariadenie o dobrej správe vecí verejných, 
osoby so zdravotným postihnutím, verejný 
prístup k dokumentom, Európske školy, 
fiškálna únia, oceliarsky priemysel 
a mnohé iné;

5. pozoruje tematickú rozmanitosť petícií 
občanov, medzi nimi základné práva, 
vnútorný trh, právo v oblasti životného 
prostredia, otázky verejného zdravia, 
ochrana dieťaťa, doprava a výstavba, 
španielsky zákon o ochrane pobrežia, nové 
nariadenie o dobrej správe vecí verejných, 
osoby so zdravotným postihnutím, verejný 
prístup k dokumentom, Európske školy, 
fiškálna únia, oceliarsky priemysel, práva 
zvierat a mnohé iné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pozoruje tematickú rozmanitosť petícií 
občanov, medzi nimi základné práva, 
vnútorný trh, právo v oblasti životného 
prostredia, otázky verejného zdravia, 
ochrana dieťaťa, doprava a výstavba, 
španielsky zákon o ochrane pobrežia, nové 
nariadenie o dobrej správe vecí verejných, 

5. pozoruje tematickú rozmanitosť petícií 
občanov, medzi nimi základné práva, 
vnútorný trh, právo v oblasti životného 
prostredia, otázky verejného zdravia, 
ochrana dieťaťa, doprava a výstavba, 
španielsky zákon o ochrane pobrežia, nové 
nariadenie o dobrej správe vecí verejných, 
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osoby so zdravotným postihnutím, verejný 
prístup k dokumentom, Európske školy, 
fiškálna únia, oceliarsky priemysel 
a mnohé iné;

osoby so zdravotným postihnutím, 
diskriminácia na základe veku verejný 
prístup k dokumentom, Európske školy, 
fiškálna únia, oceliarsky priemysel 
a mnohé iné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. nazdáva sa, že petície, ktoré možno 
zaradiť do uvedených tematických oblastí, 
sú živým dôkazom toho, že stále dochádza 
k častému a rozsiahlemu výskytu situácií 
nesprávnej transpozície alebo uplatňovania 
právnych predpisov;

6. nazdáva sa, že petície, ktoré možno 
zaradiť do uvedených tematických oblastí, 
sú živým dôkazom toho, že stále dochádza 
k častému a rozsiahlemu výskytu situácií 
neuspokojivej transpozície právnych 
predpisov EÚ alebo nesprávneho
uplatňovania právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. považuje za dôležité zlepšovať 
spoluprácu s parlamentmi a vládami 
členských štátov založenú na 
obojstrannosti a v prípade potreby 
nabádať orgány členských štátov, aby plne 
transparentným spôsobom transponovali 
a vykonávali právne predpisy EÚ; 
zdôrazňuje význam spolupráce medzi 
Komisiou a členskými štátmi a vyjadruje 
poľutovanie nad nedbalosťou niektorých 
členských štátov, pokiaľ ide o transpozíciu 
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a presadzovanie európskych právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína, že Výbor pre petície stále 
považuje za prípustné petície týkajúce sa 
zásad a obsahu Charty základných práv 
Európskej únie a vykonáva šetrenie 
skutkovej podstaty každého prípadu,
pripomína tiež, že Európska komisia sa 
často ocitá v situácii, že nemôže z dôvodu 
existencie článku 51 charty konať, keď ju 
o to výbor požiada; zdôrazňuje skutočnosť, 
že očakávania občanov zďaleka presahujú 
to, čo striktne ustanovujú právne 
ustanovenia charty;

7. pripomína, že Výbor pre petície stále 
považuje za prípustné petície týkajúce sa 
zásad a obsahu Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a Charty základných práv 
Európskej únie, ktorá je jej súčasťou,
a vykonáva šetrenie skutkovej podstaty 
každého prípadu; pripomína tiež, že 
Európska komisia sa často ocitá v situácii, 
že nemôže z dôvodu existencie článku 51 
charty konať, keď ju o to výbor požiada; 
zdôrazňuje skutočnosť, že očakávania 
občanov zďaleka presahujú to, čo striktne 
ustanovujú právne ustanovenia charty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. berie na vedomie mieru pozornosti, 
ktorá sa venovala niektorým hlavným 
petíciám týkajúcim sa návrhu na 
vybudovanie nového letiska Notre Dame-
des-Landes, neďaleko Nantes; potvrdzuje, 
že bol od predkladateľov doručený 
významný počet príspevkov od 
predkladateľov, ktorí sa vyslovili proti 

9. berie na vedomie mieru pozornosti, ktorá sa 
venovala niektorým hlavným petíciám 
týkajúcim sa návrhu na vybudovanie nového 
letiska Notre Dame-des-Landes, neďaleko 
Nantes; potvrdzuje, že bol od predkladateľov 
doručený významný počet príspevkov od 
predkladateľov, ktorí sa vyslovili proti tomuto 
návrhu z environmentálnych dôvodov, a že 
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tomuto návrhu z environmentálnych 
dôvodov, a že bola doručená významná 
petícia aj od zástancov tohto projektu, čo 
dalo podnet na živú diskusiu vo výbore, na 
ktorej sa spolu s hlavnými autormi petície 
zúčastnili aj francúzske orgány a generálny 
riaditeľ pre životné prostredie z Európskej 
komisie; nazdáva sa tiež, že takéto seriózne 
diskusie nielen zvyšujú povedomie 
verejnosti a umožňujú občanom aktívne 
a legitímne sa do procesu zapojiť, ale tiež 
umožňujú, aby sa viaceré kontroverzné 
otázky súvisiace s projektom objasnili 
a aby sa určili možnosti nápravy, ktoré 
budú v plnom súlade s právnymi 
predpismi, ktoré sa v týchto prípadoch 
majú uplatňovať;

bola doručená významná petícia aj od 
zástancov tohto projektu, čo dalo podnet na 
živú diskusiu vo výbore, na ktorej sa spolu 
s hlavnými autormi petície zúčastnili aj 
francúzske orgány a generálny riaditeľ pre 
životné prostredie z Európskej komisie; 
nazdáva sa tiež, že takéto seriózne diskusie 
nielen zvyšujú povedomie verejnosti 
a umožňujú občanom aktívne a legitímne sa 
do procesu zapojiť, ale tiež umožňujú, aby sa 
viaceré kontroverzné otázky súvisiace 
s projektom, ktorý je pravdepodobne 
v rozpore s právom EÚ, objasnili a aby sa 
určili možnosti nápravy, ktoré budú v plnom 
súlade s európskymi právnymi predpismi, 
ktoré sa v týchto prípadoch majú uplatňovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. uznáva, že v roku 2013 mnohí 
predkladatelia petícií vyjadrili svoje 
znepokojenie nad zjavnou 
nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza
v istých členských štátoch EÚ, pokiaľ ide 
o správne a justičné konania týkajúce sa 
rozluky a rozvodu rodičov a následného 
zverenia detí do opatrovníctva; v tejto 
súvislosti konštatuje v prípade párov 
s rozličnou štátnou príslušnosťou 
tendenciu diskriminovať na základe štátnej 
príslušnosti toho partnera, ktorý nie je 
štátnym príslušníkom členského štátu, 
v ktorom prebieha konanie, v prospech 
rodiča z príslušného členského štátu, čo má 
vážne a často veľmi negatívne 
a dramatické dosahy na práva dieťaťa; 
poznamenáva, že Výbor pre petície 

10. uznáva, že v roku 2013 mnohí 
predkladatelia petícií vyjadrili svoje 
znepokojenie nad zjavnou 
nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza
v Dánsku, pokiaľ ide o správne a justičné 
konania týkajúce sa rozluky a rozvodu 
rodičov a následného zverenia detí do 
opatrovníctva; v tejto súvislosti konštatuje,
že v prípade párov s rozličnou štátnou 
príslušnosťou existuje tendencia
diskriminovať na základe štátnej 
príslušnosti toho partnera, ktorý nie je 
štátnym príslušníkom členského štátu, 
v ktorom prebieha konanie, v prospech 
rodiča z príslušného členského štátu, čo má 
vážne a často veľmi negatívne 
a dramatické dosahy na práva dieťaťa; 
v tejto súvislosti si všíma závažné 



AM\1017554SK.doc 23/45 PE528.021v03-00

SK

podnikol vyšetrovaciu návštevu Dánska, 
aby prešetril takéto sťažnosti priamo na 
mieste, kde sa situácia zdá byť obzvlášť 
naliehavá, ale boli zaznamenané prípady 
aj v iných krajinách, najmä v Nemecku, 
Francúzsku a Spojenom kráľovstve;

porušenia základných práv aj 
predkladateľov petícií aj detí;
poznamenáva, že Výbor pre petície 
podnikol vyšetrovaciu návštevu Dánska, 
aby prešetril takéto sťažnosti priamo na 
mieste, kde sa situácia zdá byť obzvlášť 
naliehavá; poznamenáva, že niektoré
prípady boli zaznamenané aj v iných 
krajinách, najmä v Nemecku, Francúzsku 
a Spojenom kráľovstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. uznáva, že v roku 2013 mnohí 
predkladatelia petícií vyjadrili svoje 
znepokojenie nad zjavnou 
nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza 
v istých členských štátoch EÚ, pokiaľ ide 
o správne a justičné konania týkajúce sa 
rozluky a rozvodu rodičov a následného 
zverenia detí do opatrovníctva; v tejto 
súvislosti konštatuje v prípade párov 
s rozličnou štátnou príslušnosťou tendenciu 
diskriminovať na základe štátnej 
príslušnosti toho partnera, ktorý nie je 
štátnym príslušníkom členského štátu, 
v ktorom prebieha konanie, v prospech 
rodiča z príslušného členského štátu, čo má 
vážne a často veľmi negatívne 
a dramatické dosahy na práva dieťaťa; 
poznamenáva, že Výbor pre petície 
podnikol vyšetrovaciu návštevu Dánska, 
aby prešetril takéto sťažnosti priamo na 
mieste, kde sa situácia zdá byť obzvlášť 
naliehavá, ale boli zaznamenané prípady aj 
v iných krajinách, najmä v Nemecku, 

10. uznáva, že v roku 2013 mnohí 
predkladatelia petícií vyjadrili svoje 
znepokojenie nad zjavnou 
nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza 
v istých členských štátoch EÚ, pokiaľ ide 
o správne a justičné konania týkajúce sa 
rozluky a rozvodu rodičov a následného 
zverenia detí do opatrovníctva; v tejto 
súvislosti konštatuje v prípade párov 
s rozličnou štátnou príslušnosťou tendenciu 
diskriminovať na základe štátnej 
príslušnosti toho partnera, ktorý nie je 
štátnym príslušníkom členského štátu, 
v ktorom prebieha konanie, v prospech 
rodiča z príslušného členského štátu, čo má 
vážne a často veľmi negatívne 
a dramatické dosahy na práva dieťaťa; 
poznamenáva, že Výbor pre petície 
podnikol vyšetrovaciu návštevu Dánska, 
aby prešetril takéto sťažnosti priamo na 
mieste, kde sa situácia zdá byť obzvlášť 
naliehavá, ale boli zaznamenané prípady aj 
v iných krajinách, najmä v Nemecku, 
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Francúzsku a Spojenom kráľovstve; (najmä prípady týkajúce sa činnosti 
nemeckého úradu starostlivosti o mládež 
Jugendamt) Francúzsku a Spojenom 
kráľovstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína vyšetrovanie uskutočnené 
na základe doručených petícií týkajúcich 
sa následkov plynúcich z nedostatočného 
vykonávania rámcovej smernice o odpade, 
ako aj správu, ktorú bola na túto tému 
prijatá; berie na vedomie závery 
a odporúčania prijaté v roku 2013 
v dôsledku návštev Talianska – región 
Campania a Lazio, kde bolo predložených 
množstvo návrhov týkajúcich sa absencie 
riadneho rozhodovania vo veci skládok 
a ich vplyvu na miestne obyvateľstvo, 
a zároveň berie na vedomie intenzívnu 
vyšetrovaciu návštevu Grécka, ktorá sa 
uskutočnila na jeseň 2013 v rovnakej veci 
a ktorá upozornila na nedostatky 
v uplatňovaní tejto dôležitej smernice, ako 
aj na dôsledky pre zdravie obyvateľstva 
v istých oblastiach Grécka;

11. pripomína vyšetrovanie uskutočnené na 
základe doručených petícií týkajúcich sa 
následkov plynúcich z nedostatočného 
vykonávania rámcovej smernice 
o odpadoch počas celého legislatívneho 
obdobia, ako aj správu, ktorú bola na túto 
tému prijatá; berie na vedomie závery 
a odporúčania prijaté v roku 2013 
v dôsledku návštev Talianska – región 
Campania a Lazio, kde bolo predložených 
množstvo návrhov týkajúcich sa absencie 
riadneho rozhodovania vo veci skládok 
a ich vplyvu na miestne obyvateľstvo; 
prízvukuje, že situácia v obidvoch 
regiónoch ešte zďaleka nie je vyriešená, 
keďže o petíciách sa neskôr diskutovalo, 
najmä čo sa týka pretrvávania toxických 
požiarov spôsobených priemyselným 
odpadom so silnými znečisťujúcimi 
účinkami v niektorých oblastiach miest 
Campania a Lazio z dôvodu nedostatku 
transparentnosti plánovania 
a inštitucionálneho riadenia počas 
posledných mesiacov po naplánovanom 
zatvorení podzemnej skládky Malagrotta, 
ktorá je teraz predmetom vyšetrovania na 
vysokej úrovni; zároveň berie na vedomie 
intenzívnu vyšetrovaciu návštevu Grécka, 
ktorá sa uskutočnila na jeseň 2013 
v rovnakej veci a ktorá upozornila na 
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nedostatky v uplatňovaní príslušných 
smerníc o odpadoch, nedostatočný pokrok 
v oblasti odpadového hospodárstva, čo sa 
týka plánov a systémov na vyšších 
úrovniach hierarchie odpadového 
hospodárstva, ako aj na dôsledky pre 
zdravie obyvateľstva v istých oblastiach 
Grécka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína vyšetrovanie uskutočnené na 
základe doručených petícií týkajúcich sa 
následkov plynúcich z nedostatočného 
vykonávania rámcovej smernice o odpade, 
ako aj správu, ktorú bola na túto tému 
prijatá; berie na vedomie závery 
a odporúčania prijaté v roku 2013 
v dôsledku návštev Talianska – región 
Campania a Lazio, kde bolo predložených 
množstvo návrhov týkajúcich sa absencie 
riadneho rozhodovania vo veci skládok 
a ich vplyvu na miestne obyvateľstvo, 
a zároveň berie na vedomie intenzívnu 
vyšetrovaciu návštevu Grécka, ktorá sa 
uskutočnila na jeseň 2013 v rovnakej veci 
a ktorá upozornila na nedostatky 
v uplatňovaní tejto dôležitej smernice, ako 
aj na dôsledky pre zdravie obyvateľstva 
v istých oblastiach Grécka;

11. pripomína vyšetrovanie uskutočnené na 
základe doručených petícií týkajúcich sa 
následkov plynúcich z nedostatočného 
vykonávania rámcovej smernice o odpade, 
ako aj správu, ktorú bola na túto tému prijatá; 
berie na vedomie závery a odporúčania 
prijaté v roku 2013 v dôsledku návštev 
Talianska – región Campania a Lazio, kde 
bolo predložených množstvo návrhov 
týkajúcich sa absencie riadneho 
rozhodovania vo veci skládok a ich vplyvu na 
miestne obyvateľstvo, a zároveň berie na 
vedomie intenzívnu vyšetrovaciu 
návštevu Grécka, ktorá sa uskutočnila na 
jeseň 2013 v rovnakej veci a ktorá upozornila 
na nedostatky v uplatňovaní tejto dôležitej 
smernice, ako aj na dôsledky pre zdravie 
obyvateľstva v istých oblastiach Grécka; 
konštatuje, že nedávno boli predložené 
ďalšie petície na tému nedostatkov 
v odpadovom hospodárstve, týkajúce sa 
ďalších členských štátov, a to najmä 
regiónu Valencia v Španielsku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. berie na vedomie správu z vyšetrovacej 
misie v Poľsku o navrhovanej povrchovej 
bani v Dolnom Sliezsku; víta tiež 
intenzívne rozpravy, ktoré sa pri tejto 
príležitosti viedli s predkladateľmi petície 
a vnútroštátnymi orgánmi v súvislosti 
s možným preskúmaním a využívaním 
zásob bridlicového plynu, čo je otázka, 
ktorá bola témou semináru, ktorý výbor 
usporiadal už v roku 2012;

12. berie na vedomie správu z vyšetrovacej 
misie v Poľsku o navrhovanej povrchovej 
bani v Dolnom Sliezsku po tom, ako 
poľské orgány odmietli uznať výsledky 
právne záväzného referenda zo septembra 
2009, v ktorom sa občania postavili proti 
projektu; v súvisiacich petíciách občania 
vyjadrili obavy, že navrhovaný spôsob 
prieskumu je porušením zásad EÚ 
týkajúcich sa znižovania objemu emisií 
CO2 a ochrany prírodného prostredia; víta 
tiež intenzívne rozpravy, ktoré sa
uskutočnili po prvýkrát, s predkladateľmi 
petície a vnútroštátnymi orgánmi 
v súvislosti s možným preskúmaním 
a využívaním zásob bridlicového plynu, čo 
je otázka, ktorá bola témou semináru, ktorý 
výbor usporiadal už v roku 2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje veľmi konštruktívnu prácu, 
ktorú odviedol celý výbor v súvislosti 
s doručenými petíciami, ktoré sa týkajú 
španielskeho zákona o správe pobrežia 
(Ley de Costas), či už ide o výsledky 
a závery vyšetrovacej misie 
alebo spoluprácu s predkladateľmi petícií 
i s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi; 
pripomína, že výbor zriadil osobitnú ad-
hoc pracovnú skupinu, ktorá mala 

13. zdôrazňuje konštruktívnu prácu, ktorú 
odviedol celý výbor v súvislosti 
s doručenými petíciami, ktoré sa týkajú 
španielskeho zákona o správe pobrežia 
(Ley de Costas), či už ide o výsledky 
a závery vyšetrovacej misie 
alebo spoluprácu s predkladateľmi petícií 
i s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi; 
pripomína, že výbor zriadil osobitnú ad-
hoc pracovnú skupinu, ktorá mala 
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podrobnejšie preskúmať túto komplexnú 
otázku a zabezpečiť prepojenie medzi 
veľmi veľkým množstvom dotknutých 
predkladateľov petície; uznáva 
skutočnosť, že hoci sa v prospech 
predkladateľov petície dosiahol istý 
pokrok v nových právnych predpisoch, 
ktoré prijal španielsky parlament, zostáva 
ešte niekoľko nevyriešených problémov, 
a to v oblasti vlastníckych práv a v oblasti 
ochrany životného prostredia, pričom 
niektoré z nich boli predložené 
španielskemu ústavnému súdu; žiada 
Komisiu, aby naďalej túto situáciu aktívne 
sledovala;

podrobnejšie preskúmať túto komplexnú 
otázku a zabezpečiť prepojenie medzi 
veľmi veľkým množstvom dotknutých 
predkladateľov petície; zdôrazňuje potrebu 
účinne regulovať ochranu pobrežia, ale 
konštatuje, že pobrežný zákon nie je 
v súlade so sledovanými cieľmi, pretože 
má vplyv na historické dedičstvo 
a tradičné spoločenstvá a trestá 
obyvateľov pobrežných dedín, ktorí vždy 
žili vo vzájomnej zhode s morom a jeho 
ekosystémami; pripomína, že zostáva ešte 
niekoľko nevyriešených problémov, a to 
v oblasti vlastníckych práv a v oblasti 
ochrany životného prostredia, pričom 
niektoré z nich boli predložené 
španielskemu ústavnému súdu; žiada 
Komisiu, aby naďalej túto situáciu aktívne 
sledovala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 14 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej 
návštevy Galície, ktorá sa konala vo 
februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie 
s predkladateľmi petície a regionálnymi 
orgánmi o otázkach týkajúcich sa 
nedostatku riadnych čističiek odpadových 
vôd v regióne, čo malo vplyv na zdravie 
miestnych ľudí a na hospodársku činnosť 
v istých oblastiach, ktoré boli znečistené 
kalom a odpadom, ktoré obsahovali látky 
ohrozujúce životné prostredie a potenciálne 
aj pokračovanie produkcie morských 
plodov v istých oblastiach; uznáva, že 
orgány sa zaviazali k tomu, že vyvinú 
väčšie úsilie v snahe nájsť riešenie na tieto 
otázky, a berie na vedomie, že v meste 

14. víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej 
návštevy Galície, ktorá sa konala vo
februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie 
s predkladateľmi petície a regionálnymi 
orgánmi o otázkach týkajúcich sa 
nedostatku riadnych čističiek odpadových 
vôd v regióne, čo malo vplyv na zdravie 
miestnych ľudí a na hospodársku činnosť 
v istých oblastiach, ktoré boli znečistené 
kalom a odpadom, ktoré obsahovali látky 
ohrozujúce verejné zdravie, životné 
prostredie a potenciálne aj pokračovanie 
produkcie morských plodov v istých 
oblastiach; očakáva, že orgány sa 
definitívne zaviažu k tomu, že vyvinú 
väčšie úsilie v snahe nájsť riešenie na tieto 
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Vigo sa buduje nová čistička odpadových 
vôd;

otázky a že sa vo všetkých dotknutých 
oblastiach účinne uvedú do činnosti 
integrované plány na čistenie odpadových 
vôd a potrebné čistiace zariadenia; 
vyjadruje poľutovanie nad zdĺhavým 
a abnormálnym postupom pri vypracovaní 
návrhu záverov z návštevy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej 
návštevy Galície, ktorá sa konala vo 
februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie 
s predkladateľmi petície a regionálnymi 
orgánmi o otázkach týkajúcich sa 
nedostatku riadnych čističiek odpadových 
vôd v regióne, čo malo vplyv na zdravie 
miestnych ľudí a na hospodársku činnosť 
v istých oblastiach, ktoré boli znečistené 
kalom a odpadom, ktoré obsahovali látky 
ohrozujúce životné prostredie a potenciálne 
aj pokračovanie produkcie morských 
plodov v istých oblastiach; uznáva, že 
orgány sa zaviazali k tomu, že vyvinú 
väčšie úsilie v snahe nájsť riešenie na tieto 
otázky, a berie na vedomie, že v meste 
Vigo sa buduje nová čistička odpadových 
vôd;

14. víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej 
návštevy Galície, ktorá sa konala vo 
februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie 
s predkladateľmi petície a regionálnymi 
orgánmi o otázkach týkajúcich sa 
nedostatku riadnych čističiek odpadových 
vôd v regióne, čo malo vplyv na zdravie 
miestnych ľudí a na hospodársku činnosť 
v istých oblastiach, ktoré boli znečistené 
kalom a odpadom, ktoré obsahovali látky 
ohrozujúce životné prostredie a potenciálne 
aj pokračovanie produkcie morských 
plodov v istých oblastiach; uznáva, že 
orgány sa zaviazali k tomu, že vyvinú 
väčšie úsilie v snahe nájsť riešenie na tieto 
otázky, a berie na vedomie, že v meste 
Vigo sa buduje nová čistička odpadových 
vôd; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že správa dvoch členov 
delegácie o menšinách nebola priložená 
do samotnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Willy Meyer
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej 
návštevy Galície, ktorá sa konala vo 
februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie 
s predkladateľmi petície a regionálnymi 
orgánmi o otázkach týkajúcich sa 
nedostatku riadnych čističiek odpadových 
vôd v regióne, čo malo vplyv na zdravie 
miestnych ľudí a na hospodársku činnosť 
v istých oblastiach, ktoré boli znečistené 
kalom a odpadom, ktoré obsahovali látky 
ohrozujúce životné prostredie a potenciálne 
aj pokračovanie produkcie morských 
plodov v istých oblastiach; uznáva, že 
orgány sa zaviazali k tomu, že vyvinú 
väčšie úsilie v snahe nájsť riešenie na 
tieto otázky, a berie na vedomie, že 
v meste Vigo sa buduje nová čistička 
odpadových vôd;

14. víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej 
návštevy Galície, ktorá sa konala vo 
februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie 
s predkladateľmi petície a regionálnymi 
orgánmi o otázkach týkajúcich sa 
nedostatku riadnych čističiek odpadových 
vôd v regióne, čo malo vplyv na zdravie 
miestnych ľudí a na hospodársku činnosť 
v istých oblastiach, ktoré boli znečistené 
kalom a odpadom, ktoré obsahovali látky 
ohrozujúce životné prostredie a potenciálne 
aj pokračovanie produkcie morských 
plodov v istých oblastiach; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. pripomína, že Výbor pre petície má 
podľa článku 202 ods. 2 právomoc 
predložiť plénu nielen nelegislatívne 
iniciatívne správy o veciach, ktoré sú 
predmetom viacerých petícií, ale 
v naliehavých prípadoch aj krátke 
uznesenia, o ktorých plénum hlasuje, ako 
sa nedávno stalo v prípade oceliarne 
ILVA v meste Taranto; upozorňuje na
základe tohto konkrétneho prípadu na 
výrazné zhoršenie situácie, pokiaľ ide 
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o stav životného prostredia a zdravia 
miestnych obyvateľov, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby využila všetky dostupné 
mechanizmy na okamžité zaistenie 
dodržiavania právnych predpisov EÚ 
o ochrane životného prostredia 
talianskymi orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že pre svoju činnosť na 
konkrétnych záležitostiach je rozhodujúce 
využívať ďalšie formy činnosti, ako 
parlamentné otázky na ústne zodpovedanie 
počas plenárnych zasadnutí; pripomína, že 
ide o priamu formu kontroly ostatných 
inštitúcií a orgánov EÚ zo strany 
Parlamentu; poukazuje na to, že v roku 
2013 využil 9-krát svoje právo predkladať 
otázky, napríklad vo veci zdravotného 
postihnutia, dobrých životných podmienok 
zvierat, nakladania s odpadom a európskej 
iniciatívy občanov;

17. nazdáva sa, že pre svoju činnosť na 
konkrétnych záležitostiach je rozhodujúce 
využívať ďalšie formy činnosti, ako 
parlamentné otázky na ústne zodpovedanie 
počas plenárnych zasadnutí; pripomína, že ide 
o priamu formu kontroly ostatných inštitúcií 
a orgánov EÚ zo strany Parlamentu; 
poukazuje na to, že v roku 2013 využil 9-krát 
svoje právo predkladať otázky, napríklad vo 
veci zdravotného postihnutia, dobrých 
životných podmienok zvierat, nakladania 
s odpadom a európskej iniciatívy občanov; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 
niektoré predložené iniciatívne návrhy 
výboru musia čakať na prerokovanie 
plenárnym zhromaždením niekoľko 
mesiacov, čím sa bráni možnosti vyjadrenia 
a priamej odpovede Komisie na opakujúce 
sa obavy občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Návrh uznesenia
Odsek 19 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že pre predkladateľov petícií 
zostávajú otázky životného prostredia 
prioritou, čo vlastne poukazuje na 
skutočnosť, že členské štáty v tejto oblasti 
stále zaostávajú; pozoruje, že mnohé 
z petícií sa zameriavajú na verejné zdravie, 
napr. nakladanie s odpadom, bezpečnosť 
vôd, jadrová energia a chránené živočíchy; 
poukazuje na to, že mnohé petície sa 
zaoberajú novými a nadchádzajúcimi 
projektmi, ktoré zvyšujú riziko vplyvu na 
vyššie uvedené oblasti; pripomína, že hoci
sa členské štáty usilujú riešiť tieto situácie, 
je zjavné, že udržateľné riešenie ešte stále 
nie je v dohľade;

19. uznáva, že pre predkladateľov petícií 
zostávajú otázky životného prostredia 
prioritou, čo vlastne poukazuje na skutočnosť, 
že členské štáty v tejto oblasti stále zaostávajú; 
pozoruje, že mnohé z petícií sa zameriavajú na 
verejné zdravie, napr. nakladanie s odpadom, 
bezpečnosť vôd, jadrová energia a chránené 
živočíchy; poukazuje na to, že mnohé petície 
sa zaoberajú novými a nadchádzajúcimi 
projektmi, ktoré zvyšujú riziko vplyvu na 
vyššie uvedené oblasti; zdôrazňuje význam 
riadneho vykonávania posudzovania vplyvov 
na životné prostredie zo strany členských 
štátov vo všetkých ich opatreniach v zmysle 
litery i ducha príslušných ustanovení 
a pripomína, že keď sa členské štáty usilujú 
riešiť tieto situácie, je zjavné, že musia 
nevyhnutne nájsť najudržateľnejšie riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19 a. vyzýva Výbor pre petície, aby 
naďalej skúmal účinky súboru rozhodnutí 
organizácie Equal Rights Trust o výklade 
článku 51 Charty základných práv 
Európskej únie a jeho dôsledky pre petície 
a aby prešetril, akým prekážkam musia 
občania EÚ skutočne čeliť, keď žiadajú 
o predbežné rozhodnutie Súdneho dvora 
Európskej únie s cieľom získať 
spoľahlivý výklad ústredných otázok 
týkajúcich sa európskych právnych 
predpisov v prípadoch predložených 
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vnútroštátnym súdom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že pre predkladateľov petícií 
zostávajú otázky životného prostredia 
prioritou, čo vlastne poukazuje na 
skutočnosť, že členské štáty v tejto oblasti 
stále zaostávajú; pozoruje, že mnohé 
z petícií sa zameriavajú na verejné zdravie, 
napr. nakladanie s odpadom, bezpečnosť 
vôd, jadrová energia a chránené živočíchy; 
poukazuje na to, že mnohé petície sa 
zaoberajú novými a nadchádzajúcimi 
projektmi, ktoré zvyšujú riziko vplyvu na 
vyššie uvedené oblasti;

19. uznáva, že pre predkladateľov petícií 
zostávajú otázky životného prostredia 
prioritou, čo vlastne poukazuje na 
skutočnosť, že členské štáty v tejto oblasti 
stále zaostávajú; pozoruje, že mnohé 
z petícií sa zameriavajú na verejné zdravie, 
napr. nakladanie s odpadom, bezpečnosť 
vôd, jadrová energia a chránené živočíchy; 
poukazuje na to, že mnohé petície sa 
zaoberajú novými a nadchádzajúcimi 
projektmi ťažby bridlicového plynu alebo 
hľadania ropy, ktoré zvyšujú riziko 
vplyvu na vyššie uvedené oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta začatie vykonávania európskej 
iniciatívy občanov 1. apríla 2012, ako aj 
registráciu prvej európskej iniciatívy 
občanov venovanej politikám pre mladých 
Európanov – Fraternity 2020 a nedávnu 
úspešnú európsku iniciatívu občanov 
zaoberajúcu sa právom na vodu; je 
presvedčený, že európska iniciatíva 
občanov je prvým nástrojom nadnárodnej 
účastníckej demokracie a umožní občanom 
aktívne sa zapojiť do vytvárania rámca 
európskych politík a právnych predpisov; 
opätovne potvrdzuje svoj záväzok zapojiť 
sa do organizácie verejných vypočutí 
v záujme úspešných európskych iniciatív 
občanov s aktívnou účasťou všetkých 
príslušných parlamentných výborov; 
zdôrazňuje, že je potrebné pravidelne 
preskúmavať situáciu európskych iniciatív 
občanov s cieľom zlepšiť postup a zároveň 
obmedziť byrokratickú záťaž a iné 
prekážky; 

20. víta začatie vykonávania európskej 
iniciatívy občanov 1. apríla 2012, ako aj 
registráciu prvej európskej iniciatívy 
občanov venovanej politikám pre mladých 
Európanov – Fraternity 2020 a nedávnu 
úspešnú európsku iniciatívu občanov 
zaoberajúcu sa právom na vodu; je 
presvedčený, že európska iniciatíva 
občanov je prvým nástrojom nadnárodnej 
účastníckej demokracie a umožní občanom 
aktívne sa zapojiť do vytvárania rámca 
európskych politík a právnych predpisov; 
opätovne potvrdzuje svoj záväzok zapojiť 
sa do organizácie verejných vypočutí 
v záujme úspešných európskych iniciatív 
občanov s aktívnou účasťou všetkých 
príslušných parlamentných výborov; 
zdôrazňuje, že je potrebné pravidelne 
preskúmavať situáciu európskych iniciatív 
občanov s cieľom zlepšiť postup a zároveň 
obmedziť byrokratickú záťaž a iné 
prekážky; uvedomuje si, že výsledok 
prvého parlamentného vypočutia prvých 
úspešných európskych iniciatív občanov, 
ktoré sa uskutoční v roku 2014, je 
rozhodujúci pre nasadenie vysokých 
procedurálnych noriem a pre očakávania 
občanov v súvislosti s uplatňovaním tohto 
práva v budúcnosti, a zaväzuje sa 
poskytnúť inštitucionálnu prioritu 
zabezpečeniu účinnosti participačného 
procesu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. oceňuje rozhodnutie Komisie vyhlásiť rok 
2013 za Európsky rok občianstva, a tým 
poskytnúť cenné informácie a prehľad 
občanom EÚ o ich právach a demokratických 
nástrojoch, ktoré majú k dispozícii na 
presadzovanie týchto práv; nazdáva sa, že 
Európsky rok občianstva by sa mal využiť na 
rozsiahle šírenie informácií o novej európskej 
iniciatíve občanov, a teda na poskytovanie 
jasných a zrozumiteľných usmernení s cieľom 
znížiť vysokú mieru neprípustnosti 
porovnateľnú s tou, ktorú stále možno nájsť 
v oblasti petícií;

21. oceňuje rozhodnutie Komisie vyhlásiť 
rok 2013 za Európsky rok občianstva, 
a tým poskytnúť cenné informácie 
a prehľad občanom EÚ o ich právach 
a demokratických nástrojoch, ktoré majú 
k dispozícii na presadzovanie týchto práv; 
nazdáva sa, že Európsky rok občianstva by 
sa mal využiť na rozsiahle šírenie 
informácií o novej európskej iniciatíve 
občanov, a teda na poskytovanie jasných 
a zrozumiteľných usmernení s cieľom 
znížiť vysokú mieru neprípustnosti 
porovnateľnú s tou, ktorú stále možno 
nájsť v oblasti petícií; je presvedčený, že 
webový portál pre petície je konkrétnym 
cenným príspevkom Európskeho 
parlamentu k európskemu občianstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22 a. vyzýva Komisiu ako ochrankyňu 
Zmluvy, aby zabezpečila, že sa odstráni 
súčasný problém nedostatočného 
vykonávania práva EÚ zrejmý z počtu 
petícií predložených Európskemu 
parlamentu, čím sa umožní občanom EÚ 
plne využívať svoje práva; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Willy Meyer

Návrh uznesenia
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Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
európski občania pri uplatňovaní svojej 
slobody pohybu naďalej stretávajú 
s častými problémami spôsobenými 
nesprávnym uplatňovaním právnych 
predpisov v oblasti jednotného trhu zo 
strany verejných orgánov;

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
európski občania pri uplatňovaní svojej 
slobody pohybu naďalej stretávajú 
s častými problémami spôsobenými 
nesprávnym uplatňovaním právnych 
predpisov EÚ zo strany verejných orgánov; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že štátni príslušníci niektorých členských 
štátov EÚ nemajú zaručené užívanie 
všetkých práv v súvislosti so slobodou 
pohybu; upozorňuje na skutočnosť, že 
stovky občanov Španielska, Rumunska 
a Bulharska boli deportované z Belgicka, 
keďže tento členský štát sa rozhodol 
odňať im postavenie zákonných 
obyvateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v nedávnej minulosti správy 
z vyšetrovacích misií a ďalšie dokumenty 
neboli preložené do úradných jazykov EÚ, 
najmä do jazykov predkladateľov petícií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zastáva názor, že ombudsman by mal 
byť de facto nezávislý a mať podobné 
postavenie ako sudca; domnieva sa, že 
takéto nezávislé postavenie sa lepšie 
prezentuje verejnosti, keď ombudsman 
nie je evidentne napojený na záujmové 
skupiny; zdôrazňuje význam udržania 
objektívneho a nepolitického profilu 
ombudsmanov do budúcnosti v záujme 
zabezpečenia riadnej ochrany práv 
občanov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Podnadpis pred odsekom 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Nové horizonty a vzťahy s ostatnými 
inštitúciami

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poukazuje na to, že toto konečné 
nelegislatívne uznesenie by mohlo 
priniesť nové návrhy, ako posilniť 
význam činnosti výboru v rámci 
Parlamentu zviditeľniť jeho kontrolnú 
funkciu; vyzýva novo zvolený Výbor pre 
petície, aby vymenoval svojich ročných 
spravodajcov pre hlavné politiky, ktoré sú
hlavným zdrojom záujmu európskych 
predkladateľov petícií; vyzýva ostatné 
parlamentné výbory, aby častejšie žiadali 
Výbor pre petície o stanovisko k správam 
o vykonávaní a k iným nástrojom na 
sledovanie správnej transpozície 
a vykonávania európskych právnych 
predpisov v členských štátoch; zdôrazňuje, 
že aj vzhľadom na stále narastajúce 
množstvo doručených petícií a súvisiace 
úkony je dôležité, aby mal výbor v rámci 
portfólia parlamentných výborov 
postavenie zbavené neutrality; vyzýva 
plénum Európskeho parlamentu, aby 
venovalo viac času rozpravám o petíciách 
európskych občanov a činnosti Výboru pre 
petície;

25. poukazuje na to, že je dôležité posilniť 
význam činnosti výboru v rámci 
Parlamentu zviditeľnením jeho kontrolnej 
funkcie; vyzýva novozvolený Výbor pre
petície, aby vymenoval svojich ročných 
spravodajcov pre hlavné politiky, ktoré sú 
hlavným zdrojom záujmu európskych 
predkladateľov petícií; vyzýva ostatné 
parlamentné výbory, aby častejšie žiadali 
Výbor pre petície o stanovisko k správam 
o vykonávaní a k iným nástrojom na 
sledovanie správnej transpozície 
a vykonávania európskych právnych 
predpisov v členských štátoch a tiež aby 
pri vykonávaní revízie súčasného acquis 
EÚ zohľadňovali pripomienky tohto 
výboru vzhľadom na praktickú odbornosť 
získanú dlhoročným riešením 
konkrétnych prípadov v mnohých 
oblastiach práva EÚ; zdôrazňuje, že aj 
vzhľadom na stále narastajúce množstvo 
doručených petícií a súvisiace úkony je 
dôležité, aby mal výbor v rámci portfólia 
parlamentných výborov postavenie 
zbavené neutrality; vyzýva plénum 
Európskeho parlamentu, aby venovalo viac 
času rozpravám o petíciách európskych 
občanov a činnosti Výboru pre petície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poukazuje na to, že toto konečné 
nelegislatívne uznesenie by mohlo priniesť 
nové návrhy, ako posilniť význam činnosti 
výboru v rámci Parlamentu zviditeľniť 

25. poukazuje na to, že toto konečné 
nelegislatívne uznesenie by mohlo priniesť 
nové návrhy, ako posilniť význam činnosti 
výboru v rámci Parlamentu zviditeľnením 



PE528.021v03-00 38/45 AM\1017554SK.doc

SK

jeho kontrolnú funkciu; vyzýva novo
zvolený Výbor pre petície, aby vymenoval 
svojich ročných spravodajcov pre hlavné 
politiky, ktoré sú hlavným zdrojom záujmu 
európskych predkladateľov petícií; vyzýva 
ostatné parlamentné výbory, aby častejšie 
žiadali Výbor pre petície o stanovisko 
k správam o vykonávaní a k iným 
nástrojom na sledovanie správnej 
transpozície a vykonávania európskych 
právnych predpisov v členských štátoch; 
zdôrazňuje, že aj vzhľadom na stále 
narastajúce množstvo doručených petícií 
a súvisiace úkony je dôležité, aby mal 
výbor v rámci portfólia parlamentných 
výborov postavenie zbavené neutrality; 
vyzýva plénum Európskeho parlamentu, 
aby venovalo viac času rozpravám 
o petíciách európskych občanov a činnosti 
Výboru pre petície;

jeho kontrolnej funkcie; vyzýva 
novozvolený Výbor pre petície, aby 
vymenoval svojich ročných spravodajcov 
pre hlavné politiky, ktoré sú hlavným 
zdrojom záujmu európskych 
predkladateľov petícií 

a aby posilnil svoju spoluprácu s ďalšími 
parlamentnými výbormi systematickým 
pozývaním ich členov (napríklad 
prostredníctvom e-mailu) na tie rokovania 
Výboru pre petície, ktoré sa týkajú ich 
zákonodarnej právomoci; vyzýva ostatné 
parlamentné výbory, aby častejšie žiadali 
Výbor pre petície o stanovisko k správam 
o vykonávaní a k iným nástrojom na 
sledovanie správnej transpozície 
a vykonávania európskych právnych 
predpisov v členských štátoch; zdôrazňuje, 
že aj vzhľadom na stále narastajúce 
množstvo doručených petícií a súvisiace 
úkony je dôležité, aby mal výbor v rámci 
portfólia parlamentných výborov 
postavenie zbavené neutrality; vyzýva 
plénum Európskeho parlamentu, aby 
venovalo viac času rozpravám o petíciách 
európskych občanov a činnosti Výboru pre 
petície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. zdôrazňuje potrebu posilniť spoluprácu 
Výboru pre petície s ostatnými inštitúciami 
a orgánmi EÚ a vnútroštátnymi orgánmi 
v členských štátoch; považuje za dôležité 
posilniť štruktúrovaný dialóg 
a systematickú spoluprácu s členskými 
štátmi, najmä s výbormi pre petície 

26. zdôrazňuje potrebu posilniť spoluprácu 
Výboru pre petície s ostatnými inštitúciami 
a orgánmi EÚ a vnútroštátnymi orgánmi 
v členských štátoch; považuje za dôležité 
posilniť štruktúrovaný dialóg 
a systematickú spoluprácu s členskými 
štátmi, najmä s výbormi pre petície 
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národných parlamentov; vytvorenie 
takéhoto partnerstva umožní tú najlepšiu 
výmenu skúseností a postupov a napokon 
priblíži Európskemu parlamentu obavy 
európskych občanov; víta skutočnosť, že 
írsky parlament Oireachtas zriadil 
Spoločný výbor pre vyšetrovanie, dohľad 
a petície a počas tohto roka nadviazal 
užitočné spojenie s Európskym 
parlamentom s cieľom ponúknuť občanom 
ešte lepšie služby; poznamenáva, že 
parlamenty v ostatných členských štátoch 
v súčasnosti zvažujú vytvorenie výborov 
pre petície alebo podobných orgánov alebo 
že niektoré používajú na vybavovanie 
petícií iné postupy;

národných parlamentov, napríklad 
pravidelnými schôdzami s predsedami 
všetkých vnútroštátnych petičných 
výborov; vytvorenie takéhoto partnerstva 
umožní tú najlepšiu výmenu skúseností 
a postupov, pomôže v petíciách 
systematickejšie a efektívnejšie odkazovať 
na príslušnú úroveň a orgán a napokon 
priblíži Európskemu parlamentu obavy 
európskych občanov; víta skutočnosť, že 
írsky parlament Oireachtas zriadil 
Spoločný výbor pre vyšetrovanie, dohľad 
a petície a počas tohto roka nadviazal 
užitočné spojenie s Európskym 
parlamentom s cieľom ponúknuť občanom 
ešte lepšie služby; poznamenáva, že 
parlamenty v ostatných členských štátoch 
v súčasnosti zvažujú vytvorenie výborov 
pre petície alebo podobných orgánov alebo 
že niektoré používajú na vybavovanie 
petícií iné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby riadne uznala 
úlohu, ktorú petície plnia v monitorovaní 
účinného vykonávania právnych predpisov 
EÚ, keďže petície sú zvyčajne tým 
najvčasnejším ukazovateľom toho, že 
členské štáty vo vykonávaní právnych 
opatrení zaostávajú; vyzýva Európsky
parlament, aby vo svojej medzi 
inštitucionálnej dohode s Komisiou 
odporúčal obmedzenie času na 
odpovedanie na žiadosti výboru a aby 
zároveň priebežné informovanie Výboru 
pre petície o vývoji konaní o neplnení 
povinnosti, ktoré priamo súvisia 

27. vyzýva Komisiu, aby riadne uznala 
úlohu, ktorú petície plnia v monitorovaní 
účinného vykonávania právnych predpisov 
EÚ, keďže petície sú zvyčajne tým 
najvčasnejším ukazovateľom toho, že 
členské štáty vo vykonávaní právnych 
opatrení zaostávajú; vyzýva Európsky 
parlament, aby vo svojej 
medziinštitucionálnej dohode s Komisiou 
odporúčal obmedzenie času na 
odpovedanie na žiadosti výboru a aby 
zároveň priebežne informoval Výbor pre 
petície o vývoji konaní o neplnení 
povinnosti, ktoré priamo súvisia 
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s petíciami; s petíciami, keďže vo všeobecnosti by 
európske inštitúcie mali poskytovať viac 
informácií a byť transparentnejšie vo 
vzťahu k občanom EÚ, ak chcú vyvrátiť 
šíriaci sa názor o nedostatku demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 28 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby 
iniciatívne reagovali na petície súvisiace 
s vykonávaním a presadzovaním 
európskeho práva, a považuje prítomnosť 
a aktívnu spoluprácu zástupcov členských 
štátov na schôdzach Výboru pre petície za 
vrcholne dôležité; je odhodlaný zachovať 
úzku spoluprácu a komunikáciu medzi 
inštitúciami EÚ a občanmi;

28. zdôrazňuje, že užšia spolupráca 
s členskými štátmi je pre prácu Výboru 
pre petície nesmierne dôležitá; nabáda
členské štáty k tomu, aby iniciatívne 
reagovali na petície súvisiace 
s vykonávaním a presadzovaním 
európskeho práva, a považuje prítomnosť 
a aktívnu spoluprácu zástupcov členských 
štátov na schôdzach Výboru pre petície za 
vrcholne dôležité; je odhodlaný zachovať 
úzku spoluprácu a komunikáciu medzi 
inštitúciami EÚ a občanmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva poslancov EP vo Výbore pre 
petície, aby prijali konečné znenie 
interných predpisov s cieľom zabezpečiť 
maximálnu účinnosť a otvorenosť 
činnosti výboru a aby predložili návrhy 

vypúšťa sa
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príslušných zmien Rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu, a tak potvrdili 
svoje nepretržité úsilie o zlepšenie 
pracovných metód v priebehu celého 
siedmeho volebného obdobia; vyzýva 
Výbor pre petície, aby prijal jednoznačné 
lehoty v petičnom procese s cieľom 
urýchliť celý cyklus vybavovania petícií 
v Európskom parlamente a ešte viac 
zvýšiť transparentnosť a demokratickosť 
celého procesu; zdôrazňuje, že takto by sa 
mohol zaviesť vymedzený cyklus 
vybavovania petícií od ich registrácie po 
ich konečné uzavretie v Európskom 
parlamente podľa vzoru lehôt, ktoré sú 
stanovené pre činnosť v procese 
vypracúvania legislatívnych 
a nelegislatívnych dokumentov; 
pripomína, že vyšetrovacie návštevy sú 
jedným z kľúčových investigatívnych 
nástrojov Výboru pre petície, a preto je 
potrebné naliehavo preskúmať príslušné 
predpisy s cieľom umožniť novo zvoleným 
poslancom vykonávať účelné návštevy 
a bezodkladne oznamovať 
predkladateľom petícií a Výboru svoje 
zistenia a odporúčania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Podnadpis pred odsekom 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pracovné metódy vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Margrete Auken
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Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva poslancov EP vo Výbore pre 
petície, aby prijali konečné znenie 
interných predpisov s cieľom zabezpečiť
maximálnu účinnosť a otvorenosť 
činnosti výboru a aby predložili návrhy 
príslušných zmien Rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu, a tak potvrdili 
svoje nepretržité úsilie o zlepšenie 
pracovných metód v priebehu celého 
siedmeho volebného obdobia; vyzýva 
Výbor pre petície, aby prijal jednoznačné 
lehoty v petičnom procese s cieľom 
urýchliť celý cyklus vybavovania petícií 
v Európskom parlamente a ešte viac 
zvýšiť transparentnosť a demokratickosť 
celého procesu; zdôrazňuje, že takto by sa 
mohol zaviesť vymedzený cyklus 
vybavovania petícií od ich registrácie po 
ich konečné uzavretie v Európskom 
parlamente podľa vzoru lehôt, ktoré sú 
stanovené pre činnosť v procese 
vypracúvania legislatívnych 
a nelegislatívnych dokumentov;
pripomína, že vyšetrovacie návštevy sú 
jedným z kľúčových investigatívnych 
nástrojov Výboru pre petície, a preto je 
potrebné naliehavo preskúmať príslušné 
predpisy s cieľom umožniť novo zvoleným
poslancom vykonávať účelné návštevy 
a bezodkladne oznamovať predkladateľom 
petícií a Výboru svoje zistenia 
a odporúčania;

30. pripomína, že vyšetrovacie návštevy sú 
jedným z kľúčových investigatívnych 
nástrojov Výboru pre petície, a preto je 
potrebné naliehavo preskúmať príslušné 
predpisy s cieľom umožniť novozvoleným
poslancom vykonávať účelné návštevy 
a bezodkladne oznamovať predkladateľom 
petícií a Výboru svoje zistenia 
a odporúčania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
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Odsek 30 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva poslancov EP vo Výbore pre 
petície, aby prijali konečné znenie 
interných predpisov s cieľom zabezpečiť 
maximálnu účinnosť a otvorenosť činnosti 
výboru a aby predložili návrhy príslušných 
zmien Rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu, a tak potvrdili svoje 
nepretržité úsilie o zlepšenie pracovných 
metód v priebehu celého siedmeho 
volebného obdobia; vyzýva Výbor pre 
petície, aby prijal jednoznačné lehoty 
v petičnom procese s cieľom urýchliť celý 
cyklus vybavovania petícií v Európskom 
parlamente a ešte viac zvýšiť 
transparentnosť a demokratickosť celého 
procesu; zdôrazňuje, že takto by sa mohol 
zaviesť vymedzený cyklus vybavovania 
petícií od ich registrácie po ich konečné 
uzavretie v Európskom parlamente podľa 
vzoru lehôt, ktoré sú stanovené pre činnosť 
v procese vypracúvania legislatívnych 
a nelegislatívnych dokumentov; pripomína, 
že vyšetrovacie návštevy sú jedným 
z kľúčových investigatívnych nástrojov 
Výboru pre petície, a preto je potrebné 
naliehavo preskúmať príslušné predpisy 
s cieľom umožniť novo zvoleným
poslancom vykonávať účelné návštevy 
a bezodkladne oznamovať predkladateľom 
petícií a Výboru svoje zistenia 
a odporúčania;

30. vyzýva poslancov EP vo Výbore pre 
petície, aby prijali konečné znenie 
interných predpisov s cieľom zabezpečiť 
maximálnu účinnosť a otvorenosť činnosti 
výboru a aby predložili návrhy príslušných 
zmien Rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu, a tak potvrdili svoje 
nepretržité úsilie o zlepšenie pracovných 
metód v priebehu celého siedmeho 
volebného obdobia; vyzýva Výbor pre 
petície, aby prijal jednoznačné lehoty 
v petičnom procese s cieľom urýchliť celý 
cyklus vybavovania petícií v Európskom 
parlamente a ešte viac zvýšiť 
transparentnosť a demokratickosť celého 
procesu; zdôrazňuje, že takto by sa mohol 
zaviesť vymedzený cyklus vybavovania 
petícií od ich registrácie po ich konečné 
uzavretie v Európskom parlamente podľa 
vzoru lehôt, ktoré sú stanovené pre činnosť 
v procese vypracúvania legislatívnych 
a nelegislatívnych dokumentov; domnieva 
sa, že tieto lehoty by mali vytvoriť varovný 
mechanizmus, ktorý automaticky 
pritiahne pozornosť poslancov k petíciám, 
v súvislosti s ktorými po dlhšiu dobu 
nedošlo k žiadnej činnosti ani 
korešpondencii, aby nedochádzalo 
k tomu, že staršie petície zostávajú po roky 
otvorené bez zásadných dôvodov;
pripomína, že vyšetrovacie návštevy sú 
jedným z kľúčových investigatívnych 
nástrojov Výboru pre petície, a preto je 
potrebné naliehavo preskúmať príslušné 
predpisy s cieľom umožniť novozvoleným
poslancom vykonávať účelné návštevy 
a bezodkladne oznamovať predkladateľom 
petícií a Výboru svoje zistenia 
a odporúčania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 66
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. víta prítomnosť verejných orgánov 
príslušných členských štátov na schôdzach 
Výboru pre petície, ako aj prítomnosť 
ostatných zainteresovaných strán; 
zdôrazňuje skutočnosť, že Výbor pre 
petície je jediným výborom, ktorý 
systematicky poskytuje občanom 
platformu, na ktorej môžu vyjadriť svoje 
pripomienky priamo poslancom 
Európskeho parlamentu a ktorá umožňuje 
viacstranný dialóg medzi inštitúciami EÚ, 
vnútroštátnymi orgánmi a predkladateľmi 
petícií; navrhuje, aby v záujme uľahčenia 
organizácie schôdzí, ako aj zníženia 
cestovných nákladov Výbor pre petície 
a vedenie Parlamentu preskúmali 
možnosť účasti predkladateľov petícií 
alebo vnútroštátnych orgánov 
prostredníctvom videokonferencie či 
podobného prostriedku;

31. víta prítomnosť verejných orgánov 
príslušných členských štátov na schôdzach 
Výboru pre petície, ako aj prítomnosť 
ostatných zainteresovaných strán; zdôrazňuje 
skutočnosť, že Výbor pre petície je jediným 
výborom, ktorý systematicky poskytuje 
občanom platformu, na ktorej môžu vyjadriť 
svoje pripomienky priamo poslancom 
Európskeho parlamentu a ktorá umožňuje 
viacstranný dialóg medzi inštitúciami EÚ, 
vnútroštátnymi orgánmi a predkladateľmi 
petícií; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. berie na vedomie rastúci počet petícií 
v priebehu volebného obdobia a vyjadruje 
stále znepokojenie nad tým, že prieťahy 
a vybavovacie lehoty sú v registračnej fáze 
procesu a vo fáze skúmania prípustnosti 

32. berie na vedomie rastúci počet petícií 
v priebehu volebného obdobia a vyjadruje 
stále znepokojenie nad tým, že prieťahy 
a vybavovacie lehoty sú v registračnej fáze 
procesu a vo fáze skúmania prípustnosti 
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petície stále príliš dlhé; žiada, aby boli 
sekretariátu Výboru pre petície poskytnutí 
ďalší právni odborníci a administratívna 
podpora, ktorí by mohli vydávať 
odporúčania v súvislosti tým, či petícia 
spadá do oblasti právomoci európskeho 
práva; očakáva, že otvorenie nového 
internetového portálu venovaného petíciám 
prinesie zníženie počtu sporných podnetov, 
ktoré sú niekedy zaregistrované ako 
petície;

petície stále príliš dlhé; žiada, aby boli 
sekretariátu Výboru pre petície poskytnutí 
ďalší právni odborníci a administratívna 
podpora, ktorí by mohli vydávať 
odporúčania v súvislosti tým, či petícia 
spadá do oblasti právomoci európskeho 
práva; domnieva sa že tieto odporúčania 
spolu so zhrnutými petíciami by sa mali 
poskytovať poslancom najprv iba 
v angličtine a do ostatných úradných 
jazykov by sa mali prekladať až pri 
uverejňovaní, aby sa urýchlila prvá fáza 
rozhodovania o prípustnosti; očakáva, že 
otvorenie nového internetového portálu 
venovaného petíciám prinesie zníženie 
počtu sporných podnetov, ktoré sú niekedy 
zaregistrované ako petície;

Or. en


