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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že právo predkladať petície Európskemu parlamentu je jeden z pilierov 
európskeho občianstva, ktorý poskytuje nástroje na zvýšenú účasť verejnosti na 
rozhodovacom procese Európskej únie, a v tejto súvislosti vyzdvihuje rozhodujúcu úlohu 
Výboru pre petície ako účinného spojovacieho prvku medzi občanmi, Parlamentom 
a Komisiou;

2. vyzýva Európsku komisiu, aby uznala úlohu, ktorú zohrávajú petície pri kontrole 
uplatňovania práva Európskej únie, a poukazuje na to, že petície sú jedným z prvých 
ukazovateľov problémov, ktoré sú spojené s nesprávnym vykonávaním právnych 
predpisov EÚ;

3. znovu opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby boli Výboru pre petície EP poskytované 
jasné informácie o tom, v akom štádiu sa nachádzajú konania vo veci porušenia právnych 
predpisov, na ktoré sa vzťahujú aj prebiehajúce petície;

4. poukazuje na značný počet prijatých petícií v súvislosti s hospodárskou a sociálnou krízou 
a úspornými opatreniami, v dôsledku ktorých by mohli utrpieť sociálne práva občanov, 
a pripomína, že Európa musí klásť záujmy občanov na prvé miesto a zasadzovať sa o ich 
blaho;

5. domnieva sa, že vzhľadom na aktuálnu hospodársku situáciu musia byť právne predpisy 
EÚ ešte efektívnejšie a účinnejšie, pričom musia zabezpečovať prínosy za minimálne 
náklady a plne sa zameriavať na zásady subsidiarity a proporcionality;

6. zdôrazňuje, že v dôsledku nedostatočného riadenia verejného sektora zaťaženie občanov 
neustále rastie; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby v tejto oblasti vyvíjali viac 
úsilia s cieľom zlepšiť riadenie tohto sektora a znížiť náklady;

7. zdôrazňuje, že občania, podniky i ďalšie zainteresované strany očakávajú jednoduchý a 
predvídateľný regulačný rámec; poukazuje na to, že nadmerné množstvo právnych 
predpisov narúša hospodársku súťaž a brzdí hospodársky rast; poukazuje preto na potrebu 
obmedziť byrokraciu a administratívnu záťaž a vyzýva Komisiu, aby určila právne 
predpisy, v prípade ktorých môžu byť náklady na reguláciu znížené;

8. naliehavo vyzýva členské štáty, aby nevytvárali nepotrebné administratívne požiadavky 
a záťaž v prípade podnikov; členské štáty by mali preto jasne označiť povinné ustanovenia 
právnych predpisov EÚ a opatrenia na ich vykonávanie, ktoré navrhujú parlamenty na 
národnej úrovni, spolu s vysvetleniami týkajúcimi sa zavedenia doplnkových ustanovení 
(ktoré nie sú uvedené v právnych predpisoch EÚ);

9. domnieva sa, že členské štáty by pri transpozícii právnych predpisov EÚ do národných 
systémov mali transponovať ustanovenia smernice presne, pokiaľ ide o kvantitatívne 
hľadisko, alebo vysvetliť, prečo považujú za potrebné rozšíriť transponovateľné 
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ustanovenia viac, než stanovujú určené minimálne požiadavky v právnych predpisoch EÚ;

10. poukazuje na to, že jedným z hlavných problémov členských štátov sú formálne právne 
požiadavky vo fázach navrhovania, zákonodarnej činnosti, plánovania alebo prijímania 
legislatívnych aktov; konštatuje, že proces transpozície právnych predpisov EÚ sa môže 
predlžiť ešte viac, ak počas uvedených fáz dochádza k zmenám v zložení vlády; problémy 
vznikajú okrem toho aj pre nedostatok koordinácie alebo spolupráce medzi útvarmi 
administratívnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za transpozíciu ustanovení smerníc;

11. žiada predloženie podrobného posúdenia skutočných prínosov a nákladov v súvislosti 
s mechanizmami skúmania sťažností (EU Pilot, Solvit atď.);

12. zdôrazňuje, že pôvodná skúšobná fáza mechanizmu EU Pilot už skončila a že teraz 
funguje ako overená pracovná metóda, ktorá Komisii, členským štátom zapojeným do 
projektu a občanom umožňuje dosahovať potrebné výsledky; konštatuje, že nedostatočné 
zapojenie sa sťažovateľov do projektu EU Pilot a nedostatočný prístup verejnosti 
k dokumentom v rámci EU Pilot sú hlavné problémy tohto nástroja, a z tohto dôvodu by 
bolo potrebné prijať jasné pravidlá účasti sťažovateľov prostredníctvom právne záväzných 
opatrení;

13. naliehavo vyzýva na lepšiu spoluprácu a účinnosť projektu EU Pilot, aby v prvom rade 
prísnejšie dodržiaval dohodnuté predbežné podmienky a aby sa zlepšila kvalita otázok 
Komisie a odpovedí členských štátov;

14. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pomáhala paralelne pôsobiacim národným subjektom 
zabezpečiť náležitú transpozíciu a uplatňovanie právnych predpisov EÚ a včas určiť 
hlavné rizikové faktory, ako aj zodpovedajúcu implementáciu nových (alebo sčasti 
zmenených) častí právnych predpisov a aby poradila, ktoré faktory zníženia rizika treba 
stanoviť v plánoch vykonávania; a aby sa venovalo viac pozornosti rozšíreniu bilaterálnej 
komunikácie medzi národnými orgánmi a Komisiou, ako aj iných foriem podpory 
poskytovanej členským štátom;

15. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup k informáciám o prípadoch porušenia 
súvisiacich s konkrétnymi legislatívnymi aktmi EÚ alebo s konkrétnymi členskými štátmi;

16. domnieva sa, že Komisia by mala navrhnúť nariadenie týkajúce sa pravidiel postupovania 
pred začatím konaní o porušení, ako aj postupov v rámci konaní o porušení. Vypracovanie 
takýchto pravidiel by malo prebiehať na základe konzultačného postupu uskutočneného 
pred postupom legislatívneho rozhodovania;

17. poukazuje na neustále sa zvyšujúci počet nedoriešených prípadov porušenia; víta 
skutočnosť, že členské štáty vyvíjajú veľké úsilie o vyriešenie prípadov porušenia bez 
súdnych konaní.


