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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Každý občan Unie a každá fyzická 
osoba s bydlištěm nebo právnická osoba 
se statutárním sídlem v jednom členském 
státě má právo kdykoliv samostatně či 
společně s dalšími občany předložit petici 
Evropskému parlamentu v souladu s 
článkem 227 SFEU. 

Or. en

Odůvodnění

Petiční právo zaručují Smlouva o EU a Listina základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Každý občan Unie a každá fyzická 
osoba s bydlištěm nebo právnická osoba 
se statutárním sídlem v některém 
členském státě má právo předložit petici 
evropskému veřejnému ochránci práv v 
případě nesprávného úředního postupu 
orgánů, institucí, agentur nebo jiných 
subjektů Unie, s výjimkou Soudního 
dvora Evropské unie při výkonu jeho 
soudních pravomocí.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s článkem 24 bodem odůvodnění 3 SFEU a článkem 41 Listiny základních práv 
Evropské unie má každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány a institucemi Unie 
řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Listina základních práv Evropské 
unie stanoví, že každá osoba se může na 
orgány a instituce písemně obracet v 
jednom z jazyků uvedených ve smlouvách 
a musí obdržet odpověď v témže jazyce.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 41 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Práva spojená s občanstvím Unie jsou 
obsažena v Listině základních práv 
Evropské unie. Její preambule stanoví, že 
Unie „do středu své činnosti staví 
jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie 
a vytváří prostor svobody, bezpečnosti 
a práva“. Hlava V Listiny stanoví 
„občanská práva“ včetně práva každého 
občana Unie na volný pohyb a pobyt na 
území členských států, jak je uvedeno 
v článku 45.

(3) Práva spojená s občanstvím Unie jsou 
obsažena v Listině základních práv 
Evropské unie. Její preambule stanoví, že 
Unie „se zakládá na nedělitelných 
a všeobecných hodnotách, rovnosti 
a solidaritě“ a „do středu své činnosti staví 
jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie 
a vytváří prostor svobody, bezpečnosti 
a práva“. Hlava V Listiny stanoví 
„občanská práva“ včetně práva každého 
občana Unie na volný pohyb a pobyt na 
území členských států, jak je uvedeno 
v článku 45. Toto právo by proto mělo být 
neodkladně zaručeno státním 
příslušníkům Rumunska a Bulharska.
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Or. en

Odůvodnění

Všichni občané EU by měli požívat stejných práv.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající z 
občanství Unie. Jako takové ukazuje 
a podporuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jakož i účast 
občanů na utváření Evropské unie. Pokud 
se občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se v 
nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 
Unie v situacích přeshraničního kontextu, 
a tato práva zužitkují. Výkon práva na 
volný pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, 
aby se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

(8) Právo svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států, mimo 
jiné za účelem práce nebo studia, je 
vysoce oceňováno občany Unie jako 
základní individuální právo vyplývající z 
občanství Unie. Jako takové ukazuje 
a podporuje lepší porozumění hodnotě, 
kterou má evropská integrace, jakož i účast 
občanů na utváření Evropské unie. Pokud 
se občané odhodlají vydat za hranice a 
cestují do jiných členských států nebo se v 
nich usadí, zjistí si informace o širokém 
spektru práv, jež jim příslušejí podle práv 
Unie v situacích přeshraničního kontextu, 
a tato práva zužitkují. Výkon práva na 
volný pohyb a pobyt tudíž přispívá k tomu, 
aby se občanství Unie stalo hmatatelnou 
skutečností v každodenním životě občanů.

Or. en

Odůvodnění

Příležitost pracovat a studovat v jiném členském státě je základním právem vyplývajícím z 
občanství Unie.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem 
a prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho.

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem a 
prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho, a 
často kvůli administrativním opatřením 
vyžadovaným jinými členskými státy, která 
jsou v rozporu s právními předpisy Unie, 
čelí problémům souvisejícím s jejich státní 
příslušností, společenským, rodinným 
nebo partnerským stavem.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní správy bývají někdy nedostatečně informovány o stávajících pravidlech EU v 
oblasti občanských a sociálních práv. Také občané, kteří žijí v právně registrovaném 
partnerství, musí být řádně informováni o svých právech, pokud se hodlají usadit v jiném 
členském státě.
.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Mobilitě studentů je poskytována 
silná podpora, mimo jiné prostřednictvím 
programu Erasmus. Avšak překážky 
přetrvávají, zejména v důsledku 
nedostatků při vzájemném uznávání 



PA\889583CS.doc 7/13 PE480.596v01-00

CS

diplomů a kvalifikací.

Or. en

Odůvodnění

Občané pravidelně upozorňují výbor PETI na obtíže, s nimiž se setkávají, když usilují o 
uznání svých diplomů a kvalifikací v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje 
život jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva 
a o podmínkách jeho výkonu byly 
dostupné v co nejširší míře. Jelikož jsou 
potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie, mělo by úsilí 
o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje 
život jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva 
a o podmínkách jeho výkonu byly 
dostupné v co nejširší míře. Jelikož jsou 
potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie a státní příslušníci 
třetích zemí, kteří legálně pobývají v 
některém členském státě, mělo by úsilí 
o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

Or. en

Odůvodnění

Pracovníci ze třetích zemí, kteří legálně pobývají v některém členském státě, by měli požívat 
stejných práv jako občané Unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Občané Unie, zejména potenciálně 
mobilní pracovníci v přeshraničních 
oblastech, by měli být informováni o 
evropském portálu pracovní mobility, kde 
mohou získat informace o evropských 
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službách zaměstnanosti (síť Eures) a 
cílích této sítě. 

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem sítě EURES je vést potenciálně mobilní pracovníky a informovat je o 
pracovních příležitostech, životních a pracovních podmínkách v EU, o pracovních právech a 
pracovních příležitostech v ostatních členských státech a zejména v přeshraničních oblastech.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Občané Unie by také měli být 
informováni o evropském portálu e-
justice, který ve 22 jazycích poskytuje 
informace o soudních systémech a 
zlepšuje přístup ke spravedlnosti v celé 
Unii.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy jsou významným určujícím společenským faktorem, který utváří politické, 
hospodářské a sociální prostředí. Proto je pro každého občana klíčové, aby byl o platných 
právních předpisech informován.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Evropský rok občanů 2013 poskytne 
velmi vhodnou příležitost zlepšit povědomí 
široké veřejnosti o právech souvisejících 
s občanstvím Unie, čímž přispěje k cíli 
usnadnění výkonu práva na volný pohyb.

(17) Evropský rok občanů 2013 poskytne 
velmi vhodnou příležitost zlepšit povědomí 
široké veřejnosti o právech souvisejících s 
občanstvím Unie, čímž přispěje k cíli 
usnadnění výkonu práva na volný pohyb, 
zejména zajištěním účasti zástupců 
občanské společnosti včetně nevládních a 
místních organizací.
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Or. en

Odůvodnění

Občanská společnost je hlasem lidu a její efektivní účast je pro pokrok a rozvoj nezbytná.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Primární odpovědnost za zlepšování 
povědomí občanů o právech, jež jim 
jakožto občanům Unie náleží, mají členské 
státy; akce na úrovni Unie doplňuje 
vnitrostátní iniciativy v této oblasti, jak je 
zdůrazněno v politickém prohlášení 
„Partnerství pro komunikaci o Evropě“, 
které podepsaly Evropský parlament, Rada 
a Komise dne 22. října 2008.

(22) Primární odpovědnost za zlepšování 
povědomí občanů o právech, jež jim 
jakožto občanům Unie náleží, mají členské 
státy; akce na úrovni Unie doplňuje 
vnitrostátní, regionální a místní iniciativy 
v této oblasti, jak je zdůrazněno 
v politickém prohlášení „Partnerství pro 
komunikaci o Evropě“, které podepsaly 
Evropský parlament, Rada a Komise dne 
22. října 2008.

Or. en

Odůvodnění

Iniciativy na regionální a místní úrovni hrají klíčovou úlohu, pokud mají informace zasáhnout 
co nejširší publikum.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování jiných aktivit než těch, jež 
jsou financovány z rozpočtu evropského 
roku, je ze strany Unie možné 
prostřednictvím existujících programů 
Unie nebo strukturálních fondů, zejména 
programu „Evropa pro občany“ a 
programu „Základní práva a občanství“,

(25) Financování jiných aktivit než těch, 
jež jsou financovány z rozpočtu 
evropského roku, je ze strany Unie možné 
prostřednictvím existujících programů 
Unie nebo strukturálních fondů, zejména 
programu „Evropa pro občany“,
programu „Základní práva a občanství“,
programu „Erasmus“ a iniciativy 
„Mládež v pohybu“.
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Or. en

Odůvodnění

Vzdělávací a školící programy umožňující mladým lidem studovat a pracovat v zahraničí 
rozvíjejí jejich smysl pro to, co znamená být evropským občanem. Mnoho zaměstnavatelů 
navíc takové období v zahraničí vysoce oceňuje, což zvyšuje zaměstnatelnost a vyhlídky 
mladých lidí. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
jak mohou konkrétně využívat práv 
a politik Unie, když žijí v jiném členském 
státě, a podnícení jejich aktivní účasti 
v občanských fórech týkajících se tematiky 
Unie a jejích politik,

- zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
jak mohou konkrétně využívat práva a 
politik, když žijí v jiném členském státě, 
mimo jiné za účelem práce nebo studia, a 
podnícení jejich aktivní účasti v 
občanských fórech týkajících se tematiky 
Unie a jejích politik, ale také upozornění 
na zbývající překážky bránící výkonu 
těchto práv;

Or. en

Odůvodnění

Volný pohyb osob je základním právem a zahrnuje právo občanů EU na práci, studium a 
pobyt ve zvoleném členském státě, překážky však stále existují.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- rozvoj lepší sítě informačních zdrojů a 
účinné komunikace, včetně interaktivních 
nástrojů a poskytování informací ve všech 
jazycích Unie o politikách přijímaných na 
úrovni Unie a jejich dopadu na soukromý 
a profesní život občanů;

Or. en
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Odůvodnění

Lepší komunikační nástroje a síťová technologie usnadní přístup občanů EU k informacím o 
jejich právech a zvýší jejich flexibilitu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 –- odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- informační a vzdělávací kampaně 
a kampaně na zlepšování povědomí 
zacílené na širokou veřejnost i na užší 
publikum,

- informační a vzdělávací kampaně a 
kampaně na zlepšování povědomí zacílené 
na širokou veřejnost i na užší publikum, ve 
spolupráci se zástupci občanské 
společnosti včetně nevládních a místních 
organizací, na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Odůvodnění

Občanská společnost je hlasem lidu a její efektivní účast je pro pokrok a rozvoj nezbytná.

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 –- odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- konference a akce na podporu diskusí a 
ke zlepšení povědomí o významu 
a výhodách práva na volný pohyb a pobyt 
a obecněji o právech občanů jakožto 
občanů Unie,

- konference a akce na podporu diskusí 
a ke zlepšení povědomí o významu 
a výhodách práva na volný pohyb a pobyt 
a obecněji o právech občanů jakožto 
občanů Unie, včetně práv státních 
příslušníků třetích zemí, kteří legálně 
pobývají v některém členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Pracovníci ze třetích zemí, kteří legálně pobývají v některém členském státě, by měli požívat 
stejných práv jako občané Unie.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- posílení úlohy a zviditelnění 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direct a Vaše Evropa jakožto klíčových 
prvků centralizovaného informačního 
systému o právech občanů Unie,

- posílení úlohy a zviditelnění 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direct, Eures a Vaše Evropa jakožto 
klíčových prvků centralizovaného 
informačního systému o právech občanů 
Unie,

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem sítě EURES je vést potenciálně mobilní pracovníky a informovat je o 
pracovních příležitostech, životních a pracovních podmínkách v EU, o pracovních právech a 
pracovních příležitostech v ostatních členských státech a zejména v přeshraničních oblastech.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 –- odst. 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- posílení úlohy a zviditelnění nástrojů pro 
řešení problémů, jako je SOLVIT, s cílem 
umožnit občanům Unie lépe využívat a 
bránit svá práva.

- posílení úlohy a zviditelnění nástrojů pro 
řešení problémů, jako je SOLVIT, Petiční 
výbor Evropského parlamentu a Evropský 
veřejný ochránce práv, s cílem umožnit 
občanům Unie lépe využívat a bránit svá 
práva.

Or. en

Odůvodnění

Právo předkládat petice je zaručeno Smlouvou o fungování EU a Listinou základních práv 
Evropské unie a každý občan Unie má právo obrátit se v případě nesprávného úředního 
postupu orgánů Unie na Evropského veřejného ochránce práv .
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Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočet
Finanční rámec určený na činnosti, které 
se budou konat během Evropského roku 
občanů 2013, představuje 5 milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

K dosažení cílů návrhu je nezbytný dostatečný rozpočet.


