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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výsledku rokovaní Výboru pre petície počas roku 2012
(2013/2013(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o výsledku rokovaní Výboru pre petície,

– so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na články 24, 227, 228, 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 48 a článok 202 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre petície (A7-xxxx/2013),

A. keďže v zmysle protokolu 30 zmluvy sa nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy stala 
Charta základných práv Európskej únie už právne záväznou1; keďže Parlament vyjadruje 
námietky k reštriktívnemu výkladu rozsahu uplatňovania charty, ktorý presadzuje 
Európska komisia; keďže táto zmluva takisto stanovuje právny základ pre pristúpenie EÚ 
k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ako aj k európskej iniciatíve občanov;

B. keďže v roku 2012 Výbor pre petície zaregistroval 1 984 petícií, ktoré sa väčšinou týkali 
základných práv, životného prostredia a vnútorného trhu; 

C. keďže v oblasti základných práv výbor venoval v roku 2012 najväčšiu pozornosť osobám 
s postihnutím, právam detí, majetkovým právam, právam slobody pohybu bez 
diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ochrane slobody prejavu a ochrane súkromia, ako aj 
právu na prístup k dokumentom a informáciám; 

D. keďže petície, ktoré občania predložili, svedčia o pretrvávajúcej diskriminácii voči 
občanom z dôvodu vierovyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, príslušnosti 
k menšine alebo určitej etnickej skupine, veku alebo sexuálnej orientácie;

E. keďže iniciatívy EÚ v boji proti diskriminácii, ako sú rámec EÚ z roku 2011 pre 
vnútroštátne stratégie začleňovania Rómov, sa musia urýchlene prijať do stratégií 
jednotlivých štátov a neustále prehodnocovať a sledovať v súvislosti s vývojom 
hospodárskej a sociálnej situácie; 

F. keďže v súvislosti s ochranou životného prostredia nie je poukazovanie na hrozbu, ktorú 
predstavuje znečistenie a nesprávne environmentálne postupy, z dôvodu  vyplývajúcich 
rizík pre biologickú diverzitu a ekosystémy, a tiež pre verejné zdravie, nikdy prehnané, 
pretože všetky tieto hrozby sú dlhotrvajúce a často ohrozujúce život; keďže v roku 2012 
Komisia venovala veľkú pozornosť vykonávaniu zákonov o odpade a vode, ako aj 
posudzovaniu vplyvu projektov a činností na životné prostredie a na verejné zdravie; 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007.
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G. keďže napriek medziinštitucionálnej dohode medzi Parlamentom a Komisiou táto nie je 
príliš ochotná poskytnúť pohotové informácie o charaktere svojich úvah ani o 
rozhodnutiach, ktoré prijme v konaniach o porušení predpisov týkajúcich sa plnenia 
zákonov o životnom prostredí; keďže toto predstavuje významný zdroj obáv vzhľadom na 
z toho vyplývajúce možné nenapraviteľné škody a ničenie našich ekosystémov a zdravia; 

H. keďže rok 2013 bol označený ako Európsky rok občanov, a sú to práve občania a 
obyvatelia EÚ, či už ako jednotlivci alebo v rámci združení s inými občanmi, ktorí môžu 
najlepšie posúdiť účinnosť uplatňovaných právnych predpisov EÚ, a tiež poukazovať na 
prípadné medzery narúšajúce ich riadne presadzovanie a plný výkon práv;  

I. keďže z tohto dôvodu venoval Výbor pre petície v roku 2012 veľa času a úsilia diskusiám 
o význame občianstva, ktoré je úzko spojené so slobodou pohybu v EÚ; keďže petície 
svedčia o tom, že občania Únie naďalej narážajú na rozsiahle a zásadné prekážky pri 
výkone ich cezhraničných práv, čo je situácia, ktorá má priamy a každodenný vplyv na 
život a blaho tisícok domácností; 

J. keďže petičný postup môže a mal by, zostať doplnkový k ďalším mechanizmov nápravy, 
ktoré majú občania k dispozícii, napr. podanie sťažnosti v Európskej komisii alebo u 
európskeho ombudsmana;  keďže najmä systém SOLVIT je dôležitý nástroj, ktorý môžu 
občania EÚ využívať na nájdenie rýchleho riešenia problémov spôsobených nesprávnym 
uplatňovaním práva o vnútornom trhu zo strany verejných orgánov; keďže jednotný 
webový portál „Vykonávaj svoje práva” obsahuje dôležité informácie pre občanov, ktorí 
chcú podať sťažnosť týkajúcu sa správneho uplatňovania práva EÚ; 

K. keďže 1. apríla 2012 nadobudol účinnosť nový nástroj participatívnej demokracie 
„Iniciatíva európskych občanov” a počas toho istého roka zaznamenal celkovo šestnásť 
(16) iniciatív; keďže Výbor pre petície bude zohrávať kľúčovú úlohu pri organizácii 
verejných vypočutí úspešných iniciatív;

L. keďže petícia 630/2006 s viac než jeden milión podpisov občanov EÚ týkajúca sa 
dvojakého sídla Európskeho parlamentu bola odložená;

M. keďže aj naďalej je zrejmé, že u občanov EÚ chýbajú jasne štruktúrované a široko 
uverejňované informácie, ako aj informovanosť o ich právach; keďže to predstavuje 
rozhodujúce prekážky výkonu aktívneho občianstva EÚ;

N. keďže európski občania a osoby s trvalým pobytom v EÚ majú oprávnene dôvod 
očakávať, že na problémy, ktoré predložia Výboru pre petície, sa bez zbytočného odkladu 
nájde riešenie v právnom rámci Európskej únie, a najmä že členovia tohto výboru budú 
hájiť ich prírodné prostredie, zdravie, slobodu pohybu, dôstojnosť a základné práva 
a slobody;

O. keďže určité petície, ako je jedna z najstarších nevyriešených petícií, ktorá sa týka 
diskriminačného zaobchádzania s lektormi cudzích jazykov („lettori”) v Taliansku, si 
medzi sebou posúvajú Komisia, Parlament a orgány jednotlivých štátov namiesto toho, 
aby našli riešenie, čo predkladateľom petície necháva nejasnú pôdu bez náznakov 
uzavretia; 
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* * *
1. berie na vedomie petície prijaté v roku 2012 od občanov a obyvateľov Európskej únie 

zamerané na údajné porušenie práva EÚ v oblasti základných práv, životného prostredia, 
vnútorného trhu a majetkových práv; nazdáva sa, že petície svedčia o tom, že naďalej 
existujú časté a rozšírené prípady nedokonalej transpozície alebo nesprávneho 
uplatňovania práva EÚ; nazdáva sa preto, že právny poriadok EÚ v konečnom dôsledku 
neprináša v plnej miere očakávané výsledky;

2. konštatuje, že základné práva zostávajú hlavným predmetom predložených petícií, najmä 
tým, že predkladajú otázky týkajúce sa práv osôb s postihnutím, práv detí, majetkových 
práv, práv na slobodný pohyb bez diskriminácie z akýchkoľvek dôvodov, ochrany 
slobody prejavu a slobody súkromia, slobody združovania sa a práva na prístup k  
dokumentom a informáciám; vyzýva členské štáty, aby rešpektovali tieto práva tak, ako sú 
zakotvené v zmluve a vyzýva Európsku komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na to, aby 
prinútila členské štáty, ktoré ich nedodržiavajú, uzavrieť medzeru medzi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a základnými právami občanov EÚ;

3. upozorňuje na pretrvávajúcu diskrimináciu občanov z dôvodu vierovyznania či 
presvedčenia, zdravotného postihnutia, príslušnosti k menšine, veku alebo sexuálnej 
orientácie; varuje najmä pred tým, že rómski obyvatelia v celej EÚ musia aj naďalej čeliť 
prekážkam svojho začleňovania; vyzýva preto Komisiu, aby umožnila medzivládnu 
spoluprácu v tejto oblasti, poskytla primerané financovanie pre plnenie stratégií 
jednotlivých štátov pre začleňovanie Rómov a aktívne sledovala, či členské štáty tieto 
stratégie účinne plnia;

4. vyzýva Komisiu, aby predostrela návrh zákona, ktorý by konečne vyriešil problémy 
týkajúce sa vzájomného uznávania dokumentov dokazujúcich rodinný stav a ich 
dôsledkov;

5. opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby členské štáty zabezpečili slobodu pohybu 
všetkým občanom EÚ a ich rodinám, a to bez diskriminácie z dôvodu ich sexuálnej 
orientácie alebo štátnej príslušnosti; opakuje svoju výzvu, aby členské štáty v plnej miere 
uplatňovali práva priznané na základe článkov 2 a 3 smernice 2004/38/ES nielen 
manželským partnerom opačného pohlavia, ale aj registrovaným partnerom, členom 
domácnosti a partnerom, s ktorými má občan EÚ riadne overený a stabilný vzťah, vrátane 
partnerov rovnakého pohlavia, a to na základe zásad vzájomného uznávania, rovnosti, 
nediskriminácie, dôstojnosti a rešpektovania súkromného a rodinného života; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dôsledné uplatňovanie uvedenej smernice;

6. poznamenáva, že životné prostredie zostáva ďalším kľúčovým bodom petícií, čo 
dokazuje, že verejné orgány opakovane nedokážu zabezpečiť zachovanie biologickej 
diverzity a ekosystémov a zaručenie čo najvyšších noriem verejného zdravia; poukazuje 
najmä na mnohé predložené petície týkajúce sa odpadového hospodárstva, vody a 
posúdenia vplyvu projektov a činností na životné prostredie a verejné zdravie; žiada 
Komisiu, aby posilnila legislatívny rámec v oblasti životného prostredia, a konkrétne jeho 
správnu implementáciu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty napriek 
svojmu úsiliu nedokázali nájsť udržateľné riešenia problémov súvisiacich s odpadovým 
hospodárstvom;
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7. konštatuje, že občania v Európskej únii sa navyše stále stretávajú s prekážkami v rámci 
vnútorného trhu, najmä pri uplatňovaní voľného pohybu ako jednotlivci, pracovníci, ale aj 
ako poskytovatelia a spotrebitelia tovaru a služieb; naznačuje najmä, že zásadné obavy 
vzbudzuje aj naďalej cezhraničná spolupráca a efektivita súdnych orgánov;  konštatuje, že 
posilnená cezhraničná spolupráca a harmonizácia zabezpečia významné výhody pre 
ochranu práv občanov a povzbudenie hospodárstva;

8. poukazuje na úsilie výboru pri podpore požiadavky mnohých občanov o právny rámec, 
ktorý by ponúkol dôkladnejšiu ochranu a zlepšenie životných podmienok zvierat vrátane 
domácich a túlavých zvierat;

9. zdôrazňuje význam vytvorenia pracovnej skupiny pre španielsky pobrežný zákon, ktorá sa 
podrobne zaoberala súvisiacimi petíciami a zmenami tohto zákona; potvrdzuje význam 
priamych kontaktov v tejto súvislosti so španielskymi orgánmi a víta ďalšiu spoluprácu pri 
hľadaní lepšej rovnováhy medzi majetkovými právami a ochranou životného prostredia;  

10. víta závery výboru z informačnej návštevy v Berlíne zameranej na otázky sociálneho 
zabezpečenia mladých ľudí a rodiny, najmä na prípady cezhraničných prípadov zákonnej 
opatery; na základe neustáleho prílivu petícií tohto charakteru však konštatuje, že táto 
otázka je trvalá a že na podobné prípady upozorňujú aj ostatné členské štáty, najmä 
Dánsko;

11. domnieva sa, že lepšia správa vecí verejných a účinnejšie mechanizmy nápravy sú priamo 
spojené s transparentnosťou a prístupom k informáciám;

12. v tejto súvislosti upozorňuje na Eurobarometer verejnej mienky, ktorý poukazuje na to, že 
len 36 % občanov EÚ sa považuje za dobre informovaných o svojich právach a len 24 % 
sa cíti dobre informovaných o tom, čo robiť, ak sa ich práva nedodržujú; zdôrazňuje preto, 
že je naliehavo nutné zlepšiť prístup k informáciám a jasnejšie rozlišovať medzi 
funkciami rôznych inštitúcií jednotlivých štátov a európskych inštitúcií tak, aby boli 
petície a sťažnosti adresované správnym orgánom; 

13. osobitne vyzýva Európsku komisiu, aby zjednodušila užívateľské funkcie internetového  
portálu „Vykonávaj svoje práva” a zvýšila informovanosť o jeho existencii medzi 
občanmi EÚ; 

14. je odhodlaný zrealizovať do konca roka 2013 praktický a viditeľnejší internetový portál 
pre petície s cieľom uľahčiť prístup k petičnému  postupu a poskytnúť cenné informácie o 
petíciách a o ostatných mechanizmoch nápravy; žiada, aby sa na domácej internetovej 
stránke Parlamentu zlepšila viditeľnosť petičného práva;  

15. zdôrazňuje, že Výbor pre petície vykonáva popri iných inštitúciách a orgánoch, ako sú 
európska iniciatíva občanov, európsky ombudsman, Európska komisia a vyšetrovacie 
komisie nezávislú a jasne vymedzenú úlohu kontaktného miesta, na ktoré sa môže obrátiť 
každý občan; ďalej zdôrazňuje, že Výbor pre petície musí aj naďalej zostať kontaktným 
miestom pre občanov, ktorých práva sa porušujú;

16. víta konštruktívnu spoluprácu medzi výborom a európskym ombudsmanom; podporuje 
činnosť ombudsmana v prípadoch nesprávneho postupu pri činnosti inštitúcií, orgánov, 
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úradov a agentúr EÚ;

17. víta pokračujúcu spoluprácu s Európskou komisiou; zdôrazňuje však, že výbor očakáva, 
že bude náležite a včas informovaný o vývoji v prípadoch porušenia predpisov; žiada 
Komisiu, aby sa rovnako zaoberala petíciami a sťažnosťami týkajúcimi sa fungovania 
postupov o porušení predpisov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby výboru poskytla 
podrobnosti a štatistickú analýzu všetkých sťažností, ktoré preskúma;

18. zdôrazňuje, že prístup k informáciám, ktoré majú inštitúcie EÚ, je prvotným záujmom 
občanov v snahe pochopiť politické a hospodárske úvahy, ktoré sú základom 
rozhodovania; zastáva názor, že Komisia by mohla poskytnúť lepší prístup k informáciám 
o vyšetrovaniach a prípadoch porušenia právnych predpisov bez toho, aby sa ohrozil účel 
vyšetrovania, a že prevažujúci verejný záujem by mohol byť dostatočným dôvodom na 
sprístupnenie týchto materiálov, a to predovšetkým v prípadoch, keď môžu byť ohrozené 
základné práva, ľudské zdravie či zdravie zvierat a ochrana životného prostredia pred 
nezvratnými škodami, alebo v prípadoch, keď prebieha konanie vo veci diskriminácie 
menšiny alebo útokov na ľudskú dôstojnosť, pokiaľ je zabezpečená ochrana obchodných 
tajomstiev a citlivých informácií týkajúcich sa súdnych prípadov, prípadov hospodárskej 
súťaže a osobných spisov; 

19. osobitne berie na vedomie dôležitý podiel siete SOLVIT pri odhaľovaní a riešení otázok 
týkajúcich sa vykonávania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu; nabáda k 
zlepšeniu tohto nástroja EÚ tým, že sa zabezpečí, aby členské štáty poskytli národným 
centrám siete SOLVIT vhodný personál; 

20. zdôrazňuje, že ako potvrdila právna služba, oblasti činnosti inštitúcií Európskej únie v 
súlade so zmluvou sú širšie než len súhrn všetkých právomocí, ktoré vykonáva Únia; 
vyzýva Európsku komisiu, aby petície vykladala na tejto zásadnej báze;

21. vyjadruje poľutovanie nad nedbanlivosťou viacerých členských štátov pri transpozícii a 
presadzovaní európskych právnych predpisov, čo je permanentné zlyhávanie, ktoré 
dokazuje, aké dôležitá je aj naďalej práca tohto výboru; žiada členské štáty, aby preto 
transparentne transponovali a uplatňovali právne predpisy EÚ a majúc na pamäti tento 
cieľ sa domnieva, že je nevyhnutné zlepšiť vzájomnú spoluprácu s parlamentmi a vládami 
členských štátov; 

22. víta vyhlásenie roku 2013 za rok európskeho občianstva; vyzýva všetky inštitúcie a 
orgány Európskej únie a členských štátov, aby počas tohto roka zvýšili kvalitu svojej 
služby európskym občanom a obyvateľom v zmysle zásad, ktoré obsahujú zmluvy a 
skutočností uvedených v tejto správe;

23. konštatuje, že petičný mechanizmus nie je len službou, ale aj právom európskych občanov 
a obyvateľov; zaväzuje sa uplatňovať petičný postup efektívnejšie, transparentnejšie a 
nestranne a zároveň zohľadňovať práva členov Výboru pre petície na zapojenie, aby 
mohlo riešenie petícií aj na procedurálnej úrovni uspokojiť súdne overovanie; 

24. vyzdvihuje zásadnú úlohu informačných návštev počas petičného postupu nielen ako 
práva parlamentnej účasti, ale aj ako povinnosť voči predkladateľom petícií; potvrdzuje, 
ako už bolo uvedené v predchádzajúcej správe tohto výboru, že sú potrebné podrobnejšie, 
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písomné procedurálne pravidlá týkajúce sa prípravy, realizácie a hodnotenia návštev, 
ktoré by na jednej strane zabezpečili, že všetci účastníci informačnej návštevy majú právo 
prezentovať skutočnosti zo svojho pohľadu a na druhej strane zaručili všetkým členom 
výboru možnosť účasti na rozhodovacom procese, pokiaľ ide o závery a odporúčania, 
ktoré prijme Výbor pre petície;

25. vyzýva Konferenciu predsedov, aby posilnila vyšetrovaciu úlohu tohto výboru a vzala do 
úvahy jeho osobitnú povahu tým, že poskytne plnú a urýchlenú podporu navrhovaným 
informačným návštevám;

26. považuje organizáciu verejných vypočutí za užitočný spôsob hĺbkového preskúmania 
otázok, ktoré položia predkladatelia petícií; želá si upriamiť pozornosť napríklad na 
verejné vypočutie o hľadaní a využívaní netradičných zdrojov energie, ktoré vzalo do 
úvahy obavy občanov EÚ vyjadrené v tejto súvislosti v ich petíciách; konštatuje, že 
pokiaľ sa budú v plnej miere dodržiavať právne predpisy EÚ, rozhodnutia sú v konečnom 
dôsledku výsadou členských štátov;

27. očakáva, že o úspešných iniciatívach európskych občanov budú spolu so zodpovedným 
legislatívnym výborom zorganizované verejné vypočutia; potvrdzuje svoje presvedčenie, 
že tento nový nástroj posilní demokratické inštitúcie Únie a zabezpečí zmysel pojmu 
európskeho občianstva;

28. domnieva sa, že úloha a právomoci Výboru pre petície by sa uplatňovali čo najlepším 
spôsobom a jeho viditeľnosť, účinnosť, zodpovednosť a transparentnosť by sa čo najviac 
posilnili, ak by sa zlepšili prostriedky umožňujúce predkladať otázky, ktoré sú dôležité 
pre európskych občanov, v pléne a ak by sa posilnili možnosti predvolať si svedkov, viesť 
vyšetrovania a usporiadať vypočutia na mieste;

29. vyzýva Konferenciu predsedov, aby zanalyzovala, nakoľko považuje za vhodné zmeniť 
rokovací poriadok s cieľom zaviesť tieto formálne požiadavky týkajúce sa informačných 
návštev a plenárnych schôdzí;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, 
Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov, ich 
výborom pre petície a ombudsmanom alebo obdobným príslušným orgánom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Petičné právo

Právo občanov a obyvateľov Európskej únie na predkladanie petícií Európskemu parlamentu, 
či už ako jednotlivcov, alebo v mene združení, je dlhoročné právo, ktoré im zaručuje Zmluva 
o fungovaní Európskej únie (čl. 227) a Charta základných práv EÚ (čl. 44). Petičné právo je 
dôležitým demokratickým nástrojom, pretože poslancom Európskeho parlamentu poskytuje 
možnosť overovať skutočnosť v otázkach, ktoré občanov zaujímajú, a zároveň ukazuje, že 
Európsky parlament je pripravený priamo intervenovať v záujme podpory a ochrany práv 
občanov.

Členovia Výboru pre petície skúmajú prípustnosť, analyzujú obsah a podnikajú kroky 
v prípade každej predloženej petície. Kroky často zahrnujú priamy dialóg s ďalšími výbormi 
Európskeho parlamentu a s inými inštitúciami EÚ, najmä s Európskou komisiou, ktoré Výbor 
pre petície žiada o vyšetrenie alebo o vypracovanie stanoviska. Výbor môže konzultovať aj 
s vnútroštátnymi výkonnými orgánmi alebo so stálymi zastúpeniami, organizovať informačné 
návštevy a vypracúvať iniciatívne správy.  Zámerom členov výboru je ponúkať autorom 
petícií závery, odporúčania alebo odkazy na iné inštitúcie alebo orgány.

Význam občianstva

Členovia výboru pre petície p čas celého roka 2012 venovali veľa času a úsilia diskusii 
o význame občianstva a prekážkach, s ktorými sa občania Európskej únie stretávajú pri 
uplatňovaní svojich práv. 

Výbor pre petície predovšetkým privítal začatie uplatňovania iniciatívy európskych občanov 
(European Citizens' Initiative – ECI) 1. apríla 2012. ECI predstavuje prvý nástroj nadnárodnej 
participatívnej demokracie a poskytne občanom možnosť, aby sa aktívne zapájali do tvorby 
rámca európskych politík a právnych predpisov. Výbor PETI spolu so zodpovedným 
legislatívnym výborom bude mať v procese primárnu úlohu ako nezávislý organizátor 
verejných vypočutí o témach úspešných iniciatív ECI. Členovia v máji zorganizovali výmenu 
názorov s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, počas ktorej oznámil 
symbolickú registráciu prvej ECI venovanej politikám určeným pre mládež Európy – Bratstvo 
2020.

Výbor pre petície zaradil do rokovania marcovej plenárnej schôdze v Bruseli kľúčovú 
rozpravu, počas ktorej Európsky parlament prijal jeho iniciatívnu správu o občianstve EÚ za 
rok 2010 (spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean). V správe, ku ktorej vypracovali staviská 
výbory pre kultúru, vnútorný trhu a ochranu spotrebiteľa a pre ústavné otázky, sa 
zdôrazňovali otázky súvisiace s voľným pohybom občanov EÚ a s ochranou základných práv, 
s dôrazom na prekážky, s ktorými sa stretávajú partneri rovnakého pohlavia a rómski 
obyvatelia pri uplatňovaní svojich práv. Zámerom správy by malo byť prispenie k zvyšovaniu 
povedomia a podpore diskusie o význame občianstva v Európskej únii.

Začiatkom tohto roka výbor PETI prispel aj k práci Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci stanoviskami k dvom kľúčovým správam. Pri určení roku 2013 
za Európsky rok občana výbor PETI požadoval prijatie opatrení na poskytovanie informácií 
občanom únie o jeho práci a práci európskeho ombudsmana, aby mohli lepšie využívať 
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a obhajovať svoje práva v rámci právnych predpisov Únie (spravodajca: Nikolaos 
Salavrakos). Čo sa týka programu Práva a občianstvo navrhovaného na roky 2014 – 2020, 
výbor PETI naliehavo požadoval, aby sa výslovne doň zapracovali odkazy na práva zdravotne 
postihnutých osôb a na potrebu rozvážneho, dostupného a transparentného vyčleňovania 
finančných prostriedkov v rámci programu, čo sú dve otázky, ktoré boli predmetom 
početných petícií (spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean).

Výbor PETI rozhodol o zorganizovaní spoločného vypočutia s Výborom pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a s Európskou komisiou 19. februára 2013, aby mohol 
pokračovať v úvahách o význame občianstva v Európskej únii.

o Vplyv hospodárskej krízy na význam občianstva

Hospodárska kríza aj v roku 2012 nesmierne ovplyvňovala väčšinu regiónov v Európskej únii, 
pričom sa rapídne zhoršovali životné podmienky státisícov domácností. Vďaka tejto 
skutočnosti sa zväčšil skepticizmus medzi občanmi Európskej únie voči zdraviu 
demokratických inštitúcií tak na úrovni členského štátu, ako aj na európskej úrovni, vrátane 
spôsobu prijímania rozhodnutí v Európskom parlamente.

Výbor pre petície usporiadal v septembri dlhú diskusiu venovanú petíciám, ktoré sa zaoberali 
práve touto témou. Petícia, ktorú podpísalo vyše 10 000 občanov, argumentuje v prospech 
vytvorenia federálnej hospodárskej vlády v Európskej únii; fiškálnej únie, ktorá by 
demokraticky zodpovedala Európskemu parlamentu a ktoré by so sebou priniesla štrukturálne 
reformy zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Autori petícií ďalej 
argumentovali v prospech Ústavnej zmluvy po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 
2014.

Členovia výboru PETI počas rozpravy obhajovali spoločný názor, že súčasná hospodárska 
kríza porušuje práva občanov, nielen ich ekonomické práva, ale aj sociálne a politické práva 
zaručované zmluvou a chartou základných práv. Úpadok demokracie možno nepochybne 
pociťovať všade v Únii, a preto treba urýchlene začať rozsiahlu verejnú diskusiu.

Výbor PETI v dôsledku toho rozhodol o návrhu na zorganizovanie verejného vypočutia 
o občianskych právach a hospodárskej kríze v roku 2013. Do vypočutia realizovaného spolu 
s Výborom pre ústavné veci sa zapoja občania zo všetkých členských štátov a počas neho 
budú hovoriť o spôsoboch a nástrojoch na väčšiu demokratickú zodpovednosť 
a angažovanosť.

o Imperatív dobrého riadenia a riadneho uplatňovania právnych predpisov EÚ

Právo na dobré riadenie je základným právom, ktoré zaručuje, že otázky, problémy a iné veci 
občanov sa budú vybavovať nestranne, spravodlivo a v primeranom čase. Početné petície 
v uplynulých rokoch dokazujú, že občania sa čoraz častejšie dostávajú do priameho kontaktu 
s administratívou Únie a že prípady svojvoľnosti, právnej neistoty a nedostatočnej 
transparentnosti ohrozujú dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach občanov Európskej 
únie. V dôsledku toho výbor PETI prijal v apríli stanovisko pre Výbor pre právne veci, 
v ktorom vyjadril obavy, že právo na dobré riadenie sa nechráni dostatočne. V stanovisku sa 
uvítal návrh na nový zákon o administratívnom postupe, pričom sa zdôraznila potreba 
konkrétnych ustanovení o konaniach v prípadoch porušenia predpisov a o konfliktoch 
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záujmov (spravodajkyňa: Margrete Auken).

Riadne uplatňovanie právnych predpisov Európskej únie je takisto dôležitou podmienkou 
legitímnosti demokratického spravovania verejných veci a zabezpečenia uplatňovania práv 
občanov. Členovia výboru PETI v ďalšom stanovisku pre Výbor pre právne veci poukázali na 
to, že organizácie občianskej spoločnosti naďalej využívajú petičný mechanizmus na 
oznamovanie prípadov nesúladu činnosti orgánov členského štátu na rozličných úrovniach 
s právom EÚ a na predkladanie sťažností na tieto skutočnosti Členovia výboru PETI v 
konkrétne upozorňovali, že občania často nemajú informácie o konaniach v prípade porušenia 
predpisov a že často majú pocit uvádzania do omylu v otázke uplatniteľnosti právnych 
predpisov EÚ v prípadoch neskorej transpozície aj skutočného rozsahu uplatňovania charty 
základných práv. Výbor PETI preto naliehavo vyzval na dosiahnutie podstatného 
a hmatateľného pokroku smerom k väčšej transparentnosti prostredníctvom lepšieho prístupu 
k informáciám o sťažnostiach, spisom prípadov porušenia predpisov a ďalším mechanizmom 
vymáhania práva (spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg).

Dodržiavanie základných práv

Základné práva, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, sú stále hlavnou témou petícií 
zaslaných Výboru pre petície. Celkovo xx petícií zaslaných v roku 2012 do určitej miery 
pranierovalo porušovanie základných práv a požadovalo, aby sa efektívnejšie chránili 
európske hodnoty zakotvené v charte a v zmluvách. Toto predstavuje xx % z petícií za rok 
2012 v porovnaní s xx % v rokoch 2011, 2010, 2009. 

Povinnosťou EÚ a jej inštitúcií je dodržiavať, zaručovať, chrániť a propagovať základné 
práva európskych občanov. Výbor pre petície ma v rámci tejto povinnosti hlavnú úlohu, 
pretože je konkrétne poverený hľadaním mimosúdnych náprav v mene autorov petícií, aby 
pomáhal občanom pri uplatňovaní ich základných práv a pri riadnom využívaní hodnôt 
a zásad, ktoré sú obsiahnuté v charte a v zmluvách.

V tejto oblasti Výbor pre petície prispel stanoviskom pre Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci k situácii dodržiavania základných práv v Európskej únii (2010 
– 2011) (spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean). V stanovisku venoval pozornosť 
pretrvávajúcej diskriminácii občanov z dôvodu vierovyznania či presvedčenia, zdravotného 
postihnutia, príslušnosti k menšine, veku alebo sexuálnej orientácie. Ďalej odsúdil 
obmedzenia slobody médií, čo často stojí v ceste plurality médií; pripomenul, že občania majú 
právo na voľný pohyb a výber bydliska vnútri Európskej únie, a zdôraznil, že prenosnosť 
dávok sociálneho zabezpečenia, dôchodkov, zdravotníckej starostlivosti a uznávania odbornej 
kvalifikácie a dokumentov dokazujúcich rodinný stav a osobného majetku sú dôležitými 
právami.

o Práva zdravotne postihnutých osôb

Výbor pre petície sa 5. decembra 2012 aktívne zúčastnil na 3. Európskom parlamente 
zdravotne postihnutých osôb. Početné petície svedčia o ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú 
zdravotne postihnuté osoby, a o skutočnosti, že sa im upierajú základné slobody a práva 
vysvetlené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Členovia výboru 
PETI preto berú veľmi vážne svoju zodpovednosť za vytvorenie rámca na uplatňovanie 
dohovoru a systematicky sa naň odvolávajú počas práce výboru.
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Na tomto podujatí členovia výboru PETI upozornili, že znepokojení občania pravidelne 
upozorňujú výbor na nedostatky pri uplatňovaní existujúcej zásady rovnakého zaobchádzania 
so zdravotne postihnutými osobami. Táto skutočnosť tvorí prekážky, ktoré im bránia v 
uplatňovaní práv občanov EÚ ako normálne využívanie vzdelávacieho systému, prístup 
k zamestnaniu, poisteniu, financovaniu či k zariadeniam verejnej dopravy. 

Členovia výboru PETI pripomenuli účastníkom, že výbor už v roku 2009 dostal petíciu 
obsahujúcu vyše milióna podpisov so žiadosťou o rozsiahlu ochranu zdravotne postihnutých 
osôb vo všetkých politikách Európskej únie. V inej nedávnej petícii sa pranierovalo 
zneužívanie štrukturálnych fondov EÚ niektorými členskými štátmi, čo je praktika, ktorá 
sťažuje plnenie cieľov stratégie pre zdravotne postihnuté osoby. Výbor PETI naliehavo 
vyzval Európsku komisiu, aby zo zdravotného postihnutia urobila ex ante podmienenosť pre 
každý projekt financovaný Európskou úniou. 

o Ochrana slobody prejavu a súkromia

Jednou z najkontroverznejších tém v Európskom parlamente v prvom polroku roku 2012 bola 
rozprava o medzinárodnej obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA). Predsedníčka 
výboru PETI Erminia Mazzoni a spravodajca Európskeho parlamentu pre dohodu ACTA 
David Martin, ktorý je členom Výboru pre medzinárodný obchod, vo februári oficiálne dostali 
petíciu s vyše dva a pol milióna podpisov. Predkladatelia petície vyjadrili odpor k dohode 
ACTA, pretože by porušovala základné práva občanov v súvislosti so slobodou prejavu a 
ochranou súkromia. V deň odovzdania petície sa zoširoka vysielali a vydávali vyhlásenia pre 
tlač.

Rozprava pokračovala v júni počas pravidelnej každomesačnej schôdze výboru PETI. Autori 
petície boli prítomní a upozornili poslancov, že rok 2012 predstavoval zlom v inštitučnej 
vnímavosti a zodpovednosti Európskej únie. Členovia Výboru pre medzinárodný obchod 
vrátane spravodajcu Davida Martina sa ponosovali, že Európska komisia sa nesnažila o 
prehodnotenie podstaty dohody ACTA na základe rozsiahlej kritiky a obáv občanov. Členovia 
výboru PETI dospeli k záveru, že veľká väčšina bola za zamietnutie dohody ACTA, a dohodli 
sa, že tento postoj pretlmočia príslušným legislatívnym výborom v Európskom parlamente.

Všetkých päť legislatívnych výborov (Rozvoj, Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, Právne veci a Medzinárodný obchod) na svojich schôdzach zamietlo dohodu. Európsky 
parlament na júlovej plenárnej schôdzi v plnom počte hlasoval v drvivej väčšine za 
zamietnutie dohody ACTA, pričom 478 poslancov hlasovalo proti schváleniu a iba 39 za 
schválenie (146 poslancov sa zdržalo hlasovania).

o Prístup k dokumentom a informáciám

Výbor pre petície sa v novembri zaoberal petíciou, ktorá sa týkala základného práva na 
prístup k dokumentom, ktoré chráni charta základných práv. Konkrétny prípad sa týka 
osemdesiatročnej španielky, ktorej otca zatkli a popravili v čase španielskej občianskej vojny 
(1936 – 1939) a ktorá členom výboru PETI vysvetlila, že vnútroštátne súdy a vládne orgány 
jej odmietajú prístup k dokumentom, ktoré podľa jej tvrdenia existujú.

Európska komisia lamentovala, že prípad nepatrí do kompetencie Európskej únie, ale výbor 
PETI upozornil na chartu, ako aj na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 
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verejnom prístupe k dokumentom, v ktorom sa už zdôraznilo, že orgány členských štátov vo 
všeobecnosti nevyhovujú právu občanov na informácie, a naliehavo vyzval na posilnenie 
transparentnosti na úrovni členských štátov. Výbor PETI na záver rozpravy rozhodol, že sa 
spojí s vnútroštátnymi orgánmi na miestnej, regionálnej a národnej úrovni s naliehavou 
výzvou na pomoc autorke petície pri jej vyšetrovaní a pri zabezpečení toho, aby Španielsko 
podpísalo a ratifikovalo Dohovor Rady Európy o prístupe k oficiálnym dokumentom (CETS 
č. 205).

o Rešpektovanie voľby v rámci práva na slobodu združovania

Charta základných práv aj Európsky dohovor o ľudských právach sa zaoberajú právom 
občana na slobodu združovania. Niekedy sa však Výbor pre petície stretáva s petíciami, v 
ktorých sa požaduje rešpektovanie negatívnych slobôd. Výbor PETI v roku 2012 ďalej 
pracoval na dávnejšej petícii, ktorá je toho príkladom. 

Švédska kresťanská únia vlastníkov podnikov v roku 2008 uviedla, že jej členovia sa stali 
terčom hrozieb a zastrašovania, pretože z náboženských dôvodov odmietali podpísať 
kolektívne zmluvy, ktoré dohodli švédske odbory. Argumentovali tým, že sloboda 
nezdružovania je právom jednotlivca, ktoré má rovnakú váhu ako sloboda združovania, 
a preto požadovali, aby sa rešpektovalo ich právo na negatívnu slobodu združovania. 
Európska komisia tvrdí, že nastolený problém je vnútornou vecou Švédska a nesúvisí s 
právnym poriadkom EÚ, ale členovia výboru PETI sú naďalej znepokojení možným 
porušením základných práv občanov, a preto v roku 2012 pokračovali v riešení petície, keď 
predložili otázku na ústne zodpovedanie Komisii a prisľúbili, že o veci budú diskutovať 
začiatkom roka 2013.

Táto petícia je pripomienkou, že práca Výboru pre petície sa vôbec nepodobá práci Komisie 
ani súdnictva. Prvoradou a najdôležitejšou povinnosťou členov výboru PETI je skúmať 
sťažnosti autorov petícií a zabezpečovať, aby sa úvahy a interpretácie právnych predpisov EÚ 
na úrovni inštitúcií nestali neoblomnými, strnulými či odtrhnutými od každodenného života 
občanov, najmä v súvislosti s ochranou základných práv a v záujme dať hmatateľný význam 
pojmu občianstvo. 

o Vlastnícke práva

Výbor pre petície vytvoril v roku 2012 neformálnu pracovnú skupinu, ktorá sa skladala 
z poslancov zo všetkých politických skupín, aby prediskutovala pretrvávajúci problém 
rešpektovania vlastníckych práv v Španielsku, a najmä pobrežného zákona tejto krajiny. 

Od marca do novembra sa uskutočnilo šesť schôdzí, počas ktorých členovia posúdili obsah 74 
doručených petícií na túto tému, čo nastolilo širokú paletu otázok. Najčastejšie sa vyskytoval 
stav právnej neistoty pre majiteľov nehnuteľností v súvislosti so zákonom, ktorý sa údajne 
uplatňoval retroaktívne a podľa viacerých sťažností autorov petícií aj svojvoľne.

Pracovná skupina v apríli zorganizovala výmenu názorov s dvoma predstaviteľmi 
španielskeho ministerstva poľnohospodárstva, výživy a životného prostredia (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Generálny riaditeľ pre pobrežné veci oznámil 
pracovnej skupine, že vláda predložila v októbri zmeny a doplnenia k pobrežnému zákonu. 
Návrh zákona sa koncom roka 2012 nachádzal v pripomienkovom konaní v rámci 
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vnútroštátneho legislatívneho postupu. 

Dialóg so španielskymi orgánmi sa celkovo ukázal ako kladný. Pracovná skupina rozhodla o 
ďalšom postupe, a to zorganizovaním informačnej návštevy v Madride začiatkom roku 2013, 
počas ktorej sa delegácia výboru PETI stretne s autormi petícií, orgánmi a ďalšími 
predstaviteľmi občianskej spoločnosti, s cieľom pokračovať vo výmene názorov a zabezpečiť 
dodržiavanie základných práv autorov petícií.

Imperatív ochrany životného prostredia a verejného zdravia

Výbor pre petície je pevne presvedčený, že verejné orgány, od miestnej úrovne až po 
európsku, zodpovedajú za zabezpečovanie biodiverzity a zachovanie a posilňovanie našich 
ekosystémov, nielen v oblastiach určených na osobitnú ochranu, ale všade inde.

Ochranu životného prostredia bezpochyby nemožno oddeliť od ochrany verejného zdravia. 
Znečisťovanie životného prostredia a zlé zaobchádzanie s ním vystavujú občanov 
nebezpečným, dlhotrvajúcim a životu nebezpečným zdravotným rizikám. Výbor pre petície 
berie právo občanov na zdravé životné prostredie veľmi vážne, a preto sa nevyhnutne 
domnieva, že zdravotné riziká sú neoddeliteľne späté s riadnym hodnotením vplyvu projektov 
a aktivít na životné prostredie.

Faktom je, že každodenný život a práca európskych občanov hlboko závisí od zdravia 
životného prostredia, a je nepopierateľné, že zodpovednosť za zabezpečovanie prísnych 
noriem na ochranu leží na pleciach verejných orgánov na úrovni členského štátu. Tieto 
skutočnosti sa odrážajú v tom, že obrovská väčšina petícií, ktoré Výbor pre petície dostal, sa 
týka životného prostredia. V roku 2012 sa predložilo xx petícií na túto rozsiahlu tému, čo 
predstavuje xx % všetkých petícií. Toto možno porovnať s xx % v rokoch 2011, 2010, 2009 
Mnohé petície sa týkali konkrétne znečistenia (xx), odpadu (xx), ochrany a zachovania (xx), 
hodnotení vplyvu (xx) a vody (xx).

Predsedníčka výboru PETI Erminia Mazzoni vystúpila 5. decembra s prejavom na konferencii 
Výboru regiónov, na ktorej diskutovalo o siedmom akčnom pláne v oblasti životného 
prostredia a o spôsoboch lepšieho uplatňovania právnych predpisov EÚ na ochranu životného 
prostredia. Predsedníčka v mene výboru PETI predovšetkým zdôraznila, že na základe 
smernice o hodnotení vplyvov na životné prostredie majú občania právo na to, aby sa zapájali 
do konzultácií o širokej palete projektov, ktoré by mohli ovplyvňovať životné prostredie. 
Výbor PETI príliš často dostáva petície od občanov, ktorí kritizujú to, že v prípade dôležitých 
verejných a súkromných prác sa neorganizovali verejné konzultácie. Predsedníčka Mazzoni 
ďalej naliehavo vyzvala Európsku komisiu, aby čoraz dôkladnejšie monitorovala plány 
odpadového hospodárstva v Európe, pretože veľa petícií sa týka systematického porušovania 
smerníc súvisiacich s odpadom. Predsedníčka na záver pripomenula Komisii 
medziinštitucionálnu dohodu, podľa ktorej sa musia včas a podrobne oznamovať Parlamentu 
dôvody a stav konaní súvisiacich s porušovaním predpisov. 

Členovia výboru PETI počas roka 2012 zaujali jednoznačný postoj, že lepšie riadenie 
ekologických problémov a účinnejšie nápravné mechanizmy priamo súvisia s 
transparentnosťou a prístupom k informáciám. V stanovisku výboru PETI k lepšiemu 
využívaniu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia, ktoré prispelo k práci Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, sa zdôraznilo, že vysoká úroveň 
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informovanosti a transparentnosti sú dôležité na zabezpečenie toho, aby sa politika EÚ 
v oblasti životného prostredia stretla so súhlasom občanov (spravodajca: Giles Chichester).

o Praktiky odpadového hospodárstva v Taliansku – informačná návšteva výboru PETI 
v roku 2012

Odpadové hospodárstvo bolo opakovanou a čoraz častejšou témou petícií v uplynulých 
rokoch, keď sa počet petícií zvýšil z xx v rokoch 2009, 2010, 2011 na xx v roku 2012. Výbor 
PETI už venoval veľa času a kapacít tejto problematike v roku 2011, teda práci, ktorá vo 
februári roku 2012 vyvrcholila tým, že Európsky parlament v plnom počte prijal jeho 
iniciatívnu správu o otázkach, ktoré predostreli autori petícií v súvislosti s uplatňovaním 
smernice o nakladaní s odpadom a súvisiacich smerníc v členských štátoch Európskej únie 
(spravodajca: Carlos José Iturgaiz Angulo).

Mimoriadne nedostatočné praktiky odpadového hospodárstva v Taliansku však prinútili 
Výbor pre petície, aby pokračoval vo vyšetrovaní petícií v tejto oblasti počas roku 2012. 
Začiatkom roka členovia debatovali o nových petíciách o odpadovom hospodárstve 
a nelegálnych skládkach v regiónoch Kampánia a Lazio. Autori petícií a predstavitelia 
talianskych orgánov sa zúčastňovali na rozpravách, počas ktorých Európska komisia vyjadrila 
nespokojnosť s pokrokom Talianska, pretože Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v roku 2007 
nariadil Taliansku, aby konalo v súlade so smernicou o nakladaní s odpadom. Európska 
komisia v októbri roku 2012 rozhodla o odkázaní Talianska späť na SDEÚ a požadovala 
stanovenie pokút, pretože talianske orgány nevykonali tento predchádzajúci rozsudok.

V dôsledku toho výbor PETI rozhodol o informačných návštevách do regiónov Kampánia 
a Lazio. Delegácia, ktorú tvorili traja členovia (Judith Merkies ako vedúca delegácie, 
Margrete Auken a predsedníčka výboru PETI Erminia Mazzoni), ako aj sedem 
sprevádzajúcich poslancov z príslušného členského štátu (Roberta Angelilli, Alfredo 
Antoniozzi, Clemente Mastella, Roberto Gualtieri, Guido Milana, David-Maria Sassoli a 
Niccolò Rinaldi), cestovala v dňoch 29. – 31. októbra 2012. Navštívila miesta Malagrotta, 
Monti dell'Ortaccio, Riano Pian dell'Olmo a A.M.A. Via Salaria neďaleko Ríma a stretla sa s 
autormi petícií a verejnými orgánmi Ríma, ako aj Neapola.

Po návrate delegácia vyjadrila nesúhlas s politikami odpadového hospodárstva v regióne 
Lazio, a najmä s nadmernou závislosťou od skládok. Ďalej vyjadrila hlboké znepokojenie zo 
zjavnej neschopnosti regionálnych a provinčných orgánov transparentne a koherentne 
spolupracovať s obcami a s občianskou spoločnosťou na vypracúvaní životaschopnej stratégie 
v otázke nakladania s odpadom, vychádzajúcej z obmedzovania tvorby odpadu, triedenia 
odpadu a recyklovania vrátane kompostovania a biomechanického spracovania odpadu. 
Členovia však uznali, že prístup súčasného ministra pre životné prostredie je pozitívny 
a konštruktívny a zaslúži si podporu Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

Delegácia dospela aj k záveru, že úloha a právomoc osobitného komisára v Laziu nie sú 
prispôsobené skutočným problémom obyvateľstva, vzhľadom na ohromujúci stav dlhodobého 
zlého riadenia, a vzhľadom na to, že núdzové právomoci sú kontraproduktívne a predstavujú 
do očí bijúce porušovanie mnohých aspektov právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárenia s 
odpadom. Členovia si ďalej všímali aj to, že privatizácia prispela ku klesajúcej špirále 
odpadového hospodárstva s katastrofálnymi následkami pre miestne obyvateľstvo a že 
obyvateľom nepriniesla o nič väčší osoh ako organizované kriminálne gangy podľa 
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všeobecnej terminológie mafie. 

Delegácia okrem ďalších odporúčaní naliehavo vyzvala talianske orgány, aby začali 
konštruktívny dialóg s autormi petícií a občianskou spoločnosťou, pripomínajúc právo 
občanov na to, aby sa zapájali do verejných konzultácií. Delegácia vyzvala Európsku komisiu, 
aby uvoľnila finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na podporu úsilia neapolských 
mestských orgánov, pričom by mala vykonávať pravidelné kontroly výdavkov a zverejňovať 
výsledky týchto každoročných auditov v transparentnom registri dostupnom pre verejnosť. 
Delegácia ďalej odporučila, aby sa armáda stiahla zo všetkých aspektov politiky nakladania s 
odpadom a aby sa okamžite odobrali právomoci pridelené osobitnému komisárovi, využijúc 
nástroj núdzového právneho predpisu.

o Hodnotenie vplyvov projektov a činností na životné prostredie a na verejné zdravie

Výbor pre petície sa aj v roku 2012 zaoberal viacerými petíciami, ktoré predložili občania 
postihnutí alebo znepokojení vplyvom niektorých projektov alebo činností na životné 
prostredie a na ich zdravie. Približne xx % petícií predložených v roku 2012 patrí do tejto 
kategórie, v porovnaní s xx % v predchádzajúcich rokoch.

Členovia napríklad na marcovej schôdzi výboru znovu privítali írskeho poľnohospodára, 
ktorý predložil petíciu už v roku 2006. Výbor PETI navštívil statok v roku 2007 a odvtedy 
jeho členovia podporovali autora petície v jeho úsilí o uznanie a získanie ospravedlnenia za 
ničiaci vplyv, ktorý mali jedovaté emisie z neďalekej továrne na zdravie poľnohospodára 
a jeho rodiny. Írske orgány a bývalý predseda írskeho zväzu poľnohospodárov sa takisto 
zúčastnili na rozprave, ktorá sa skončila rozhodnutím členov výboru PETI požiadať 
o nezávislé vyhodnotenie existujúcich údajov a informácií.

Autori petície z talianskeho Tarranta sú takisto znepokojení z následkov nadmerného 
priemyselného znečistenia na zdravie a blaho miestneho obyvateľstva. Ich petícia sa týka 
mimoriadne vysokého obsahu dioxínu v emisiách z oceliarne, ktoré vystavujú vyše 20 000 
rodín riziku chronického ochorenia. Európsky komisár pre priemysel a podnikanie Antonio 
Tajani a predsedníčka Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku Amalia Sartori sa 
v októbri zúčastnili na rozprave o petícii. Petícia podnietila členov výboru PETI, aby na 
plenárnej schôdzi predložili návrh uznesenia Európskeho parlamentu o novom udržateľnom 
a konkurenčnom oceliarskom priemysle.

Povolenia na ťažobnú činnosť sa vo všeobecnosti ukázali ako nevítané obyvateľmi žijúcimi 
na okolí, ktorí sa od začiatku obávajú vplyvu tohto odvetvia na životné prostredie. Výbor 
PETI navyše konštatuje, že autori sa v petíciách týkajúcich sa tohto problému často sťažujú na 
hodnotenia vplyvov na životné prostredie, ktoré považujú za nepresné a neobjektívne, ak 
vôbec existujú, a často poukazujú aj na to, že s miestnym obyvateľstvom sa systematicky 
nekonzultuje a prístup k informáciám neexistuje. Výbor PETI sa v roku 2012 zaoberal 
niekoľkými petíciami súvisiacimi s ťažobnou činnosťou okrem iného v meste Angoulême vo 
Francúzsku a v španielskom meste Oencia.

Ďalšia petícia, na základe ktorej sa v novembri rozprúdila rozsiahla rozprava, sa týkala 
povolenia vydaného francúzskej energetickej spoločnosti na uskladnenie 120 000 ton CO2 v 
meste Jurançon vo Francúzsku. Autori petície upozornili na to, že navrhované miesto sa 
nachádza v seizmickej oblasti a uprostred vinárskeho regiónu. Podľa autorov petície sa 
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podobné projekty v Nemecku, Holandsku a Spojených štátoch zastavili v dôsledku veľkých 
rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie. Členovia výboru PETI trvali na to, aby Európska 
komisia ďalej vyšetrila tento prípad.

Čo sa týka energetického odvetvia, prieskum a ťažba roponosnej bridlice a plynu pomocou 
technológie hydraulického štiepenia vyvolávajú vážne obavy a negatívny postoj v Európskej 
únii. V uplynulých rokoch predložili petície občania Francúzska, Rumunska, Poľska, 
Bulharska, Veľkej Británie, Nemecka a Španielska. Autori petícií sú presvedčení, že súčasný 
právny rámec EÚ týkajúci sa hydraulického štiepenia je neprimeraný a obsahuje veľa 
znepokojujúcich nedostatkov a bielych miest. Autori petícií konkrétne poukazujú na 
skutočnosť, že dôležité časti právnych predpisov EÚ zameraných na životné prostredie, ako je 
rámcová smernica o vode a smernica o hodnotení vplyvov na životné prostredie, sa 
nepozmenili a nedoplnili tak, aby riadne pokrývali a vysvetľovali vplyvy a riziká, ktoré táto 
nová technológia predstavuje. Autori petícií navyše tvrdia, že prieskum a ťažba roponosnej 
bridlice a plynu je v rozpore s energetickým prechodom na bezuhlíkovú spoločnosť, ktorú 
vnímajú ako jedinú životaschopnú možnosť na zmierňovanie zmeny klímy. Autori petícií 
žiadali Výbor regiónov, aby naliehal na urýchlené zavedenie moratória prieskumu a ťažby 
roponosnej bridlice a plynu a neskôr na prijatie legislatívy, ktorou sa prieskum a ťažbu 
zakáže. 

Vzhľadom na závažnosť tejto témy a na počet občanov a zainteresovaných členských štátov 
výbor PETI 9. októbra 2012 zorganizoval pracovnú dielňu venovanú problematike 
bridlicového plynu v spolupráci s Politickým oddelením EP pre občianske práva a ústavné 
veci. Zúčastnili sa na nej spravodajcovia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku spolu s autormi petícií, 
odborníkmi v tejto oblasti, predstaviteľmi odvetvia a funkcionármi členských štátov. PETI 
poskytlo všetkým účastníkom platformu na porovnanie. posúdenie a konfrontáciu názorov 
a privítal nasledujúcu správu, ktorú pripravilo politické oddelenie.

Na koniec treba poznamenať, že Výbor pre petície v druhom polroku posúdil dve petície 
predložené írskymi občanmi, pričom ďalším krokom bude informačná návšteva v roku 2013. 
Jedna petícia je už staršia, z roku 2006, a týka sa toxického kalu v ústí rieky Shannon 
v dôsledku prevádzky neďalekej hlinikárne. Autori petície upozorňujú, že kal vážne a 
nenapraviteľne znečisťuje podzemnú vodu a rieku Shannon. Ďalšia petícia sa týka stavebného 
projektu s hustým osídlením, ktorý sa ma budovať v oblasti uznanej za oblasť ohrozovanú 
povodňami. Miestni obyvatelia sa preto obávajú, že ich domovy budú vystavené 
nebezpečenstvu záplav. Členovia výboru PETI pred rozhodnutím o dátumoch informačnej 
návštevy v roku 2013 rozhodli o tom, že stále zastúpenie Írska a výbor írskeho parlamentu 
Oireachtas pre vyšetrovania, kontrolu a petície treba požiadať o stanovisko k týmto 
problémom. 

o Uplatňovanie právnych predpisov o vode

Výbor pre petície začiatkom roka prispel k práci Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín stanoviskom k uplatňovaniu právnych predpisov EÚ o vode 
(spravodajca: Nikolaos Chountis). V stanovisku sa hovorí, že voda je spoločným zdrojom 
ľudstva a verejným majetkom, a preto by nemala byť zdrojom ziskov. Členovia výboru PETI 
ďalej zastávajú názor, že voda by mala predstavovať základné a všeobecné právo a že 
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udržateľné využívanie vody je ekologickou a zdravotnou nevyhnutnosťou, ktorá má podstatnú 
úlohu v cykle regulácie klímy. 

Urýchlené a správne uplatňovanie rámcovej smernice o vode je preto významným záujmom 
členov výboru PETI, najmä preto, že občania opakovane predkladajú dôkazy o tom, že 
smernica sa často neuplatňuje ani nepresadzuje efektívne.  Výbor PETI na základe petície z 
Veľkej Británie už v januári rozhodol o tom, že treba kontaktovať škótsku vládu a príslušnú 
oblastnú radu so žiadosťou o vysvetlenie, prečo neuplatňujú smernicu o pitnej vode ani 
rámcovú smernicu o vode. Výbor PETI v máji vypočul autorov petície zo Španielska, ktorí 
kritizovali údajne nepovolené čerpanie vody z ilegálnych studní neďaleko mesta Jaén, čo 
môže vážne ohroziť územie chránené programom Natura 2000.

Výbor PETI vo svojom stanovisku požaduje predovšetkým od Európskej komisie, aby 
prestala vyplácať dotácie, ktoré oslabujú stimuly na účinné hospodárenie s vodou, a aby 
namiesto toho uvoľnila finančné prostriedky na cielené dotácie, najmä pre chudobné 
a vidiecke obyvateľstvo, zamerané na zabezpečenie cenovo dostupného prístupu k vode pre 
všetkých. Výbor PETI zároveň naliehavo vyzval Komisiu a členské štáty, aby zlepšili 
monitorovanie a oznamovanie chemických škodlivín vo vode a požiadal Komisiu, aby 
vypracovala podrobný plán na zvýšenie efektívnosti hospodárenia s vodnými zdrojmi a 
koncepciu na ochranu vôd EÚ. Stratégie by mali vychádzať z vyhodnotenia uplatňovania 
rámcovej smernice o vode, politiky EÚ prípade nedostatku vlahy a sucha, ako aj politiky EÚ 
v otázke prispôsobovania sa v súvislosti s hospodárením s vodou.

Výbor pre petície nakoniec rozhodol o uskutočnení informačnej návštevy do španielskeho 
regiónu Galícia v roku 2013, aby mohol vyšetriť viaceré petície, v ktorých sa kritizuje vysoká 
úroveň znečistenia vody v rozličných pobrežných oblastiach, predovšetkým v niektorých 
ústiach s rozsiahlou biodiverzitou vrátanie územia pod ochranou programu Natura 2000.

Občania na vnútornom trhu

o Cezhraničný pohyb

Petície dokazujú, že občania v Európskej únii sa stále stretávajú s prekážkami pri uplatňovaní 
voľného pohybu ako jednotlivci, pracovníci, ale aj ako poskytovatelia a spotrebitelia tovaru a 
služieb. Počet petícií predložených v roku 2012 vo vzťahu k vnútornému trhu bol xx, čo 
predstavuje xx % všetkých petícií. Na porovnanie, v uplynulých rokoch bolo podaných xx 
petícií.

Petície týkajúce sa vnútorného trhu možno rozdeliť na tie, ktoré sa vzťahujú na voľný pohyb 
osôb (xx % všetkých petícií týkajúcich sa vnútorného trhu), voľný pohyb tovaru a služieb 
(xx %) a uznávanie kvalifikácie (xx %). Napríklad, členovia výboru PETI si vypočuli petíciu 
zo Španielska, ktorá obsahovala sťažnosť, že rozdielne systémy výberu cestných poplatkov v 
EÚ sú prekážkou voľného pohybu osôb, tovaru a služieb. Európska komisia informovala 
autorov petície a výbor PETI, že tento problém stále monitoruje s cieľom podporiť 
harmonizáciu politík výberu poplatkov za používanie ciest. 

Výbor PETI vypracoval stanovisko k správe Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
o 20 hlavných obavách európskych občanov a podnikov z fungovania jednotného trhu, kde 
zdôraznil, že členské štáty opakovane správne netransponujú ani neuplatňujú zákony EÚ v 
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tejto oblasti, a naliehavo vyzval Komisiu, aby prijala urýchlené a primerané opatrenia, keď 
nastane takáto situácia (spravodajca: Simon Busuttil). 

Výbor pre petície dostáva aj sťažnosti na neefektívnu cezhraničnú súdnu spoluprácu. 
V prípade predloženom v novembri portugalský občan poukázal na to, že 16 rokov pracoval 
pre holandskú spoločnosť na ropnej plošine v Severnom mori a jeho zamestnávateľ ho 
nezaregistroval u orgánov sociálneho zabezpečenia, čím ho pripravil o príspevky. Európska 
komisia uviedla, že na základe tohto prípadu sa mohlo začať konanie v prípade porušenia 
predpisov a že rozsudok Európskeho súdneho dvora viedol k postihom na prospech autora 
petície.

o Ochrana práv spotrebiteľov

Posilňovanie a ochrana práv spotrebiteľov majú najväčší význam v každodennom živote 
občanov. Počet petícií predložených v roku 2012 vo vzťahu k tejto problematike dosiahol xx, 
čo predstavuje xx % všetkých petícií. Na porovnanie, v uplynulých rokoch bolo podaných xx 
petícií.

Občania očakávajú istotu v kvalite a bezpečnosti výrobkov a služieb, ktoré kupujú 
v Európskej únii, ale príliš často sa vyskytujú prípady nesprávneho označovania, 
diskriminačných predajných praktík, podradnej bezpečnosti, prieťahov a dezinformovania 
v zákazníckych službách a otvoreného zanedbania povinností obchodu. Členovi výboru PETI 
napríklad v júli diskutovali o súbore piatich petícií predložených talianskymi občanmi, ktorí 
pranierovali skutočnosť, že poistné na poistenie zákonnej zodpovednosti vozidiel je 
v niektorých regiónoch Talianska oveľa vyššie ako v iných regiónoch. Členovia výboru PETI 
sa obávajú, že táto prax je diskriminačná a predstavuje porušenie ochrany spotrebiteľa, a preto 
pokračujú v dialógu s vnútroštátnymi orgánmi a Európskou komisiou, aby sa mohla vyšetriť 
pravdivosť petícií.

Predložené petície navyše dokazujú, že posilnená cezhraničná spolupráca a harmonizácia 
výrazne prispieva na ochranu práv spotrebiteľa. Výbor PETI v novembri privítal návrhy 
autora petície, ktorý sa sťažoval na to, ako sa letecké spoločnosti stavajú k stratenej batožine, 
a na skutočnosť, že na letiskách EÚ sa, zjavne, stráca čoraz viac batožiny. Problémy súvisiace 
s batožinou boli podnetom na verejnú diskusiu o možnej revízii nariadenia EÚ na túto tému. 
Členovia výboru PETI preto naliehavo vyzvali Komisiu, aby pokračovala v informovaní 
cestujúcich o platných predpisoch a monitorovala postup členských štátov s cieľom 
zabezpečiť, aby sa tieto pravidla uplatňovali.

Dobré životné podmienky zvierat v Európskej únii

Výbor pre petície venoval v roku 2012 veľkú pozornosť životným podmienkam zvierat. 
Výbor PETI začiatkom roka prispel k práci Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
stanoviskom k správe o stratégii Európskej únie na ochranu a zabezpečenie dobrých 
životných podmienok zvierat v rokoch 2012 - 2015 (spravodajca: Victor Boştinaru). 

V stanovisku sa upozorňuje na rastúci počet petícií od európskych občanov všetkých 
členských štátov, ktorí žiadali sprísnenie právnych predpisov v oblasti ochrany a dobrých 
životných podmienok zvierat s cieľom vyplniť existujúce medzery v zákonoch. Výbor PETI 
sa nevenoval iba pokračujúcim predstaveniam, ktoré spôsobujú stres, zranenia či smrť zvierat, 
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ako sú napríklad býčie zápasy, ale zaoberal sa aj veľkým počtom túlavých psov a mačiek, 
ktoré evidentne nie sú zahrnuté do európskeho rámcového zákona o dobrých životných 
podmienkach zvierat.

Vzhľadom na veľký počet petícií, v ktorých občania EÚ požadujú vytvorenie právneho rámca 
EÚ na ochranu domácich a túlavých zvierat, výbor PETI predložil plenárnej schôdzi návrh 
uznesenia o vytvorení právneho rámca EÚ na ochranu domácich a túlavých zvierat, ktoré 
Parlament prijal v júni. V uznesení sa vyzývajú Európska únia a členské štáty, aby ratifikovali 
Európsky dohovor o ochrane domácich zvierat, a Komisia, aby predložila právny rámec EÚ 
na ochranu domácich a túlavých zvierat.

Podávaná ruka

Výbor pre petície stále zdôrazňoval, že treba viac zviditeľniť petičný postup medzi občanmi 
Európskej únie. Prácou výboru PETI jeho členovia nielen posudzujú predmet petícií, ale aj 
prispievajú k zvyšovaniu informovanosti verejnosti o právach, ktoré majú občania a 
obyvatelia Európskej únie. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že podľa bleskovej ankety 
Eurobarometer 365 o občianstve Európskej únie v roku 2012 iba niečo vyše tretiny občanov 
(36 %) sa domnievalo, že majú dobré informácie o svojich právach. Eurobarometer ďalej 
odhalil, že takmer deväť občanov z desiatich (89 %) vedelo o práve na podanie sťažnosti 
Európskej komisii, Európskemu parlamentu či európskemu ombudsmanovi.

Výbor PETI aj v roku 2012 na účely lepšieho zviditeľňovania pokračoval v aktívnej 
korešpondencii s občanmi a autormi petícií rozličnými prostriedkami, pričom úsilie 
zameriaval na kľúčové aspekty:

o Pozývanie autorov petícií na schôdze výboru

Prítomnosť autorov petícií na schôdzach výboru sa nevyžaduje, ale určite pridáva diskusiám 
na dynamike. Prítomnosť verejných orgánov príslušného členského štátu, ako aj iných 
zainteresovaných strán je takisto vítaná. Je pozoruhodné, že výbor PETI je jediným výborom, 
ktorý pravidelne poskytuje platformu na to, aby občania mohli vyjadrovať svoje obavy 
priamo poslancom Európskeho parlamentu, a ktorý umožňuje mnohostranný dialóg medzi 
inštitúciami EÚ, vnútroštátnymi orgánmi a autormi petícií, v priestore úplnej transparentnosti. 

Počty prítomných osôb v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ...

2009 2010 2011 2012

Celkový počet účastníkov 245 243 242

Hlavní autori petícií 86 89 148

Náhrady 24 12 12

Náklady na vyplatenie 
náhrad

€10.665 €5.710 €6.513
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o Organizovanie informačných návštev

Delegácie členov výboru PETI do oblastí, na ktoré sa petície vzťahujú, sa objavujú zhruba raz 
až štyrikrát ročne a predstavujú kľúčovú zložku práce výboru. Rozhodnutie o vyslaní 
delegácie zvyčajne reaguje na potrebu zozbierania faktov o petíciách, o ktorých sa 
diskutovalo na schôdzach výboru. Návštevy si vyžadujú mnohotýždňové prípravy, aby 
členovia výboru PETI a zamestnanci mohli navštíviť postihnuté miesta a stretnúť sa s autormi 
petícií, vnútroštátnymi orgánmi, ako aj s ďalšími predstaviteľmi občianskej spoločnosti. 
Návštevy sú krátke a intenzívne a po nich nasledujú ďalšie diskusie na schôdzach výboru 
a pracovné dokumenty ponúkajúce závery a odporúčania.

Výbor pre petície vyslal v roku 2012 delegáciu na dvojdňovú návštevu regiónov Kampánia a 
Lazio v Taliansku s cieľom preskúmať problematiku odpadového hospodárstva (pozri 
osobitný oddiel o petíciách týkajúcich sa životného prostredia a odpadu).

V očakávaní na rok 2013 výbor PETI rozhodol o vyslaní delegácie do španielskej Galície, kde 
navštívi viacero riečnych údolí (rías) a posúdi problémy súvisiace so znečistením vody; do 
Madridu v Španielsku, aby pokračovala v dialógu so španielskymi orgánmi o pobrežnom 
zákone; do Grécka, kde bude skúmať petície týkajúce odpadového hospodárstva; do Poľska, 
kde ide o odloženú návštevu z roku 2012, ktorá má posúdiť viacero projektov na povrchové 
bane v Dolnom Sliezsku; a na záver do Írska, kde delegácia PETI takisto preskúma problémy 
súvisiace so znečistením vody v okolí Corku a Kilkenny, na pozvanie výboru pre petície 
írskeho parlamentu Oireachtas.

o Vylepšovanie elektronického prístupu k informáciám

Internetové stránky Výboru pre petície obsahujú veľa informácií o práve na petície a postupe 
prípustnosti a posudzovaní. Ďalej umožňujú občanom poslať petíciu cez internetové stránky 
vyplnením stručného a jasného formulára. V roku 2012 bolo xx % petícií odoslaných online, 
pričom ostatné boli doručené poštou. Na porovnanie, v predchádzajúcich rokoch to bolo xx 
petícií.

V záujme zlepšenia prístupu občanov k petičnému postupu výbor PETI pokračuje na návrhu 
a odštartovaní nového webového portálu. Nové internetové stránky poskytnú nové informácie 
a čo je dôležité, ponúknu nové prvky ako informácie o existujúcich petíciách a možnosť 
pridať k nim podpisy. Prínos pre občanov bude nielen participatívny, ale aj vzdelávací, 
pretože webový portál poskytne transparentný obraz o problémoch, ktoré sa týkajú občanov, 
aj o práci výboru PETI zameranej na ich vyriešenie.

o Vydávanie časopisu PETI Journal

Vyšlo šesť vydaní časopisu PETI-Journal, ktoré sa rozposlali približne 1 000 osobám. PETI 
Journal možno nájsť na internetových stránkach výboru, rozdáva sa na schôdzach výboru a na 
ďalších podujatiach, a zverejňuje sa aj prostredníctvom aplikácie Facebook. Približne 
polovica odberateľov sú poslanci alebo zamestnanci Európskeho parlamentu, kým zvyšok sa 
rovnomerne rozdeľuje medzi zamestnancov ostatných inštitúcií EÚ a zástupcov širokej 
verejnosti.

o Zavádzanie interaktivity
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Vysielanie schôdzí cez internet je pre Výbor pre petície mimoriadne dôležité. Veľký počet 
petícií nesie podpis viacerých autorov, ktorí často nemôžu cestovať do Bruselu, aby za 
zúčastnili na schôdzach. Internetové vysielanie tak umožňuje veľkému počtu občanov 
sledovať diskusiu naživo.

Výbor PETI v záujme lepšieho zviditeľnenia a posilnenia interaktivity šíri informácie 
a reaguje na ne aj prostredníctvom sociálnych médií ako Facebook a Twitter. Príspevky 
sledujú, označujú páči sa mi, posúvajú ďalej a komentujú diváci, ktorých je asi 1 500 a patria 
väčšinou k širokej verejnosti.

Nakoniec, Výbor PETI sa veľmi usiluje o to, aby bol zastúpený na každoročnom dni 
otvorených dverí. V sobotu 12. mája 2012 členovia a zamestnanci sekretariátu privítali stovky 
návštevníkov, ktorí prišli k informačnému stánku GR IPOL, aby sa oboznámili s prácou 
Európskeho parlamentu.

o Spolupráca s informačnými kanceláriami EP v členských štátoch

Úloha informačných kancelárií Európskeho parlamentu v členských štátoch ako 
decentralizovaných zdrojov prístupu občianskej spoločnosti a oficiálnych orgánov ku všetkým 
službám Parlamentu je veľmi dôležitá. Výbor PETI predovšetkým počas informačných 
návštev koordinuje svoju činnosť s prácou príslušných informačných kancelárií s cieľom 
šírenia informácií pre občanov a organizovania tlačových konferencií. Naopak, občania 
niekedy odosielajú petície prostredníctvom informačnej kancelárie EP v ich krajine, ktorá 
postupuje zásielky výboru PETI.
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