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5.3.2014 A7-0131/7 

Pozmeňujúci návrh  7 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek H a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže vzhľadom na postoj Európskej 
charty k regionálnym a menšinovým 
jazykom, a najmä na závery Rady z 13. 
júna 2005, je potrebné vyvinúť v prípade 
potreby väčšiu snahu o podporu 
administratívnych dohôd medzi 
príslušnými členskými štátmi 
a Európskym parlamentom s cieľom 
zabezpečiť, aby mohli občania EU účinne 
predkladať petície; keďže Európsky 
parlament by mohol postupovať podobne 
ako Rada, Komisia a Výbor regiónov, 
pokiaľ ide o ich bilaterálne dohody s 
členskými štátmi, napríklad so 
Španielskom, aby sa zabezpečilo, že 
predkladatelia petícií dostanú odpoveď vo 
svojom materinskom jazyku za 
predpokladu, že je jedným z úradných 
jazykov na danom území, a to na náklady 
členského štátu; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Margrete Auken 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek K 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

K. keďže činnosť Výboru pre petície 
vychádza v plnej miere z podnetov 
a príspevkov predkladateľov petícií 
a výsledkov vlastných preskúmaní každého 
prípadu, doplnených v prípade potreby 
o dodatočnú expertízu Európskej komisie, 
členských štátov alebo iných orgánov; a 
keďže priority a organizácia programu 
výboru sa určujú na základe demokraticky 
prijatých rozhodnutí jeho členov; 

K. keďže činnosť Výboru pre petície 
vychádza v plnej miere z podnetov 
a príspevkov predkladateľov petícií 
a výsledkov vlastných preskúmaní každého 
prípadu, doplnených v prípade potreby 
o dodatočnú expertízu Európskej komisie, 
členských štátov alebo iných orgánov; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Margrete Auken 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek R 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

R. keďže v tejto súvislosti pripomína 
stanovisko prijaté na základe výročnej 
správy z roku 2012 s cieľom vytvoriť 
efektívnejší, transparentnejší 
a nestrannejší petičný postup a zároveň 
zachovať účastnícke práva členov Výboru 
pre petície, aby vybavovanie petícií obstálo 
v súdnom preskúmaní aj na procesnej 
úrovni; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Margrete Auken 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 2 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. je odhodlaný zvýšiť efektívnosť, 
transparentnosť a nestrannosť petičného 
procesu a zároveň zachovať účastnícke 
práva členov Výboru pre petície, aby 
vybavovanie petícií obstálo v súdnom 
preskúmaní aj na procesnej úrovni; 

2. je odhodlaný zvýšiť efektívnosť, 
transparentnosť a nestrannosť petičného 
procesu a zároveň zachovať účastnícke 
práva členov Výboru pre petície; 
zdôrazňuje, že vzhľadom na stále 
výraznejšie zvyšovanie počtu petícií 
prijatých ročne existuje naliehavá potreba 
zvýšiť ľudské a technologické zdroje 
sekretariátu na zabezpečenie plynulého 
vybavovania petícií; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 5 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje význam iniciatívneho 
monitorovania a včasných preventívnych 
opatrení zo strany Komisie, keď existujú 
podložené dôkazy, že určité plánované 
a zverejnené projekty môžu byť 
porušením právnych predpisov EÚ; je 
znepokojený súčasnou tendenciou 
spomaľovať v Komisii postup, keď ide o 
vyšetrovanie podstaty mnohých petícií, 
a to výlučne na základe procesných 
dôvodov; nesúhlasí s opakovanými 
návrhmi na uzavretie mnohých spisov 
spojených s petíciami bez toho, aby sa vo 
vyšetrovaní dosiahli náležité výsledky, a je 
presvedčený, že to nie je v súlade 
s duchom základnej úlohy Komisie ako 
ochrankyne zmlúv; požaduje ešte väčšiu 
pozornosť a následné opatrenia, najmä vo 
veciach, ktoré predniesli predkladatelia 
petícií a ktoré zahŕňajú možné porušenie 
európskych právnych predpisov samotnou 
Komisiou, ako napríklad v oblasti 
prístupu verejnosti k dokumentom, ktorý 
je zaručený Aarhuským dohovorom; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Margrete Auken 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 13 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. uznáva, že v roku 2013 mnohí 
predkladatelia petícií vyjadrili svoje 
znepokojenie nad zjavnou 
nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza 
v Dánsku, pokiaľ ide o správne a justičné 
konania týkajúce sa rozluky a rozvodu 
rodičov a následného zverenia detí do 
opatery; v tejto súvislosti konštatuje, že 
v prípade párov s rozličnou štátnou 
príslušnosťou existujú jasné prípady 
diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti toho partnera, ktorý nie je 
štátnym príslušníkom členského štátu, 
v ktorom prebieha konanie, v prospech 
partnera z daného členského štátu, a to s 
vážnym a často veľmi negatívnym 
a dramatickým vplyvom na práva dieťaťa; 
v tejto súvislosti si všíma závažné 
porušenia základných práv predkladateľov 
petícií i detí; poznamenáva, že Výbor pre 
petície podnikol vyšetrovaciu návštevu 
Dánska, aby prešetril takéto sťažnosti 
priamo na mieste, kde sa situácia zdá byť 
obzvlášť naliehavá; konštatuje, že boli 
zaznamenané prípady aj v iných krajinách, 
konkrétne v Nemecku, (najmä prípady 
týkajúce sa činnosti úradu Jugendamt), vo 
Francúzsku a v Spojenom kráľovstve; 

13. uznáva, že v roku 2013 mnohí 
predkladatelia petícií vyjadrili svoje 
znepokojenie nad zjavnou 
nespravodlivosťou, ku ktorej dochádza 
v niektorých členských štátoch, pokiaľ ide 
o správne a justičné konania týkajúce sa 
rozluky a rozvodu rodičov a následného 
zverenia detí do opatery; v tejto súvislosti 
konštatuje, že v prípade párov s rozličnou 
štátnou príslušnosťou existujú jasné 
prípady diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti toho partnera, ktorý nie je 
štátnym príslušníkom členského štátu, 
v ktorom prebieha konanie, v prospech 
partnera z daného členského štátu, a to s 
vážnym a často veľmi negatívnym 
a dramatickým vplyvom na práva dieťaťa; 
v tejto súvislosti si všíma závažné 
porušenia základných práv predkladateľov 
petícií i detí; poznamenáva, že Výbor pre 
petície podnikol vyšetrovaciu návštevu 
Dánska, aby prešetril takéto sťažnosti 
priamo na mieste, kde sa situácia zdá byť 
obzvlášť naliehavá; konštatuje, že boli 
zaznamenané prípady aj v iných krajinách, 
konkrétne v Nemecku, (najmä prípady 
týkajúce sa činnosti úradu Jugendamt), vo 
Francúzsku a v Spojenom kráľovstve; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Podnadpis 1 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Nové horizonty a vzťahy s ostatnými 
inštitúciami 

vypúšťa sa 

Or. en 

 



 

AM\1022041SK.doc  PE529.618v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
5.3.2014 A7-0131/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Podnadpis 2 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Pracovné metódy vypúšťa sa 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 36 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. zastáva názor, že ombudsman by mal 
byť de facto nezávislý, aby mohol zaručiť 
riadnu a objektívnu ochranu ľudských 
práv; domnieva sa, že takéto nezávislé 
postavenie sa lepšie prezentuje verejnosti, 
keď ombudsman nie je evidentne 
stúpencom žiadnej strany; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Margrete Auken 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 37 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. vyzýva poslancov EP vo Výbore pre 
petície, aby prijali konečné znenie 
interných predpisov s cieľom zabezpečiť 
maximálnu efektívnosť a otvorenosť 
činnosti výboru a aby predložili návrhy na 
zmenu rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu, čím by potvrdili svoje trvalé 
úsilie z celého siedmeho volebného 
obdobia o zlepšenie pracovných metód; 
vyzýva Výbor pre petície, aby schválil 
jednoznačné lehoty v petičnom procese 
s cieľom urýchliť celý cyklus vybavovania 
petícií v Európskom parlamente a ešte 
viac zvýšiť transparentnosť 
a demokratickosť celého procesu; 
zdôrazňuje, že by sa tak mohol zaviesť 
vymedzený cyklus vybavovania petícií od 
ich registrácie po konečné uzavretie 
v Európskom parlamente, podobne ako v 
prípade lehôt stanovených na prácu pri 
vypracúvaní legislatívnych 
a nelegislatívnych dokumentov; domnieva 
sa, že tieto lehoty by boli mechanizmom, 
ktorý upozorní poslancov a automaticky 
nasmeruje ich pozornosť na petície, 
v súvislosti s ktorými sa po dlhšiu dobu 
nič nekonalo, ani sa neuskutočnila žiadna 
korešpondencia, aby sa zabránilo tomu, že 
staršie petície zostanú roky bez vážnych 
dôvodov nevybavené; pripomína, že 
vyšetrovacie návštevy sú jedným 

37. vyzýva poslancov EP, aby zabezpečili 
otvorenosť činnosti výboru a aby zvýšili 
transparentnosť a demokratickosť celého 
procesu; pripomína, že vyšetrovacie 
návštevy sú jedným z kľúčových 
investigatívnych nástrojov Výboru pre 
petície a ich cieľom je bezodkladne 
oznamovať predkladateľom petícií 
a výboru svoje zistenia a odporúčania; 
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z kľúčových investigatívnych nástrojov 
Výboru pre petície, preto je potrebné 
naliehavo preskúmať príslušné predpisy 
s cieľom umožniť novozvoleným 
poslancom vykonávať účelné návštevy 
a bezodkladne oznamovať predkladateľom 
petícií a výboru svoje zistenia 
a odporúčania; 

Or. en 

 



 

AM\1022041SK.doc  PE529.618v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
5.3.2014 A7-0131/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 38 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. víta prítomnosť verejných orgánov 
príslušných členských štátov na schôdzach 
Výboru pre petície, ako aj prítomnosť 
ostatných zainteresovaných strán; 
zdôrazňuje skutočnosť, že Výbor pre 
petície je jediným výborom, ktorý 
systematicky poskytuje občanom platformu 
na vyjadrenie svojich pripomienok priamo 
poslancom Európskeho parlamentu 
a umožňuje viacstranný dialóg medzi 
inštitúciami EÚ, vnútroštátnymi orgánmi 
a predkladateľmi petícií; navrhuje, aby 
v záujme uľahčenia organizácie schôdzí i 
zníženia cestovných nákladov 
v budúcnosti Výbor pre petície 
a administratíva Parlamentu preskúmali 
možnosť účasti predkladateľov petícií 
alebo verejných orgánov prostredníctvom 
videokonferencie či podobného 
prostriedku; 

38. víta prítomnosť verejných orgánov 
príslušných členských štátov na schôdzach 
Výboru pre petície, ako aj prítomnosť 
ostatných zainteresovaných strán; 
zdôrazňuje skutočnosť, že Výbor pre 
petície je jediným výborom, ktorý 
systematicky poskytuje občanom platformu 
na vyjadrenie svojich pripomienok priamo 
poslancom Európskeho parlamentu 
a umožňuje viacstranný dialóg medzi 
inštitúciami EÚ, vnútroštátnymi orgánmi 
a predkladateľmi petícií; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 boli 
sekretariátu Výboru pre petície poskytnutí 
ďalší právni odborníci a administratívna 
podpora; očakáva, že otvorením nového 
internetového portálu venovaného petíciám 
sa zníži počet sporných podnetov, ktoré sú 
niekedy zaregistrované ako petície; 

Or. en 

 
 

 


