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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o činnosti Petičního výboru v roce 2012
(2013/2013(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na předchozí usnesení o jednáních Petičního výboru,

– s ohledem na články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na články 24, 227, 228, 258 a 260 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU),

– s ohledem na článek 48 a čl. 202 odst. 8 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Petičního výboru (A7-xxxx/2013),

A. vzhledem k tomu, že podle protokolu 30 připojeného k Lisabonské smlouvě se Listina 
základních práv Evropské unie stala právně závaznou se vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost1; vzhledem k tomu, že Parlament vyslovuje námitku proti omezujícímu výkladu 
rozsahu uplatňování Listiny, který navrhuje Evropská komise; vzhledem k tomu, že 
Lisabonská smlouva také zavádí právní základ pro přistoupení EU k Evropské úmluvě o 
lidských právech a pro evropskou občanskou iniciativu;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2012 Petiční výbor zaregistroval 1 984 peticí, které se ve 
většině případů týkaly základních práv, životního prostředí a vnitřního trhu; 

C. vzhledem k tomu, že v oblasti základních práv výbor v roce 2012 věnoval značnou 
pozornost právům osob se zdravotním postižením, právům dětí, vlastnickým právům, 
právu na volný pohyb bez jakékoli formy diskriminace, ochraně svobody projevu a 
soukromí a právu na přístup k dokumentům a informacím; 

D. vzhledem k tomu, že petice předložené občany poskytují důkazy o tom, že přetrvává 
diskriminace občanů v důsledku jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, příslušnosti k menšině nebo určité etnické skupině, věku nebo 
sexuální orientace;

E. vzhledem k tomu, že iniciativy EU v oblasti boje proti diskriminaci, jako například Rámec 
EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů z roku 2011, musí být urychleně začleněny 
do vnitrostátních strategií a průběžně přezkoumávány a sledovány s ohledem na vývoj 
hospodářské a sociální situace;

F. vzhledem k tomu, že v souvislosti s ochranou životního prostředí nelze podceňovat 
hrozbu, kterou představuje znečištění a poškozování životního prostředí, jelikož z ní 
vyplývají rizika pro biologickou rozmanitost a ekosystémy a rizika pro veřejné zdraví, jež 
jsou všechna dlouhodobá a často ohrožují občany na životě; vzhledem k tomu, že výbor v 
roce 2012 věnoval značnou pozornost provádění právních předpisů v oblasti odpadu a 

                                               
1 Úř. věst. C 306, 17.12.2007.
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vody, jakož i posuzování dopadů projektů a činností na životní prostředí a veřejné zdraví; 

G. vzhledem k tomu, že navzdory interinstitucionální dohodě mezi Parlamentem a Komisí se 
Komise zdá být zdrženlivá, pokud jde o okamžité poskytování informací o povaze svých 
projednávání a rozhodnutí v řízeních o nesplnění povinnosti, jež se týkají provádění 
právních předpisů v oblasti životního prostředí; vzhledem k tomu, že z důvodu nevratného 
poškození a zničení, jež by mohly být způsobeny našim ekosystémům a zdraví, vyvolává 
tato situace značné obavy;

H. vzhledem k tomu, že rok 2013 byl vyhlášen Evropským rokem občanů a že jsou to právě 
občané a obyvatelé EU, kteří, ať už jednotlivě nebo ve sdružení s dalšími, mohou nejlépe 
posoudit, zda jsou evropské právní předpisy v podobě, v níž jsou uplatňovány, účinné, a 
upozornit na možné mezery, které narušují řádné provádění právních předpisů a plný 
výkon práv; 

I. vzhledem k tomu, že Petiční výbor věnoval v roce 2012 velké množství času a úsilí 
diskusím o významu občanství, který je úzce spojen s právem volného pohybu v EU; 
vzhledem k tomu, že petice dokazují, že občané Unie stále čelí všeobecně rozšířeným a 
hmatatelným překážkám uplatňování svých přeshraničních práv, což je situace, která má 
každodenně přímý dopad na životy a životní podmínky tisíců domácností; 

J.  vzhledem k tomu, že postup předkládání peticí může a měl by zůstat doplňkem k dalším 
opravným mechanismům, jež mají občané k dispozici, například podávání stížností 
Evropské komisi a evropskému veřejnému ochránci práv; vzhledem k tomu, že zejména 
síť SOLVIT je důležitým nástrojem, který občané EU mohou použít k nalezení rychlých 
řešení problémů, které způsobilo nesprávné uplatnění zákonů v oblasti vnitřního trhu ze 
strany orgánů veřejné moci; vzhledem k tomu, že jednotný internetový portál nazvaný 
„Uplatňování vašich práv“ obsahuje důležité informace pro občany, kteří by rádi podali 
stížnost ohledně spravedlivého uplatňování právních předpisů EU;

K.  vzhledem k tomu, že nový nástroj participativní demokracie, evropská občanská 
iniciativa, vstoupil v platnost 1. dubna 2012 a během roku zaznamenal celkem šestnáct 
(16) iniciativ; vzhledem k tomu, že Petiční výbor bude hrát klíčovou úlohu v organizaci 
veřejných slyšení uspořádaných k úspěšným iniciativám;

L. vzhledem k tomu, že petice 630/2006 s více než jedním milionem podpisů občanů EU, 
která se týká uspořádání Evropského parlamentu se dvěma sídly, stále čeká na vyřešení;

M. vzhledem k tomu, že zůstává zřejmé, že chybí jak jasně strukturované a všeobecně šířené 
informace, tak povědomí mezi občany EU o jejich právech; vzhledem k tomu, že tyto 
skutečnosti představují rozhodující překážky pro výkon aktivního občanství EU;

N. vzhledem k tomu, že evropští občané a obyvatelé jsou odůvodněně oprávněni očekávat, že 
problémy, které předloží Petičnímu výboru, lze bez zbytečných prodlev vyřešit v právním 
rámci Evropské unie, a zejména že členové výboru budou chránit jejich životní prostředí, 
zdraví, právo volného pohybu, důstojnost a základní práva a svobody;

O. vzhledem k tomu, že určité petice, například jedna z nejstarších nevyřešených petic 
týkající se diskriminačního zacházení se zahraničními učiteli cizího jazyka („lettori“) 
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v Itálii, jsou projednávány Komisí, Parlamentem a vnitrostátními orgány, aniž by bylo 
nalezeno řešení, a jejich předkladatelé tedy dále čelí nejistotě bez vyhlídek na brzké 
uzavření projednávaného problému; 

* * *

1. bere na vědomí, že petice předložené v roce 2012 občany a obyvateli Evropské unie se 
soustředily na případy údajného porušení právních předpisů EU v oblasti základních práv, 
životního prostředí, vnitřního trhu a vlastnických práv; domnívá se, že petice dokazují, že 
stále existují časté a všeobecně rozšířené případy neúplného provedení nebo nesprávného 
uplatnění právních předpisů EU; zastává proto názor, že právní úprava Evropské unie 
v konečném důsledku nesplňuje všechny předpokládané cíle;

2. konstatuje, že základní práva zůstávají hlavním předmětem předkládaných peticí a 
upozorňují zejména na problémy spojené s právy osob se zdravotním postižením, právy 
dětí, vlastnickými právy, právem na volný pohyb bez jakékoli formy diskriminace, 
ochranou svobody projevu a soukromí, svobodou sdružování a právem na přístup 
k dokumentům a informacím; vyzývá členské státy, aby dodržovaly tato práva tak, jak 
jsou stanovena ve Smlouvě, a žádá Evropskou komisi, aby podnikla nezbytná opatření a 
uložila členským státům, jež je nedodržují, povinnost odstranit rozdíly mezi vnitrostátními 
právními předpisy a základními právy občanů EU;

3. upozorňuje na přetrvávající diskriminaci občanů v důsledku jejich náboženského vyznání 
nebo přesvědčení, zdravotního postižení, příslušnosti k menšině, věku nebo sexuální 
orientace; varuje, že zejména romské obyvatelstvo po celé EU nadále čelí překážkám 
bránícím začlenění; vyzývá proto Komisi, aby usnadnila mezivládní spolupráci v této 
oblasti, zajistila dostatečné finanční prostředky na provedení vnitrostátních strategií 
začlenění Romů a aktivně sledovala, zda jsou tyto strategie v členských státech účinně 
prováděny;

4. vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu, který by s konečnou platností 
vyřešil problém týkající se vzájemného uznávání dokladů osvědčujících osobní stav a 
jejich účinků mezi členskými státy;

5. opakuje své dřívější výzvy členským státům, aby zajistily právo volného pohybu všem 
občanům EU a jejich rodinám, bez diskriminace na základě jejich sexuální orientace nebo 
státní příslušnosti; opakuje svou výzvu členským státům, aby v plném rozsahu 
uplatňovaly práva přiznávaná na základě článků 2 a 3 směrnice 2004/38/ES nejen 
manželům opačného pohlaví, ale také registrovaným partnerům, členům domácností a 
partnerům, s nimiž má občan EU řádně ověřený a stabilní vztah, včetně párů stejného 
pohlaví, a to na základě zásad vzájemného uznávání, rovnosti, nediskriminace, důstojnosti 
a respektování soukromého a rodinného života; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
zajistila důsledné uplatňování směrnice;

6. shledává, že dalším z hlavních předmětů peticí zůstává životní prostředí, což dokládá, že 
orgánům veřejné moci se opakovaně nedaří zajistit zachování biologické rozmanitosti a 
ekosystémů a zaručit nejvyšší normy v oblasti veřejného zdraví; poukazuje zejména na 
četné petice týkající se nakládání s odpady, vody a posuzování dopadů projektů a činností 
na životní prostředí a veřejné zdraví; naléhavě vyzývá Komisi, aby posílila právní rámec 
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v oblasti životního prostředí a obzvláště jeho správné provádění; lituje, že některým 
členským státům se navzdory jejich snahám nepodařilo najít udržitelná řešení problémů 
souvisejících s nakládáním s odpady;

7. konstatuje navíc, že občané Evropské unie nadále čelí překážkám v rámci vnitřního trhu, 
zejména při uplatňování práva volného pohybu jako jednotlivci, pracovníci nebo 
poskytovatelé a uživatelé zboží a služeb; naznačuje obzvláště, že přeshraniční soudní 
spolupráce a účinnost zůstávají oblastí primárního zájmu; vyvozuje celkový závěr, že 
posílená přeshraniční spolupráce a harmonizace přinášejí zřetelný přínos pro ochranu práv 
občanů a hospodářské oživení;

8. poukazuje na snahy výboru tlumočit žádost mnoha občanů o zajištění právního rámce EU, 
který by nabízel důkladnější ochranu a zlepšení v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat, včetně zvířat v zájmovém chovu a toulavých zvířat;

9. zdůrazňuje význam vytvoření pracovní skupiny pro španělský zákon na ochranu pobřeží, 
která pečlivě prozkoumává související petice a úpravy zákona; znovu připomíná význam 
přímého kontaktu se španělskými vnitrostátními orgány v tomto ohledu a vítá další 
spolupráci za účelem nalezení lepší rovnováhy mezi vlastnickými právy a ochranou 
životního prostředí; 

10. vítá závěry výboru z informační a studijní mise do Berlína týkající se otázek životních 
podmínek mládeže a rodin, zejména případů přeshraniční péče o svěřenou osobu; 
konstatuje však, že na základě pokračujícího přílivu peticí tohoto charakteru je zřejmé, že 
tento problém přetrvává, a že na podobné případy byl výbor upozorněn i z jiných 
členských států, zejména z Dánska;

11. domnívá se, že lepší řízení a účinnější nápravné mechanismy přímo souvisí 
s transparentností a přístupem k informacím;

12. upozorňuje v tomto ohledu na průzkum veřejného mínění Eurobarometr, který ukazuje, že 
pouze 36 % občanů EU se domnívá, že jsou dobře informováni o svých právech, a pouze 
24 % má pocit, že jsou dobře informováni o tom, co mohou udělat, pokud jejich práva 
nejsou dodržována; zdůrazňuje proto, že je nezbytně nutné zlepšit přístup k informacím a 
jasněji rozlišovat mezi úlohami různých vnitrostátních a evropských institucí, tak aby 
petice a stížnosti mohly být adresovány správným orgánům; 

13. vyzývá konkrétně Evropskou komisi, aby učinila internetový portál „Uplatňování vašich 
práv“ uživatelsky přívětivější a zvýšila mezi občany EU povědomí o jeho existenci; 

14. je odhodlán zavést do konce roku 2013 praktičtější a viditelnější internetový portál 
věnovaný peticím, aby usnadnil přístup k jejich předkládání a poskytl užitečné informace 
o peticích a rovněž o nápravných mechanismech; žádá, aby petiční právo bylo více 
zviditelněno na domovské internetové stránce Parlamentu; 

15. zdůrazňuje, že Petiční výbor spolu s dalšími orgány, institucemi a nástroji, k nimž patří 
evropská občanská iniciativa, evropský veřejný ochránce práv, Evropská komise a 
vyšetřovací výbory, mají nezávislou a jasně vymezenou úlohu kontaktního místa, na které 
se může obrátit kterýkoli občan; dále zdůrazňuje, že Petiční výbor musí zůstat referenčním 
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bodem pro občany, jejichž práva jsou porušována;

16. vítá konstruktivní spolupráci mezi výborem a evropským veřejným ochráncem práv; 
podporuje činnost veřejného ochránce práv týkající se případů nesprávného úředního 
postupu při činnostech orgánů, institucí a jiných subjektů EU;

17. vítá pokračující spolupráci s Evropskou komisí; zdůrazňuje nicméně, že výbor očekává, že 
bude dobře a neprodleně informován o vývoji v oblasti řízení o nesplnění povinnosti; žádá 
Komisi, aby stejnou pozornost věnovala peticím a stížnostem týkajícím se fungování 
řízení o nesplnění povinnosti; žádá navíc Komisi, aby výboru poskytla též podrobnosti o 
všech stížnostech, které prošetřuje, a jejich statistickou analýzu;

18. zdůrazňuje, že přístup k informacím orgánů EU je prvotním zájmem občanů, kteří chtějí 
porozumět tomu, jaké politické a ekonomické úvahy stojí za rozhodováním; domnívá se, 
že by Komise mohla poskytnout lepší přístup k informacím o šetření a stížnostech pro 
porušení práva, aniž by tím byl dotčen účel šetření, a že přístup k těmto informacím by 
mohl být dostatečně ospravedlněn na základě prvořadého veřejného zájmu, a to zejména 
v případech, kdy mohou být ohrožena základní práva, lidské zdraví, zdraví zvířat 
a ochrana životního prostředí před nevratnými škodami nebo kdy již probíhá řízení ve věci 
diskriminace menšiny či útoku na lidskou důstojnost, a to za předpokladu, že je zajištěna 
ochrana obchodního tajemství a citlivých informací týkajících se soudních případů,
hospodářské soutěže a osobních spisů; 

19. bere na vědomí zejména důležitý přínos sítě SOLVIT při odhalování a řešení problémů 
týkajících se provádění právních předpisů v oblasti vnitřního trhu; vybízí k posílení tohoto 
nástroje EU zajištěním toho, aby členské státy poskytly národním centrům sítě SOLVIT 
odpovídající lidské zdroje;

20. zdůrazňuje, že, jak potvrdila právní služba, oblasti činnosti orgánů Evropské unie 
v podobě obsažené ve Smlouvě překračují pouhou sumu pravomocí vykonávaných Unií; 
vyzývá Evropskou komisi, aby vykládala petice s ohledem na tuto základní skutečnost;

21. odsuzuje nedbalost mnoha členských států při provádění a prosazování evropských 
právních předpisů, což je přetrvávající nedostatek, který nadále ospravedlňuje činnost 
tohoto výboru; naléhavě proto vyzývá členské státy, aby prováděly a uplatňovaly právní 
předpisy EU plně transparentním způsobem, a vzhledem k tomuto cíli považuje za 
nezbytné zlepšit spolupráci s parlamenty a vládami členských států na recipročním 
základě; 

22. vítá vyhlášení roku 2013 Evropským rokem občanů; vyzývá všechny orgány a instituce 
Evropské unie a členských států, aby během tohoto roku zlepšily své služby poskytované 
evropským občanům a obyvatelům na základě zásad obsažených ve Smlouvách a 
skutečností uvedených v této zprávě;

23. konstatuje, že petiční mechanismus není jen pouhou službou, ale právem všech 
evropských občanů a obyvatel; zavazuje se k zajištění toho, aby byl petiční postup 
účinnější, transparentnější a nestranný a aby zohledňoval práva členů Petičního výboru na 
účast, tak aby i celý postup vyřizování petic mohl ve všech svých stádiích vyhovět 
požadavkům soudního přezkumu; 
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24. zdůrazňuje nepostradatelnou úlohu informačních a studijních misí v postupu předkládání 
peticí, nejen jako práva parlamentní účasti, ale také coby povinnosti vůči předkladatelům 
peticí; znovu potvrzuje, jak již bylo uvedeno v předchozí zprávě výboru, že je třeba 
vypracovat přesnější procesní pravidla v písemné podobě v souvislosti s přípravou, 
prováděním a vyhodnocováním misí, a zajistit tak, aby všichni účastníci informační a 
studijní mise měli právo představit fakta ze svého úhlu pohledu a zároveň byla všem 
členům výboru zaručena příležitost podílet se na rozhodování ohledně závěrů a 
doporučení, jež má Petiční výbor vypracovat;

25. žádá Konferenci předsedů, aby posílila tuto vyšetřovací úlohu výboru a vzala v úvahu 
jeho specifickou povahu tím, že v plné míře a bezodkladně podpoří navrhované 
informační a studijní mise;

26. domnívá se, že organizace veřejných slyšení je užitečný způsob, jak důkladně prozkoumat 
otázky vznesené předkladateli; rád by upozornil například na veřejné slyšení uspořádané 
na téma průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů energie, které vzalo na vědomí obavy 
vznesené v tomto ohledu občany EU prostřednictvím peticí; podotýká, že pokud budou 
plně dodržovány právní předpisy EU, rozhodnutí jsou v konečném důsledku výsadou 
členských států;

27. se zájmem očekává uspořádání veřejných slyšení k úspěšným evropským občanským 
iniciativám spolu s odpovědným legislativním výborem; potvrzuje své přesvědčení, že 
tento nový nástroj posílí demokratické instituce Unie a dodá význam pojmu evropského 
občanství;

28. je přesvědčen, že úloha a úkoly Petičního výboru by byly prováděny nejlepším možným 
způsobem a jeho viditelnost, účinnost, odpovědnost a transparentnost nejvíce posíleny, 
pokud by mohl otázky podstatné pro evropské občany snáze předkládat plenárnímu 
zasedání a pokud by byly rozšířeny jeho možnosti pořádat slyšení s dotčenými osobami, 
provádět šetření a organizovat slyšení na místě;

29. žádá Konferenci předsedů, aby zvážila, v jakém rozsahu by bylo vhodné provést revizi 
jednacího řádu za účelem uplatnění výše zmíněných formálních požadavků týkajících se 
informačních a studijních misí a plenárního zasedání;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Petičního výboru Radě, 
Komisi, evropskému veřejnému ochránci práv, vládám a parlamentům členských států, 
jejich petičním výborům a jejich veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným 
orgánům.



PR\932434CS.doc 9/22 PE508.200v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Petiční právo

Právo občanů Evropské unie a osob pobývajících na území Evropské unie předložit 
samostatně či jménem sdružení petici Evropskému parlamentu je dlouhodobým právem 
přiznaným Smlouvou o fungování Evropské unie (článek 227) a Listinou základních práv 
Evropské unie (článek 44). Petiční právo je základním demokratickým nástrojem, neboť 
umožňuje poslancům Evropského parlamentu kontrolovat skutečný stav otázek, které se 
dotýkají občanů, a ukazuje též, že Evropský parlament je připraven přímo zasáhnout za 
účelem podpory a ochrany práv občanů.

Členové Petičního výboru kontrolují přípustnost každé předložené petice, rozebírají její obsah 
a podnikají další kroky. Ty často zahrnují přímý dialog s dalšími výbory Evropského 
parlamentu a s jinými orgány EU, zejména Evropskou komisí, které požádá o prošetření nebo 
předložení stanoviska. Výbor může rovněž konzultovat správní orgány členských států nebo 
stálá zastoupení, uspořádat informační a studijní misi a vypracovat zprávu z vlastního 
podnětu. Cílem členů je poskytnout předkladatelům petice závěry či doporučení nebo věc 
postoupit jiným orgánům či institucím.

Význam občanství

Během celého roku 2012 členové Petičního výboru (PETI) věnovali velké množství času a 
úsilí diskusím o významu občanství a o překážkách, kterým občané Evropské unie dosud čelí 
při výkonu svých práv. 

Petiční výbor především uvítal uplatňování evropské občanské iniciativy ode dne 1. dubna 
2012. Evropská občanská iniciativa představuje první nástroj nadnárodní participativní 
demokracie a umožní občanům aktivně se podílet na přípravě evropských politik a právních 
předpisů. Petiční výbor bude v tomto procesu hrát klíčovou úlohu jako nezávislý organizátor 
veřejných slyšení, která se budou týkat úspěšných evropských občanských iniciativ, spolu 
s odpovědným legislativním výborem. V květnu členové uspořádali výměnu názorů 
s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem, během které místopředseda 
oznámil symbolickou registraci první evropské občanské iniciativy věnované politikám pro 
evropskou mládež – Fraternité 2020.

Petiční výbor předložil přednostní rozpravu na březnovém plenárním zasedání v Bruselu, 
během něhož Evropský parlament přijal zprávu výboru z vlastního podnětu nazvanou „Zpráva 
o občanství EU za rok 2010“ (zpravodajka: Adina-Ioana Vălean). Zpráva, ke které předložily 
svá stanoviska Výbor pro kulturu a vzdělávání, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a 
Výbor pro ústavní záležitosti, zdůraznila otázky spojené s právem volného pohybu občanů EU 
a s ochranou základních práv, přičemž upozornila na překážky, na něž narážejí partneři 
stejného pohlaví a Romové při uplatňování svých práv. Zpráva by ráda přispěla ke zvýšení 
povědomí a podpoře debaty ohledně významu občanství v Evropské unii.

Na začátku roku 2012 Petiční výbor také přispěl k práci Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci svými stanovisky ke dvěma klíčovým zprávám. U příležitosti 
vyhlášení roku 2013 Evropským rokem občanů Petiční výbor vyzval k přijetí opatření, která 
by zajistila občanům Unie informace o činnosti výboru a činnosti evropského veřejného 
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ochránce práv, což by jim umožnilo lépe využívat a bránit svá práva, jež jim zaručují právní 
předpisy Unie (zpravodaj: Nikolaos Salavrakos). Pokud jde o program Práva a občanství 
navržený na období 2014–2020, Petiční výbor naléhavě vyzval k výslovnému začlenění 
odkazů na práva osob se zdravotním postižením a na nezbytnost uvážlivého, dostupného a 
transparentního rozdělení prostředků v rámci tohoto programu, což jsou dvě otázky, jež byly 
předmětem řady peticí (zpravodajka: Adina-Ioana Vălean).

Za účelem pokračování v úvahách o významu občanství v Evropské unii se Petiční výbor 
rozhodl uspořádat dne 19. února 2013 společné slyšení s Výborem pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci a Evropskou komisí.

o Dopad hospodářské krize na význam občanství

Hospodářská krize během roku 2012 měla nadále silný dopad na většinu regionů v Evropské 
unii a rychle zhoršovala životní podmínky stovek tisíc domácností. Tato skutečnost zvýšila 
skepsi občanů Evropské unie, pokud jde o dobrý stav demokratických institucí jak na úrovni 
členských států, tak na evropské úrovni, včetně způsobu rozhodování v rámci Evropského 
parlamentu.

V září Petiční výbor uspořádal dlouhou diskusi o petici, která se zabývala právě touto 
otázkou. Petice, již podepsalo více než 10 000 občanů, vyjadřuje podporu vytvoření federální 
ekonomické vlády v Evropské unii; fiskální unie, která by byla demokraticky odpovědná 
Evropskému parlamentu a která by byla spojena se strukturálními reformami zaměřenými na 
zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Předkladatelé petice rovněž podporují 
ustanovení ústavního konventu po volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.

V průběhu diskuse se členové Petičního výboru shodli na tom, že současná hospodářská krize 
porušuje práva občanů, nejen jejich hospodářská práva, ale také sociální a politická práva 
přiznaná Smlouvou a Listinou základních práv. Po celé Unii je bezpochyby obecně pociťován 
úpadek demokracie a je naléhavě nutné uspořádat širší veřejnou diskusi.

V důsledku toho se Petiční výbor rozhodl navrhnout pro rok 2013 zorganizovat veřejné 
slyšení o právech občanů a hospodářské krizi. Toto slyšení, které uspořádá spolu s Výborem 
pro ústavní záležitosti, bude zahrnovat občany ze všech členských států a zaměří se na 
způsoby a nástroje vedoucí k větší demokratické odpovědnosti a zapojení.

o Požadavek řádné správy a náležitého provedení práva EU

Právo na řádnou správu je základním právem, které zajišťuje, že otázky, problémy a další 
záležitosti občanů budou řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě. Řada peticí 
v posledních letech prokázala, že se občané ve stále větší míře přímo potýkají se správou Unie 
a že případy svévole a právní nejistoty a nedostatek transparentnosti ohrožují důvěru občanů 
Evropské unie v evropské instituce. V důsledku toho Petiční výbor v dubnu přijal stanovisko 
pro Výbor pro právní záležitosti, v němž vyjádřil svou obavu, že právo na řádnou správu není 
dostatečně chráněno. Ve stanovisku uvítal návrh nového nařízení o správních postupech, 
přičemž zdůraznil, že je zapotřebí zvláštních ustanovení ohledně řízení o nesplnění povinnosti 
a střetů zájmů (navrhovatelka: Margrete Auken).

Náležité provedení práva Evropské unie je též nezbytnou podmínkou legitimity 
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demokratického řízení a pro to, aby občané mohli plně požívat svých práv. V odděleném 
stanovisku pro Výbor pro právní záležitosti členové Petičního výboru poukázali na to, že 
organizace občanské společnosti nadále používají petiční mechanismus k podávání zpráv a 
stížností na nedodržování právních předpisů EU orgány členských států na různých úrovních. 
Členové Petičního výboru upozornili na to, že občanům stále ve velké míře chybí informace o 
řízení o nesplnění povinnosti a často se cítí mylně informováni, pokud jde o použitelnost 
práva EU v případě opožděného provedení a o skutečnou oblast působnosti Listiny základních 
práv. Petiční výbor proto naléhavě vyzval k dosažení zásadního a hmatatelného pokroku 
s cílem zvýšit transparentnost prostřednictvím lepšího přístupu k informacím o stížnostech, o 
případech nesplnění povinnosti a dalších donucovacích mechanismech (navrhovatelka: Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg).

Prosazování základních práv

Stejně jako v předchozích letech jsou základní práva i nadále hlavním předmětem peticí 
předložených Petičnímu výboru. Celkem xx peticí předložených v roce 2012 oznámilo do 
určité míry porušení základních práv, a požadovalo proto účinnější ochranu evropských 
hodnot zakotvených v Listině základních práv a ve Smlouvách. To představuje xx % peticí 
v roce 2012 v porovnání s xx % peticí předložených v letech 2011, 2010 a 2009. 

Povinností EU a jejích orgánů je dodržovat, zaručovat, ochraňovat a podporovat základní
práva evropských občanů. Petiční výbor hraje v této povinnosti ústřední úlohu, neboť má 
zvláštní pověření usilovat jménem předkladatelů o mimosoudní nápravu situace, a pomoci tak 
občanům při výkonu jejich základních práv a při náležitém uplatňování hodnot a zásad 
obsažených v Listině základních práv a ve Smlouvách.

V této oblasti Petiční výbor přispěl stanoviskem pro Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci ke stavu dodržování základních práv v Evropské unii (2010–2011) 
(navrhovatelka: Adina-Ioana Vălean). Stanovisko upozornilo na přetrvávající diskriminaci 
některých občanů v důsledku jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, příslušnosti k menšině, věku nebo sexuální orientace. Odsoudilo též omezení 
svobody sdělovacích prostředků, které často brání jejich pluralitě, připomnělo, že občané mají 
právo svobodně se pohybovat a pobývat na území Evropské unie a zdůraznilo, že 
přenositelnost dávek sociálního zabezpečení, důchodů, zdravotní péče a uznávání odborných 
kvalifikací a dokladů osvědčujících osobní stav a jejich účinků jsou právy vskutku důležitými.

o Práva osob se zdravotním postižením

Dne 5. prosince 2012 se Petiční výbor aktivně účastnil 3. Evropského parlamentu osob se 
zdravotním postižením. Četné petice poukazují na obtíže, se kterými se setkávají osoby se 
zdravotním postižením, a na skutečnost, že tyto osoby nepožívají základních práv a svobod 
stanovených v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Členové Petičního 
výboru tudíž berou svou odpovědnost za ustanovení rámce pro provedení této úmluvy velmi 
vážně a systematicky na ni při výkonu činnosti výboru odkazují.

Během výše zmíněné události členové Petičního výboru upozornili na to, že dotčení občané 
pravidelně informují výbor o nedostatcích v uplatňování stávající zásady rovnocenného 
zacházení s osobami se zdravotním postižením. Tato skutečnost vytváří překážky, které jim 
brání požívat práv občanů EU, jako je běžné využívání systému vzdělávání, přístup 
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k zaměstnání, pojištění, finančním institucím nebo prostředkům veřejné dopravy. 

Členové Petičního výboru připomněli účastníkům, že již v roce 2009 výbor obdržel petici 
s více než jedním milionem podpisů, která vyzývala k rozsáhlé ochraně osob se zdravotním 
postižením ve všech politikách Evropské unie. Další, novější petice upozornila na zneužívání 
strukturálních fondů EU některými členskými státy, což je postup, který brání cílům strategie 
pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Petiční výbor naléhavě vyzval Evropskou 
komisi, aby zdravotní postižení stanovila jako předběžnou podmínku pro každý projekt 
financovaný z prostředků EU. 

o Ochrana svobody projevu a soukromí

Jedním z nejvíce kontroverzních témat, o kterých se mluvilo v Evropském parlamentu během 
první poloviny roku 2012, byla diskuse o nadnárodní obchodní dohodě proti padělatelství 
(ACTA). Předsedkyně Petičního výboru Erminia Mazzoniová a zpravodaj Evropského 
parlamentu pro dohodu ACTA David Martin, který je členem příslušného Výboru pro 
mezinárodní obchod, v únoru obdrželi oficiální petici s více než dvěma a půl milionu podpisů. 
Předkladatelé vyjádřili nesouhlas s dohodou ACTA z toho důvodu, že dohoda by porušila 
základní práva občanů týkající se svobody projevu a soukromí. V den předání petice byla 
hojně šířena a distribuována tisková prohlášení.

V červnu následovala rozprava během pravidelné měsíční schůze Petičního výboru. 
Předkladatelé byli přítomni a upozornili poslance Parlamentu, že rok 2012 znamená předěl, 
pokud jde o institucionální schopnost reakce a odpovědnost Evropské unie. Členové Výboru 
pro mezinárodní obchod, včetně zpravodaje Davida Martina, vyslechli politování 
předkladatelů nad tím, že se Evropská komise nepokusila na základě všeobecné kritiky a obav 
vyjádřených občany znovu zvážit obsah dohody ACTA. Členové Petičního výboru došli 
k závěru, že jasná většina je pro odmítnutí dohody ACTA a dohodli se, že tento postoj oznámí
příslušným legislativním výborům Evropského parlamentu.

Všech pět zúčastněných legislativních výborů (Výbory pro rozvoj, pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci, pro právní záležitosti a pro mezinárodní obchod) na svých 
schůzích dohodu odmítlo. Během červencového plenárního zasedání Evropský parlament 
drtivou většinou hlasů odmítl dohodu ACTA, přičemž proti bylo 478 hlasů a pouze 39 pro 
(146 poslanců se hlasování zdrželo).

o Přístup k dokumentům a informacím

V listopadu se Petiční výbor zabýval peticí týkající se základního práva na přístup 
k dokumentům chráněného Listinou základních práv. Tento konkrétní případ se týká více než 
osmdesátileté španělské občanky, jejíž otec byl zatčen a popraven během španělské občanské 
války (1936–1939) a která vysvětlila členům Petičnímu výboru, že vnitrostátní soudy a 
správní orgány jí odpírají přístup k dokumentům, jež podle ní existují.

Ačkoli Evropská komise s politováním konstatovala, že tento případ nespadá do pravomoci 
Evropské unie, Petiční výbor poukázal na Listinu základních práv a také na usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 14. září 2011 o přístupu veřejnosti k dokumentům, které již 
zdůraznilo, že právo občanů na informace úřady členských států zpravidla nedodržují, a 
vyzvalo k větší transparentnosti na úrovni členských států. Na konci diskuse se Petiční výbor 
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rozhodl kontaktovat vnitrostátní orgány na místní, regionální a celostátní úrovni a naléhavě je 
vyzvat k tomu, aby usnadnily vyřízení žádosti předkladatelky a zajistily, že Španělsko 
podepíše a ratifikuje Úmluvu Rady Evropy o přístupu k veřejným dokumentům (CETS č. 
205).

o Respektování volby v souvislosti s právem na svobodu sdružování

Jak Listina základních práv, tak Evropská úmluva o lidských právech se vztahují na právo 
občanů požívat svobody sdružování. Petiční výbor se však příležitostně setkává s peticemi, 
které požadují dodržování negativní svobody. Petiční výbor v roce 2012 pokračoval v činnosti 
týkající se dlouholeté petice, jež slouží jako příklad tohoto jevu.

Švédský křesťanský svaz vlastníků podniků v roce 2008 uvedl, že se jeho členové stali terčem 
vyhrožování a zastrašování, protože z náboženských důvodů odmítli podpořit kolektivní 
smlouvy uzavřené švédskými odborovými svazy. Zastávali názor, že svoboda nesdružování je 
právo jednotlivce, které je svou vahou rovno svobodě sdružování, a následně požádali o 
dodržování svého práva na negativní svobodu sdružování. Zatímco Evropská komise zastává 
názor, že nadnesená otázka je vnitřní záležitostí Švédska, jež nemá žádnou spojitost s právem 
EU, členové Petičního výboru zůstávají znepokojeni možným porušením základních práv 
občanů, a tudíž se v roce 2012 peticí nadále zabývali, předložili Komisi otázku k ústnímu 
zodpovězení a zavázali se k projednání případu na počátku roku 2013.

Tato petice slouží jako připomínka toho, že činnost Petičního výboru se výrazně liší od 
činnosti Komise a soudního systému. Zejména s ohledem na ochranu základních práv a za 
účelem naplnění pojmu občanství konkrétním významem je vůbec nejdůležitější povinností 
členů Petičního výboru prošetřit stížnosti předkladatelů a zajistit, aby se uvažování o právu 
EU a jeho výklad na institucionální úrovni nestaly ustrnulými, stagnujícími nebo oddělenými 
od každodenního života občanů. 

o Vlastnická práva

Na počátku roku 2012 Petiční výbor ustavil neformální pracovní skupinu složenou z členů ze 
všech politických skupin, aby projednal dlouhodobý problém dodržování vlastnických práv ve 
Španělsku a obzvláště španělský zákon o ochraně pobřeží. 

Od března do listopadu se konalo šest schůzí, během nichž členové projednali obsah 74 peticí, 
jež obdrželi k této záležitosti a které upozorňují na širokou škálu problémů. Především jde o 
právní nejistotu, které čelí vlastníci nemovitostí, s ohledem na zákon, o němž tvrdí, že je 
uplatňován zpětně a v mnoha případech, na které poukázali předkladatelé, svévolně.

V dubnu pracovní skupina uspořádala výměnu názorů se dvěma zástupci španělského 
Ministerstva zemědělství, potravin a životního prostředí (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente). Jak pracovní skupině sdělil generální ředitel pro pobřežní 
záležitosti, v říjnu vláda navrhla změny zákona o ochraně pobřeží. Na konci roku 2012 návrh 
zákona procházel fází připojení pozměňovacích návrhů v rámci vnitrostátního legislativního 
postupu. 

Dialog se španělskými orgány se celkově osvědčil. Aby mohla pokračovat výměna názorů a 
bylo zajištěno, že budou dodržována základní práva předkladatelů, se pracovní skupina na 
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konci roku rozhodla navázat na svou činnost podniknutím informační a studijní mise 
do Madridu na počátku roku 2013, během níž se delegace Petičního výboru setká 
s předkladateli, orgány a dalšími zástupci občanské společnosti.

Požadavek ochrany životního prostředí a veřejného zdraví

Petiční výbor je pevně přesvědčen, že zajistit ochranu a zlepšení stavu biologické rozmanitosti 
a našich ekosystémů nejen v oblastech vymezených ke zvláštní ochraně, ale také ve všech 
ostatních oblastech, je povinností orgánů veřejné moci, od orgánů na všech úrovních, od 
místních až po ty evropské.

Ochranu životního prostředí bezpochyby nelze oddělit od ochrany veřejného zdraví. 
Znečišťování a zanedbávání životního prostředí vystavují občany nebezpečným zdravotním 
rizikům, která jsou dlouhodobá a často ohrožují občany na životě. Petiční výbor bere právo 
občanů na zdravé životní prostředí velmi vážně, a proto nutně považuje hodnocení 
zdravotních rizik za nedílnou součást náležitého posouzení vlivu projektů a činností na životní 
prostředí.

Je tudíž skutečností, že každodenní život a živobytí evropských občanů do velké míry závisí 
na stavu našeho životního prostředí, a je nesporné, že odpovědnost za zajištění vysoké úrovně 
ochrany spočívá na orgánech veřejné správy na úrovni členských států. Tuto skutečnost odráží 
fakt, že převážná většina peticí předložených Petičnímu výboru se týká životního prostředí. 
V roce 2012 bylo předloženo celkem xx peticí na toto široké téma, což představuje xx % 
veškerých peticí. V letech 2011, 2010 a 2009 to bylo xx %. Řada peticí se týkala konkrétně 
znečištění (xx), odpadu (xx), ochrany a zachování (xx), posouzení dopadu (xx) a vody (xx).

Dne 5. prosince vystoupila předsedkyně Petičního výboru Erminia Mazzoniová na konferenci 
Výboru regionů, která se zabývala 7. akčním programem pro životní prostředí a způsoby, jak 
lépe uplatňovat právo EU v oblasti životního prostředí. Předsedkyně jménem Petičního 
výboru v první řadě zdůraznila, že u celé řady projektů, které mohou mít dopad na životní 
prostředí, musí být podle směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí konzultováni sami 
občané. Na Petiční výbor se příliš často obracejí s peticí občané, kteří si stěžují, že u 
významných veřejných a soukromých stavebních prací neproběhly žádné veřejné konzultace. 
Předsedkyně Mazzoniová dále naléhavě vyzvala Evropskou komisi, aby důsledněji sledovala 
plány nakládání s odpady po celé Evropě, neboť řada předkladatelů zmiňuje systematické 
porušování směrnic týkajících se odpadu. Připomněla také Komisi ustanovení 
interinstitucionální dohody, podle něhož musí být podrobnosti o důvodech a stavu řízení o 
nesplnění povinnosti sděleny Parlamentu včas a v úplnosti. 

Členové Petičního výboru během roku 2012 jednoznačně zastávali názor, že lepší řízení 
v oblasti životního prostředí a účinnější nápravné mechanismy přímo souvisí 
s transparentností a přístupem k informacím. Stanovisko Petičního výboru k většímu využití 
potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí, které bylo příspěvkem k práci Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, zdůraznilo, že vysoká úroveň 
informací a transparentnosti je nezbytná pro zajištění souhlasu občanů s politikou EU 
v oblasti životního prostředí (navrhovatel: Giles Chichester).

o Postupy nakládání s odpady v Itálii – informační a studijní mise Petičního výboru 
v roce 2012
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Nakládání s odpady je téma, které se v posledních letech v peticích objevuje opakovaně a ve 
stále větší míře; došlo k nárůstu z xx peticí v letech 2009, 2010 a 2011 na xx peticí v roce 
2012. Petiční výbor věnoval tomuto tématu mnoho času a zdrojů již v roce 2011, přičemž jeho
úsilí vyvrcholilo v únoru 2012 přijetím zprávy z vlastního podnětu nazvané „Otázky vznesené 
předkladateli petic v souvislosti s uplatňováním směrnice o nakládání s odpady a 
souvisejících směrnic v členských státech Evropské unie“ celým Evropským parlamentem 
(zpravodaj: Carlos José Iturgaiz Angulo).

Všeobecně nedostatečné postupy nakládání s odpady v Itálii nicméně přiměly Petiční výbor 
k tomu, aby pokračoval v prošetřování peticí v této oblasti i během roku 2012. Počátkem 
tohoto roku členové výboru prodiskutovali nové petice týkající se nakládání s odpady a 
nelegálních skládek v oblastech Kampánie a Lazio. Diskusím, během nichž Evropská komise 
vyjádřila nespokojenost s vývojem, k němuž v Itálii došlo od roku 2007, kdy Soudní dvůr 
Evropské unie vydal rozhodnutí, které Itálii nařídilo jednat v souladu se směrnicí o nakládání 
s odpady, byli přítomni předkladatelé peticí a zástupci italských orgánů. V říjnu 2012 
Evropská komise rozhodla postoupit spor s italským státem znovu Soudnímu dvoru, aby 
stanovil pokutu, jelikož italským orgánům se nepodařilo provést jeho předchozí rozsudek.

Petiční výbor se v důsledku toho rozhodl vykonat informační a studijní misi do oblastí 
Kampánie a Lazio. Delegace se uskutečnila ve dnech 29.–31. října 2012 a byla složena ze tří 
členů (vedoucí delegace Judith Merkiesová, Margrete Aukenová a předsedkyně Petičního 
výboru Erminia Mazzoniová) a sedmi doprovodných členů z dotčeného členského státu 
(Roberta Angelilliová, Alfredo Antoniozzi, Clemente Mastella, Roberto Gualtieri, Guido 
Milana, David-Maria Sassoli a Niccolò Rinaldi). Delegace navštívila místa Malagrotta, Monti 
dell'Ortaccio, Riano Pian dell'Olmo a závod A.M.A. na Via Salaria poblíž Říma a setkala se 
s předkladateli peticí a orgány veřejné moci jak v Římě, tak v Neapoli.

Při návratu delegace vyjádřila nesouhlas s politikami prováděnými v oblasti Lazia ohledně 
nakládání s odpady a především s přílišnou závislostí na skládkách. Delegace rovněž vyjádřila 
hluboké znepokojení nad očividnou neschopností regionálních a oblastních orgánů 
spolupracovat transparentnějším a soudržnějším způsobem s obcemi a občanskou společností 
při vytváření funkční strategie v oblasti odpadu, která by byla založena na snížení objemu 
odpadu, třídění odpadu a jeho recyklaci včetně kompostování a biomechanického zpracování. 
Členové nicméně uznali, že přístup současného ministra životního prostředí je pozitivní a 
konstruktivní a zasluhuje podporu Evropské komise i Evropského parlamentu.

Delegace též došla k závěru, že úloha a pravomoc zvláštního komisaře v Laziu nevyhovuje 
skutečným problémům, kterým čelí obyvatelstvo vzhledem k udivující míře dlouhodobě 
špatného řízení, a že pravomoci pro mimořádné situace jsou kontraproduktivní a očividně z 
mnoha hledisek porušují právní předpisy EU o odpadech. Členové navíc zaznamenali, že 
privatizace přispěla k sestupné spirále nakládání s odpady, přinesla katastrofální následky po 
místní obyvatelstvo a nejvíce prospěla organizovaným zločineckým skupinám, které lze 
zahrnout pod obecný pojem mafie. 

Kromě dalších doporučení delegace naléhavě vyzvala italské orgány, aby navázaly 
konstruktivní dialog s předkladateli peticí a občanskou společností, a připomněla právo 
občanů na veřejné konzultace. Delegace také vyzvala Evropskou komisi, aby uvolnila 
finanční prostředky, které jsou nezbytné k podpoře úsilí obecních orgánů Neapole, a zároveň 
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prováděla pravidelné kontroly vzniklých výdajů a zveřejňovala tyto výroční kontroly 
v transparentním rejstříku přístupném k nahlédnutí veřejnosti. Delegace též doporučila, aby se 
vojsko již nezapojovalo do žádného bodu provádění politiky nakládání s odpady a aby byly 
zvláštnímu komisaři okamžitě odebrány pravomoci, a to okamžitým zrušením krizových 
právních předpisů.

o Posouzení vlivu projektů a činností na životní prostředí a veřejné zdraví

Petiční výbor se v roce 2012 opět zabýval četnými peticemi, jež předložili občané postižení 
nebo znepokojení vlivem určitých projektů nebo činností na životní prostředí nebo jejich 
zdraví. Do této kategorie spadá přibližně xx % peticí předložených v roce 2012 v porovnání 
s xx v předchozích letech.

Členové například na březnové schůzi výboru opět přivítali irského zemědělce, který předložil 
petici již v roce 2006. Petiční výbor jeho farmu navštívil v roce 2007 a od té doby členové 
výboru podporují snahy předkladatele, aby došlo k uznání, že toxické emise z nedaleké 
továrny měly zničující dopady na jeho zdraví a zdraví jeho rodiny, a aby se mu za to dostalo 
také omluvy. Rozpravy, která byla uzavřena rozhodnutím členů Petičního výboru získat 
nezávislé posouzení dosud poskytnutých údajů a informací, se účastnili též irské orgány a 
bývalý předseda irského zemědělského svazu.

Předkladatelé z italského Tarentu mají rovněž obavy z dopadu nadměrného průmyslového 
znečištění na zdraví a životní podmínky místního obyvatelstva. Jejich petice se týká 
neobyčejně zvýšených úrovní emisí dioxinu uvolňovaných z ocelárny, které vystavují více 
než 20 000 rodin riziku chronického onemocnění. Rozpravy o této petici se v říjnu zúčastnili 
evropský komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani a předsedkyně Výboru 
Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku Amalia Sartoriová. Petice přiměla 
členy Petičního výboru k tomu, aby na plenárním zasedání předložili návrh usnesení 
Evropského parlamentu o novém udržitelném a konkurenceschopném ocelářském průmyslu.

Obecně se ukázalo, že povolování těžby v lomech přijímají v okolí žijící obyvatelé, kteří se 
obvykle od počátku obávají vlivu tohoto odvětví na životní prostředí, v zásadě negativně. 
Petiční výbor navíc konstatuje, že petice týkající se této otázky si často stěžují na posuzování 
vlivů na životní prostředí, které – pokud je vůbec provedeno – považují za nepřesné a 
předpojaté, a upozorňují často také na systematické nedodržování konzultací s místním 
obyvatelstvem a zajišťování přístupu k informacím. V roce 2012 se Petiční výbor zabýval 
několika peticemi, které se týkaly těžby v lomech, mimo jiné v okolí francouzského města 
Angoulême a španělské obce Oencia.

Další petice, která v listopadu vyvolala diskusi o konkrétním problému, se týkala povolení 
uděleného francouzské energetické společnosti k uskladnění 120 000 tun CO2 v oblasti 
Jurançon ve Francii. Předkladatelé upozornili na to, že určené místo se nachází v seizmické 
oblasti a uprostřed vinařského regionu. Podle předkladatelů byly podobné projekty 
v Německu, Nizozemsku a Spojených státech amerických pozastaveny v důsledku značných 
rizik pro životní prostředí a lidské zdraví. Členové Petičního výboru trvají na tom, aby 
Evropská komise tento případ dále prošetřila.

V rámci energetického odvětví vzbuzuje po celé Evropské unii vážné obavy a odmítavý 
postoj průzkum a těžba ropy a plynu z břidlic metodou hydraulického štěpení. Petice 
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v posledních letech předložili občané ve Francii, Rumunsku, Polsku, Bulharsku, Spojeném 
království, Německu a Španělsku. Předkladatelé jsou přesvědčeni, že současný právní rámec 
EU pro hydraulické štěpení je nedostatečný a vyskytují se v něm znepokojivé nedostatky a 
mezery. Předkladatelé zejména poukazují na skutečnost, že nejdůležitější právní předpisy EU 
v oblasti životního prostředí, jako je rámcová směrnice o vodě a směrnice o posuzování vlivů 
na životní prostředí, nebyly upraveny tak, aby náležitě zahrnovaly a objasnily dopady a rizika, 
jež představuje tato nová technika. Předkladatelé navíc zastávají názor, že průzkum a těžba 
ropy a plynu z břidlic jsou v rozporu s energetickým přechodem k dekarbonizované 
společnosti, který vnímají jako jedinou životaschopnou možnost, jak zmírnit změnu klimatu. 
Předkladatelé požádali Petiční výbor, aby prosadil okamžité moratorium na průzkum a těžbu 
ropy a plynu z břidlic a následně právní předpisy, které je zakáží. 

S ohledem na naléhavou povahu tohoto tématu a velký počet zúčastněných občanů a 
členských států uspořádal Petiční výbor dne 9. října 2012 ve spolupráci s tematickou sekcí EP 
pro občanská práva a ústavní záležitosti pracovní setkání na téma plynu z břidlic. Zúčastnili se 
ho zpravodajové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru 
pro průmysl, výzkum a energetiku spolu s předkladateli peticí, odborníky z daného oboru, 
zástupci odvětví a úředníky členských států. Petiční výbor poskytl platformu pro všechny 
účastníky, aby mohli porovnat své názory a konfrontovat je, a uvítal návaznou zprávu, kterou 
připravila tematická sekce.

Nakonec je třeba poznamenat, že v druhé polovině roku Petiční výbor projednal dvě petice 
předložené irskými občany, na které v roce 2013 naváže informační a studijní misí. Jednou 
z nich je dlouholetá petice předložená v roce 2006, která se týká toxického kalu 
nahromaděného v ústí řeky Shannon v důsledku provozu nedalekého závodu na výrobu 
hliníku. Předkladatelé upozorňují, že kal závažným a nenapravitelným způsobem znečišťuje 
podzemní vody a řeku Shannon. Druhá petice se týká stavebního projektu s vysokou hustotou 
zástavby, který má být uskutečněn v oblasti, kde je zjištěno vysoké riziko povodní. 
V důsledku toho se místní obyvatelé obávají, že jejich domovy budou ohroženy povodněmi. 
Před stanovením data informační a studijní mise v roce 2013 se členové Petičního výboru 
rozhodli požádat o stanovisko k těmto otázkám stálé zastoupení Irska a výbor irského 
parlamentu (Oireachtas) pro vyšetřování, dohled a petice. 

o Provádění právních předpisů týkajících se vody

Počátkem roku Petiční výbor přispěl k činnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin svým stanoviskem k provádění právních předpisů EU týkajících se vody 
(navrhovatel: Nikolaos Chountis). Stanovisko považuje vodu za společný zdroj lidstva a 
veřejný statek, a proto by neměla být zdrojem zisku. Členové Petičního výboru kromě toho 
sdílí názor, že voda by měla představovat základní a univerzální právo a že udržitelné 
používání vody je nutností pro životní prostředí a zdraví, která hraje zásadní úlohu v cyklu 
regulace klimatu. 

Okamžité a správné provedení rámcové směrnice o vodě je tedy hlavním zájmem členů 
Petičního výboru, především z toho důvodu, že občané opakovaně předkládají důkazy o 
všeobecně neúčinném provádění a prosazování. Již v lednu se Petiční výbor z podnětu petice 
pocházející ze Spojeného království rozhodl obrátit na skotskou vládu a dotčenou okresní 
radu, aby je požádal o vysvětlení nedostatečného provádění směrnice o pitné vodě a rámcové 
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směrnice o vodě. V květnu Petiční výbor obdržel oznámení od předkladatelů ze Španělska 
ohledně nepovoleného čerpání vody z ilegálních studní poblíž Jaénu, které může mít vážný 
dopad na stanoviště sítě Natura 2000.

Stanovisko Petičního výboru konkrétně vyzývá Evropskou komisi, aby zrušila dotace, které 
podrývají pobídky k účinnému hospodaření s vodou, a uvolnila místo toho prostředky na 
cílené dotace, zejména pro chudé a venkovské obyvatelstvo, jejichž cílem bude zpřístupnit 
vodu pro všechny. Petiční výbor zároveň naléhavě vyzval Komisi a členské státy, aby zlepšily 
sledování chemických látek znečišťujících vodu a podávání zpráv o nich, a požádal Komisi, 
aby vytvořila plán účinnějšího hospodaření s vodními zdroji a „plán na ochranu vodních 
zdrojů Evropy“. Strategie by měly vycházet z důkladného přezkumu provádění rámcové 
směrnice o vodě, politiky EU týkající se nedostatku vody a sucha a adaptační politiky 
související s hospodařením s vodou.

Petiční výbor se rozhodl uskutečnit v roce 2013 informační a studijní misi do španělské 
Galicie, aby prošetřil několik peticí, které upozorňují na vysokou úroveň znečištění vod 
v různých pobřežních oblastech, především v ústí několika řek s vysokou biologickou 
rozmanitostí, včetně stanovišť sítě Natura 2000.

Občané a vnitřní trh

o Pohyb přes hranice

Z peticí je zřejmé, že občané v Evropské unii nadále čelí překážkám při uplatňování práva 
volného pohybu jako jednotlivci, pracovníci nebo poskytovatelé a uživatelé zboží a služeb. 
Petice předložené v roce 2012 v souvislosti s vnitřním trhem dosáhly celkového počtu xx, což 
představuje přibližně xx % veškerých peticí. V posledních letech to bylo xx peticí.

Petice týkající se vnitřního trhu lze rozdělit na ty, které se vztahují k volnému pohybu osob 
(xx % všech peticí týkajících se vnitřního trhu), k volnému pohybu zboží a služeb (xx %) a
k uznávání kvalifikací (xx %). Příkladem může být petice ze Španělska, kterou obdrželi 
členové výboru a která si stěžovala na to, že různé odlišné systémy výběru mýtného v EU 
vytvářejí překážky pro volný pohyb osob, zboží a služeb. Evropská komise informovala 
předkladatele a Petiční výbor, že toto téma průběžně sleduje za účelem podpory harmonizace 
politik v oblasti výběru silničních poplatků. 

V březnu Petiční výbor ve svém stanovisku pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
k dvaceti nejdůležitějším připomínkám evropských občanů a podniků k fungování jednotného 
trhu zdůraznil, že členským státům se opakovaně nepodařilo řádně provést předpisy EU v této 
oblasti do vnitrostátního práva, a naléhavě vyzval Komisi, aby v takovém případě včas 
podnikla vhodné kroky (navrhovatel: Simon Busuttil). 

Petiční výbor rovněž přijímá stížnosti na neúčinnou přeshraniční soudní spolupráci. 
V listopadu vyslechl případ portugalského občana, který uvedl, že 16 let pracoval pro 
nizozemskou společnost na plošině v Severním moři, avšak jeho zaměstnavatel ho 
nezaregistroval u orgánů správy sociálního zabezpečení, čímž ho připravil o nároky, jež mu 
v této oblasti náleží. Evropská komise upozornila, že tento případ se stal základem řízení o 
nesplnění povinnosti a že Evropský soudní dvůr již rozhodl o sankcích ve prospěch 
předkladatele petice.
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o Ochrana práv spotřebitelů

Posílení práv spotřebitele a jejich ochrana mají zásadní význam pro každodenní život občanů. 
Petice předložené v roce 2012 v souvislosti s touto otázkou dosáhly počtu xx, což představuje 
přibližně xx % veškerých peticí. V posledních letech to bylo xx peticí.

Občané očekávají, že si mohou být jisti kvalitou a bezpečností výrobků a služeb, které 
nakupují v Evropské unii, ale příliš často se při poskytování zákaznických služeb objevují 
případy zavádějícího označování, diskriminačních prodejních postupů, nedostatečné úrovně 
bezpečnosti, zpoždění a zavádějícího informování, či přímo nekalých obchodních postupů. 
V červenci například členové Petičního výboru projednali soubor pěti peticí předložených 
italskými občany, kteří oznámili skutečnost, že pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je 
v některých oblastech Itálie výrazně dražší. Členové Petičního výboru se obávají, že tento 
postup je diskriminační a představuje porušení ochrany spotřebitele, a proto pokračují 
v rozhovorech s vnitrostátními orgány a Evropskou komisí s cílem dále prošetřit obsah peticí.

Petice dále poskytují důkazy o tom, že posílená přeshraniční spolupráce a harmonizace 
výrazně přispívají k ochraně práv spotřebitelů. V listopadu Petiční výbor uvítal návrhy 
předkladatele, který si stěžoval na způsob, jakým letecké společnosti řeší případy ztracených 
zavazadel, a na skutečnost, že těchto případů na letištích EU očividně přibývá. Otázky 
spojené se zavazadly se staly podnětem k veřejné konzultaci ohledně možného přezkumu 
nařízení EU na toto téma. Členové Petičního výboru proto naléhavě vyzvali Komisi, aby 
nadále podporovala informovanost cestujících o použitelných předpisech a sledovala opatření 
členských států s cílem zajistit, že tyto předpisy budou používány.

Dobré životní podmínky zvířat v Evropské unii

Petiční výbor v roce 2012 věnoval značnou pozornost otázce dobrých životních podmínek 
zvířat. Na počátku roku výbor přispěl k činnosti Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 
stanoviskem ke zprávě o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních 
podmínek zvířat pro období 2012–2015 (navrhovatel: Victor Boştinaru). 

Stanovisko upozornilo na stále se zvyšující počet peticí od občanů EU ze všech členských 
států, které žádají zpřísnění předpisů týkajících se ochrany a dobrých životních podmínek 
zvířat, aby došlo k odstranění nedostatků, které se v nich v současné době nacházejí. Petiční 
výbor zmínil nejen pokračující podívané, které mají za následek stres či zranění zvířat anebo 
jejich smrt, jako například býčí zápasy, ale také velké množství toulavých psů a koček, na něž 
se evropský rámcový zákon upravující dobré životní podmínky zvířat ze zřejmých důvodů 
nevztahuje.

S ohledem na velký počet peticí občanů EU požadujících ustavení evropského právního 
rámce pro ochranu zvířat v zájmovém chovu a toulavých zvířat předložil Petiční výbor 
v červnu na plenárním zasedání návrh usnesení o ustavení evropského právního rámce pro 
ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat, který Evropský parlament v červenci 
přijal. Usnesení vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby ratifikovaly Evropskou dohodu o 
ochraně zvířat v zájmovém chovu, a Komisi, aby předložila evropský právní rámec pro 
ochranu zvířat v zájmovém chovu a toulavých zvířat.
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Oslovování občanů

Petiční výbor v nejvyšší možné míře zdůrazňuje, že je třeba mezi občany Evropské unie 
zvýšit viditelnost postupu předkládání peticí. Ve své činnosti se členové výboru zabývají 
nejen obsahem peticí, nýbrž přispívají také ke zvyšování povědomí o právech evropských 
občanů a osob pobývajících v Evropské unii. Je proto třeba zmínit, že podle bleskového 
průzkumu Eurobarometru 365 o občanství Evropské unie z roku 2012 se pouze třetina občanů
(36 %) domnívá, že jsou dobře informovaní o svých právech. Průzkum dále poukázal na to, že 
téměř devět občanů z deseti (89 %) vědělo, že mají právo podat stížnost Evropské komise, 
Evropskému parlamentu nebo evropskému veřejnému ochránci práv.

V zájmu zvýšení viditelnosti pokračoval výbor v roce 2012 v aktivní korespondenci s občany 
a předkladateli peticí za pomoci nejrůznější prostředků. Své snahy přitom soustředil na 
několik klíčových aspektů:

o Přijímání předkladatelů na schůzích výboru

Účast předkladatelů na schůzích výboru není povinná, avšak rozhodně dodává diskusím 
dynamiku. Přítomnost orgánů veřejné moci dotčeného členského státu a dalších zúčastněných 
stran je rovněž vítána. Je třeba poznamenat, že Petiční výbor je jediným výborem, který 
systematicky poskytuje občanům platformu, kde mohou sdělit své připomínky přímo 
poslancům Evropského parlamentu a která umožňuje vícestranný dialog mezi orgány EU, 
vnitrostátními orgány a předkladateli peticí ve zcela transparentním prostředí. 

Účast osob v roce 2012 a porovnání s předchozími lety ...

2009 2010 2011 2012

Celková účast osob 245 243 242

Účast hlavních 
předkladatelů

86 89 148

Náklady uhrazeny 24 12 12

Výše uhrazených nákladů €10.665 €5.710 €6.513

o Pořádání informačních a studijních misí

Ročně se konají zhruba jedna až čtyři delegace členů Petičního výboru do oblastí 
souvisejících s peticemi. Tyto delegace jsou stěžejní součástí činnosti výboru. O vyslání 
delegace je obvykle rozhodnuto, pokud je potřeba shromáždit fakta o petici, jež byla 
projednána na schůzi výboru. Návštěvy pak vyžadují několikatýdenní přípravu, aby bylo 
zajištěno, že členové a zaměstnanci Petičního výboru budou moci navštívit dotčená místa a 
setkat se s předkladateli, vnitrostátními orgány a také dalšími představiteli občanské 
společnosti. Po návštěvách, které jsou krátké a intenzivní, následují další diskuse na schůzích 
výboru a předkládají se pracovní dokumenty představující závěry a doporučení.
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V roce 2012 Petiční výbor vyslal dvoudenní delegaci do italských oblastí Kampánie a Lazio, 
aby prošetřila otázky spojené s nakládáním s odpady (viz zvláštní oddíl týkající se peticí 
ohledně životního prostředí – nakládání s odpady).

Petiční výbor se již výhledově na rok 2013 rozhodl vypravit delegaci do španělské Galicie, 
která navštíví několik zálivů (ría) a posoudí otázky spojené se znečištěním vod; do 
španělského Madridu za účelem dalšího dialogu se španělskými orgány o zákonu o ochraně 
pobřeží; do Řecka, kde se bude zabývat peticemi ohledně nakládání s odpady; do Polska, 
které měl původně navštívit již v roce 2012, aby posoudil několik projektů povrchových dolů 
v Dolním Slezsku, a konečně do Irska, kde Petiční výbor prozkoumá problémy týkající se 
znečištění vod v okolí oblastí Cork a Kilkenny na pozvání Petičního výboru irského 
parlamentu (Oireachtas).

o Zlepšení elektronického přístupu k informacím

Internetové stránky Petičního výboru obsahují velké množství informací o petičním právu a 
postupu posouzení přípustnosti a přezkumu. Tyto stránky rovněž umožňují občanům předložit 
petici prostřednictvím vyplnění krátkého a jasného formuláře. V roce 2012 bylo xx % peticí 
předloženo on-line, zatímco zbytek byl zaslán poštou. Pro srovnání: v předchozích letech to 
bylo xx peticí.

Petiční výbor nadále pracuje na návrhu a zprovoznění nového internetového portálu, aby tak 
zlepšil přístup občanů k předkládání peticí. Tato nová internetová stránka přinese nové 
informace a především nové prvky, jako jsou informace o stávajících peticích a možnost 
připojit k nim svůj podpis. Její význam pro občany bude spočívat nejen v možnosti zapojit se, 
ale bude mít také vzdělávací aspekt, neboť internetový portál poskytne transparentní přehled o 
problémech, které se dotýkají občanů, a o činnosti, kterou Petiční výbor vyvíjí při jejich 
řešení.

o Vydávání zpravodaje PETI Journal

Bylo vydáno šest čísel zpravodaje PETI Journal, které odebíralo přibližně 1 000 osob. PETI 
Journal je k dispozici na internetových stránkách výboru, je šířen na jeho schůzích a dalších 
akcích a je rovněž zveřejňován prostřednictvím sítě Facebook. Přibližně polovina jeho 
příjemců jsou poslanci nebo zaměstnanci Evropského parlamentu, zatímco zbytek se rovným 
dílem dělí mezi zaměstnance dalších orgánů EU a širokou veřejnost.

o Zavedení interaktivity

Pro Petiční výbor je velmi důležité živé přenášení jeho schůzí po internetu. Mnoho peticí 
podepsalo více předkladatelů, kteří často nemohou přicestovat do Bruselu, aby se zúčastnili 
schůzí. Živé přenášení po internetu tudíž umožňuje velkému počtu občanů sledovat diskuse 
„živě“ na internetu.

Aby Petiční výbor zvýšil svou viditelnost a interaktivitu, šíří informace a reaguje na ně také 
prostřednictvím sociálních médií jako Facebook a Twitter. Příspěvky sleduje, označuje jako 
oblíbené, sdílí a komentuje publikum čítající téměř 1500 osob, převážně z řad široké 
veřejnosti.
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Petiční výbor dělá vše pro to, aby měl své zastoupení na každoročním Dni otevřených dveří. 
V sobotu 12. května 2012 členové výboru a zaměstnanci sekretariátu přivítali stovky 
návštěvníků, kteří se dostavili k informačnímu pultu GŘ IPOL, aby se dozvěděli více o 
činnosti Evropského parlamentu.

o Spolupráce s informačními kancelářemi EP v členských státech

Informační kanceláře Evropského parlamentu v členských státech mají zásadní úlohu jakožto 
místa decentralizovaného přístupu ke všem službám Parlamentu pro občanskou společnost a 
úřední orgány. Petiční výbor koordinuje svou činnost s příslušnými informačními kancelářemi 
zejména během informačních a studijních misí s cílem šířit informace mezi občany a 
uspořádat tiskové konference. Občané pak příležitostně předloží petici prostřednictvím 
informačního centra EP ve svém členském státě, které ji předá Petičnímu výboru.

STATISTICKÁ PŔÍLOHA


