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Pozměňovací návrh 1
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na články 24, 227, 258 a 260 
Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na články 24, 227, 228, 258 a 
260 Smlouvy o fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Listina 
základních práv Evropské unie se stala 
právně závaznou vstupem Lisabonské 
smlouvy v platnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Α. vzhledem k tomu, že právo občanů 
podat petici k Evropskému parlamentu je 
zakotveno ve Smlouvě již od vstupu 
Maastrichtské smlouvy1 v platnost dne 
1. listopadu 1993;

Α. vzhledem k tomu, že právo občanů 
podat petici k Evropskému parlamentu je 
zakotveno ve Smlouvě již od vstupu 
Maastrichtské smlouvy1 v platnost dne 
1. listopadu 1993, a to za účelem jejich 
ochrany;
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Or. el

Pozměňovací návrh 4
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo občanů 
podat petici k Evropskému parlamentu je 
zakotveno ve Smlouvě již od vstupu 
Maastrichtské smlouvy v platnost dne 
1. listopadu 1993;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že ode dne 1. prosince 
2009, tj. od vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost, se Listina základních práv 
Evropské unie stala – za podmínek 
stanovených v protokolu č. 30 Smlouvy –
právně závaznou2; vzhledem k tomu, že 
Lisabonská smlouva také klade právní 
základ pro přistoupení EU k Evropské 
úmluvě o lidských právech a pro 
evropskou občanskou iniciativu;

B. vzhledem k tomu, že ode dne 
1. prosince 2009, tj. od vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost, se Listina základních 
práv Evropské unie stala – za podmínek 
stanovených v protokolu č. 30 Smlouvy –
právně závaznou2; vzhledem k tomu, že 
Lisabonská smlouva také klade právní 
základ pro přistoupení EU k Evropské 
úmluvě o lidských právech a pro vytvoření 
prvního evropského nástroje přímé 
demokracie – evropské občanské 
iniciativy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 6
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ode dne 
1. prosince 2009, tj. od vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost, se Listina základních 
práv Evropské unie stala – za podmínek 
stanovených v protokolu č. 30 Smlouvy –
právně závaznou2; vzhledem k tomu, že 
Lisabonská smlouva také klade právní 
základ pro přistoupení EU k Evropské 
úmluvě o lidských právech a pro 
evropskou občanskou iniciativu;

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva také klade právní základ pro 
přistoupení EU k Evropské úmluvě 
o lidských právech a pro evropskou 
občanskou iniciativu;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2012 
vstoupí v platnost nařízení o evropské 
občanské iniciativě3, a vzhledem k tomu, 
že Parlament je odpovědný za organizaci 
veřejných slyšení úspěšných iniciativ, které 
si zajistily více než milion podpisů občanů 
alespoň ze sedmi členských států;

C. vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2012 
vstoupilo v platnost nařízení o evropské 
občanské iniciativě3, a vzhledem k tomu, 
že Parlament je odpovědný za organizaci 
veřejných slyšení úspěšných iniciativ, které 
si zajistily více než milion podpisů občanů 
alespoň ze sedmi členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že povinností Petičního 
výboru je neustále přezkoumávat svoji 
úlohu a tam, kde je to možné, ji se zřetelem 
k rozvoji demokratických zásad posilovat,  
a vzhledem k tomu, že výbor při své běžné 
činnosti úzce spolupracuje s Komisí 
jednající jako „strážce Smlouvy“, jež 
vymezuje úlohu Komise a brání jí, aby 
zasahovala do záležitostí, které nejsou 
upraveny právními předpisy EU;

D. vzhledem k tomu, že povinností 
Petičního výboru je neustále přezkoumávat 
svoji úlohu a tam, kde je to možné, ji se 
zřetelem k rozvoji demokratických zásad 
posilovat, a vzhledem k tomu, že výbor při 
své běžné činnosti úzce spolupracuje s 
Komisí, která má za úkol zajistit, aby 
členské státy v plném rozsahu dodržovaly 
ducha i literu práva Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D.vzhledem k tomu, že povinností 
Petičního výboru je neustále přezkoumávat 
svoji úlohu a tam, kde je to možné, ji se 
zřetelem k rozvoji demokratických zásad 
posilovat,  a vzhledem k tomu, že výbor při 
své běžné činnosti úzce spolupracuje s 
Komisí jednající jako „strážce Smlouvy“, 
jež vymezuje úlohu Komise a brání jí, aby 
zasahovala do záležitostí, které nejsou 
upraveny právními předpisy EU;

D. vzhledem k tomu, že povinností 
Petičního výboru je neustále přezkoumávat 
svoji úlohu a tam, kde je to možné, ji se 
zřetelem k rozvoji demokratických zásad 
posilovat,  a vzhledem k tomu, že výbor při 
své běžné činnosti úzce spolupracuje s 
Komisí jednající jako „strážce Smlouvy“, 
jež vymezuje úlohu Komise a brání jí, aby 
zasahovala do záležitostí, které nejsou 
upraveny právními předpisy EU; Petiční 
výbor rovněž úzce spolupracuje 
s evropským veřejným ochráncem práv, 
s ostatními parlamentními výbory EP, 
s evropskými organizacemi, subjekty 
a sítěmi a také s členskými státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Michael Cashman
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Victor Boştinaru
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že povinností 
Petičního výboru je neustále přezkoumávat 
svoji úlohu a tam, kde je to možné, ji se 
zřetelem k rozvoji demokratických zásad 
posilovat,  a vzhledem k tomu, že výbor při 
své běžné činnosti úzce spolupracuje s 
Komisí jednající jako „strážce Smlouvy“, 
jež vymezuje úlohu Komise a brání jí, aby 
zasahovala do záležitostí, které nejsou 
upraveny právními předpisy EU;

D. vzhledem k tomu, že povinností 
Petičního výboru je neustále přezkoumávat 
svoji úlohu a tam, kde je to možné, ji 
posilovat se zřetelem k rozvoji 
demokratických zásad, ke zvýšené účasti 
občanů na rozhodování na úrovni EU 
a ke zlepšování transparentnosti 
a zodpovědnosti;  a vzhledem k tomu, že 
výbor při své běžné činnosti úzce 
spolupracuje s Komisí jednající jako 
„strážce Smlouvy“, jež vymezuje úlohu 
Komise a brání jí, aby zasahovala do 
záležitostí, které nejsou upraveny právními 
předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že povinností 
Petičního výboru je neustále přezkoumávat 
svoji úlohu a tam, kde je to možné, ji se 
zřetelem k rozvoji demokratických zásad 
posilovat,  a vzhledem k tomu, že výbor při 
své běžné činnosti úzce spolupracuje s 
Komisí jednající jako „strážce Smlouvy“,
jež vymezuje úlohu Komise a brání jí, aby 
zasahovala do záležitostí, které nejsou 
upraveny právními předpisy EU;

D. vzhledem k tomu, že povinností 
Petičního výboru je neustále přezkoumávat 
svoji úlohu a tam, kde je to možné, ji se 
zřetelem k rozvoji demokratických zásad 
posilovat,  a vzhledem k tomu, že výbor při 
své běžné činnosti úzce spolupracuje s 
Komisí jednající jako „strážce Smlouvy“;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vyjadřuje spokojenost s vytvořením 
centrálního kontaktního místa na 
internetové stránce „Vaše práva v EU“, 
určeného všem občanům, kteří si přejí 
získat informace nebo podat žádost či 
stížnost;

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vítá judikaturu Soudního dvora 
Evropské unie týkající se výkladu článku 
51 Listiny základních práv, podle níž jsou 
orgány členských států vázány 
přednostními právy Unie i v případě, že 
zamýšlejí omezit základní svobody, které 
zaručuje SFEU, ustanoveními 
vnitrostátního práva.

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a obyvatelé oprávněně očekávají, že 
problémy, které předloží Petičnímu 
výboru, lze řešit v právním rámci Evropské 
unie, o němž předpokládají, že bude 
chránit jejich životní prostředí, zdraví, 
svobodu pohybu, důstojnost a základní 
práva;

E. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a obyvatelé oprávněně očekávají, že 
problémy, které předloží Petičnímu 
výboru, lze řešit v právním rámci Evropské 
unie, o němž předpokládají, že bude 
chránit jejich životní prostředí, zdraví, 
svobodu pohybu, důstojnost, základní 
práva a svobody;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a obyvatelé oprávněně očekávají, že 
problémy, které předloží Petičnímu 
výboru, lze řešit v právním rámci Evropské 
unie, o němž předpokládají, že bude 
chránit jejich životní prostředí, zdraví, 
svobodu pohybu, důstojnost a základní 
práva;

E. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a obyvatelé oprávněně očekávají, že 
problémy, které předloží Petičnímu 
výboru, lze v přiměřené lhůtě řešit 
v právním rámci Evropské unie, o němž 
předpokládají, že bude chránit jejich 
životní prostředí, zdraví, svobodu pohybu, 
důstojnost a základní práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a obyvatelé oprávněně očekávají, že 
problémy, které předloží Petičnímu 

E. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a obyvatelé oprávněně očekávají, že 
problémy, které předloží Petičnímu 
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výboru, lze řešit v právním rámci Evropské 
unie, o němž předpokládají, že bude 
chránit jejich životní prostředí, zdraví, 
svobodu pohybu, důstojnost a základní 
práva;

výboru, lze řešit v právním rámci Evropské 
unie, o němž předpokládají, že umožní 
uplatnění práv, která mají jakožto občané 
Unie, a zejména bude chránit jejich životní 
prostředí, zdraví, svobodu pohybu, 
důstojnost a základní práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropské orgány 
musí evropským občanům poskytovat více 
informací a být ve vztahu k nim 
transparentnější;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že počet podání 
předložených občany Evropskému 
parlamentu stále roste,  a vzhledem k 
tomu, že hlavním styčným bodem pro 
upozornění na porušení práv jednotlivců 
nebo skupin by měl v Evropském 
parlamentu zůstat Petiční výbor;

F. F. vzhledem k tomu, že za přípustné 
bylo prohlášeno 998 petic, z nichž 649 
bylo v souladu s články 258 a 260 
Smlouvy předáno Komisi k dalšímu 
šetření, a 416 petic bylo prohlášeno za 
nepřípustné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že počet podání
předložených občany Evropskému 
parlamentu stále roste, a vzhledem k tomu, 
že hlavním styčným bodem pro upozornění 
na porušení práv jednotlivců nebo skupin 
by měl v Evropském parlamentu zůstat 
Petiční výbor;

F. vzhledem k tomu, že počet petic
předložených občany Evropskému 
parlamentu stále roste, a vzhledem k tomu, 
že hlavním styčným bodem pro upozornění 
občanů na porušení práv jednotlivců nebo 
skupin nebo na neuplatňování 
a nesprávné provádění právních předpisů 
EU by měl v Evropském parlamentu zůstat 
Petiční výbor;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že počet podání 
předložených občany Evropskému 
parlamentu stále roste,  a vzhledem k tomu, 
že hlavním styčným bodem pro upozornění 
na porušení práv jednotlivců nebo skupin 
by měl v Evropském parlamentu zůstat 
Petiční výbor;

F. vzhledem k tomu, že počet podání 
předložených občany Evropskému 
parlamentu stále roste a že 998 petic bylo 
prohlášeno za přípustné a 416 za 
nepřípustné, a vzhledem k tomu, že 
hlavním styčným bodem pro upozornění na 
porušení práv jednotlivců nebo skupin by 
měl v Evropském parlamentu zůstat Petiční 
výbor;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Willy Meyer
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že petiční postup 
může doplnit ostatní evropské nástroje, 
které mají občané k dispozici, například 
možnost předkládání stížností evropskému 
veřejnému ochránci práv nebo Evropské 
komisi;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že fyzické osoby, 
místní komunity, dobrovolná sdružení a 
podniky mají dobré předpoklady posoudit, 
jak jsou evropské právní předpisy ve 
vztahu k nim účinné, a poukázat na možné 
mezery, které je třeba analyzovat, aby se 
zajistilo lepší a srovnatelnější provádění 
právních předpisů EU ve všech členských 
státech;

G. vzhledem k tomu, že počet 
nepřípustných petic byl i v roce 2011 
nadále vysoký, což svědčí o tom, že 
Evropský parlament by měl vynaložit ještě 
větší úsilí, aby informoval občany 
o mezích své působnosti v oblasti 
petičního práva; vzhledem k tomu, že 
fyzické osoby, místní komunity, 
dobrovolná sdružení a podniky mají dobré 
předpoklady posoudit, jak jsou evropské 
právní předpisy ve vztahu k nim účinné, a 
poukázat na možné mezery, které je třeba 
analyzovat, aby se zajistilo lepší a 
srovnatelnější provádění právních předpisů 
EU ve všech členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Elena Băsescu
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že fyzické osoby, 
místní komunity, dobrovolná sdružení a 
podniky mají dobré předpoklady posoudit, 
jak jsou evropské právní předpisy ve 
vztahu k nim účinné, a poukázat na možné 
mezery, které je třeba analyzovat, aby se 
zajistilo lepší a srovnatelnější provádění 
právních předpisů EU ve všech členských 
státech;

G. vzhledem k tomu, že fyzické osoby, 
místní komunity, nevládní organizace,
dobrovolná sdružení, profesní sdružení a 
podniky mají dobré předpoklady posoudit, 
jak jsou evropské právní předpisy ve 
vztahu k nim účinné, a poukázat na možné 
mezery, které je třeba analyzovat, aby se 
zajistilo lepší a srovnatelnější provádění 
právních předpisů EU ve všech členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že fyzické osoby, 
místní komunity, dobrovolná sdružení a 
podniky mají dobré předpoklady posoudit, 
jak jsou evropské právní předpisy ve 
vztahu k nim účinné, a poukázat na možné 
mezery, které je třeba analyzovat, aby se 
zajistilo lepší a srovnatelnější provádění 
právních předpisů EU ve všech členských 
státech;

G. vzhledem k tomu, že fyzické osoby, 
místní komunity, nevládní dobrovolné 
organizace a podniky nemají i přes stále 
rostoucí počet předkládaných petic vždy 
dostatečné předpoklady posoudit 
skutečnou účinnost evropských právních 
předpisů, a to ani ve vztahu k nim 
samotným;  vzhledem k tomu, že je proto 
zapotřebí zvyšovat informovanost občanů 
o dopadech evropských právních předpisů 
na jejich každodenní život, což jim umožní
poukázat cíleně na možné mezery, které je 
třeba analyzovat, aby se zajistilo lepší a 
srovnatelnější provádění právních předpisů 
EU ve všech členských státech;

Or. de
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Pozměňovací návrh 25
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že fyzické osoby, 
místní komunity, dobrovolná sdružení a 
podniky mají dobré předpoklady posoudit, 
jak jsou evropské právní předpisy ve 
vztahu k nim účinné, a poukázat na možné 
mezery, které je třeba analyzovat, aby se 
zajistilo lepší a srovnatelnější provádění 
právních předpisů EU ve všech členských 
státech;

G. vzhledem k tomu, že fyzické osoby, 
místní komunity, dobrovolná sdružení a 
podniky mají dobré předpoklady posoudit, 
jak jsou evropské právní předpisy ve 
vztahu k nim účinné, a poukázat na možné 
mezery, které je třeba analyzovat, aby se 
zajistilo lepší, jednotnější a srovnatelnější 
provádění právních předpisů EU ve všech 
členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že podle statistické 
analýzy, která je součástí této zprávy, 
nejvíce petic nadále předkládají němečtí 
občané, i když jejich podíl se snižuje, a za 
nimi následují předkladatelé petic ze 
Španělska a Itálie,  a vzhledem k tomu, že 
petice týkající se EU jako takové převyšují 
počtem petice týkající se jednotlivých 
členských států;

H. vzhledem k tomu, že podle statistické 
analýzy, která je součástí této zprávy, 
nejvíce petic nadále předkládají němečtí 
občané, i když jejich podíl se snižuje, a za 
nimi následují předkladatelé petic ze 
Španělska a Itálie;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že petic 
upozorňujících na porušení základních 
práv je početně nejvíce a předstihují petice 
týkající se životního prostředí a vnitřního 
trhu, a vzhledem k nápadně prudkému 
nárůstu petic týkajících se hospodářských 
a měnových záležitostí, jenž je doprovázen 
podobným nárůstem petic, v nichž občané 
vyjadřují vážné obavy týkající se obecně 
současné hospodářské a finanční krize;

I. vzhledem k tomu, že působnost a způsob 
uplatnění práva na podání petice, které 
všem občanům a obyvatelům Evropské 
unie přiznávají ustanovení Smlouvy, se 
liší od ostatních možností, jichž mohou 
občané využít, například od předložení 
stížnosti Komisi nebo veřejnému ochránci 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že petic 
upozorňujících na porušení základních 
práv je početně nejvíce a předstihují petice 
týkající se životního prostředí a vnitřního 
trhu, a vzhledem k nápadně prudkému 
nárůstu petic týkajících se hospodářských 
a měnových záležitostí, jenž je doprovázen 
podobným nárůstem petic, v nichž občané 
vyjadřují vážné obavy týkající se obecně 
současné hospodářské a finanční krize;

I. I. vzhledem k tomu, že petic 
upozorňujících na porušení základních 
práv je početně nejvíce, jedná se totiž 
o významný zdroj obav evropských 
občanů, neboť členské státy pod 
záminkou krize tato práva ve stále větší 
míře zanedbávají; rovněž dochází
k nápadně prudkému nárůstu petic 
týkajících se hospodářských a měnových 
záležitostí, jenž je doprovázen podobným 
nárůstem petic týkajících se obecně 
současné hospodářské a finanční krize;
hlavními tématy však nadále zůstávají 
životní prostředí a vnitřní trh;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 29
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v obecném 
tematickém okruhu životního prostředí se 
občané obávali zejména toho, že směrnice 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA) 4 a rámcová směrnice o odpadech5 

jsou na úrovni členských států a na nižší 
než celostátní úrovni uplatňovány 
nedostatečně a mnohdy mylným 
způsobem;

J. vzhledem k tomu, že v obecném 
tematickém okruhu životního prostředí se 
občané obávali zejména toho, že směrnice 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA) 4 a rámcová směrnice o odpadech5 

jsou na úrovni členských států a na nižší 
než celostátní úrovni uplatňovány 
nedostatečně a mnohdy mylným 
způsobem; vzhledem k tomu, že v peticích 
oznamujících porušení směrnice o volně 
žijících ptácích a směrnice o stanovištích 
jsou často vyjadřovány obavy ze značného 
poškození biologické rozmanitosti 
v důsledku rozsáhlých projektů 
plánovaných v oblastech, které jsou 
součástí sítě Natura 2000, a vzhledem 
k tomu, že díky peticím týkajícím se řízení 
vodních zdrojů byly odhaleny závažné 
případy znečištění a bylo poukázáno na 
možné dopady určitých projektů na 
udržitelnost a kvalitu vodních zdrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k právě probíhajícímu 
přezkumu směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí a vzhledem k tomu, že 
zpráva Petičního výboru o otázkách 
týkajících se nakládání s odpady6

poukazuje na závažné nedostatky 

K. vzhledem k právě probíhajícímu 
přezkumu směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí a vzhledem k tomu, že 
zpráva Petičního výboru o otázkách 
týkajících se nakládání s odpady6

poukazuje na závažné nedostatky 
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v některých členských státech; v některých členských státech; uvedená 
směrnice je nicméně prováděna 
nedostatečně a tento problém nelze vyřešit 
pouhým přezkumem, nýbrž účinnější 
kontrolou ze strany Evropské komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že pro mnoho tisíc 
evropských občanů a obyvatel nadále 
představuje právo na zákonně nabytý 
majetek palčivou otázku, jak dokládají 
petice, které v této záležitosti Petiční výbor 
stále dostává, a to především pokud jde 
o zjevné porušování tohoto práva ve 
Španělsku, k němuž již Evropský 
parlament dříve zaujal jasný postoj 7;  
vzhledem k tomu, že pokud příslušné 
orgány tento problém nevyřeší, nelze 
očekávat, že se obnoví důvěra k trhu 
s bydlením nebo k bankovnímu systému;

L. vzhledem k tomu, že pro mnoho tisíc 
evropských občanů a obyvatel nadále 
představuje právo na zákonně nabytý 
majetek palčivou otázku, jak dokládají 
petice, které v této záležitosti Petiční výbor 
stále dostává; vzhledem k tomu, že pokud 
příslušné orgány tento problém nevyřeší, 
nelze očekávat, že se obnoví důvěra k trhu 
s bydlením nebo k bankovnímu systému;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Michael Cashman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že pro mnoho tisíc 
evropských občanů a obyvatel nadále 
představuje právo na zákonně nabytý 
majetek palčivou otázku, jak dokládají 

L. vzhledem k tomu, že pro mnoho tisíc 
evropských občanů a obyvatel nadále 
představuje právo na zákonně nabytý 
majetek palčivou otázku, jak dokládají 
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petice, které v této záležitosti Petiční výbor 
stále dostává, a to především pokud jde 
o zjevné porušování tohoto práva ve 
Španělsku, k němuž již Evropský 
parlament dříve zaujal jasný postoj 7;  
vzhledem k tomu, že pokud příslušné 
orgány tento problém nevyřeší, nelze 
očekávat, že se obnoví důvěra k trhu 
s bydlením nebo k bankovnímu systému;

petice, které v této záležitosti Petiční výbor 
stále dostává, a to především pokud jde 
o zjevné porušování tohoto práva ve 
Španělsku, k němuž již Evropský 
parlament dříve zaujal jasný postoj 7;  
vzhledem k tomu, že pokud příslušné 
orgány tento problém nevyřeší, nelze 
očekávat, že se obnoví právní jistota nebo
důvěra k majetkovým právům ve 
Španělsku či ekonomická důvěra k trhu 
s bydlením;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
čekalo na vyřízení 70 petic vztahujících se 
ke španělskému zákonu o ochraně pobřeží; 
vzhledem k tomu, že petice vztahující se 
k zákonu o ochraně pobřeží se týkaly 
těchto španělských regionů: Valencie 23, 
Andalusie 11, Katalánska 10, Baleárských 
ostrovů a Kanárských ostrovů po devíti, 
Asturie a Kantábrie po třech, Galície a 
Baskicka po dvou a Murcie 1, přičemž 51 
jich podle uvedených údajů pocházelo od 
španělských občanů nebo jejich skupin 
a 19 od osob těchto národností:  3 od osob 
různých národností, 11 od německých 
občanů, 3 od francouzských občanů, 2 od 
britských občanů;

M. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
čekalo na vyřízení 70 petic vztahujících se 
ke španělskému zákonu o ochraně pobřeží; 
vzhledem k tomu, že 51 z nich pocházelo 
podle uvedených údajů od španělských 
občanů nebo jejich skupin a 19 od osob 
těchto národností:  3 od osob různých 
národností, 11 od německých občanů, 3 od 
francouzských občanů, 2 od britských 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Victor Boştinaru
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
čekalo na vyřízení 70 petic vztahujících se 
ke španělskému zákonu o ochraně pobřeží; 
vzhledem k tomu, že petice vztahující se 
k zákonu o ochraně pobřeží se týkaly 
těchto španělských regionů: Valencie 23, 
Andalusie 11, Katalánska 10, Baleárských 
ostrovů a Kanárských ostrovů po devíti, 
Asturie a Kantábrie po třech, Galície a 
Baskicka po dvou a Murcie 1, přičemž 51 
jich podle uvedených údajů pocházelo
podle uvedených údajů od španělských 
občanů nebo jejich skupin a 19 od osob 
těchto národností:  3 od osob různých 
národností, 11 od německých občanů, 3 od 
francouzských občanů, 2 od britských 
občanů;

M. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
čekalo na vyřízení 70 petic vztahujících se 
ke španělskému zákonu o ochraně pobřeží,
přičemž 51 jich podle uvedených údajů 
pocházelo podle uvedených údajů od 
španělských občanů nebo jejich skupin 
a 19 od osob těchto národností:  3 od osob 
různých národností, 11 od německých 
občanů, 3 od francouzských občanů, 2 od 
britských občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že v roce 2011 bylo 
na schůzích Petičního výboru zváženo 47 
z těchto petic, přičemž sedm předkladatelů 
petic se těchto schůzí osobně zúčastnilo;

N. vzhledem k tomu, že Petiční výbor ve 
své poslední výroční zprávě vysoce ocenil 
úzkou spolupráci s Komisí a s evropským 
veřejným ochráncem práv v oblasti 
vyřizování petic a stížností; vzhledem 
k tomu, že Petiční výbor opakovaně žádal, 
aby jej Komise průběžně informovala 
o stavu probíhajících řízení o porušení 
povinností, jejichž předmět je shodný 
s předmětem petic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že mnozí 
předkladatelé petic tvrdí, že došlo 
k nesprávnému využití nebo zneužití 
evropských fondů, a jiní poukazují na 
nedostatky ve fungování evropské veřejné 
správy a na střety zájmů v rámci vlivných 
agentur nebo se zasazují o změny 
evropských politik, například o povolení 
geneticky modifikovaných organismů 
nebo o využití jaderné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že zpráva o občanství 
EU za rok 20108 potvrzuje nedostatky 
a problémy, kterým lidé čelí v důsledku 
špatného fungování vnitřního trhu, jak 
dokládají petice, a to zejména pokud jde 
o volný pohyb občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků, o přístup k nárokům 
na sociální zabezpečení, o vzájemné 
uznávání kvalifikací, o překážky, s nimiž 
se potýkají osoby se zdravotním 
postižením, o otázky rodinného práva, 
o případy hromadného vyhoštění na 
základě etnického či národnostního původu 
postihujícího například Romy a také 
o otázky dvojího zdanění;

O. vzhledem k tomu, že zpráva Komise
o občanství EU za rok 20108 potvrzuje 
nedostatky a problémy, kterým lidé čelí 
v důsledku špatného fungování vnitřního 
trhu, jak dokládají petice, a to zejména 
pokud jde o volný pohyb občanů Unie 
a jejich rodinných příslušníků, o přístup 
k nárokům na sociální zabezpečení, 
o vzájemné uznávání kvalifikací, 
o překážky, s nimiž se potýkají osoby se 
zdravotním postižením, o otázky rodinného 
práva, o případy hromadného vyhoštění na 
základě etnického či národnostního původu 
postihujícího například Romy a také 
o otázky dvojího zdanění;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michael Cashman
Victor Boştinaru
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že zpráva o občanství 
EU za rok 20108 potvrzuje nedostatky 
a problémy, kterým lidé čelí v důsledku 
špatného fungování vnitřního trhu, jak 
dokládají petice, a to zejména pokud jde 
o volný pohyb občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků, o přístup k nárokům 
na sociální zabezpečení, o vzájemné 
uznávání kvalifikací, o překážky, s nimiž 
se potýkají osoby se zdravotním 
postižením, o otázky rodinného práva, 
o případy hromadného vyhoštění na 
základě etnického či národnostního původu 
postihujícího například Romy a také 
o otázky dvojího zdanění;

O. vzhledem k tomu, že zpráva o občanství 
EU za rok 20108 potvrzuje nedostatky 
a problémy, kterým lidé čelí v důsledku 
špatného fungování vnitřního trhu, jak 
dokládají petice, a to zejména pokud jde 
o volný pohyb občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků, o přístup k nárokům 
na sociální zabezpečení, o vzájemné 
uznávání kvalifikací, o překážky, s nimiž 
se potýkají osoby se zdravotním 
postižením, o otázky rodinného práva 
včetně párů téhož pohlaví a jejich dětí, 
o případy hromadného vyhoštění na 
základě etnického či národnostního původu 
postihujícího například Romy a také 
o otázky dvojího zdanění;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že zpráva o občanství 
EU za rok 20108 potvrzuje nedostatky 
a problémy, kterým lidé čelí v důsledku 
špatného fungování vnitřního trhu, jak 
dokládají petice, a to zejména pokud jde 

O. vzhledem k tomu, že zpráva o občanství 
EU za rok 20108 potvrzuje nedostatky 
a problémy, kterým lidé čelí v důsledku 
špatného fungování vnitřního trhu, jak 
dokládají petice, a to zejména pokud jde 
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o volný pohyb občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků, o přístup k nárokům 
na sociální zabezpečení, o vzájemné 
uznávání kvalifikací, o překážky, s nimiž 
se potýkají osoby se zdravotním 
postižením, o otázky rodinného práva, 
o případy hromadného vyhoštění na 
základě etnického či národnostního původu 
postihujícího například Romy a také 
o otázky dvojího zdanění;

o volný pohyb občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků, pod podmínkou, že 
v Unii pobývají oprávněně, o přístup 
k nárokům na sociální zabezpečení, 
o vzájemné uznávání kvalifikací, 
o překážky, s nimiž se potýkají osoby se 
zdravotním postižením, o otázky rodinného 
práva, o případy hromadného vyhoštění na 
základě etnického či národnostního původu 
postihujícího například Romy a také 
o otázky dvojího zdanění;

Or. el

Pozměňovací návrh 40
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že i v roce 2011 
předložili občané značné množství petic, 
v nichž poukazují na to, že je třeba 
zamezit nevratnému narušení biologické 
rozmanitosti, pokud jde o místa zahrnutá 
do sítě Natura 2000, a zajistit ochranu 
oblastí vymezených směrnicí 
o stanovištích;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že právní služba 
Evropského parlamentu9 u oblasti 
působnosti Petičního výboru potvrdila, že 

vypouští se
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jeho „… oblast činnosti je širší než ta, 
která vyplývá jen z prostého souhrnu 
pravomocí vykonávaných Unií“;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že právní služba 
Evropského parlamentu9 u oblasti 
působnosti Petičního výboru potvrdila, že 
jeho „… oblast činnosti je širší než ta, 
která vyplývá jen z prostého souhrnu 
pravomocí vykonávaných Unií“;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že se Tribunál EU ve 
svém rozhodnutí ze dne 14. září 2011 ve 
věci T-308/07 zastal stížnosti, kterou 
předkladatel (0095/2007) podal proti 
rozhodnutí výboru prohlásit jeho petici za 
nepřípustnou, a tím stanovil jasný rámec 
pro nakládání s peticemi, které jsou 
prohlášeny za nepřípustné;

Q. vzhledem k tomu, že se Tribunál EU ve 
svém rozhodnutí ze dne 14. září 2011 ve 
věci T-308/07 zastal stížnosti, kterou 
předkladatel (0095/2007) podal proti 
rozhodnutí výboru prohlásit jeho petici za 
nepřípustnou; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 44
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že se Tribunál EU ve 
svém rozhodnutí ze dne 14. září 2011 ve 
věci T-308/07 zastal stížnosti, kterou 
předkladatel (0095/2007) podal proti 
rozhodnutí výboru prohlásit jeho petici za 
nepřípustnou, a tím stanovil jasný rámec 
pro nakládání s peticemi, které jsou 
prohlášeny za nepřípustné;

Q. vzhledem k tomu, že se Tribunál EU ve 
svém rozhodnutí ze dne 14. září 2011 ve 
věci T-308/07 zastal stížnosti, kterou 
předkladatel (0095/2007) podal proti 
rozhodnutí výboru prohlásit jeho petici za 
nepřípustnou, a tím stanovil povinnost 
Parlamentu odůvodnit své rozhodnutí 
v případě, že prohlásí petici za 
nepřípustnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že se Tribunál EU ve 
svém rozhodnutí ze dne 14. září 2011 ve 
věci T-308/07 zastal stížnosti, kterou 
předkladatel (0095/2007) podal proti 
rozhodnutí výboru prohlásit jeho petici za 
nepřípustnou;  a tím stanovil jasný rámec 
pro nakládání s peticemi, které jsou 
prohlášeny za nepřípustné;

Q. vzhledem k tomu, že z rozhodnutí 
Tribunálu EU ze dne 14. září 2011 ve věci 
T-308/07 jasně vyplývá, že i procedurální 
rozhodnutí, která přijme Parlament 
v souvislosti s peticemi, podléhají 
soudnímu přezkumu;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že účinnost práce 
Petičního výboru je dána v zásadě 
rychlostí a přesností a lze ji ještě zlepšit, 
a to zejména optimalizací lhůt 
stanovených pro vyřízení petic 
a systematizací postupů vedoucích 
k rozhodnutí o jejich předmětu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. potvrzuje, že při identifikaci opravných 
prostředků mimosoudní povahy pro 
občany, při ověřování toho, jak je 
Evropská unie v praxi svými občany 
vnímána, a získávání představy o tom, zda
evropské právní předpisy podle občanů 
skutečně přinášejí očekávané výsledky a
odpovídají tomu, co občané od Unie 
očekávají, hraje Petiční výbor klíčovou 
úlohu;

1. bere na vědomí, že i petice předložené 
v roce 2011 jsou nadále zaměřeny na 
údajná porušení právních předpisů 
Evropské unie v oblastech životního 
prostředí, spravedlnosti a vnitřního trhu 
a rovněž na porušení Listiny základních 
práv, což umožňuje učinit si představu
o tom, do jaké míry se obyvatelé 
domnívají, že evropské právní předpisy, 
tak jak jsou prováděny členskými státy,
skutečně přinášejí očekávané výsledky 
a jsou v souladu s právem EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. potvrzuje, že při identifikaci opravných 
prostředků mimosoudní povahy pro 
občany, při ověřování toho, jak je 
Evropská unie v praxi svými občany 
vnímána, a získávání představy o tom, zda 
evropské právní předpisy podle občanů 
skutečně přinášejí očekávané výsledky a 
odpovídají tomu, co občané od Unie 
očekávají, hraje Petiční výbor klíčovou 
úlohu;

1. potvrzuje, že při identifikaci opravných 
prostředků mimosoudní povahy pro 
občany, při ověřování toho, jak je 
Evropská unie v praxi svými občany 
vnímána, a získávání představy o tom, zda 
jsou evropské právní předpisy podle 
občanů řádně prováděny a zda skutečně 
přinášejí očekávané výsledky a odpovídají 
tomu, co občané od Unie očekávají, hraje 
Petiční výbor klíčovou úlohu

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. potvrzuje, že při identifikaci opravných 
prostředků mimosoudní povahy pro 
občany, při ověřování toho, jak je 
Evropská unie v praxi svými občany 
vnímána, a získávání představy o tom, zda 
evropské právní předpisy podle občanů 
skutečně přinášejí očekávané výsledky a 
odpovídají tomu, co občané od Unie 
očekávají, hraje Petiční výbor klíčovou 
úlohu;

1. potvrzuje, že při identifikaci opravných 
prostředků mimosoudní povahy pro 
občany, při ověřování toho, jak členské 
státy provádějí evropské právní předpisy 
a jak je Evropská unie v praxi svými 
občany vnímána, a získávání představy 
o tom, zda evropské právní předpisy podle 
občanů skutečně přinášejí očekávané 
výsledky a odpovídají tomu, co občané od 
Unie očekávají, hraje Petiční výbor 
klíčovou úlohu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. potvrzuje, že při identifikaci opravných 
prostředků mimosoudní povahy pro 
občany, při ověřování toho, jak je 
Evropská unie v praxi svými občany 
vnímána, a získávání představy o tom, zda 
evropské právní předpisy podle občanů 
skutečně přinášejí očekávané výsledky a 
odpovídají tomu, co občané od Unie 
očekávají, hraje Petiční výbor klíčovou 
úlohu;

1. potvrzuje, že při identifikaci opravných 
prostředků mimosoudní povahy pro 
občany, jejímž prostřednictvím ověřuje, 
jak je Evropská unie v praxi svými občany 
vnímána, což umožňuje zjistit, zda 
evropské právní předpisy podle občanů 
skutečně přinášejí očekávané výsledky a 
odpovídají tomu, co občané od Unie 
očekávají, hraje Petiční výbor klíčovou 
úlohu;

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí rostoucí počet petic a 
jiných podání, v nichž občané požadují 
právní a finanční nápravu u otázek, které 
podle článku 227 Smlouvy a článku 51 
Listiny základních práv nespadají do 
působnosti Evropské unie, jako je 
například kontrola způsobu, jakým byla 
vypočtena výše vnitrostátního starobního 
důchodu, zrušení rozhodnutí přijatých 
vnitrostátními soudy, stanovení nových 
evropských hranic, přinucení banky 
k udělení osobní půjčky atd.; plně 
podporuje opatření, která přijímají 
příslušná generální ředitelství 
Parlamentu, aby zajistila vyřízení těchto 
petic s ohledem na povinnosti, které 
Parlamentu přísluší v oblasti komunikace 
s občany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
jednak prostřednictvím posílení 
schopnosti předkládat k projednání na 
plenárním zasedání otázky, jež jsou pro 
evropské občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
s větší mírou nezávislosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Michael Cashman
Victor Boştinaru
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění,
jednak prostřednictvím posílení schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
s větší mírou nezávislosti;

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
zvýšením její odpovědnosti 
a transparentnosti a posílením schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
s větší mírou nezávislosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
jednak prostřednictvím posílení schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
s větší mírou nezávislosti;

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
zvýšením její účinnosti a posílením
schopnosti předkládat k projednání na 
plenárním zasedání otázky, jež jsou pro 
evropské občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
s větší mírou nezávislosti

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
jednak prostřednictvím posílení schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
jednak prostřednictvím posílení schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
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s větší mírou nezávislosti; s větší mírou nezávislosti; žádá Komisi, 
aby zajistila větší zviditelnění petičního 
postupu, a to tak, že bude prostřednictvím 
svých decentralizovaných informačních 
sítí (například sítě Europe Direct) 
aktivněji informovat o právu každého 
občana podat petici;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
jednak prostřednictvím posílení schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
s větší mírou nezávislosti;

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
jednak prostřednictvím posílení schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
s větší mírou nezávislosti; vyzývá své 
předsednictvo, aby zvážilo opatření, která 
lze v tomto ohledu přijmout, včetně 
možnosti pořádat v případě závažných 
petic slyšení přímo na místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
jednak prostřednictvím posílení schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité, a také posílením 
pravomoci Parlamentu předvolávat svědky 
a prošetřovat otázky vznesené občany 
s větší mírou nezávislosti;

2. je proto přesvědčen, že tato úloha 
a odpovědnost by měla Parlament vést ke 
zvážení toho, jak lze tuto základní součást 
parlamentní činnosti oživit, a to jednak 
prostřednictvím jejího většího zviditelnění, 
jednak prostřednictvím posílení schopnosti 
předkládat k projednání na plenárním 
zasedání otázky, jež jsou pro evropské 
občany důležité; vítá posílení možností 
Parlamentu, které mu umožňuje, aby díky 
nástrojům vyšetřovacích výborů 
přistupoval k otázkám vzneseným občany 
s větší mírou nezávislosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že na organizaci veřejných 
slyšení stanovených v článku 11 nařízení 
(EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě 
a na zajištění úspěchu těchto iniciativ by 
se měl přímo a automaticky podílet 
i Petiční výbor, který má největší 
procedurální zkušenosti v oblasti přímé 
komunikace s občany a pořádání 
občanských slyšení, a zajišťuje uplatnění 
jednotného řízení pro všechny úspěšné 
občanské iniciativy; zdůrazňuje také, že 
rozdíl mezi běžnou peticí uvedenou 
v článku 227 SFEU a občanskou 
iniciativou musí být jasně rozpoznatelný, 
a to nejen pro občany, ale i pokud jde o 
vnitřní parlamentní postupy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 59
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Parlamentu vybudovat 
na svých webových stránkách praktičtější a 
viditelnější petiční portál, jenž občanům 
usnadní přístup k petičnímu procesu, bude 
je informovat a umožní jim předkládat 
petice v uživatelsky přívětivějším 
prostředí;  domnívá se, že tento portál by 
měl poskytovat také užitečné odkazy na 
jiné formy opravných prostředků, které 
jsou k dispozici na evropské, vnitrostátní 
nebo regionální úrovni;

3. vítá rozhodnutí Parlamentu vybudovat 
na svých webových stránkách praktičtější a 
viditelnější petiční portál, jenž v rámci 
působnosti článku 227 Smlouvy, článku 
202 jednacího řádu Evropského 
parlamentu a článku 51 Listiny 
základních práv občanům usnadní přístup 
k petičnímu procesu, bude je informovat 
a umožní jim předkládat petice 
v uživatelsky přívětivějším prostředí; 
domnívá se, že tento portál by měl 
poskytovat také užitečné odkazy na jiné 
formy opravných prostředků, které jsou k 
dispozici na evropské, vnitrostátní nebo 
regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Parlamentu vybudovat 
na svých webových stránkách praktičtější a 
viditelnější petiční portál, jenž občanům 
usnadní přístup k petičnímu procesu, bude 
je informovat a umožní jim předkládat 
petice v uživatelsky přívětivějším 
prostředí;  domnívá se, že tento portál by 
měl poskytovat také užitečné odkazy na 
jiné formy opravných prostředků, které 
jsou k dispozici na evropské, vnitrostátní 

3. vítá rozhodnutí Parlamentu vybudovat 
na svých webových stránkách praktičtější a 
viditelnější petiční portál, jenž občanům 
usnadní přístup k petičnímu procesu, bude 
je informovat a umožní jim předkládat 
petice v uživatelsky přívětivějším 
prostředí;  domnívá se, že tento portál by 
měl poskytovat také užitečné odkazy na 
jiné formy opravných prostředků, které 
jsou k dispozici na evropské, vnitrostátní 
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nebo regionální úrovni; nebo regionální úrovni, a rovněž by měl 
definovat určitá procesní pravidla pro 
orgány veřejné správy, a to podle vzoru 
stránky CURIA, úředního portálu 
Soudního dvora Evropské unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 61
Michael Cashman
Victor Boştinaru
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Parlamentu vybudovat 
na svých webových stránkách praktičtější a 
viditelnější petiční portál, jenž občanům 
usnadní přístup k petičnímu procesu, bude 
je informovat a umožní jim předkládat 
petice v uživatelsky přívětivějším 
prostředí;  domnívá se, že tento portál by 
měl poskytovat také užitečné odkazy na 
jiné formy opravných prostředků, které 
jsou k dispozici na evropské, vnitrostátní 
nebo regionální úrovni;

3. vítá rozhodnutí Parlamentu vybudovat 
na svých webových stránkách praktičtější a 
viditelnější petiční portál, jenž občanům 
usnadní přístup k petičnímu procesu, bude 
je informovat a umožní jim předkládat 
petice v uživatelsky přívětivějším 
prostředí;  domnívá se, že tento portál by 
měl poskytovat také užitečné odkazy na 
jiné formy opravných prostředků, které 
jsou k dispozici na evropské, vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, a rovněž celkový 
přehled pravomocí Petičního výboru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Parlamentu vybudovat 
na svých webových stránkách praktičtější a 
viditelnější petiční portál, jenž občanům 

3. vítá rozhodnutí Parlamentu vybudovat 
na svých webových stránkách praktičtější a 
viditelnější petiční portál, jenž občanům 
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usnadní přístup k petičnímu procesu, bude 
je informovat a umožní jim předkládat 
petice v uživatelsky přívětivějším 
prostředí;  domnívá se, že tento portál by 
měl poskytovat také užitečné odkazy na 
jiné formy opravných prostředků, které 
jsou k dispozici na evropské, vnitrostátní 
nebo regionální úrovni;

usnadní přístup k petičnímu procesu, bude 
je informovat a umožní jim předkládat 
petice v uživatelsky přívětivějším prostředí 
a rovněž je elektronickou cestou 
podepisovat;  domnívá se, že tento portál 
by měl poskytovat také užitečné odkazy na 
jiné formy opravných prostředků, které 
jsou k dispozici na evropské, vnitrostátní 
nebo regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. potvrzuje své odhodlání nadále ve 
spolupráci s příslušnými orgány 
v členských státech Unie podporovat 
a chránit základní práva občanů a za tím 
účelem u přípustných případů, které mohou 
být výboru předloženy, využít svého 
politického vlivu;

4. potvrzuje své odhodlání nadále ve 
spolupráci s Komisí a příslušnými orgány 
v členských státech Unie podporovat 
a chránit základní práva a svobody občanů 
a za tím účelem u přípustných případů, 
které mohou být výboru předloženy, využít 
svého politického vlivu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. potvrzuje své odhodlání nadále ve 
spolupráci s příslušnými orgány 
v členských státech Unie podporovat 
a chránit základní práva občanů a za tím 
účelem u přípustných případů, které mohou 
být výboru předloženy, využít svého 

4. potvrzuje své odhodlání nadále v užší
spolupráci s příslušnými orgány 
v členských státech Unie a s Evropskou 
komisí podporovat a chránit základní práva 
občanů a za tím účelem u přípustných 
případů, které mohou být výboru 
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politického vlivu; předloženy, využít svého politického vlivu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyzývá Petiční výbor, aby posoudil 
dopady judikatury Soudního dvora 
Evropské unie na spolehlivost petic a aby 
přezkoumal konkrétní překážky, kterým 
čelí občané Evropské unie, kteří se chtějí 
prostřednictvím žádostí o rozhodnutí 
o předběžné otázce podaných Soudnímu 
dvoru domoci spolehlivého výkladu 
klíčových otázek evropského práva ve 
věcech probíhajících u vnitrostátních 
soudů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je důležité rozšířit 
spolupráci s parlamenty a vládami 
členských států a zároveň zajistit, aby tato 
spolupráce byla vzájemná, a bude-li třeba, 
vybídnout orgány členských států, aby 
právní předpisy EU provedly ve svém 
právu a uplatňovaly je zcela transparentně;

5. domnívá se, že je důležité rozšířit 
vzájemnou spolupráci s parlamenty 
a vládami členských států, a bude-li třeba, 
vybídnout orgány členských států, aby 
právní předpisy EU provedly ve svém 
právu a uplatňovaly je zcela transparentně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na význam spolupráce mezi 
Komisí a členskými státy, avšak lituje 
neúměrného protahování ze strany 
některých členských států, pokud jde 
o uplatňování evropských právních 
předpisů v oblasti životního prostředí;

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že petiční postup by neměl 
být členskými státy instrumentalizován 
ani využíván k politickým účelům, ale že 
by měl být naopak objektivní a měl by 
odrážet postoj Evropského parlamentu; 

Or. bg

Pozměňovací návrh 69
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konstruktivní spolupráci mezi 
Petičním výborem a útvary Evropské 
komise, vyzývá však Komisi, aby zajistila, 

6. vítá konstruktivní spolupráci mezi 
Petičním výborem a evropským veřejným 
ochráncem práv, a znovu opakuje, že je 
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že bude respektována jednotnost postupů 
projednávání petic a tyto postupy nebudou 
směšovány s řízeními o stížnostech, které 
provádí Komise;

připraven podpořit veřejného ochránce 
práv při odhalování případů nesprávných 
úředních postupů ze strany evropských 
orgánů a při jednání jdoucím proti 
evropským orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je toho názoru, že zavedením 
přesnějších písemných procedurálních 
pravidel pro vnitřní postupy ve výboru, 
pro uskutečňování služebních cest 
a zejména pro hodnocení jejich náplně lze 
dosáhnout zvýšení účinnosti a jednotnosti 
práce Petičního výboru;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. soudí, že je velice důležité, aby všechny 
členské státy až na obecní úroveň správně 
prováděly rámcovou směrnici o odpadech; 
vybízí zejména členské státy, které se 
potýkají s problémy při nakládání s 
odpady, aby jednaly rázně a rychle;

9. soudí, že je velice důležité, aby všechny 
členské státy správně prováděly rámcovou 
směrnici o odpadech; vybízí proto zejména 
členské státy, které se potýkají s problémy 
při nakládání s odpady, aby jednaly rázně a 
rychle;

Or. es
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Pozměňovací návrh 72
Michael Cashman
Victor Boştinaru
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. opakovaně vyzývá členské státy, aby 
dodržovaly své povinnosti vyplývající ze 
směrnice 2004/38/ES o právu občanů 
Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na 
území Evropské unie; připomíná 
členským státům jejich povinnost 
usnadnit bez jakékoli diskriminace vstup 
i pobyt příslušníkům romské menšiny 
a dalším menšinovým skupinám, a to 
i párům téhož pohlaví a jejich dětem;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje základní cíl zákona o 
ochraně pobřeží, totiž chránit přírodní 
prostředí španělského pobřeží před 
nekontrolovatelnou urbanizací, a uchovat 
je tak pro volně žijící živočichy, planě 
rostoucí rostliny a budoucí generace;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Angelika Werthmann
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje základní cíl zákona o 
ochraně pobřeží, totiž chránit přírodní 
prostředí španělského pobřeží před 
nekontrolovatelnou urbanizací, a uchovat 
je tak pro volně žijící živočichy, planě 
rostoucí rostliny a budoucí generace;

10. plně podporuje základní cíl zákona o 
ochraně pobřeží, totiž chránit přírodní 
prostředí španělského pobřeží a obecně 
i přírodní prostředí celého 
středomořského pobřeží, které je 
vystaveno tlakům ohrožujícím pobřežní 
ekosystémy, před nekontrolovatelnou 
urbanizací a necitlivými zásahy 
a spekulacemi poškozujícími životní 
prostředí, a uchovat je tak pro volně žijící 
živočichy, planě rostoucí rostliny 
a budoucí generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je však znepokojen tím, že španělský 
zákon o ochraně pobřeží nadále způsobuje 
evropským občanům, a španělským 
občanům především, značné potíže a že 
zatím nebylo předloženo žádné uspokojivé 
řešení, která by zajistilo, aby majitelé 
nemovitostí spadajících do působnosti 
zákona o ochraně pobřeží mohli bezpečně 
užívat vlastnické právo na domy, které 
získali řádným právním řízením;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Victor Boştinaru
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je však znepokojen tím, že španělský 
zákon o ochraně pobřeží nadále způsobuje 
evropským občanům, a španělským 
občanům především, značné potíže a že 
zatím nebylo předloženo žádné uspokojivé 
řešení, která by zajistilo, aby majitelé 
nemovitostí spadajících do působnosti 
zákona o ochraně pobřeží mohli bezpečně 
užívat vlastnické právo na domy, které 
získali řádným právním řízením;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je však znepokojen tím, že španělský 
zákon o ochraně pobřeží nadále způsobuje 
evropským občanům, a španělským 
občanům především, značné potíže a že 
zatím nebylo předloženo žádné uspokojivé 
řešení, která by zajistilo, aby majitelé 
nemovitostí spadajících do působnosti 
zákona o ochraně pobřeží mohli bezpečně 
užívat vlastnické právo na domy, které 
získali řádným právním řízením;

11. je však znepokojen tím, že španělský 
zákon o ochraně pobřeží nadále způsobuje 
potíže evropským občanům, a španělským 
občanům především; 

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je však znepokojen tím, že španělský 
zákon o ochraně pobřeží nadále způsobuje 
evropským občanům, a španělským 
občanům především, značné potíže a že 
zatím nebylo předloženo žádné uspokojivé 
řešení, která by zajistilo, aby majitelé 
nemovitostí spadajících do působnosti 
zákona o ochraně pobřeží mohli bezpečně 
užívat vlastnické právo na domy, které 
získali řádným právním řízením;

11. je však značně znepokojen tím, že 
španělský zákon o ochraně pobřeží nadále 
způsobuje evropským občanům, a 
španělským občanům především, značné 
potíže a že zatím nebylo předloženo žádné 
uspokojivé řešení, která by zajistilo, aby 
majitelé nemovitostí spadajících do 
působnosti zákona o ochraně pobřeží mohli 
bezpečně užívat vlastnické právo na domy, 
které získali řádným právním řízením;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že ochrana pobřežních 
oblastí musí být účinněji regulována, 
a tvrdí, že zákon o ochraně pobřeží není 
v souladu s vytčenými cíli, neboť 
poškozuje historické dědictví a původní 
obyvatelstvo a znevýhodňuje obyvatele 
malých pobřežních obcí, kteří odpradávna 
žijí v rovnováze s mořem a s jeho 
ekosystémy;

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. nadále podporuje úsilí předkladatelů 
petic donutit španělskou vládu a místní 
orgány vyřešit problémy doprovázející 
zákon o ochraně pobřeží a jeho 
uplatňování; proto podporuje rozhodnutí 
Petičního výboru zřídit na politické úrovni 
pracovní skupinu, která se touto otázkou 
bude zabývat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. nadále podporuje úsilí předkladatelů 
petic donutit španělskou vládu a místní 
orgány vyřešit problémy doprovázející 
zákon o ochraně pobřeží a jeho 
uplatňování; proto podporuje rozhodnutí 
Petičního výboru zřídit na politické úrovni
pracovní skupinu, která se touto otázkou 
bude zabývat;

12. podporuje úsilí předkladatelů petic 
vyřešit problémy doprovázející zákon o 
ochraně pobřeží a jeho uplatňování; proto 
podporuje rozhodnutí Petičního výboru 
zřídit pracovní skupinu, která se touto 
otázkou bude hlouběji zabývat;

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. nadále podporuje úsilí předkladatelů 
petic donutit španělskou vládu a místní 
orgány vyřešit problémy doprovázející 

12. nadále podporuje úsilí předkladatelů 
petic donutit španělskou vládu a místní 
orgány, aby ve spolupráci s ministerstvem 
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zákon o ochraně pobřeží a jeho 
uplatňování; proto podporuje rozhodnutí 
Petičního výboru zřídit na politické úrovni 
pracovní skupinu, která se touto otázkou 
bude zabývat;

životního prostředí a zemědělství 
a s ministerstvem spravedlnosti vyřešily
problémy doprovázející zákon o ochraně 
pobřeží a jeho uplatňování a aby nalezly 
společný základ pro dohodu s majiteli 
nemovitostí v pobřežních oblastech; proto 
podporuje rozhodnutí Petičního výboru 
zřídit na politické úrovni pracovní skupinu, 
která se touto otázkou bude zabývat;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Michael Cashman

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. nadále podporuje úsilí předkladatelů 
petic donutit španělskou vládu a místní 
orgány vyřešit problémy doprovázející 
zákon o ochraně pobřeží a jeho 
uplatňování; proto podporuje rozhodnutí 
Petičního výboru zřídit na politické úrovni 
pracovní skupinu, která se touto otázkou 
bude zabývat;

12. nadále podporuje úsilí předkladatelů 
petic donutit španělskou vládu a místní 
orgány vyřešit problémy doprovázející 
zákon o ochraně pobřeží a jeho uplatňování 
se zpětnou účinností; proto podporuje 
rozhodnutí Petičního výboru zřídit na 
politické úrovni pracovní skupinu, která se 
touto otázkou bude zabývat;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. nadále podporuje úsilí předkladatelů 
petic donutit španělskou vládu a místní
orgány vyřešit problémy doprovázející 
zákon o ochraně pobřeží a jeho 
uplatňování; proto podporuje rozhodnutí 

12. nadále podporuje úsilí předkladatelů 
petic vyřešit problémy doprovázející 
uplatňování zákona o ochraně pobřeží; 
proto podporuje rozhodnutí Petičního 
výboru zřídit na politické úrovni pracovní 
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Petičního výboru zřídit na politické úrovni 
pracovní skupinu, která se touto otázkou 
bude zabývat;

skupinu, která se touto otázkou bude 
zabývat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje své přesvědčení, že za 
současné hospodářské situace je v zájmu 
všech zajistit, aby byla rozptýlena právní 
nejistota obklopující nemovitosti, na něž 
se může vztahovat zákon o ochraně 
pobřeží;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje své přesvědčení, že za 
současné hospodářské situace je v zájmu 
všech zajistit, aby byla rozptýlena právní 
nejistota obklopující nemovitosti, na něž 
se může vztahovat zákon o ochraně 
pobřeží;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Carlos José Iturgaiz Angulo
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje své přesvědčení, že za 
současné hospodářské situace je v zájmu 
všech zajistit, aby byla rozptýlena právní 
nejistota obklopující nemovitosti, na něž se 
může vztahovat zákon o ochraně pobřeží;

13. domnívá se, že za současné 
hospodářské situace je v zájmu všech 
zajistit, aby byla rozptýlena právní 
nejistota obklopující nemovitosti, na něž se 
může vztahovat zákon o ochraně pobřeží;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje své přesvědčení, že za 
současné hospodářské situace je v zájmu
všech zajistit, aby byla rozptýlena právní 
nejistota obklopující nemovitosti, na něž se 
může vztahovat zákon o ochraně pobřeží;

13. opakuje své přesvědčení, že za 
současné hospodářské situace je nejvyšším 
zájmem všech zajistit, aby byla rozptýlena 
právní nejistota obklopující nemovitosti, na 
něž se může vztahovat zákon o ochraně 
pobřeží;

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá španělské orgány, aby přijaly 
vhodná opatření, jimiž zabrání porušování 
práv majitelů nemovitostí, neboť právo 
vlastnit majetek nespadá do oblasti 
pravomoci Evropské unie, ale podléhá 
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zásadě subsidiarity, která je zakotvena ve 
Smlouvách; 

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, odpovídající náhradu a právo 
na informace a ochrání před 
retroaktivními a diskriminačními 
opatřeními;

14. vítá prohlášení španělské vlády, že 
dojde k revizi zákona o ochraně pobřeží 
s cílem zajistit soulad mezi bezpečím 
našeho pobřeží a hospodářským růstem 
a zaručit držitelům práv větší právní 
jistotu;

Or. es

Pozměňovací návrh 91
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 

14. vítá, přestože podporuje hlavní cíl
zákona o ochraně pobřeží, který spočívá 
v ochraně volně žijících pobřežních 
živočichů pro budoucí generace, záměr 
nové španělské vlády revidovat zákon o 
ochraně pobřeží tak, aby zaručil vlastnické 
právo všem, kdo řádně a v dobré víře 
nabyli nemovitost spadající do působnosti 
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odvolání, odpovídající náhradu a právo 
na informace a ochrání před 
retroaktivními a diskriminačními 
opatřeními;

zákona o ochraně pobřeží; žádá zejména, 
aby byla provedena reforma zmíněného 
zákona, která zajistí vhodné a odpovídající 
řešení, zejména pokud jde o retroaktivní a 
diskriminační uplatňování tohoto zákona; 
podporuje kroky, které učinili
předkladatelé petic, aby vyřešili problémy 
týkající se zákona o ochraně pobřeží 
a jeho uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, odpovídající náhradu a právo na 
informace a ochrání před retroaktivními a 
diskriminačními opatřeními;

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, odpovídající náhradu a právo na 
informace a ochrání před retroaktivními, 
svévolnými, asymetrickými a 
diskriminačními opatřeními;

Or. es

Pozměňovací návrh 93
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí španělskou vládu, aby 14. vybízí španělskou vládu, aby 
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revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, odpovídající náhradu a právo na 
informace a ochrání před retroaktivními a 
diskriminačními opatřeními;

revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, případnou odpovídající náhradu 
a právo na obsáhlejší a komplexnější
informace a ochrání před retroaktivními a 
diskriminačními opatřeními;

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Michael Cashman
Victor Boştinaru
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, odpovídající náhradu a právo na 
informace a ochrání před retroaktivními a 
diskriminačními opatřeními;

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, dostatečnou náhradu a právo na 
důvěryhodné informace a ochrání před 
retroaktivními a diskriminačními 
opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Margrete Auken, Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, odpovídající náhradu a právo na 
informace a ochrání před retroaktivními a
diskriminačními opatřeními;

14. připomíná, že podle rozhodnutí 
Parlamentu má zákon o ochraně pobřeží 
nepřiměřený dopad na jednotlivé vlastníky 
nemovitostí a zároveň má nedostatečný 
dopad na skutečné viníky, kteří ničili 
pobřeží, neboť byli v mnoha případech 
zodpovědní za neúměrně rozsáhlý územní 
rozvoj podél pobřeží, včetně výstavby 
rekreačních středisek, a kteří měli 
všechny nezbytné předpoklady k tomu, 
aby si byli vědomi, že opakovaně jednají 
v rozporu s ustanoveními příslušného 
zákona; žádá španělskou vládu, aby 
zajistila řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, odpovídající náhradu a právo na 
informace a také ochranu před 
diskriminačními opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení, právo na 
odvolání, odpovídající náhradu a právo na 
informace a ochrání před retroaktivními a 
diskriminačními opatřeními;

14. vybízí španělskou vládu, aby 
revidovala zákon o ochraně pobřeží tak, 
aby zaručil vlastnické právo všem, kdo 
řádně a v dobré víře nabyli nemovitost 
spadající do působnosti zákona o ochraně 
pobřeží;  žádá zejména, aby byla 
provedena reforma zmíněného zákona, 
která zajistí řádné soudní řízení 
s předběžnými opatřeními, právo na 
odvolání, možnost podání žádosti 
o rozhodnutí o předběžné otázce 
Soudnímu dvoru, odpovídající náhradu a 
právo na informace a ochrání před 
retroaktivními a diskriminačními 
opatřeními;
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Or. de

Pozměňovací návrh 97
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. žádá španělskou vládu, aby zaručila 
plnou transparentnost v souvislosti 
s vývojem zákona o ochraně pobřeží, tak 
aby mohli mít dotčení občané přehled 
o všech postupech a aby je mohli lépe 
pochopit;

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá rovněž Komisi, aby zaručila, že 
budou členské státy uplatňovat 
a dodržovat směrnici o stanovištích 
a směrnici o volně žijících ptácích a že 
budou lépe provádět a uplatňovat 
směrnici 2004/38/ES o právu občanů 
Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Heinz K. Becker
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná, že značné množství 
předkladatelů podalo Petičnímu výboru 
jednotlivé petice týkající se německé 
politiky v oblasti mládeže a rodiny, 
zejména v souvislosti s německým úřadem 
péče o mládež, a zdůrazňuje, že Petiční 
výbor si přeje v rámci svých pravomocí 
a pravomocí Evropské unie konstruktivně 
přispět k vyřešení sporů mezi 
předkladateli petic a orgány; zdůrazňuje, 
že přitom nesmí dojít ke vměšování do 
samostatných vnitřních řízení správních 
orgánů členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba odstranit 
mezery v právních předpisech, kvůli nimž 
občané nemohou na vnitřním trhu užívat 
plná práva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba odstranit mezery 
v právních předpisech, kvůli nimž občané 
nemohou na vnitřním trhu užívat plná 
práva;

16. zdůrazňuje, že je třeba odstranit mezery 
v právních předpisech či vyřešit nedostatky 
v provádění právních předpisů, kvůli nimž 
občané nemohou na vnitřním trhu užívat 
plná práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. znovu potvrzuje svůj závazek, že 
Parlament odpoví na všechna podání 
občanů, která nejsou psána útočným 
jazykem a nejsou bezvýznamná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. znovu potvrzuje svůj závazek, že 
Parlament odpoví na všechna podání 
občanů, která nejsou psána útočným 
jazykem a nejsou bezvýznamná;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 104
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 17 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) je odhodlán zajistit, aby byl petiční 
postup účinnější, transparentnější 
a nestranný a aby zohledňoval práva 
členů Petičního výboru na účast, tak aby 
celý postup vyřizování petic mohl ve všech 
svých stadiích vyhovět soudnímu 
přezkumu;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 17 – písm. b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zdůrazňuje, že je třeba zajistit i to, aby 
vyřizování petic pokračovalo i po 
ukončení volebních období 
a personálních změnách, které jsou s ním 
spojeny;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 17 – písm. c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) domnívá se, že účast členů Parlamentu 
při šetření nelze považovat jen za právo 
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parlamentní účasti, ale i za povinnost vůči 
předkladatelům petic; 

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 17 – písm. d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) požaduje, aby byl v rámci zlepšování 
práce výboru zaveden postup sledování 
zjišťovacích misí, kterým se zaručí jednak 
uplatnění práva každého z členů mise na 
předložení vlastního postoje ke 
skutečnostem a jednak zapojení všech 
členů výboru do rozhodování o závěrech, 
které má Petiční výbor učinit;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 17 – písm. e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) zdůrazňuje, že mezi ostatními 
institucemi a orgány, k nimž patří 
vyšetřovací výbory, evropská občanská 
iniciativa a evropský veřejný ochránce 
práv, má Petiční výbor samostatnou 
a jasně vymezenou úlohu přezkumného 
orgánu, na který se může obrátit kterýkoli 
občan;

Or. de
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Pozměňovací návrh 109
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 17 – písm. f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) žádá Konferenci předsedů, aby zvážila, 
v jakém rozsahu by bylo vhodné provést 
revizi jednacího řádu za účelem uplatnění 
zmíněných formálních požadavků 
týkajících se petičního postupu;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. poukazuje na to, že je zapotřebí 
zaručit transparentnost postupu 
vyřizování petic, a to na vnitřní úrovni 
prostřednictvím elektronické aplikace, 
která poslancům zajistí možnost přímého 
přístupu do petičních archivů, a na vnější 
úrovni podporou internetové stránky 
určené občanům předkládajícím petice;

Or. el


