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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. konštatuje, že v súhrnnej informácii Komisie o kontrole uplatňovania práva Spoločenstva 
sa kladie väčší dôraz na transpozíciu ako na skutočné uplatňovanie. Žiada Komisiu, aby 
primerane ocenila úlohu petícií pri kontrole súčasného uplatňovania práva Spoločenstva; 
petície sú okrem transpozície veľmi často prvým ukazovateľom, ktorý poukazuje na to, 
že členský štát zaostáva v realizácii právnych opatrení; 

2. víta vznikajúci systém jedného kontaktného miesta pre občanov, ktorí hľadajú pomoc 
alebo prostriedok alebo podávajú sťažnosť prostredníctvom stránky Vaše práva v EÚ 
na internete. Pridaním iniciatívy občanov (článok 11 ods. 4 ZEÚ), ktorá bola v rozsiahlej 
miere propagovaná, k nástrojom účasti občanov, vo výraznej miere vzrástla potreba 
poskytnúť vysvetlenie a usmernenie. Európsky parlament by sa chcel zapojiť do rozvoja 
tohto portálu, aby sa zabezpečila súčinnosť s jeho vlastnými plánmi s cieľom poskytovať 
lepšie usmernenia pre občanov;

3. domnieva sa, že občania EÚ by mali očakávať rovnakú úroveň transparentnosti 
od Komisie, keď podávajú formálnu sťažnosť alebo si uplatňujú svoje petičné právo 
podľa zmluvy; z toho dôvodu žiada, aby Výbor pre petície dostával jasné informácie 
o tom, v akom štádiu sa nachádzajú konania vo veci porušenia právnych predpisov, na 
ktoré sa vzťahuje aj otvorená petícia. Okrem toho žiada Komisiu, aby Výboru pre petície 
a širokej verejnosti objasnila postupy vybavovania žiadostí a sťažností;

4. podporuje opatrenia, ktoré plánuje Komisia na rok 2009, ako aj po tomto roku s cieľom 
zabezpečiť súlad medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o obsiahle právne predpisy, 
a žiada, aby bol Parlament zapojený do procesu v prípadoch, keď petície čakajú 
na vybavenie, tak ako je to v prípade petícií z Kampánie.


