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Pozměňovací návrh 1
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Parlament má 
prostřednictvím svého Petičního výboru 
povinnost tyto obavy vyšetřit a udělat vše, 
co je v jeho silách, aby těmto porušováním 
práva učinil přítrž; vzhledem k tomu, že 
Petiční výbor, s cílem zajistit občanům 
nejvhodnější a nejrychlejší nápravu, nadále 
prohluboval svoji spolupráci s Komisí, 
dalšími parlamentními výbory a členskými 
státy,

G. vzhledem k tomu, že Parlament má 
prostřednictvím svého Petičního výboru 
povinnost tyto obavy vyšetřit a udělat vše, 
co je v jeho silách, aby těmto porušováním 
práva učinil přítrž; vzhledem k tomu, že 
Petiční výbor, s cílem zajistit občanům 
nejvhodnější a nejrychlejší nápravu, nadále 
prohluboval svoji spolupráci s Komisí, 
dalšími parlamentními výbory, evropskými 
orgány, agenturami a sítěmi a členskými 
státy,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že počet 
nepřípustných petic obdržených v roce 
2009 ukazuje, že je třeba klást větší důraz 
na to, aby občané měli lepší informace 
o kompetencích Unie a úloze jejích 
různých orgánů,

I. vzhledem k tomu, že počet 
nepřípustných petic obdržených v roce 
2009 ukazuje, že je třeba klást větší důraz 
na to, aby občané měli lepší informace 
o kompetencích Unie a úloze jejích 
různých orgánů, jakož i o tématech 
týkajících se toho, které petice budou 
pravděpodobně předloženy Petičnímu 
výboru,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Diana Wallis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v řadě případů 
občané zasílají Parlamentu petice ohledně 
rozhodnutí, jež byla učiněna příslušnými 
správními či soudními orgány ve členských 
státech,

J. vzhledem k tomu, že v řadě případů 
občané zasílají Parlamentu petice ohledně 
rozhodnutí, jež byla učiněna příslušnými 
správními či soudními orgány ve členských 
státech; v tomto smyslu občané potřebují 
mechanismy, pomocí nichž mohou 
povolat vnitrostátní orgány 
k odpovědnosti za jejich účast jak 
v evropském legislativním procesu, tak 
v procesu vymahatelnosti právních 
předpisů,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že občané by měli být 
především informováni o tom, že – jak 
uznal evropský veřejný ochránce práv ve 
svém rozhodnutí z prosince 2009 
o uzavření stížnosti č. 822/2009/BU proti 
Komisi – řízení před vnitrostátním soudem 
je součástí procesu provádění evropských 
právních předpisů v členských státech a že 
Petiční výbor se nemůže zabývat 
záležitostmi, které spadají do pravomoci 
vnitrostátního soudu, ani výsledek tohoto 
řízení přezkoumávat,

K. vzhledem k tomu, že občané by měli být 
především informováni o tom, že – jak 
uznal evropský veřejný ochránce práv ve 
svém rozhodnutí z prosince 2009 
o uzavření stížnosti č. 822/2009/BU proti 
Komisi – řízení před vnitrostátním soudem 
je součástí procesu provádění evropských 
právních předpisů v členských státech a že 
Petiční výbor se nemůže zabývat 
záležitostmi, které spadají do pravomoci 
vnitrostátního soudu, ani výsledek tohoto 
řízení přezkoumávat, pokud není porušeno 
právo EU,

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že vysoké náklady 
soudních řízení zejména v některých 
členských státech mohou být pro občany 
překážkou a mohly by jim skutečně bránit 
v podání žalob u příslušných 
vnitrostátních soudů, pokud se domnívají, 
že vnitrostátní orgány nedodržují jejich 
práva podle právních předpisů EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že Parlament se 
potýká se zvláštním problémem v případě, 
kdy se jedná o petici týkájící se údajných 
pochybení vnitrostátních soudů, které 
nepožádaly Soudní dvůr o rozhodnutí 
o předběžné otázce, i když by to vyžadoval 
článek 267 SFEU, zejména pokud 
Evropská komise nevyužívá své pravomoci 
podle článku 258, aby přijala opatření 
proti dotyčnému členskému státu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že občané mají právo 
na rychlou nápravu a vysokou míru 
transparentnosti ze strany všech 
evropských orgánů, a vzhledem k tomu, že 
Parlament opakovaně žádal Komisi, aby 
využila svá výsadní práva, jež jí jako 
ochránkyni Smlouvy náleží, a vystoupila 
proti porušování evropských právních 
předpisů zjištěnému předkladateli petic, 
zejména v případech, kdy k němu dojde 
v důsledku provádění právních předpisů 
EU na vnitrostátní úrovni,

M. vzhledem k tomu, že občané mají právo 
na rychlou nápravu zaměřenou na 
nalezení řešení a vysokou míru 
transparentnosti a jasnosti ze strany všech 
evropských orgánů, a vzhledem k tomu, že 
Parlament opakovaně žádal Komisi, aby 
využila svá výsadní práva, jež jí jako 
ochránkyni Smlouvy náleží, a vystoupila 
proti porušování evropských právních 
předpisů zjištěnému předkladateli petic, 
zejména v případech, kdy k němu dojde 
v důsledku provádění právních předpisů 
EU na vnitrostátní úrovni,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že řada petic 
vzbuzuje obavy ohledně provádění 
evropských právních předpisů o vnitřním 
trhu a životním prostředí ve vnitrostátním 
právu a ohledně jejich uplatňování, a maje 
na paměti předchozí výzvy Petičního 
výboru k tomu, aby Komise v těchto 
oblastech zesílila kontroly prosazování,

N. vzhledem k tomu, že řada petic 
vzbuzuje obavy ohledně provádění 
evropských právních předpisů o vnitřním 
trhu a životním prostředí ve vnitrostátním 
právu a ohledně jejich uplatňování, a maje 
na paměti předchozí výzvy Petičního 
výboru k tomu, aby Komise v těchto 
oblastech zesílila kontroly prosazování 
a zvýšila jejich účinnost,

Or. ro
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Pozměňovací návrh 9
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Komise může 
v plné míře zkontrolovat dodržování 
právních předpisů EU pouze tehdy, když 
vnitrostátní orgány vydají konečné 
rozhodnutí, je důležité, zejména v otázkách 
týkajících se životního prostředí, v rané 
fázi ověřit, zda vnitrostátní orgány správně 
dodržují veškeré relevantní procesní 
požadavky v souladu s právem EU,

O. vzhledem k tomu, že Komise může
v plné míře zkontrolovat dodržování 
právních předpisů EU pouze tehdy, když 
vnitrostátní orgány vydají konečné 
rozhodnutí, je důležité, zejména v otázkách 
týkajících se životního prostředí a ve všech 
případech, kdy je obzvláště důležité časové 
hledisko, v rané fázi ověřit, zda vnitrostátní 
orgány správně dodržují veškeré relevantní 
procesní požadavky v souladu s právem 
EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Komise může 
v plné míře zkontrolovat dodržování 
právních předpisů EU pouze tehdy, když 
vnitrostátní orgány vydají konečné 
rozhodnutí, je důležité, zejména v otázkách 
týkajících se životního prostředí, v rané 
fázi ověřit, zda vnitrostátní orgány správně 
dodržují veškeré relevantní procesní 
požadavky v souladu s právem EU,

O. vzhledem k tomu, že Komise může 
v plné míře zkontrolovat dodržování 
právních předpisů EU pouze tehdy, když 
vnitrostátní orgány vydají konečné 
rozhodnutí, je důležité, zejména v otázkách 
týkajících se životního prostředí, v rané 
fázi ověřit, zda místní, regionální 
a vnitrostátní orgány správně dodržují 
veškeré relevantní procesní požadavky 
v souladu s právem EU,

Or. es
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Pozměňovací návrh 11
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Komise může 
v plné míře zkontrolovat dodržování 
právních předpisů EU pouze tehdy, když 
vnitrostátní orgány vydají konečné 
rozhodnutí, je důležité, zejména v otázkách 
týkajících se životního prostředí, v rané 
fázi ověřit, zda vnitrostátní orgány správně 
dodržují veškeré relevantní procesní 
požadavky v souladu s právem EU,

O. vzhledem k tomu, že Komise může v 
plné míře zkontrolovat dodržování 
právních předpisů EU pouze tehdy, když 
vnitrostátní orgány vydají konečné 
rozhodnutí, je důležité, zejména v otázkách 
týkajících se životního prostředí, v rané 
fázi ověřit, zda vnitrostátní orgány správně 
dodržují veškeré relevantní procesní 
požadavky v souladu s právem EU, 
a v případě potřeby provést podrobné 
studie o uplatňování a dopadu platných 
právních předpisů, aby se získaly veškeré 
potřebné informace,

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. maje na paměti, že je důležité 
předcházet dalším nenapravitelným ztrátám 
biologické rozmanitosti, zejména 
v oblastech zahrnutých do soustavy Natura 
2000, a vzhledem k závazku členských 
států, že zajistí zabezpečení oblastí zvláštní 
ochrany v souladu se směrnicí 
o stanovištích (92/43/EHS),

P. maje na paměti, že je důležité 
předcházet dalším nenapravitelným ztrátám 
biologické rozmanitosti, zejména 
v oblastech zahrnutých do soustavy Natura 
2000, a vzhledem k závazku členských 
států, že zajistí zabezpečení oblastí zvláštní 
ochrany v souladu se směrnicí 
o stanovištích (92/43/EHS) a směrnicí 
o ptácích (79/409/EHS),

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá vstup Lisabonské smlouvy 
v platnost a je přesvědčen, že Parlament 
bude úzce propojen s rozvojem nové 
občanské iniciativy tak, aby tento nástroj 
mohl v plné míře splnit svůj účel, zajistit 
větší transparentnost a zodpovědnost 
v rozhodovacím procesu EU, a umožnil 
občanům navrhovat změny nebo dodatky 
k právním přepisům EU;

2. vítá vstup Lisabonské smlouvy 
v platnost a je přesvědčen, že Parlament 
bude úzce propojen s rozvojem nové 
občanské iniciativy tak, aby tento nástroj 
mohl v plné míře splnit svůj účel, zajistit 
větší transparentnost a zodpovědnost 
v rozhodovacím procesu EU, a umožnil 
občanům navrhovat zlepšení nebo dodatky 
k právním přepisům EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá vstup Lisabonské smlouvy 
v platnost a je přesvědčen, že Parlament 
bude úzce propojen s rozvojem nové 
občanské iniciativy tak, aby tento nástroj 
mohl v plné míře splnit svůj účel, zajistit 
větší transparentnost a zodpovědnost
v rozhodovacím procesu EU, a umožnil 
občanům navrhovat změny nebo dodatky 
k právním přepisům EU;

2. vítá vstup Lisabonské smlouvy 
v platnost a je přesvědčen, že Parlament 
bude úzce zapojen do rozvoje nové 
občanské iniciativy tak, aby tento nástroj 
mohl v plné míře splnit svůj účel, zajistit 
větší transparentnost a zodpovědnost 
v rozhodovacím procesu EU, a umožnil 
občanům navrhovat změny nebo dodatky 
k právním přepisům EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá vstup Lisabonské smlouvy 
v platnost a je přesvědčen, že Parlament 
bude úzce propojen s rozvojem nové 
občanské iniciativy tak, aby tento nástroj 
mohl v plné míře splnit svůj účel, zajistit 
větší transparentnost a zodpovědnost 
v rozhodovacím procesu EU, a umožnil 
občanům navrhovat změny nebo dodatky 
k právním přepisům EU;

2. je přesvědčen, že Parlament bude úzce 
propojen s rozvojem nové občanské 
iniciativy tak, aby tento nástroj mohl v plné 
míře splnit svůj účel, zajistit větší 
transparentnost a zodpovědnost 
v rozhodovacím procesu EU, a umožnil 
občanům navrhovat změny nebo dodatky 
k právním přepisům EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná své usnesení o občanské 
iniciativě1, k němuž Petiční výbor předložil 
stanovisko; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
stanovila srozumitelná prováděcí pravidla, 
která jednoznačně určí úlohy a povinnosti 
orgánů zapojených do procesu 
přezkoumávání a rozhodování;

5. připomíná své usnesení o občanské 
iniciativě1, k němuž Petiční výbor předložil 
stanovisko; opakuje svůj závazek stanovit 
spolu s ostatními orgány prováděcí 
pravidla, která jednoznačně určí práva 
občanů a povinnosti a rozhodovací 
postupy zapojených orgánů;

Or. en

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 obsahující výzvu Komisi k předložení návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o uplatňování občanské iniciativy – P6_TA (2009)0389.
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Pozměňovací návrh 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná svoji dřívější žádost, aby 
příslušné služby Parlamentu a Komise 
provedly plný přezkum postupů zjednávání 
nápravy, jichž mohou občané EU využívat, 
a vyzvedává nezbytnost zahájit 
vyjednávání o nové interinstitucionální 
dohodě, která by měla zohlednit vývoj 
evropských politik a kladení většího 
důrazu na práva občanů EU;

9. připomíná svoji dřívější žádost, aby 
příslušné služby Parlamentu a Komise 
provedly plný přezkum postupů zjednávání 
nápravy, jichž mohou občané EU využívat, 
a zdůrazňuje, že je důležité jednat
o revidované rámcové dohodě mezi 
Evropským parlamentem a Komisí, která 
plně zohlední větší práva občanů EU, 
zejména prostřednictvím evropských 
občanských iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že petice obdržené v roce 
2009 se nadále zaměřují na životní 
prostředí, základní práva, spravedlnost a 
vnitřní trh; co se týče geografického 
hlediska, většina petic se týká Unie jako 
celku – poté následuje Německo, 
Španělsko, Itálie a Rumunsko – což je 
dokladem toho, že občané skutečně 
pozorně sledují práci Unie a obrací se na ni 
s žádostmi o učinění opatření;

14. konstatuje, že petice obdržené v roce 
2009, z nichž téměř 40 % bylo shledáno 
nepřípustnými, se nadále zaměřují na 
životní prostředí, základní práva, 
spravedlnost a vnitřní trh; co se týče 
geografického hlediska, většina petic se 
týká Unie jako celku – poté následuje 
Německo, Španělsko, Itálie a Rumunsko –
což je dokladem toho, že občané skutečně 
pozorně sledují práci Unie a obrací se na ni 
s žádostmi o učinění opatření;

Or. es
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Pozměňovací návrh 19
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. uznává význam práce předkladatelů 
petic a Petičního výboru pro ochranu 
životního prostředí Unie; vítá inciciativu 
výboru zadat studii o uplatňování 
směrnice o stanovištích s ohledem na 
mezinárodní rok biologické rozmanitosti 
a považuje ji za užitečný nástroj pro 
hodnocení minulosti a koncipování nové 
strategie EU o biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyjadřuje obzvláště spokojenost s 
případy, v nichž petice vedly k pozitivním 
výsledkům, například k ochraně oblasti 
Ferme du Casino v Guerande, která je 
příkladem chráněné oblasti v rámci sítě 
Natura 2000, v níž se navzájem posilňují 
environmentální, sociální, hospodářské 
a kulturní zájmy1;
vítá rovněž rozhodnutí orgánů ve Valencii 
nepovolit plány územního rozvoje města 
Parcent, jako odraz zásady, podle níž musí 
mít městské rozvojové projekty zajištěné 
vodní zdroje a musí být udržitelné 
z hlediska životního prostředí;
1 Jedná se o petici 551/2008, kterou 
předložilo sdružení pracovníků slanisek.
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že stále větší počet 
petic poukazuje na problémy, s nimiž se 
setkávají občané uplatňující své právo na 
volný pohyb; tyto petice se zmiňují o příliš 
dlouhých časových lhůtách při vystavování 
povolení k pobytu pro rodinné příslušníky 
ze třetích zemí a obtížích při uplatňován 
hlasovacího práva a uznávání kvalifikací; 
z toho důvodu vítá nedávno zahájený 
Stockholmský program1 a podporuje 
urychlené provedení jeho cílů;

15. upozorňuje na to, že stále větší počet 
petic poukazuje na problémy, s nimiž se 
setkávají občané uplatňující své právo na 
volný pohyb; tyto petice se zmiňují o příliš 
dlouhých časových lhůtách při vystavování 
povolení k pobytu pro rodinné příslušníky 
ze třetích zemí a obtížích při uplatňován 
hlasovacího práva a uznávání kvalifikací;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu opakuje své předchozí výzvy, 
aby Komise předložila praktické návrhy, 
jimiž rozšíří ochranu spotřebitele proti 
nekalým obchodním praktikám i na malé 
podniky, jak o to žádal ve svém usnesení 
o nepoctivých katalogových firmách, 
neboť výbor nadále dostává petice od obětí 

16. znovu opakuje své předchozí výzvy, 
aby Komise předložila praktické návrhy, 
jimiž rozšíří ochranu spotřebitele proti 
nekalým obchodním praktikám i na malé 
podniky, jak o to žádal ve svém usnesení 
o nepoctivých katalogových firmách, 
neboť výbor nadále dostává petice od obětí 
nekalého jednání katalogových firem; 

                                               
1 Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě – Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách 
občanům, KOM(2009)0262 v konečném znění.
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nekalého jednání katalogových firem; konstatuje, že evropská pravidla 
o kolektivní nápravě by mohla hrát 
pozitivní úlohu také v této souvislosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. uznává, že Komise má pro práci 
Petičního výboru ústřední úlohu, neboť při 
posuzování peticí, zjišťování porušení 
evropských právních předpisů a zjednávání 
nápravy výbor nadále spoléhá na odborné 
znalosti Komise, a uznává úsilí, které 
Komise vyvíjí s cílem zlepšit časovou 
lhůtu, v níž reaguje na žádosti výboru 
o vyšetřování;

17. uznává, že Komise má pro práci 
Petičního výboru ústřední úlohu, neboť při 
posuzování peticí, zjišťování porušení 
evropských právních předpisů a zjednávání 
nápravy výbor nadále spoléhá na odborné 
znalosti Komise, a uznává úsilí, které 
Komise vyvíjí s cílem zlepšit časovou 
lhůtu, v níž reaguje na žádosti výboru 
o vyšetřování, aby případy ohlášené 
občany mohly být co nejrychleji vyřešeny; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vybízí Evropskou komisi, aby vždy 
brzy zasáhla v případech, kdy petice 
signalizují potenciální ohrožení zvláštních 
chráněných oblastí, a připomněla 
příslušným vnitrostátním orgánům jejich 
závazky týkající se zajištění celistvosti 
oblastí, které se podle směrnice ES 92/43 
(směrnicě o stanovištích) označují jako 
oblasti Natura 2000, a aby v případě 
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potřeby přijala preventivní opatření pro 
zajištění dodržování evropských právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá nově zvolenou Komisi – zejména 
komisaře odpovědného za 
meziinstitucionální vztahy a 
administrativu – a věří, že bude s Petičním 
výborem velmi úzce a účinně 
spolupracovat a bude jej respektovat jako 
jedno z nejdůležitějších propojení mezi 
občany a evropskými orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby urychlila práci na 
všech prozatím neukončených postupech 
v souvislosti s možným porušováním 
právních předpisů Společenství v oblasti 
životního prostředí s cílem zabránit 
nenapravitelným škodám způsobeným 
pomalým jednáním Komise;

Or. es
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Pozměňovací návrh 27
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že pokud by sledování 
řízení pro porušení právních předpisů 
znamenalo, že by výbor procházel tiskové 
zprávy Komise a přiřazoval je ke 
konkrétním peticím, jednalo by se 
o zbytečnou ztrátu času a prostředků, 
zejména v případech horizontálních 
porušení;

19. je přesvědčen, že pokud by sledování 
řízení pro porušení právních předpisů 
znamenalo, že by výbor procházel tiskové 
zprávy Komise a přiřazoval je ke 
konkrétním peticím, jednalo by se 
o zbytečnou ztrátu času a prostředků, 
zejména v případech horizontálních 
porušení, a žádá, aby Komise informovala 
Petiční výbor o jakémkoli příslušném 
řízení pro porušení právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá úsilí Komise o vytvoření 
alternativních prostředků na podporu 
lepšího provádění evropských právních 
předpisů a pozitivní přístup některých 
členských států, které činí nezbytné kroky 
k nápravě porušení předpisů již v rané fázi 
prováděcího procesu;

22. vítá úsilí Komise o vytvoření 
alternativních prostředků na podporu 
lepšího provádění evropských právních 
předpisů a pozitivní přístup některých 
členských států, které činí nezbytné kroky 
k nápravě porušení předpisů již v rané fázi 
prováděcího procesu; zdůrazňuje však, že 
alternativní prostředky řešení porušování 
předpisů nemohou nahradit odpovědnost 
Komise vyplývající ze smluv a musí plně 
respektovat práva stěžovatelů, jak je
stanoveno ve sdělení 2002/141;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá úsilí Komise o vytvoření 
alternativních prostředků na podporu 
lepšího provádění evropských právních 
předpisů a pozitivní přístup některých 
členských států, které činí nezbytné kroky 
k nápravě porušení předpisů již v rané fázi 
prováděcího procesu;

22. vítá úsilí Komise o vytvoření 
alternativních prostředků na podporu 
lepšího provádění evropských právních 
předpisů a pozitivní přístup některých 
členských států, které činí nezbytné kroky 
k nápravě porušení předpisů již v rané fázi 
prováděcího procesu; na druhé straně 
lituje, že některé členské státy se zdráhají 
spolupodílet na práci Komise a vlastně 
přehlížejí upozornění Komise;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá skutečnost, že se členské státy ve 
větší míře zapojují do činnosti Petičního 
výboru a že jejich zástupci jsou přítomni na 
jednáních výboru; domnívá se, že tuto 
spolupráci je třeba posílit, neboť jsou to 
především vnitrostátní orgány, které 
zodpovídají za prosazování evropských 
právních předpisů poté, co jsou provedeny 
do vnitrostátního práva;

23. vítá skutečnost, že se členské státy ve 
větší míře zapojují do činnosti Petičního 
výboru a že jejich zástupci jsou přítomni na 
jednáních výboru a domnívá se, že tuto 
spolupráci je třeba posílit;

Or. es
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Pozměňovací návrh 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že posílená spolupráce 
s členskými státy je nesmírně důležitá pro 
práci Petičního výboru; je přesvědčen, že 
jedním řešením by mohlo být posílení 
spolupráce s parlamenty členských států, 
zejména v kontextu Lisabonsé smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Diana Wallis

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vybízí členské státy, aby byly 
připraveny hrát transparentnější 
a aktivnější úlohu v reakcích na petice 
týkající se provádění a vymáhání 
evropského práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Diana Wallis

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. domnívá se, že v kontextu Lisabonské 
smlouvy by měl Petiční výbor Parlamentu 
navázat užší pracovní vztahy s podobnými 
výbory vnitrostátních a regionálních 
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parlamentů členských států, aby se 
podpořilo vzájemné pochopení petic 
o evropských otázkách a zajistila co 
nejrychlejší odpověď občanům na 
nejvhodnější úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje na závěry uvedené ve svém 
usnesení o dopadu rozsáhlé urbanizace ve 
Španělsku1 a žádá španělské orgány, aby 
předložily hodnocení opatření přijatých 
v této záležitosti;

24. upozorňuje na závěry uvedené ve svém 
usnesení o dopadu rozsáhlé urbanizace ve 
Španělsku1 a žádá španělské orgány, aby 
nadále předkládaly hodnocení přijatých
opatření tak, jak to činily doposud;

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává, že rostoucí tendence 
předkládat petice, které s činností EU 
souvisí pouze v omezené míře, může 
částečně souviset s rostoucím počtem 
elektronických petic, neboť již druhým 
rokem počet elektronicky podaných petic 
převýšil petice podané poštou;

vypouští se

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2009 o dopadu rozsáhlé urbanizace ve Španělsku na práva 
občanů Unie, životní prostředí a uplatňování právních předpisů EU, P6_TA(2009)0192.
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je přesvědčen, že rozsáhlé využívání 
internetu by mělo být podporováno, neboť 
usnadňuje komunikaci s občany, je však 
třeba nalézt řešení, jímž by bylo možné 
předcházet zatížení výboru peticemi, které 
ve skutečnosti peticemi nejsou; domnívá 
se, že řešení by mohlo spočívat 
v přezkumu postupu registrace 
v Parlamentu a vybízí příslušné 
zaměstnance k tomu, aby tyto dokumenty 
předávali oddělení pro korespondenci 
s občany, a nikoli Petičnímu výboru;

27. je přesvědčen, že rozsáhlé využívání 
internetu by mělo být podporováno, neboť 
usnadňuje komunikaci s občany, je však 
třeba nalézt řešení, jímž by bylo možné 
předcházet zatížení výboru peticemi, které 
ve skutečnosti peticemi nejsou; domnívá 
se, že řešení by mohlo spočívat 
v přezkumu postupu registrace 
v Parlamentu a ve zvýšení počtu 
pracovníků, kteří se zabývají zpracováním 
a posouzením petic a stále ještě 
nepokrývají všechny potřebné jazyky,
a vybízí příslušné zaměstnance k tomu, aby 
tyto dokumenty předávali oddělení pro 
korespondenci s občany, a nikoli Petičnímu 
výboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je přesvědčen, že rozsáhlé využívání 
internetu by mělo být podporováno, neboť 
usnadňuje komunikaci s občany, je však 
třeba nalézt řešení, jímž by bylo možné 
předcházet zatížení výboru peticemi, které 
ve skutečnosti peticemi nejsou; domnívá 
se, že řešení by mohlo spočívat 
v přezkumu postupu registrace 

27. je přesvědčen, že rozsáhlé využívání 
internetu by mělo být podporováno, neboť 
usnadňuje komunikaci s občany, je však 
třeba nalézt řešení, jímž by bylo možné 
předcházet zatížení výboru peticemi, které 
ve skutečnosti peticemi nejsou; domnívá 
se, že řešení by mohlo spočívat 
v přezkumu postupu registrace 
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v Parlamentu a vybízí příslušné 
zaměstnance k tomu, aby tyto dokumenty 
předávali oddělení pro korespondenci 
s občany, a nikoli Petičnímu výboru;

v Parlamentu a vybízí příslušné 
zaměstnance k tomu, aby tyto dokumenty 
předávali oddělení pro korespondenci 
s občany, a nikoli Petičnímu výboru, není-
li tato korespondence výslovně 
adresována Parlamentu jako petice;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. je přesvědčen, že by měl být proveden 
výzkum týkající se příčin rozdílného počtu 
petic předložených Evropskému 
parlamentu státními příslušníky 
a obyvateli členských států EU 
a zorganizovat informační kampaň 
o výsledcích tohoto výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vybízí k vytvoření portálu, který 
nabídne víceúrovňovou šablonu pro petice 
a bude moci podat občanům informace o 
pravomocích Parlamentu a o tom, čeho lze 
podáním petice Parlamentu dosáhnout, a 
jehož součástí by mohly být odkazy na 
alternativní prostředky nápravy na 
evropské a vnitrostátní úrovni;

29. vybízí k vytvoření portálu, který 
nabídne víceúrovňovou interaktivní
šablonu pro petice a bude moci podat 
občanům informace o pravomocích 
Parlamentu a o tom, čeho lze podáním 
petice Parlamentu dosáhnout, a jehož 
součástí by mohly být odkazy na 
alternativní prostředky nápravy na 
evropské a vnitrostátní úrovni; vyzývá k co 
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nejpodrobnějšímu popisu povinností 
Evropské unie v různých oblastech, aby se 
vyloučila jakákoli záměna mezi 
pravomocemi Unie a pravomocemi 
členských států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že až do nalezení 
nejlepšího řešení otázky zdrojů je 
nezbytné okamžitě zlepšit stávající 
internetovou stránku;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá skutečnost, že byl schválen nový 
jednací řád Parlamentu a že byla 
přezkoumána ustanovení týkající se 
zpracování petic; vybízí k tomu, aby 
sekretariát a zástupci politických skupin 
pracovali na vytvoření revidovaných 
pokynů pro poslance ohledně pravidel 
a vnitřních postupů Petičního výboru, 
neboť takový dokument pomůže 
poslancům v jejich práci a zároveň posílí 
transparentnost procesu předkládání 
a projednávání peticí;

31. vítá skutečnost, že byl schválen nový 
jednací řád Parlamentu a že byla 
přezkoumána ustanovení týkající se 
zpracování petic; vítá také revidované 
pokyny pro poslance ohledně pravidel 
a vnitřních postupů Petičního výboru, 
neboť takový dokument pomůže 
poslancům v jejich práci a zároveň posílí 
transparentnost procesu předkládání a
projednávání peticí;
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Or. en


