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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže práva vyplývajúce z občianstva Únie sú zakotvené v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže Lisabonská zmluva posilnila presadzovanie 
základných práv pri vykonávaní práva EÚ zo strany členských štátov na národnej úrovni; 
keďže článok 51 charty stanovuje, že členské štáty a Komisia musia tieto práva 
rešpektovať;

B. keďže takmer tretina petícií doručených Parlamentu upozorňuje na údajné porušenia 
základných práv uvedených v charte, pričom tieto petície sa týkajú otázok ako občianstvo, 
štyri slobody, zamestnanosť, ekonomická situácia, súdne systémy, hlasovacie práva, 
zdravotné postihnutie a práva detí; keďže niektoré petície obsahujú otázky týkajúce sa 
zdravotnej problematiky a zhoršeného prístupu k zdravotnej starostlivosti a službám 
zdravotnej starostlivosti, čo je priamy dôsledok hospodárskej krízy; keďže petície slúžia 
ako nástroj na zaručenie základných práv občanov;

C. keďže hospodárska kríza a všeobecné opatrenia, ktoré sa v jej  dôsledku prijali, mali vplyv 
aj na všeobecný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, právo na spravodlivú a dôstojnú prácu 
a právo vlastniť majetok;

D. keďže v článku 21 charty sa uznáva právo na nediskrimináciu na základe akýchkoľvek 
dôvodov;

1. odsudzuje prípady diskriminácie menšín vzhľadom na to, že ľudská dôstojnosť je 
nedotknuteľná; požaduje, aby Rada odblokovala antidiskriminačnú smernicu, ktorej 
cieľom je vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu;

2. zdôrazňuje, že úloha Komisie ako strážkyne zmlúv nie je obmedzená na zabezpečenie 
toho, aby členské štáty transponovali právne predpisy, ale zahŕňa aj úplné a správne 
uplatňovanie zákonov, najmä s cieľom chrániť základné práva občanov; 

3. vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie obnovy 
základných práv, pokiaľ ide o všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, 
pre každého občana EÚ;

4. pripomína, že prenosnosť dávok sociálneho zabezpečenia, dôchodkov a zdravotnej 
starostlivosti je dôležitá na zabezpečenie úplného uplatňovania základných práv 
a občianskych slobôd, a to aj na základe dosiahnutia mobility pracovníkov;

5. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby pri navrhovaní právnych predpisov zabezpečili 
rovnováhu medzi opatreniami na boj proti terorizmu a ochranou základných práv;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili riadne dodržiavanie, zaručovanie, 
uplatňovanie a ďalší rozvoj základných práv.


