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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že „právo předkládat petice Evropskému parlamentu“ je pouhým 
kosmetickým nástrojem, který dává konceptu evropského občanství, a tím i v podstatě 
nedemokratickým a neodpovědným institucím EU, falešný nádech demokratické 
legitimity, a v této souvislosti tvrdí, že informační kampaně prováděné na národní 
a evropské úrovni a týkající se oblasti činností EU jsou neopodstatněnou propagandou čím 
dál tím více nepopulárního náhledu na evropský projekt;

2. 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;

3. vyzývá Komisi, aby uznala, že současné množství petic vrhá špatné světlo jak na právní 
předpisy EU, tak na jejich uplatňování;

4. domnívá se, že s ohledem na současnou hospodářskou situaci a ohromné náklady na 
regulaci EU je naléhavě zapotřebí radikálně pročistit acquis communautaire, zvláště 
v oblasti zaměstnávání;

5. zdůrazňuje, že občané, podniky a další zúčastněné strany očekávají srozumitelný 
a předvídatelný právní rámec; poukazuje proto na potřebu omezit byrokracii 
a administrativní zátěž a vyzývá Komisi, aby zjistila, u jakých právních předpisů je možné 
snížit regulační náklady;

6. konstatuje, že členské státy měly v roce 2011 povinnost provést 131 směrnic; poukazuje 
na to, že vnitrostátní správní orgány, již tak pod tlakem, mají čím dál tím větší potíže 
stíhat provádění vysokého počtu právních předpisů; také upozorňuje na to, že tvoříme 
nové právní předpisy EU rychleji, než jsme schopni je číst, či je pochopit, či je provádět;

7. požaduje podrobné posouzení skutečného přínosu a nákladů mechanismů podávání 
stížností;

8. vyjadřuje politování nad zatvrzelostí a nepoddajností jak Komise, tak vlád členských 
států, například v případě vlastnických práv ve Španělsku, kde byla po mnoho let 
evropským občanům z mnoha zemí odmítána základní práva na majetek a smlouvu. 
O tomto problému se v Petičním výboru hovořilo opakovaně během nejméně posledních 
15 let, aniž by Komise nebo španělská vláda učinily účinné kroky nebo nabídly jakékoliv 
odškodnění.


