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5. 3. 2014 A7-0131/7 

Pozměňovací návrh  7 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 

Bod H a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že v duchu 
Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků a zejména závěrů 
Rady přijatých dne 13. června 2005 by 
mělo být více úsilí vynaloženo na případné 
posílení správních dohod mezi dotčenými 
členskými státy a Parlamentem s cílem 
zajistit, aby občané EU mohli účinně 
předkládat petice; vzhledem k tomu, že 
Parlament by mohl následovat příkladu 
Rady, Komise a Výboru regionů, které 
uzavřely dvoustranné dohody s členskými 
státy, jako je Španělsko, jež mají zajistit, 
aby předkladatelé petic obdrželi odpověď 
ve svém rodném jazyce, jedná-li se o jeden 
z úředních jazyků na dotčeném území; 
přičemž náklady by hradil dotčený členský 
stát; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/8 

Pozměňovací návrh  8 

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

Návrh usnesení 
Bod K 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že činnost Petičního 
výboru je založena výhradně na 
informacích a příspěvcích od předkladatelů 
a na výsledcích vlastního prověřování 
každého případu, které jsou případně 
doplněny dalšími odbornými posudky 
Evropské komise, členských států a dalších 
subjektů; a vzhledem k tomu, že 
organizace a priority jeho programu jsou 
stanoveny na základě demokraticky 
přijatých rozhodnutí jeho členů; 

K. vzhledem k tomu, že činnost Petičního 
výboru je založena výhradně na 
informacích a příspěvcích od předkladatelů 
a na výsledcích vlastního prověřování 
každého případu, které jsou případně 
doplněny dalšími odbornými posudky 
Evropské komise, členských států a dalších 
subjektů; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/9 

Pozměňovací návrh  9 

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

Návrh usnesení 
Bod R 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

R. vzhledem ke svému postoji, který se 
opírá o výroční zprávu za rok 2012, v níž 
vyjádřil své odhodlání zajistit, aby byl 
petiční postup účinnější, transparentnější 
a nestrannější a aby zachovával 
účastnická práva členů Petičního výboru, 
tak aby i celý postup vyřizování petic mohl 
i na procesní úrovni vyhovět požadavkům 
soudního přezkumu; 

vypouští se 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/10 

Pozměňovací návrh  10 

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

Návrh usnesení 
Bod 2 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je odhodlán zajistit, aby byl petiční 
postup účinnější, transparentnější 
a nestrannější a aby zachovával účastnická 
práva členů Petičního výboru, tak aby 
i celý postup vyřizování petic mohl i na 
procesní úrovni vyhovět požadavkům 
soudního přezkumu; 

2. je odhodlán zajistit, aby byl petiční 
postup účinnější, transparentnější 
a nestrannější a aby zachovával práva 
členů Petičního výboru na účast; 
zdůrazňuje, že sekretariát nutně potřebuje 
vzhledem k počtu petic, který se s každým 
rokem výrazně zvyšuje, více lidských 
a technických zdrojů, aby zajistil jejich 
hladké vyřizování; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/11 

Pozměňovací návrh  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 5 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje význam aktivního 
sledování a včasných preventivních 
zásahů Komise v případech, kdy existují 
řádně podložené důkazy o tom, že některé 
plánované a zveřejněné projekty mohou 
být v rozporu s právními předpisy EU; je 
znepokojen stávajícím trendem, kdy 
v rámci Komise dochází výlučně 
z procesních důvodů ke zpomalování 
šetření věcné podstaty řady petic; 
nesouhlasí s opakovanými návrhy na 
uzavření řady spisů spojených s peticemi, 
aniž by šetření dospělo k náležitému 
výsledku, a je přesvědčen, že to není 
v souladu s duchem základní úlohy 
Komise jakožto strážkyně Smluv; vyzývá 
k ještě důkladnějšímu sledování 
a k přijímání důslednějších opatření 
zejména v případech, kdy předkladatelé 
petic upozorňují na možné porušení 
právních předpisů EU ze strany samotné 
Komise, například v oblasti veřejného 
přístupu k dokumentům, který zaručuje 
Aarhuská úmluva; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/12 

Pozměňovací návrh  12 

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

Návrh usnesení 
Bod 13 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že v roce 2013 řada 
předkladatelů vyjádřila hluboké 
znepokojení nad zjevnými 
nespravedlnostmi, k nimž dochází 
v Dánsku v rámci správních a soudních 
řízení, jež se týkají odloučení a rozvodů 
rodičů a následného svěřování malých dětí 
do péče; v této souvislosti připomíná, že 
v případě párů s různou státní příslušností 
existují jasné případy diskriminace na 
základě státní příslušnosti toho z partnerů, 
který není státním příslušníkem členského 
státu, v němž probíhá řízení, ve prospěch 
občana tohoto státu, což má závažné 
a často velmi negativní a dramatické 
dopady na práva dítěte; v této souvislosti 
připomíná závažná porušení základních 
práv předkladatele petice i dítěte; 
připomíná, že Petiční výbor uskutečnil 
zjišťovací misi do Dánska, kde se situace 
jeví jako obzvláště naléhavá, aby tato 
tvrzení prošetřil přímo na místě; konstatuje 
však, že podobné případy byly 
zaznamenány i v dalších zemích, zejména 
v Německu (především případy týkající se 
činnosti úřadu Jugendamt), ve Francii a ve 
Spojeném království; 

13. bere na vědomí, že v roce 2013 řada 
předkladatelů vyjádřila hluboké 
znepokojení nad zjevnými 
nespravedlnostmi, k nimž dochází 
v různých členských státech EU v rámci 
správních a soudních řízení, jež se týkají 
odloučení a rozvodů rodičů a následného 
svěření malých dětí do péče; v této 
souvislosti připomíná, že v případě párů 
s různou státní příslušností existují jasné 
případy diskriminace na základě státní 
příslušnosti toho z partnerů, který není 
státním příslušníkem členského státu, 
v němž probíhá řízení, ve prospěch občana 
tohoto státu, což má závažné a často velmi 
negativní a dramatické dopady na práva 
dítěte; v této souvislosti připomíná závažná 
porušení základních práv předkladatele 
petice i dítěte; připomíná, že Petiční výbor 
uskutečnil zjišťovací misi do Dánska, kde 
se situace jeví jako obzvláště naléhavá, aby 
tato tvrzení prošetřil přímo na místě; 
konstatuje však, že podobné případy byly 
zaznamenány i v dalších zemích, zejména 
v Německu (především případy týkající se 
činnosti úřadu Jugendamt), ve Francii a ve 
Spojeném království; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/13 

Pozměňovací návrh  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Nadpis 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Nové horizonty a vztahy s jinými orgány vypouští se 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/14 

Pozměňovací návrh  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Nadpis 2 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Pracovní postupy vypouští se 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/15 

Pozměňovací návrh  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 36 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. domnívá se, že veřejný ochránce práv 
by měl být de facto nezávislý, aby mohl 
zaručit náležitou a objektivní ochranu 
práv občanů; domnívá se, že tato 
nezávislá úloha je pro veřejné mínění 
důvěryhodnější, když veřejný ochránce 
práv nemá zjevný vztah k určité politické 
straně; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/16 

Pozměňovací návrh  16 

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

Návrh usnesení 
Bod 37 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. vyzývá poslance EP, kteří jsou členy 
Petičního výboru, aby přijali konečné 
znění svých vnitřních předpisů s cílem 
zajistit co nejvyšší efektivitu a otevřenost 
činnosti výboru a aby předložili návrhy 
příslušných změn jednacího řádu 
Evropského parlamentu a stvrdili tak své 
trvalé úsilí o zkvalitnění pracovních 
postupů v průběhu celého sedmého 
volebního období; vyzývá Petiční výbor, 
aby stanovil konkrétní lhůty v rámci 
petičního postupu a uspíšil tak vyřizování 
petic v Evropském parlamentu a zvýšil 
transparentnost a demokratičnost celého 
procesu; zdůrazňuje, že by takto mohl být 
definován celý cyklus vyřizování petic od 
jejich registrace až po jejich uzavření 
v Evropském parlamentu, obdobně jako 
existují lhůty pro jednotlivé kroky při 
zpracovávání legislativních 
a nelegislativních dokumentů; domnívá 
se, že tyto lhůty by měly vytvořit 
mechanismus varování, který automaticky 
upozorní členy výboru na petice, u nichž 
po značnou dobu nebyla vykázána žádná 
činnost ani korespondence, aby se 
zabránilo situacím, kdy starší petice 
zůstanou bez náležitého důvodu neřešeny 
po řadu let; připomíná, že zjišťovací mise 
jsou jedním z klíčových nástrojů šetření 
Petičního výboru, a proto je naléhavě 

37. vyzývá poslance EP, aby zajistili 
otevřenost činnosti výboru a aby zvýšili 
transparentnost a demokratičnost celého 
procesu; připomíná, že zjišťovací mise jsou 
jedním z klíčových nástrojů šetření 
Petičního výboru, neboť o svých zjištěních 
a doporučeních mohou neprodleně podávat 
zprávy překladatelům petic a výboru; 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

nutná revize příslušných pravidel, aby 
mohli nově zvolení členové uskutečňovat 
účelné návštěvy a o svých zjištěních 
a doporučeních neprodleně podávat zprávy 
překladatelům petic a výboru; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/17 

Pozměňovací návrh  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 38 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. vítá přítomnost veřejných orgánů 
dotčeného členského státu i dalších 
zúčastněných stran na schůzích Petičního 
výboru; zdůrazňuje, 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 petic; 
doporučuje, aby v zájmu zjednodušení 
organizace schůzí a snížení cestovních 
výloh Petiční výbor a správa Parlamentu 
do budoucna vyzkoušely možnost účasti 
předkladatelů petic nebo veřejných 
orgánů prostřednictvím videokonferencí 
nebo podobnými prostředky; 

38. vítá účast veřejných orgánů dotčeného 
členského státu i dalších zúčastněných 
stran na schůzích Petičního výboru; 
zdůrazňuje, 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 petic; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/18 

Pozměňovací návrh  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 byli 
sekretariátu Petičního výboru poskytnuti 
další právní odborníci a administrativní 
pracovníci; očekává, že spuštění nového 
internetového portálu věnovaného peticím 
sníží počet sporných podání, která jsou 
občas zaregistrována jako petice; 

Or. en 

 
 


