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5. 3. 2014 A7-0131/1 

Pozměňovací návrh  1 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vítá skutečnost, že během zjišťovací 
mise v Galicii, která se uskutečnila v únoru 
2013, proběhly rozsáhlé diskuse 
s předkladateli a regionálními orgány na 
téma nedostatku vhodných čističek 
odpadních vod v regionu, což má dopad na 
zdraví místních lidí a na hospodářskou 
činnost v určitých oblastech znečištěných 
kaly a odpady, které obsahují látky 
ohrožující veřejné zdraví, životní prostředí 
a potenciálně i pokračování produkce 
mořských plodů v některých oblastech; 
očekává, že se orgány definitivně zaváží, 
že budou při řešení těchto záležitostí 
jednat pečlivěji a že bude ve všech 
dotčených „rías“ zaveden integrovaný 
plán pro čištění odpadních vod a budou 
zprovozněna zařízení nezbytná pro tyto 
účely; vyjadřuje politování nad 
zdlouhavostí a neobvyklostí postupu 
vypracování závěrů z návštěvy; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že ke zprávě 
samotné nebylo v příloze připojeno 
menšinové stanovisko dvou členů 
delegace; 

17. vítá skutečnost, že během zjišťovací 
mise v Galicii, která se uskutečnila v únoru 
2013, proběhly rozsáhlé diskuse 
s předkladateli a regionálními orgány na 
téma nedostatku vhodných čističek 
odpadních vod v regionu; potvrzuje závěry 
a doporučení zprávy zjišťovací mise, 
kterou schválil Petiční výbor dne 17. 
prosince 2013, v tom smyslu, že by mělo i 
nadále pokračovat úsilí o zvýšenou míru 
čištění a regeneraci navštíveného objektu 
„rías“;  

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 22 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. konstatuje trvalý příliv korespondence 
od občanů, kteří se na Parlament obracejí 
s žádostí o nápravu záležitostí, jež 
nespadají do oblasti pravomoci EU podle 
článku 227 Smlouvy a článku 51 Listiny 
základních práv; vyzývá k nalezení lepších 
způsobů nakládání s těmito podáními 
občanů s ohledem na povinnosti 
Parlamentu v rámci jeho korespondence 
s občany; 

22. konstatuje trvalý příliv korespondence 
od občanů, kteří se na Parlament obracejí 
s žádostí o nápravu záležitostí, jež 
nespadají do oblasti pravomoci EU podle 
článku 227 Smlouvy a článku 51 Listiny 
základních práv; vyzývá k nalezení lepších 
způsobů nakládání s těmito podáními 
občanů s ohledem na povinnosti 
Parlamentu v rámci jeho korespondence 
s občany; vyjadřuje v této souvislosti 
politování nad tím, že se příslušné útvary 
Parlamentu nadále nezabývaly 
doporučeními na základě podání od 
občanů, pokud jde o otázky, jež nespadají 
do pravomocí EU, která byla představena 
v usnesení Parlamentu ze dne 21. 
listopadu 2012 o činnosti Petičního 
výboru za rok 2011; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jarosław Leszek Wałęsa 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 24 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyzývá Petiční výbor, aby pokračoval 
v posuzování dopadů judikatury v otázce 
ERT na výklad článku 51 Listiny 
základních práv Evropské unie a jejích 
důsledků v souvislosti s peticemi a aby 
přezkoumal jakým konkrétním překážkám 
čelí občané EU, kteří se chtějí 
prostřednictvím žádostí o rozhodnutí 
o předběžné otázce podaných Soudnímu 
dvoru domoci spolehlivého výkladu 
klíčových otázek evropského práva ve 
věcech projednávaných u vnitrostátních 
soudů; 

24. vyzývá Petiční výbor, aby pokračoval 
v posuzování dopadů judikatury týkající se 
Řecké radio-televize (Ellinikí Radiofonía 
Tileórasi, ERT) na výklad článku 51 
Listiny základních práv Evropské unie 
a jejích důsledků v souvislosti s peticemi 
a aby přezkoumal, jakým konkrétním 
překážkám čelí občané EU, kteří se chtějí 
prostřednictvím žádostí o rozhodnutí 
o předběžné otázce podaných Soudnímu 
dvoru domoci spolehlivého výkladu 
klíčových otázek evropského práva ve 
věcech projednávaných u vnitrostátních 
soudů; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 28 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá Komisi, aby navrhla právní 
předpisy k řešení problémů, které se týkají 
vzájemného uznávání dokumentů 
osvědčujících občanský stav a jejich 
účinků členskými státy, a to při 
respektování sociální politiky jednotlivých 
členských států; 

28. vyzývá Komisi, aby navrhla právní 
předpisy k řešení problémů, které se týkají 
vzájemného uznávání dokumentů 
osvědčujících občanský stav členskými 
státy při současném respektování 
pravomocí jednotlivých členských států; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 31 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. uznává důležitou úlohu sítě SOLVIT, 
která pravidelně odhaluje a řeší problémy 
související s prováděním právních předpisů 
v oblasti vnitřního trhu; naléhavě vyzývá 
k posílení tohoto nástroje; připomíná, že 
rok 2013 byl Evropským rokem občanů, 
a vyjadřuje uznání orgánům, institucím 
a subjektům Evropské unie i členských 
států, které v tomto roce více propagovaly 
své služby pro evropské občany 
a obyvatele v souladu se zásadami 
zakotvenými ve Smlouvách a skutečnostmi 
uvedenými v této zprávě; 

31. uznává důležitou úlohu sítě SOLVIT, 
která pravidelně odhaluje a řeší problémy 
související s prováděním právních předpisů 
v oblasti vnitřního trhu; naléhavě vyzývá 
k posílení tohoto nástroje a k aktivnější 
spolupráci mezi Petičním výborem a sítí 
SOLVIT; připomíná, že rok 2013 byl 
Evropským rokem občanů, a vyjadřuje 
uznání orgánům, institucím a subjektům 
Evropské unie i členských států, které 
v tomto roce více propagovaly své služby 
pro evropské občany a obyvatele v souladu 
se zásadami zakotvenými ve Smlouvách 
a skutečnostmi uvedenými v této zprávě; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 39 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. všímá si rostoucího počtu petic 
v průběhu volebního období a je i nadále 
hluboce znepokojen tím, že ve fázi 
registrace a ověření přípustnosti v rámci 
petičního postupu jsou prodlevy a doby 
vyřízení stále příliš dlouhé; žádá, aby byli 
sekretariátu Petičního výboru poskytnuti 
další právní odborníci a administrativní 
pracovníci, kteří by vydávali doporučení 
ohledně otázky, zda konkrétní petice spadá 
do oblasti působnosti evropského práva; 
domnívá se, že v zájmu urychlení 
původních rozhodnutí o přípustnosti by 
tato doporučení společně se shrnutím 
obsahu petic měla být členům poskytována 
nejprve pouze v angličtině a teprve později, 
když jsou zveřejňována, přeložena do 
všech úředních jazyků; očekává, že 
spuštění nového internetového portálu 
věnovaného peticím sníží počet sporných 
podání, která jsou občas zaregistrována 
jako petice; 

39. všímá si rostoucího počtu petic 
v průběhu volebního období a je i nadále 
hluboce znepokojen tím, že ve fázi 
registrace a ověření přípustnosti v rámci 
petičního postupu jsou prodlevy a doby 
vyřízení stále příliš dlouhé; žádá, aby byl 
jak Oddělení pro příjem a zasílání 
úředních dokumentů, tak sekretariátu 
Petičního výboru poskytnut další 
administrátor s právním vzděláním, který 
by vydával doporučení ohledně otázky, zda 
konkrétní petice spadá do oblasti 
působnosti evropského práva; domnívá se, 
že je nutné, aby byla tato doporučení 
společně se shrnutím obsahu petic 
poskytována členům nejprve pouze 
v angličtině a teprve později, když jsou 
zveřejňována, přeložena do všech úředních 
jazyků, a to v zájmu urychlení prvních 
rozhodnutí o přípustnosti; očekává, že 
spuštění nového internetového portálu 
věnovaného peticím sníží počet sporných 
podání, která jsou občas zaregistrována 
jako petice; 

Or. en 

 
 


