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Pozměňovací návrh 1
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že v dvacáté osmé 
výroční zprávě je na základě požadavku 
Parlamentu obsažen zvláštní oddíl 
o peticích, ve kterém Komise předkládá 
přehled nových petic, jež obdržela; vítá, že 
ve zprávě Komise se uvádí, že v několika 
oblastech „petice předložené Evropskému 
parlamentu vedly k řízení o nesplnění 
povinnosti“; zdůrazňuje, že i když se petice 
netýkají nesplnění povinnosti, poskytují 
Parlamentu a Komisi významné informace 
o problémech občanů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že ačkoli Komise správně 
zdůrazňuje, že „odpovědnost za řádné 
uplatňování práva EU leží primárně na 
správních orgánech a soudnictví členských 
států“, občané a osoby pobývající na území 
EU pravidelně předkládají petice, v nichž 
uvádějí, že čelí skutečným překážkám, 
usilují-li o nápravu prostřednictvím 
vnitrostátních soudů a správních orgánů; 
z tohoto důvodu zdůrazňuje, že evropské 
orgány rovněž mají primární povinnost 
vyšetřovat činnosti členských států v rámci 
mechanismů prosazování práva a řešení 

5. konstatuje, že ačkoli Komise správně 
zdůrazňuje, že „odpovědnost za řádné 
uplatňování práva EU leží primárně na 
správních orgánech a soudnictví členských 
států“, občané a osoby pobývající na území 
EU pravidelně předkládají petice, v nichž 
uvádějí, že čelí skutečným překážkám, 
usilují-li o nápravu prostřednictvím 
vnitrostátních soudů a správních orgánů; 
z tohoto důvodu zdůrazňuje, že evropské 
orgány rovněž mají primární povinnost 
vyšetřovat činnosti členských států v rámci 
mechanismů prosazování práva a řešení 
sporů; Komise by rovněž měla promyslet 
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sporů; informační strategie pro následnou 
podporu předkladatelů také v členských 
státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že mnoho petic 
odkazuje na Listinu základních práv 
a apeluje na hodnoty vyplývající ze Smluv 
EU, což svědčí o potenciálně výrazné
nespojitosti mezi hodnotami zakotvenými 
v primárním právu EU a hodnotami, jimiž 
se řídí členské státy;

7. poukazuje na to, že mnoho petic 
odkazuje na Listinu základních práv 
a apeluje na hodnoty vyplývající ze Smluv 
EU, což svědčí o potenciálně výrazné 
nespojitosti mezi hodnotami zakotvenými 
v primárním právu EU a jejich 
dodržováním ze strany členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že původně byla Listina 
určena ke kodifikaci základních práv 
občanů EU a že hlavy států a předsedové 
vlád opakovaně slavnostně deklarovali, že 
Listina přestavuje práva občanů EU; 
vyzývá všechny členské státy, aby znovu 
zvážily nezbytnost článku 51 Listiny, 
a vybízí je, aby jednostranně deklarovaly, 
že nebudou v rámci své jurisdikce 
omezovat práva jednotlivců na základě 
ustanovení tohoto článku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že když občané předkládají 
petici Evropskému parlamentu, očekávají, 
že se na ně bude vztahovat ochrana 
plynoucí z ustanovení Listiny, a to bez 
ohledu na to, v jakém členském státě 
pobývají a zda se uplatňují právní předpisy 
EU či nikoli; v tomto ohledu je i nadále 
znepokojen, že občané se cítí být špatně 
informováni o skutečné oblasti působnosti 
Listiny; považuje proto za nezbytné řádně 
vysvětlit zásadu subsidiarity a objasnit 
oblast působnosti Listiny z hlediska 
Parlamentu;

8. zdůrazňuje, že když občané předkládají 
petici Evropskému parlamentu, očekávají, 
že se na ně bude vztahovat ochrana 
plynoucí z ustanovení Listiny, a to bez 
ohledu na to, v jakém členském státě 
pobývají a zda se uplatňují právní předpisy 
EU či nikoli; v tomto ohledu je i nadále 
znepokojen, že občané se cítí být špatně 
informováni o skutečné oblasti působnosti 
Listiny; považuje proto za nezbytné řádně 
vysvětlit zásadu subsidiarity a objasnit 
oblast působnosti Listiny z hlediska 
Parlamentu na základě článku 51 Listiny;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že když občané předkládají 
petici Evropskému parlamentu, očekávají, 
že se na ně bude vztahovat ochrana 
plynoucí z ustanovení Listiny, a to bez 
ohledu na to, v jakém členském státě 
pobývají a zda se uplatňují právní předpisy 
EU či nikoli; v tomto ohledu je i nadále 
znepokojen, že občané se cítí být špatně 
informováni o skutečné oblasti působnosti 
Listiny; považuje proto za nezbytné řádně 

8. zdůrazňuje, že když občané předkládají 
petici Evropskému parlamentu, mohou 
očekávat, že se na ně bude vztahovat 
ochrana plynoucí z ustanovení Listiny, a to 
bez ohledu na to, v jakém členském státě 
pobývají a zda se uplatňují právní předpisy 
EU či nikoli; v tomto ohledu je i nadále 
znepokojen, že občané se mohou cítit být 
špatně informováni o skutečné oblasti 
působnosti Listiny; považuje proto za 
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vysvětlit zásadu subsidiarity a objasnit 
oblast působnosti Listiny z hlediska 
Parlamentu;

nezbytné řádně vysvětlit zásadu 
subsidiarity a objasnit oblast působnosti 
Listiny z hlediska Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že značná část petic 
souvisejících se základními právy se týká 
volného pohybu osob a že – jak je jasně 
patrné ze zprávy o občanství EU za rok 
2010 – práva obecně plynoucí z občanství 
EU jsou důležitým předpokladem pro plné 
využívání vnitřního trhu občany; 
zdůrazňuje, že toto posílené využívání ze 
strany občanů může uvolnit značný 
růstový potenciál vnitřního trhu, 
a vzhledem ke stávajícím hospodářským 
výzvám v Evropě tudíž opakuje svůj 
požadavek vůči Komisi a členským státům 
zvýšit v této oblasti úsilí o úplné a včasné 
provádění práva EU; 

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vedle toho zdůrazňuje, že občané se 
stejně tak cítí být špatně informováni 
o použitelnosti práva Společenství 
v případech opožděného provedení 

9. vedle toho zdůrazňuje, že občané se 
stejně tak mohou cítit být špatně 
informováni o použitelnosti práva 
Společenství v případech opožděného 
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právních předpisů do vnitrostátního práva; 
poukazuje na smutnou skutečnost, že 
občané, kteří nemohou využít platný právní 
předpis Společenství, jelikož dotčený 
členský stát ho neprovedl do svého práva, 
se ocitají v situaci, kdy nemají k dispozici 
žádný mechanismus nápravy;

provedení právních předpisů do 
vnitrostátního práva; poukazuje na 
smutnou skutečnost, že občané, kteří 
nemohou využít platný právní předpis 
Společenství, jelikož dotčený členský stát 
ho neprovedl do svého práva, se ocitají 
v situaci, kdy nemají k dispozici žádný 
mechanismus nápravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá důraz, který je kladen na účinné 
řešení případů nesplnění povinnosti, a to 
prostřednictvím vytváření a hodnocení 
nových nástrojů, jako je projekt EU Pilot 
a databáze stížností a dotazů CHAP 
(Challenge Handshake Authentication 
Protocol), posilování preventivních 
opatření a možnosti požadovat v raném 
stádiu řízení uložení peněžitých sankcí 
členskému státu v případech opožděného 
provedení směrnic do vnitrostátního práva;

11. poukazuje na důraz, který je ve zprávě 
Komise kladen na účinné řešení případů 
nesplnění povinnosti, a to prostřednictvím 
vytváření a hodnocení nových nástrojů, 
jako je projekt EU Pilot a databáze 
stížností a dotazů CHAP, posilování 
preventivních opatření a možnosti 
požadovat v raném stádiu řízení uložení 
peněžitých sankcí členskému státu 
v případech opožděného provedení směrnic 
do vnitrostátního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. poukazuje zejména na povzbudivý
počet členských států, jež se účastní 
projektu EU Pilot (18 na konci roku 2010) 

12. poukazuje na počet členských států, jež 
se účastní projektu EU Pilot (18 na konci 
roku 2010) a na velký počet případů 
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a na velký počet případů uzavřených poté, 
co byla odpověď členského státu 
ohodnocena jako přijatelná (81 % případů); 
vítá přijetí první hodnotící zprávy projektu 
EU Pilot z března 2010 a naléhavě vyzývá, 
aby byly budoucí hodnotící zprávy 
přijímány včas, aby bylo možné 
kontinuálně posuzovat skutečný dopad 
a schopnost prosazovat právo, pokud jde 
o tento nový mechanismus;

uzavřených poté, co byla odpověď 
členského státu ohodnocena jako přijatelná 
(81 % případů); zdůrazňuje význam kvality 
těchto hodnocení, jak pokud jde o validní 
a ověřené informace, tak pokud jde 
o dodržování obecných zásad správního 
práva, jež uznal Soudní dvůr;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. vítá, že byla v březnu 2010 přijata 
první pilotní hodnotící zpráva EU, 
a naléhavě žádá, aby byly hodnotící 
zprávy přijímány i v budoucnu, a to včas, 
aby mohly průběžně posuzovat účinnost 
dopadu a schopnost vymáhání tohoto 
nového mechanismu; bere rovněž na 
vědomí revidované pokyny pro vztahy se 
stěžovateli, jež jsou uvedeny v příloze 
k této zprávě;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12b. souhlasí s důrazem Komise na 
význam právního státu a zároveň 
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připomíná, že vztah mezi touto zásadou 
a uvážením, jež má Komise k dispozici, 
pokud jde o stíhání porušení povinnosti, je 
napjatý, a že zabránění veškeré svévoli při 
využívání diskreční pravomoci vyžaduje 
skutečné dodržování obecných zásad 
řádné správy, jako je nestrannost, 
objektivita a přiměřenost;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že občané převážně nejsou 
informováni o řízení o nesplnění 
povinnosti, o čemž svědčí významný počet 
obdržených petic, jež aniž by to 
předkladatel petice věděl, upozorňují na 
okolnosti, které již jsou předmětem 
vyšetřování;

13. zdůrazňuje, že občané převážně nejsou 
informováni, pokud jde o řízení 
o nesplnění povinnosti, o čemž svědčí 
významný počet obdržených petic, jež 
nevědomě upozorňují na okolnosti, které 
již jsou předmětem vyšetřování; v souladu 
se závěry pracovní skupiny ustavené 
Výborem pro právní záležitosti má za to, 
že řízení pro porušení povinnosti by mělo 
být zahrnuto do rámce předpisů o řádné 
správě na základě článku 298 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. opakuje, že individuální stížnosti 
občanů a podniků jsou nadále uznávány 
za nejdůležitější zdroj informací 
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o porušování práva EU a následně pro 
zahájení řízení pro porušení povinnosti; 
požaduje tudíž zavedení účinnějších, 
právně závazných správních předpisů, 
které by měly jistě a spolehlivě vymezit 
procesní vztahy mezi Komisí a občanem, 
popř. podnikem podávajícím stížnost , a to 
během řízení pro porušení povinnosti i po 
něm, a posílit tak postavení jednotlivých 
stěžovatelů;

Or. de


