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Pozměňovací návrh 1
Peter Jahr

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 258 a 260 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k významu petičního řízení 
s jeho zvláštními rysy, jež příslušnému 
výboru umožňuje hledat a poskytovat 
řešení pro občany EU, kteří Parlamentu 
předložili petici,

A. vzhledem k významu petičního řízení 
s jeho zvláštními rysy, jež příslušnému 
výboru umožňuje hledat a poskytovat 
řešení a bránit občany EU, kteří 
Parlamentu předložili petici,

Or. el

Pozměňovací návrh 3
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k významu petičního řízení 
s jeho zvláštními rysy, jež příslušnému 
výboru umožňuje hledat a poskytovat 
řešení pro občany EU, kteří Parlamentu 
předložili petici,

A. vzhledem k významu petičního řízení 
s jeho zvláštními rysy, jež by příslušnému 
výboru mělo umožnit hledat a poskytovat 
řešení pro občany EU, kteří Parlamentu 
předložili petici,
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Or. de

Pozměňovací návrh 4
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že občané EU jsou 
přímo zastoupeni Parlamentem a petiční 
právo jim poskytuje prostředek, jímž se 
mohou na své zástupce obrátit, kdykoli se 
domnívají, že jejich práva byla porušena,

C. vzhledem k tomu, že občané EU jsou 
přímo zastoupeni Parlamentem a petiční 
právo jim poskytuje prostředek, jímž se 
mohou na své zástupce obrátit, kdykoli se 
domnívají, že jejich práva byla porušena 
a že jejich žádost spadá do oblasti 
působnosti Petičního výboru,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že provádění 
evropských právních předpisů má přímý 
dopad na občany a obyvatele EU, 
a vzhledem k tomu, že právě oni mohou 
nejlépe hodnotit jejich účinnost 
a nedostatky a poukázat na mezery, které je 
třeba vyplnit s cílem zajistit lepší 
provádění právních předpisů Společenství 
ze strany jednotlivých členských států,

D. vzhledem k tomu, že provádění 
evropských právních předpisů má přímý 
dopad na občany a obyvatele EU, 
a vzhledem k tomu, že právě oni mohou 
nejlépe hodnotit jejich účinnost 
a nedostatky a poukázat na mezery, které je 
třeba vyplnit s cílem zajistit lepší 
provádění právních předpisů Společenství 
ze strany jednotlivých členských států, a že 
Petiční výbor se musí stát hlavním 
partnerem,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že mnohé členské 
státy se však zdráhají aktivně 
spolupracovat s příslušným výborem 
zejména tím, že se neúčastní jeho schůzí 
a neodpovídají na zaslanou korespondenci; 
vzhledem k tomu, že tento přístup svědčí 
o nedostatečně loajální spolupráci 
s Parlamentem,

F. vzhledem k tomu, že mnohé členské 
státy se však v některých případech 
zdráhají aktivně spolupracovat 
s příslušným výborem zejména tím, že se 
neúčastní jeho schůzí a neodpovídají na 
zaslanou korespondenci; vzhledem k tomu, 
že tento přístup svědčí o nedostatečně 
loajální spolupráci s Parlamentem,

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k velmi vysokému počtu 
peticí souvisejících s projekty, které 
mohou hypoteticky mít dopad na životní 
prostředí, si přeje, aby Petiční výbor sám 
zahájil reflexi o zpracovávání těchto petic, 
které se týkají projektů, jež jsou 
předmětem veřejného šetření, tak aby 
mohl co nejlépe rozhodnout z hlediska 
lhůt jak ve vztahu k předkladateli petice, 
tak z hlediska aktuálního stavu 
příslušného projektu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Peter Jahr
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že Petiční výbor ve 
své předchozí zprávě o činnosti a ve 
stanovisku k výroční zprávě Komise 
o kontrole uplatňování práva Společenství 
žádal, aby byl pravidelně informován 
o fázích, jichž bylo dosaženo v řízeních pro 
porušení předpisů, jejichž předmětem je 
téma obsažené v peticích,

S. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
značný počet nevyřízených peticí 
podléhajících řízení pro porušení 
předpisů, které zavedla Komise, Petiční 
výbor ve své předchozí zprávě o činnosti 
a ve stanovisku k výroční zprávě Komise 
o kontrole uplatňování práva Společenství 
žádal, aby byl pravidelně informován 
o fázích, jichž bylo dosaženo v řízeních pro 
porušení předpisů, jejichž předmětem je 
téma obsažené v peticích;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ta. připomínaje článek 32 svého usnesení 
ze dne 6. července 2010 o jednáních 
Petičního výboru v průběhu roku 20091

s ohledem na požadavek Parlamentu na 
přezkum postupu registrace peticí,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 1

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0261
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje naději, že Parlament a jeho 
Petiční výbor budou aktivně zapojeny 
do rozvoje občanské iniciativy s cílem plnit 
stanovené cíle v plném rozsahu a zajistit 
větší transparentnost v rozhodovacím 
procesu EU, aby se občanům nabídla 
možnost předkládat návrhy zlepšení, změn 
nebo dodatků k právním přepisům Unie;

1. vyjadřuje naději, že Parlament a jeho 
Petiční výbor budou aktivně zapojeny 
do rozvoje občanské iniciativy s cílem plnit 
stanovené cíle v plném rozsahu a zajistit 
větší transparentnost v rozhodovacím 
procesu EU, aby se občanům nabídla 
možnost předkládat návrhy zlepšení, změn 
nebo dodatků k právním přepisům Unie;
zároveň by se zabránilo tomu, aby se tato 
tribuna, která je jim poskytnuta, využívala 
pouze k mediálním účelům; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje přání, aby byl následným 
postupem ve věci občanských iniciativ 
registrovaných u Evropské komise 
pověřen Petiční výbor;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyjadřuje přání, aby občanské 
iniciativy, které nezískaly milion podpisů 
v požadované lhůtě, mohly být směrovány 
k Petičnímu výboru Evropského 
parlamentu za účelem podrobnějšího 
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projednání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. žádá, aby Petiční výbor byl výborem, 
který zastupuje Evropský parlament při 
veřejném slyšení, které uskutečňuje 
Evropský parlament a Evropská komise se 
zástupci, již pro svou občanskou iniciativu 
získali milion podpisů, aby tak na toto 
slyšení přinášel svou zkušenost a svou 
legitimitu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že vstupem Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla Listina 
základních práv právně závazného 
charakteru, a zdůrazňuje její význam pro 
vytvoření nového impulsu s činností Unie 
a členských států v této oblasti; věří, že 
Listina zajistí lepší ujasnění a zviditelnění
základních práv všem občanům;

4. připomíná, že vstupem Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla Listina 
základních práv právně závazného 
charakteru, a zdůrazňuje její význam pro 
vytvoření nového impulsu s činností Unie 
a členských států v této oblasti; věří, že 
Evropská komise – jakožto strážkyně 
smluv – učiní vše pro to, aby zajistila 
účinné uplatňování základních práv, která 
jsou v listině zakotvena;

Or. de
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Pozměňovací návrh 15
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí sdělení Komise nazvané 
„Strategie účinného uplatňování Listiny 
základních práv Evropskou unií“ 
a domnívá se, že v orgánech EU i 
v členských státech je nutno vytvořit, 
podporovat a posilovat skutečnou kulturu 
základních práv, zejména pokud se týkají 
právních předpisů Unie a jejich provádění;

5. bere na vědomí sdělení Komise nazvané 
„Strategie účinného uplatňování Listiny 
základních práv Evropskou unií“ 
a domnívá se, že v orgánech EU i 
v členských státech je nutno vytvořit, 
podporovat a posilovat skutečnou kulturu 
základních práv, zejména pokud se týkají 
právních předpisů Unie a jejich provádění;
informační opatření požadovaná ve 
„strategii“ týkající se úlohy a pravomocí 
Unie v oblasti základních práv by měla být 
konkrétní a komplexní, aby zabránila 
budoucímu svévolnému udělování 
a odepírání pravomocí mezi Komisí 
a členskými státy, zejména pokud jde 
o citlivá témata;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje však, že nehledě na značný 
počet peticí týkajících se práv obsažených 
v Listině, Evropská komise z důvodu 
nedostatku nástrojů neustále odmítá 
jednat a tak zabránit zjevnému porušování 
základních práv v členských státech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že Komise vyhlásila rok 
2013 „Evropským rokem občanství“ 
s cílem stimulovat diskuzi o evropském 
občanství a informovat občany EU o jejich 
právech;

7. vítá skutečnost, že Komise vyhlásila rok 
2013 „Evropským rokem občanství“ 
s cílem stimulovat diskuzi o evropském 
občanství a informovat občany EU o jejich 
právech – zejména pokud jde o přípustné 
použití různých nástrojů na úrovni EU;
Evropský rok občanství by měl být využit 
k tomu, aby na širokém základě 
poskytoval informace o nové „Evropské 
občanské iniciativě“, aby předem bránil 
tak vysoké míře nepřípustnosti, jakou lze 
v oblasti petic nadále nalézt; zároveň by se 
měla uskutečnit diskuse o omezené oblasti 
provádění „Listiny základních práv 
Evropské unie“;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že Komise vyhlásila rok 
2013 „Evropským rokem občanství“ 
s cílem stimulovat diskuzi o evropském 
občanství a informovat občany EU o jejich 
právech;

7. vítá skutečnost, že Komise vyhlásila rok 
2013 „Evropským rokem občanství“ 
s cílem stimulovat diskuzi o evropském 
občanství a informovat občany EU o jejich 
právech a o existenci demokratických 
nástrojů, jimiž disponují, aby svá práva 
uplatňovali;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá vytvoření centrálního kontaktního 
místa pro občany, kteří hledají radu, usilují 
o nápravu nebo si přejí podat stížnost 
prostřednictvím stránky „Vaše práva 
v EU“; vítá kroky, které Komise učinila ke 
zjednodušení přístupu ke stávajícím 
veřejným asistenčním službám s cílem 
podat občanům informace o jejich právech 
v EU a nápravných prostředcích v případě 
porušení těchto práv, připomíná však, že je 
nezbytné, aby evropské orgány a instituce 
zlepšily osvětu a posílily transparentnost;

8. vítá vytvoření centrálního kontaktního 
místa pro občany, kteří hledají radu, usilují 
o nápravu nebo si přejí podat stížnost 
prostřednictvím stránky „Vaše práva 
v EU“; vítá kroky, které Komise učinila ke 
zjednodušení přístupu ke stávajícím 
veřejným asistenčním službám s cílem 
podat občanům informace o jejich právech 
v EU a nápravných prostředcích v případě 
porušení těchto práv, zdůrazňuje, že je 
nezbytné, aby evropské orgány a instituce 
zlepšily osvětu a posílily transparentnost;

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá vytvoření centrálního kontaktního 
místa pro občany, kteří hledají radu, usilují 
o nápravu nebo si přejí podat stížnost 
prostřednictvím stránky „Vaše práva 
v EU“; vítá kroky, které Komise učinila ke 
zjednodušení přístupu ke stávajícím 
veřejným asistenčním službám s cílem 
podat občanům informace o jejich právech 
v EU a nápravných prostředcích v případě 
porušení těchto práv, připomíná však, že je 
nezbytné, aby evropské orgány a instituce 
zlepšily osvětu a posílily transparentnost;

8. vítá vytvoření centrálního kontaktního 
místa pro občany, kteří hledají radu, usilují 
o nápravu nebo si přejí podat stížnost 
prostřednictvím stránky „Vaše práva 
v EU“; vítá kroky, které Komise učinila ke 
zjednodušení přístupu ke stávajícím 
veřejným asistenčním službám s cílem 
podat občanům informace o jejich právech 
v EU a nápravných prostředcích v případě 
porušení těchto práv; připomíná však, že je 
nezbytné, aby evropské orgány a instituce 
zlepšily osvětu a posílily transparentnost 
a aby přitom zejména zaručily snadný 
přístup k dokumentům a zároveň chránily 
důvěrnost a totožnost předkladatelů peticí, 
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kteří by o to požádali;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná své usnesení o činnosti 
evropského veřejného ochránce práv z roku 
2009 a žádá evropského veřejného 
ochránce práv, aby zajistil přístup 
k informacím a dodržování práva na 
řádnou správu věcí veřejných, které jsou 
základním předpokladem k tomu, aby 
občané důvěřovali v orgány a instituce;

9. připomíná své usnesení o činnosti 
evropského veřejného ochránce práv z roku 
2009 a žádá evropského veřejného 
ochránce práv, aby zajistil přístup 
k informacím a dodržování práva na 
řádnou správu věcí veřejných, které jsou 
základním předpokladem k tomu, aby 
občané důvěřovali v orgány a instituce;
schvaluje doporučení evropského 
veřejného ochránce práv Komisi 
v souvislosti se stížností 676/2008/RT 
vzhledem k příliš dlouhým lhůtám 
odpovědí ombudsmanovi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že petice obdržené v roce 
2010 se nadále zaměřují na životní 
prostředí, základní práva, vnitřní trh 
a spravedlnost; konstatuje, že, co se týče 
geografického hlediska, většina peticí se 
týká jednoho členského státu: Španělska 
(19 %) a Unie jako celku (16 %), poté 
následuje Německo, Itálie a Rumunsko;

10. konstatuje, že petice obdržené v roce 
2010 se nadále zaměřují na životní 
prostředí, základní práva, vnitřní trh 
a spravedlnost;
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Or. el

Pozměňovací návrh 23
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje význam spolupráce mezi 
Komisí a členskými státy a vyjadřuje 
politování nad nedbalostí, již některé 
členské státy projevují v souvislosti 
s prováděním a vymáháním evropských 
právních předpisů na ochranu životního 
prostředí;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že by Evropská komise 
měla výrazněji kontrolovat dodržování 
a provádění evropských právních předpisů 
v oblasti životního prostředí, a to 
v jakémkoli okamžiku postupu a nikoli 
pouze tehdy, kdy bylo přijato konečné 
rozhodnutí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že pro zajištění řádného
provádění směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí, směrnice o strategickém 
posuzování vlivů na životní prostředí 
a směrnice o přírodních stanovištích 
a ptácích je třeba přijmout nové přísnější 
pokyny, které vychází z doporučení 
vydaných příslušným výborem Parlamentu, 
s nímž je Petiční výbor připraven úzce 
spolupracovat s cílem zajistit, aby budoucí 
činnost v oblasti životního prostředí lépe 
odrážela obavy občanů;

13. domnívá se, že Evropská komise musí 
zajistit řádné provádění směrnice 
o posuzování vlivů na životní prostředí, 
směrnice o strategickém posuzování vlivů 
na životní prostředí a směrnice 
o přírodních stanovištích a ptácích ze 
strany členských států a zároveň vycházet
z doporučení vydaných příslušným 
výborem Parlamentu, s nímž je Petiční 
výbor připraven úzce spolupracovat s cílem 
zajistit, aby budoucí činnost v oblasti 
životního prostředí lépe odrážela obavy 
občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že v mnoha případech 
petice odhalují problémy, které souvisí 
s provedením a prosazováním evropských 
právních předpisů, a připouští, že zahájení 
řízení pro porušení nemusí občanům 
zajistit okamžitá řešení jejich problémů;

19. připomíná, že v mnoha případech 
petice odhalují problémy, které souvisí 
s provedením a prosazováním evropských 
právních předpisů, a připouští, že zahájení 
řízení pro porušení nemusí občanům 
zajistit okamžitá řešení jejich problémů;
mohly by však být použity další kontrolní 
a nátlakové prostředky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že užší spolupráce 
s členskými státy je nesmírně důležitá pro 
práci Petičního výboru; vybízí členské 
státy, aby hrály transparentnější 
a aktivnější úlohu v reakcích na petice 
týkající se provádění a vymáhání 
evropského práva, a přikládá obrovský 
význam účasti jejich představitelů na 
schůzích Petičního výboru;

22. zdůrazňuje, že účast a úzká 
a systematická spolupráce členských států 
je nesmírně důležitá pro práci Petičního 
výboru; vybízí členské státy, aby hrály 
transparentnější a aktivnější úlohu 
v reakcích na petice týkající se provádění 
a vymáhání evropského práva, a přikládá 
obrovský význam účasti jejich 
představitelů na schůzích Petičního 
výboru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že užší spolupráce 
s členskými státy je nesmírně důležitá pro 
práci Petičního výboru; vybízí členské 
státy, aby hrály transparentnější 
a aktivnější úlohu v reakcích na petice 
týkající se provádění a vymáhání 
evropského práva, a přikládá obrovský 
význam účasti jejich představitelů na 
schůzích Petičního výboru;

22. zdůrazňuje, že užší spolupráce 
s členskými státy je nesmírně důležitá pro 
práci Petičního výboru; vybízí členské 
státy, aby hrály transparentnější 
a aktivnější úlohu v reakcích na petice 
týkající se provádění a vymáhání 
evropského práva, a přikládá obrovský 
význam účasti a aktivní spolupráci jejich 
představitelů na schůzích Petičního
výboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že Petiční výbor by měl 
navázat užší pracovní vztahy s podobnými 
výbory vnitrostátních a regionálních 
parlamentů členských států a pořádat 
informační návštěvy s cílem prosazovat 
vzájemné porozumění peticí týkajících se 
evropských záležitostí,

23. domnívá se, že Petiční výbor by měl 
navázat užší pracovní vztahy s podobnými 
výbory vnitrostátních a regionálních 
parlamentů členských států a pořádat 
informační návštěvy s cílem prosazovat 
vzájemné porozumění peticí týkajících se 
evropských záležitostí, a naopak s cílem 
získat náhled na různé způsoby práce 
vnitrostátních petičních výborů, aby byl 
Petiční výbor Evropského parlamentu 
schopen přijmout vědomé a prozíravé 
rozhodnutí při zamítnutí určité petice na 
základě kompetenčních otázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. bere na vědomí počet předkladatelů 
peticí, kteří se na Parlament obrací 
s žádostí o nápravu v záležitostech, které 
nespadají do pravomoci EU, jako například 
vymáhání rozsudků vnitrostátních soudů 
nebo pasivita ze strany různých 
vnitrostátních orgánů, a snaží tyto stížnosti 
předávat příslušným vnitrostátním 
a regionálním orgánům;

24. bere na vědomí počet předkladatelů 
peticí, kteří se na Parlament obrací 
s žádostí o nápravu v záležitostech, které 
nespadají do pravomoci EU, jako například 
vymáhání rozsudků vnitrostátních soudů 
nebo pasivita ze strany různých 
vnitrostátních orgánů, a snaží tyto stížnosti 
předávat příslušným vnitrostátním 
a regionálním orgánům; vítá nový postup, 
jejž zavedla GŘ pro předsednictví a GŘ 
IPOL Evropského parlamentu, pokud jde 
o registraci peticí;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit 
transparentnost v procesu nakládání
s peticemi: interně zajištěním přímého 
přístupu poslanců k archivu s peticemi 
prostřednictvím aplikace e-petice a externě 
vytvořením interaktivního webového 
portálu pro předkladatele peticí;

25. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit 
transparentnost v procesu nakládání 
s peticemi: interně zajištěním přímého 
přístupu poslanců k archivu s peticemi 
prostřednictvím aplikace e-petice 
a zjednodušením vnitřního postupu a úzké 
spolupráce mezi členy, předsedkyní 
a sekretariátem Petičního výboru 
a externě vytvořením interaktivního 
webového portálu pro předkladatele peticí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit 
transparentnost v procesu nakládání 
s peticemi: interně zajištěním přímého 
přístupu poslanců k archivu s peticemi 
prostřednictvím aplikace e-petice a externě 
vytvořením interaktivního webového 
portálu pro předkladatele peticí;

25. upozorňuje, že je nezbytné zajistit 
transparentnost v procesu nakládání 
s peticemi: interně zajištěním přímého 
přístupu poslanců k archivu s peticemi 
prostřednictvím aplikace e-petice a externě 
vytvořením interaktivního webového 
portálu pro předkladatele peticí;

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit 
transparentnost v procesu nakládání 
s peticemi: interně zajištěním přímého 
přístupu poslanců k archivu s peticemi 
prostřednictvím aplikace e-petice a externě 
vytvořením interaktivního webového 
portálu pro předkladatele peticí;

25. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit 
transparentnost v procesu nakládání 
s peticemi: interně zajištěním přímého 
přístupu poslanců k archivu s peticemi 
prostřednictvím aplikace e-petice a externě 
vytvořením interaktivního webového 
portálu pro předkladatele peticí. Poslanci 
musí kromě toho mít pomocí nástroje e-
petice přístup k peticím, jejichž 
předkladatel či předkladatelé požadovali 
anonymitu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá okamžité vytvoření webového 
portálu výhradně pro petice, který nabídne 
interaktivní model registrace peticí, bude 
informovat občany o poslání Parlamentu 
s ohledem na to, čeho je možné dosáhnout 
předložením petice Parlamentu, bude 
obsahovat odkazy na další případné 
nápravné prostředky jak na evropské, tak 
i vnitrostátní úrovni a nabídne co 
nejpodrobnější popis pravomocí Evropské 
unie s cílem zabránit nedorozumění 
s ohledem na vnitrostátní kompetence 
a kompetence Unie;

26. žádá okamžité vytvoření webového 
portálu výhradně pro petice, který nabídne 
interaktivní model registrace peticí, bude 
informovat občany o poslání Parlamentu 
s ohledem na to, čeho je možné dosáhnout 
předložením petice Parlamentu, bude 
obsahovat odkazy na další případné 
nápravné prostředky jak na evropské, tak 
i vnitrostátní úrovni a nabídne co 
nejpodrobnější popis pravomocí Evropské 
unie s cílem zabránit nedorozumění 
s ohledem na vnitrostátní kompetence 
a kompetence Unie; alternativně by měla 
být prověřena možnost vtělit do tohoto 
interaktivního modelu závaznou otázku 
týkající se příslušné 
kompetence / příslušných kompetencí, 
přičemž by bylo možné jednotlivé 
kompetence zaškrtnout v kompletním 
seznamu;
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Or. de


