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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že právo podávat petice k Evropskému parlamentu je jedním ze základních 
pilířů evropského občanství, neboť poskytuje nástroje ke zvýšení účasti veřejnosti na 
rozhodování Evropské unie, a zdůrazňuje v této souvislosti zásadní úlohu Petičního 
výboru, který představuje účinné spojení mezi občanem, Parlamentem a Komisí;

2. vyzývá Evropskou komisi, aby uznala úlohu peticí pro sledování uplatňování práva 
Evropské unie, a upozorňuje, že petice jsou jedním z prvních ukazatelů, které upozorňují 
na problémy spojené se špatným prováděním právních předpisů EU;

3. opětovně žádá, aby byly Petičnímu výboru poskytovány jednoznačné informace o stadiích, 
v nichž se nacházejí řízení pro nesplnění povinnosti, jichž se též týkají otevřené petice;

4. upozorňuje na značný počet peticí obdržených k záležitostem spojeným s hospodářskou 
a sociální krizí a úspornými opatřeními, jež mohou ohrozit sociální práva občanů, 
a připomíná, že Evropa musí klást důraz především na občany a jednat v zájmu zajištění 
jejich dobrých životních podmínek;

5. domnívá se, že s ohledem na současnou hospodářskou situaci musí být právní předpisy 
EU ještě účinnější a účelnější, musí zajistit přínosy s vynaložením minimálních nákladů 
a v plné míře zohledňovat zásady subsidiarity a proporcionality;

6. zdůrazňuje, že kvůli špatnému řízení veřejného sektoru neustále narůstá zátěž občanů; 
naléhavě proto vyzývá Komisi a členské státy, aby v této oblasti vyvíjely větší úsilí, 
a zlepšily tak řízení veřejného sektoru a snížily náklady;

7. zdůrazňuje, že občané, podniky a další zainteresované strany očekávají jednoduchý 
a předvídatelný právní rámec; konstatuje, že nepřiměřená regulace oslabuje 
konkurenceschopnost a zpomaluje růst hospodářství; upozorňuje proto, že je zapotřebí 
omezit byrokracii a snížit administrativní zátěž, a vyzývá Komisi, aby určila, u kterých 
právních předpisů lze snížit náklady na regulaci;

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby podnikům neukládaly zbytečné administrativní 
požadavky ani nevytvářely zátěž; členské státy by proto měly jednoznačně určit závazná 
ustanovení práva EU a opatření k jejich provádění navržená parlamenty členských států 
a objasnit přijetí dodatečných ustanovení (jiných než ustanovení uvedených v právu EU);

9. domnívá se, že členské státy by při provádění práva EU do vnitrostátních právních 
systémů měly buď z kvantitativního hlediska přesně provést ustanovení směrnice, nebo 
vysvětlit, z jakého důvodu se domnívají, že je nezbytné rozšířit proveditelná ustanovení 
nad rámec toho, co vyžadují stanovené minimální požadavky práva EU;

10. upozorňuje, že jedním z hlavních problémů členských států jsou formální právní 
požadavky ve fázi koncipování, vytváření, plánování a přijímání legislativních aktů; 
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konstatuje, že pokud v průběhu těchto fází dojde ke změně složení vlády, může se proces 
provádění práva EU prodloužit; problémy kromě toho nastávají i kvůli nedostatečné 
koordinaci či spolupráci jednotlivých odborů správních orgánů, které jsou odpovědné za 
provádění ustanovení směrnic;

11. požaduje podrobné posouzení skutečných přínosů a nákladů mechanismů podávání 
stížností (EU Pilot, Solvit atd.);

12. zdůrazňuje, že úvodní, zkušební fáze systému EU Pilot již skončila a tento systém je nyní 
osvědčenou pracovní metodou, která Komisi, členským státům zapojeným do projektu 
a občanům umožňuje dosáhnout nezbytných výsledků; konstatuje, že za hlavní nedostatek 
tohoto nástroje je považováno nedostatečné zapojení stěžovatelů do tohoto systému 
a přístup veřejnosti k dokumentům v rámci tohoto systému; z těchto důvodů je třeba 
prostřednictvím právně závazných opatření přijmout jasná pravidla o účasti stěžovatelů;

13. naléhavě vybízí ke zlepšení spolupráce v rámci projektu EU Pilot i jeho účinnosti, 
především k důslednějšímu dodržování dohodnutých prozatímních podmínek 
a zkvalitnění dotazů Komise a odpovědí členských států;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby konkurenčním vnitrostátním orgánům pomohla zajišťovat 
odpovídající provedení a uplatňování předpisů EU a aby určila hlavní rizikové faktory pro 
včasné a náležité provedení nových (nebo částečně pozměněných) právních předpisů 
a rovněž doporučila, jaké faktory pro omezení rizik musí být v prováděcích plánech 
stanoveny; dále aby věnovala větší pozornost rozvoji dvoustranné komunikace mezi 
státními správami a Komisí, jakož i dalším formám podpory členských států;

15. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím databáze snadno použitelné pro uživatele poskytla 
veřejnosti přístup k informacím o případech nesplnění povinnosti a poskytovala úplné 
informace o nesplnění povinnosti týkající se konkrétních legislativních aktů EU nebo 
členského státu;

16. domnívá se, že Komise by měla předložit návrh nařízení, jež upraví pravidla postupů 
předcházejících řízení o nesplnění povinnosti, jakož i samotných řízení; pravidla by měla 
být vypracována na základě postupu konzultací, a to před zahájením legislativního 
rozhodovacího postupu;

17. upozorňuje na stále klesající počet nedokončených případů nesplnění povinnosti; oceňuje, 
že členské státy vyvíjejí značné úsilí o vyřešení případů nesplnění povinnosti mimosoudní 
cestou.


