
PA\900495CS.doc PE487.981v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Petiční výbor

2011/2275(INI)

27. 4. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Petičního výboru

pro Výbor pro právní záležitosti

k dvacáté osmé výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (2010)
(2011/2275(INI))

Navrhovatelka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE487.981v01-00 2/5 PA\900495CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\900495CS.doc 3/5 PE487.981v01-00

CS

NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje zásadní význam právního státu jakožto podmínky pro legitimitu jakékoli 
formy demokratické správy věcí veřejných a dále pro to, aby bylo občanům v plném 
rozsahu zaručeno, že mohou požívat svých práv podle zákona;

2. poukazuje na to, že občané a organizace občanské společnosti nadále využívají petiční 
mechanismus především k tomu, aby upozornili nebo podali stížnost na nedodržování 
právních předpisů EU ze strany orgánů členských států na různých úrovních; s ohledem na 
to zdůrazňuje zásadní roli Petičního výboru jakožto účinného spojení mezi občany, 
Parlamentem a Komisí;

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;

4. poukazuje na významný počet petic obdržených k otázkám ohledně právních předpisů 
v oblasti životního prostředí, a zejména pak s ohledem na ustanovení o nakládání 
s odpady; připomíná body, které v průběhu konference Komise o uplatňování právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí konané dne 15. června 2011 zdůraznil předseda 
a které se týkají časté absence řádného posouzení vlivů na životní prostředí, lhostejnosti 
vůči veřejným konzultacím a dalších různých nedostatků při provozování systémů 
nakládání s odpady;

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;

6. v tomto ohledu vítá závěr Komise, že je třeba posilovat nástroje řešení problémů; dále 
zastává názor, že Komise by měla kladně odpovědět na otázku, „zda je do stávajícího 
systému EU pro prostředky nápravy nutné přidávat další mechanismy s cílem posílit 
prosazování práva EU“;

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;

8. zdůrazňuje, že když občané předkládají petici Evropskému parlamentu, očekávají, že se 
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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;

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

10. podporuje názor právní služby Evropského parlamentu, že s ohledem na přípustnost petic 
je oblast činností Evropské unie širší než její pravomoci; zdůrazňuje, že tento názor by 
měl sloužit jako základ pro to, jakým způsobem se Parlament a Komise peticemi zabývají;

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;

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

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;

14. dále poukazuje na to, že předkladatelé petic občas namítají, že řízení o nesplnění 
povinnosti nejsou konečným řešením zvláštních problémů, na něž ve svých příslušných 
peticích upozorňují;

15. poukazuje na povzbudivý údaj, který uvádí, že v roce 2010 bylo 88 % případů nesplnění 
povinnosti uzavřeno, „aniž by se dostalo před Soudní dvůr, jelikož členské státy napravily 
právní problém, na který Komise upozornila, ještě před tím, než bylo nutné pokročit do 
další fáze řízení o nesplnění povinnosti“; zastává však názor, že je zásadní pokračovat 
v pečlivém monitorování opatření členských států, neboť některé petice se týkají 
problémů, které přetrvávají i poté, co byla věc uzavřena (viz např. petice 0808/2006, 
1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 a 0947/2011);

16. zastává názor, že uložení finančních oprav je klíčovým nástrojem prosazování práva, jejž 
má Komise k dispozici, pokud je ve zvláštních oblastech dotčeno financování z prostředků 
EU; konstatuje nicméně, že občané obdobně nemají informace o opatřeních, která v tomto 
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ohledu mohou být přijata nebo mohla být přijata, o čemž svědčí početné petice, jež 
upozorňují na projekty spolufinancované z prostředků EU;

17. vítá úsilí Komise o posílení preventivních opatření; podporuje zejména iniciativy pro 
zvyšování povědomí, které by se zaměřovaly na zapojení občanů do uplatňování práva 
EU, a poznamenává, že takové iniciativy by významně přispěly k posílení postavení 
předkladatelů petic a k účinnosti a účelnosti Petičního výboru;

18. podporuje přístup Komise tvořit „inteligentní regulace“, který se zaměřuje na začlenění 
kontroly uplatňování práva EU do širšího politického cyklu, což výbor považuje za 
klíčové preventivní opatření; v tomto ohledu poukazuje na to, že Petiční výbor se nachází 
v obzvláště vhodném postavení, aby ve spolupráci s Komisí přispěl k tomuto úsilí;

19. celkově zdůrazňuje, že je třeba vynaložit další úsilí na zvýšení transparentnosti a posílení 
vzájemných vztahů, pokud jde o komunikaci mezi Parlamentem a Komisí; podotýká 
například, že by bylo možné zajistit lepší přístup k informacím o stížnostech, spisech 
týkajících se řízení o nesplnění povinnosti a o dalších mechanismech prosazování práva, 
aniž by byl ohrožen účel vyšetřování, a že převažující veřejný zájem by mohl vhodně 
odůvodňovat přístup k těmto informacím, zejména pak v případech, kdy se jedná o lidské 
zdraví a nevratné poškození životního prostředí;

20. v tomto ohledu naléhavě vyzývá, aby bylo dosaženo podstatného a zjevného pokroku 
směrem k úplnému provádění revidované rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí s cílem posílit ustanovení týkající se informací a 
spolupráce;


