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Pozměňovací návrh 1
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že síť SOLVIT není 
institucí EU s formálními pravomocemi, 
které by jí umožňovaly rozhodovat v 
oblasti právních předpisů EU, ale 
dobrovolnou sítí spolupráce, kterou 
vytvořily vnitrostátní správní orgány s 
cílem nalézat neformální řešení problémů, 
jež vznikají občanům a podnikům v 
důsledku nesprávného uplatňování 
právních předpisů v oblasti vnitřního trhu 
ze strany veřejných orgánů;

4. uznává účinnost SOLVIT jako sítě pro 
spolupráci, která umožňuje nalézat 
neformální řešení problémů, jež vznikají 
občanům a podnikům v důsledku 
nesprávného uplatňování právních předpisů 
v oblasti vnitřního trhu ze strany veřejných 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že existují různé subjekty, 
jejichž prostřednictvím mohou občané EU 
upozornit na své problémy, včetně 
Petičního výboru Parlamentu, sítě 
SOLVIT, Evropské komise a evropského 
veřejného ochránce práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vybízí síť SOLVIT, aby případy 
nesprávného uplatňování právních předpisů 
EU, které jsou pro ni příliš komplexní, 
postupovala nejen Evropské komisi, ale ve 
vhodných případech i Petičnímu výboru 
Parlamentu;

6. žádá síť SOLVIT, aby případy 
nesprávného uplatňování právních předpisů 
EU, které jsou pro ni příliš komplexní, 
postupovala nejen Evropské komisi, ale ve 
vhodných případech i Petičnímu výboru 
Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že postup projednávání 
petic může pozitivním způsobem přispět ke 
zdokonalení tvorby právních předpisů; 
připomíná, že pravomoci Parlamentu, které 
spočívají v možnosti aktivně a přímo 
utvářet, přezkoumávat a zdokonalovat 
právní předpisy EU, po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost značně vzrostou;

8. domnívá se, že postup projednávání 
petic může pozitivním způsobem přispět ke 
zdokonalení tvorby právních předpisů; 
připomíná, že pravomoci Parlamentu, které 
spočívají v možnosti aktivně a přímo 
utvářet, přezkoumávat a zdokonalovat 
právní předpisy EU, po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost značně vzrostou; 
rovněž připomíná, že je třeba zohlednit 
posílení úlohy národních parlamentů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. připomíná také, že neexistuje jednotné
referenční místo, které by vyřizovalo
stížnosti občanů od začátku do konce, 
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protože stížnosti jsou podávány 
prostřednictvím různých opravných 
prostředků, které jsou k dispozici; vyzývá 
k větší vzájemné koordinaci mezi různými
subjekty zapojenými do přijímání stížností 
od občanů a jejich vyřizování;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Parlament v nedávné 
době obdržel stížnost na síť SOLVIT, v níž 
se uvádí, že stěžovatelé zpochybňují 
informace, které jim byly poskytnuty, a 
nesouhlasí s výsledkem řízení, které se v 
rámci této sítě uskutečnilo; zdůrazňuje, že 
tato stížnost byla jediná, kterou Parlament 
v souvislosti s obdobím, na než se vztahuje 
výroční zpráva za rok 2008, obdržel;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že na webových 
stránkách sítě SOLVIT chybí odkaz na 
Petiční výbor Parlamentu; žádá síť 
SOLVIT, aby tento odkaz přidala, a občané 
tak mohli být informováni o svém právu 
předkládat Parlamentu petice coby 
prostředku mimosoudní nápravy a řešení 

10. poznamenává, že na webových 
stránkách sítě SOLVIT chybí odkaz nejen
na Petiční výbor Evropského parlamentu,
ale dokonce i na příslušné výbory 
národních parlamentů; žádá síť SOLVIT, 
aby tento odkaz přidala, a občané tak mohli 
být informováni o svém právu předkládat 
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prostřednictvím politického a legislativního 
procesu.

Parlamentu petice coby prostředku 
mimosoudní nápravy a řešení 
prostřednictvím politického a legislativního 
procesu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že na webových 
stránkách sítě SOLVIT chybí odkaz na 
Petiční výbor Parlamentu; žádá síť 
SOLVIT, aby tento odkaz přidala, a 
občané tak mohli být informováni o svém 
právu předkládat Parlamentu petice coby 
prostředku mimosoudní nápravy a řešení 
prostřednictvím politického a legislativního 
procesu.

10. žádá síť SOLVIT, aby přidala na své 
webové stránky odkaz na Petiční výbor 
Parlamentu, aby tak občané mohli být 
informováni o svém právu předkládat 
Parlamentu petice coby prostředku 
mimosoudní nápravy a řešení 
prostřednictvím politického a legislativního 
procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. podporuje také vytvoření společných 
webových stránek všech evropských 
orgánů s cílem pomoci občanům a přímo 
je odkázat na orgán nebo instituci 
kompetentní pro vyřízení jejich stížnosti.

Or. en
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