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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. zdôrazňuje, že „právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament” je čisto formálnym 
nástrojom, ktorý má pojmu „európskeho občianstva,” a teda aj inštitúciám EÚ, ktoré sú vo 
svojej podstate nedemokratické a nezodpovedné, dodať falošný nádych legitimity. V tejto 
súvislosti tiež tvrdí, že informačné kampane o oblasti činnosti Európskej únie, ktoré sú 
vedené na vnútroštátnej i európskej úrovni, sú len neopodstatnenou propagandou s cieľom 
potlačiť neustále rastúcu kritiku a skepticizmus voči projektu zjednotenej Európy;

2. znovu opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby boli Výboru pre petície EP poskytované 
jasné informácie o tom, v akom štádiu sa nachádzajú konania vo veci porušenia právnych 
predpisov, na ktoré sa vzťahujú aj prebiehajúce petície;

3. vyzýva Komisiu, aby uznala, že súčasné množstvo petícií vrhá zlé svetlo ako na právne 
predpisy EÚ, tak aj na ich vykonávanie;

4. vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a obrovské náklady v súvislosti s reguláciou 
EÚ sa nazdáva, že je nevyhnutné okamžité a výrazné okresanie acquis communautaire, a 
to najmä v oblasti zamestnávania;

5. zdôrazňuje, že občania, podniky i ďalšie zainteresované strany očakávajú jednoduchý a 
predvídateľný regulačný rámec; preto poukazuje na potrebu obmedziť byrokraciu a 
administratívnu záťaž a vyzýva Komisiu, aby určila právne predpisy, pri ktorých môžu 
byť náklady na reguláciu znížené;

6. poznamenáva, že členské štáty boli v roku 2011 povinné prevziať 131 smerníc; 
upozorňuje, že vnútroštátne správne orgány, ktoré sú už teraz pod tlakom, majú čoraz viac 
problémov držať krok s preberaním vysokého počtu právnych predpisov; tiež konštatuje, 
že právne predpisy EÚ sa vytvárajú rýchlejšie, než ich ktokoľvek môže prečítať, 
porozumieť im, alebo ich začať vykonávať;

7. vyzýva k predloženiu podrobného zhodnotenia skutočných prínosov a nákladov v 
súvislosti s mechanizmami skúmania sťažností;

8. vyjadruje poľutovanie nad zatvrdnutosťou a svojhlavosťou Komisie i vlád jednotlivých 
členských štátov, ako tomu je napríklad v prípade vlastníckych práv v Španielsku, v rámci 
ktorých sú občanom z mnohých štátov Európy už celé roky odopierané základné práva na 
vlastníctvo a riadnu zmluvu. Táto otázka bola vo Výbore pre petície za ostatných 
minimálne pätnásť rokov vznesená opakovane, napriek tomu však Komisia ani španielska 
vláda zatiaľ neprijala účinné opatrenia ani neponúkla akúkoľvek nápravu.


