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5.3.2014 A7-0131/1 

Pozmeňujúci návrh  1 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej 
návštevy Galície, ktorá sa uskutočnila vo 
februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie 
s predkladateľmi petície a regionálnymi 
orgánmi o otázkach týkajúcich sa 
nedostatku riadnych čističiek odpadových 
vôd v regióne, čo má vplyv na zdravie 
miestnych ľudí a na hospodársku činnosť 
v istých oblastiach, ktoré sú znečistené 
kalom a odpadom s obsahom látok 
ohrozujúcich verejné zdravie, životné 
prostredie a potenciálne aj produkciu 
morských plodov v niektorých oblastiach; 
očakáva, že orgány sa definitívne zaviažu 
k tomu, že na vyriešenie týchto problémov 
vyvinú väčšie úsilie a že sa vo všetkých 
dotknutých oblastiach účinne zavedú 
integrované plány na čistenie odpadových 
vôd a potrebné čistiace zariadenia; 
vyjadruje poľutovanie nad zdĺhavým 
a abnormálnym postupom pri vypracovaní 
návrhu záverov z návštevy; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že 
menšinové stanovisko dvoch členov 
delegácie nebolo k správe priložené; 

17. víta skutočnosť, že počas vyšetrovacej 
návštevy Galície, ktorá sa uskutočnila vo 
februári 2013, sa viedli rozsiahle diskusie 
s predkladateľmi petície a regionálnymi 
orgánmi o otázkach týkajúcich sa 
nedostatku riadnych čističiek odpadových 
vôd v regióne; potvrdzuje závery a 
odporúčania správy, ktorú schválil Výbor 
pre petície 17. decembra 2013, a to v tom 
zmysle, že treba pokračovať v úsilí o 
dokončenie vyčistenia a regenerácie 
navštíveného objektu rías;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 22 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. berie na vedomie neustály prílev 
korešpondencie od občanov, ktorí sa 
obracajú na Parlament so žiadosťou 
o nápravu v otázkach, ktoré nepatria do 
právomocí EÚ podľa článku 227 zmluvy 
ani článku 51 Charty základných práv; 
žiada hľadanie lepších riešení na 
vybavovanie týchto podnetov od občanov, 
pričom sa zohľadnia povinnosti Parlamentu 
týkajúce sa jeho styku s občanmi; 

22. berie na vedomie neustály prílev 
korešpondencie od občanov, ktorí sa 
obracajú na Parlament so žiadosťou 
o nápravu v otázkach, ktoré nepatria do 
oblasti právomocí EÚ podľa článku 227 
zmluvy ani článku 51 Charty základných 
práv; vyzýva na nájdenie lepších riešení, 
pokiaľ ide o vybavovanie týchto podnetov 
od občanov, pričom sa zohľadnia 
povinnosti Parlamentu týkajúce sa jeho 
styku s občanmi; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
príslušné útvary Parlamentu sa ďalej 
nezaoberali odporúčaniami týkajúcimi sa 
podnetov občanov súvisiacich s otázkami, 
ktoré nepatria do oblasti právomocí EÚ, 
ktoré boli uvedené v uznesení Parlamentu 
z 21. novembra 2012 o aktivitách Výboru 
pre petície počas roku 2011; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jarosław Leszek Wałęsa 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 24 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyzýva Výbor pre petície, aby naďalej 
skúmal účinky judikatúry ERT o výklade 
článku 51 Charty základných práv 
Európskej únie a jej dôsledky v súvislosti s 
petíciami a aby prešetril, akým skutočným 
prekážkam musia občania EÚ čeliť, keď 
žiadajú o predbežné rozhodnutie Súdneho 
dvora Európskej únie s cieľom získať 
spoľahlivý výklad hlavných otázok podľa 
európskych právnych predpisov vo veciach 
pred vnútroštátnymi súdmi; 

24. vyzýva Výbor pre petície, aby naďalej 
skúmal účinky judikatúry týkajúcej sa 
Helénskej vysielacej spoločnosti (Ellinikí 
Radiofonía Tileórasi, ERT) na výklad 
článku 51 Charty základných práv 
Európskej únie a jej dôsledky v súvislosti s 
petíciami a aby prešetril, akým skutočným 
prekážkam musia občania EÚ čeliť, keď 
žiadajú o predbežné rozhodnutie Súdneho 
dvora Európskej únie s cieľom získať 
spoľahlivý výklad ústredných otázok 
týkajúcich sa európskych právnych 
predpisov vo veciach predložených 
vnútroštátnym súdom; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 28 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy s cieľom vyriešiť problémy 
súvisiace so vzájomným uznávaním 
dokumentov o občianskom stave 
členskými štátmi, ako aj ich dôsledkov 
a zároveň rešpektovať sociálne politiky 
členských štátov; 

28. vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy s cieľom vyriešiť problémy 
súvisiace so vzájomným uznávaním 
dokladov o osobnom stave členskými 
štátmi, a aby pritom rešpektovala 
právomoci členských štátov; 

Or. en 



 

AM\1022022SK.doc  PE529.618v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
5.3.2014 A7-0131/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 31 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. uznáva dôležitú úlohu siete SOLVIT, 
ktorá pravidelne odhaľuje a rieši problémy 
spojené s vykonávaním právnych 
predpisov v oblasti vnútorného trhu; 
naliehavo žiada posilnenie tohto nástroja; 
pripomína, že rok 2013 bol Európskym 
rokom občianstva, a vyjadruje uznanie 
inštitúciám a orgánom Európskej únie 
i členských štátov, ktoré počas tohto roku 
intenzívnejšie propagovali svoje služby pre 
európskych občanov a obyvateľov, a to s 
ohľadom na zásady uvedené v zmluvách a 
na skutočnosti uvedené v tejto správe; 

31. uznáva dôležitú úlohu siete SOLVIT, 
ktorá pravidelne odhaľuje a rieši problémy 
spojené s vykonávaním právnych 
predpisov v oblasti vnútorného trhu; 
naliehavo vyzýva na posilnenie tohto 
nástroja a na aktívnejšiu spoluprácu medzi 
Výborom pre petície a sieťou SOLVIT; 
pripomína, že rok 2013 bol Európskym 
rokom občianstva, a vyjadruje uznanie 
inštitúciám a orgánom Európskej únie 
i členských štátov, ktoré počas tohto roku 
intenzívnejšie propagovali svoje služby pre 
európskych občanov a obyvateľov, a to s 
ohľadom na zásady uvedené v zmluvách a 
na skutočnosti uvedené v tejto správe; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 39 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. berie na vedomie rastúci počet petícií 
v priebehu volebného obdobia a vyjadruje 
stále znepokojenie nad tým, že odklady 
a vybavovacie lehoty sú v registračnej fáze 
procesu a vo fáze skúmania prípustnosti 
petície stále príliš dlhé; žiada, aby boli 
sekretariátu Výboru pre petície poskytnutí 
ďalší právni odborníci a administratívna 
podpora, ktorí by vydávali odporúčania 
v súvislosti s tým, či petícia patrí do 
právomoci európskeho práva; domnieva sa, 
že v záujme urýchlenia prvej fázy 
rozhodovania o prípustnosti by sa tieto 
odporúčania spolu so 
stručným prehľadom petícií mali 
poskytovať poslancom najprv iba 
v angličtine a do ostatných úradných 
jazykov by sa prekladali až pri 
zverejňovaní; očakáva, že otvorením 
nového internetového portálu venovaného 
petíciám sa zníži počet sporných podnetov, 
ktoré sú niekedy zaregistrované ako 
petície; 

39. berie na vedomie rastúci počet petícií 
v priebehu volebného obdobia a vyjadruje 
stále znepokojenie nad tým, že odklady 
a vybavovacie lehoty sú v registračnej fáze 
procesu a vo fáze skúmania prípustnosti 
petície stále príliš dlhé; žiada, aby bol tak 
oddeleniu príjmu a odosielania úradných 
dokumentov, ako aj sekretariátu Výboru 
pre petície poskytnutý ďalší administrátor 
s právnickým vzdelaním, ktorý by vydával 
odporúčania v súvislosti s tým, či petícia 
patrí do právomoci európskeho práva; 
domnieva sa, že je potrebné, aby sa tieto 
odporúčania spolu so zhrnutiami obsahu 
petícií poslancom poskytovali najprv iba 
v angličtine a do ostatných úradných 
jazykov by sa prekladali až pri 
zverejňovaní, a to v záujme ďalšieho 
urýchlenia prvej fázy rozhodovania o 
prípustnosti; očakáva, že otvorením 
nového internetového portálu venovaného 
petíciám sa zníži počet sporných podnetov, 
ktoré sú niekedy zaregistrované ako 
petície; 

Or. en 

 
 


