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5. 3. 2014 A7-0131/19 

Pozměňovací návrh  19 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 
Vuljanić, Nikolaos Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění D 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že petiční právo 
zvyšuje vnímavost Evropského parlamentu 
vůči občanům a obyvatelům Unie, přičemž 
tam, kde je to legitimní a oprávněné, 
poskytuje lidem otevřený, demokratický 
a transparentní mechanismus, jak 
dosáhnout mimosoudní nápravy jejich 
stížností, zejména jde-li o problémy 
s uplatňováním evropských právních 
předpisů; vzhledem k tomu, že petice 
poskytují cennou zpětnou vazbu 
zákonodárným a výkonným orgánům na 
unijní i vnitrostátní úrovni; 

D. vzhledem k tomu, že petiční právo 
zvyšuje vnímavost Evropského parlamentu 
vůči občanům a obyvatelům Unie, přičemž 
tam, kde je to legitimní a oprávněné, může 

lidem poskytovat otevřený, demokratický 
a transparentní mechanismus, jak 
dosáhnout mimosoudní nápravy jejich 
stížností, zejména jde-li o problémy 
s uplatňováním evropských právních 
předpisů; vzhledem k tomu, že petice 
poskytují cennou zpětnou vazbu 
zákonodárným a výkonným orgánům na 
unijní i vnitrostátní úrovni; 

Or. en 



 

AM\1022105CS.doc  PE529.618v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
5. 3. 2014 A7-0131/20 

Pozměňovací návrh  20 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění F a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že je předkládán 

stále větší počet petic, které kritizují 

výsledky neoliberálních úsporných 

opatření, které ještě posílila trojka 

přijetím tzv. memorand o porozumění, 

zejména jako součást tzv. národních 

plánů reforem, balíčku týkajícího se 

správy ekonomických záležitostí 

a evropského semestru, a které ještě 

zpřísní fiskální úmluva, čímž přispívají 

k prohlubování sociální a hospodářské 

krize v řadě zemí se zranitelnějšími 

ekonomikami, což zhoršuje situaci 

v civilizačním měřítku; vzhledem k tomu, 

že tyto politiky vedou ke snižování platů 

pracovníků, poklesu domácí poptávky 

a daňových příjmů, rozbití systémů 

sociální ochrany a k dramatickému 

omezení investic z veřejných zdrojů; 

vzhledem k tomu, že důsledkem toho se 

život stává stále obtížnějším pro dělnické 

rodiny, zejména pro ženy, děti 

a přistěhovalce z těchto sociálních vrstev, 

kteří jsou hlavními oběťmi nárůstu 

chudoby, nezaměstnanosti a nejistých 

a špatně placených zaměstnání; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/21 

Pozměňovací návrh  21 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 1 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. vyjadřuje hluboké politování nad 

skutečností, že politika úsporných 

opatření, kterou EU uložila členským 

státům, omezuje jako nikdy dříve výkon 

základních práv evropských občanů, 

především práva na potravu, zdravotní 

péči, vzdělání a bydlení; považuje za 

nezbytné zvýšit zapojení občanů do 

rozhodovacího procesu EU; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/22 

Pozměňovací návrh  22 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 8 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vzhledem k obdrženým peticím 

pokazuje na to, že uplatňování práva na 

bydlení má vliv na uplatňování jiných 

základních práv; je toho názoru, že právo 

na bydlení by mělo být uplatňováno 

zaručením toho, že občané a rodiny budou 

mít přijatelné bydlení, které bude 

vyhovovat jejich potřebám a zabezpečí jim 

dobré životní podmínky, soukromí 

a kvalitu života, čímž přispěje k dosažení 

sociální spravedlnosti a soudržnosti a 

k boji proti sociálnímu vyloučení 

a chudobě; vyzývá k zavedení okamžitého 

moratoria na nucené vystěhování 

v členských státech EU a k přijetí 

opatření, jako je právní úprava pro 

zavedení datio in solutum (v zemích, kde 

tento pojem není právně zakotven) nebo 

v nutných případech vyhlášení stavu 

nouze v odvětví bydlení za účelem 

zaručení práva na bydlení; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/23 

Pozměňovací návrh  23 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 23 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. uznává, že pro předkladatele petic 
zůstává prioritou problematika životního 
prostředí, a proto upozorňuje na to, že 
členské státy v této oblasti stále zaostávají; 
podotýká, že řada překladatelů se zabývá 
veřejným zdravím, například odpadovým 
hospodářstvím, bezpečností vody, jadernou 
energetikou a chráněnými živočichy; 
zdůrazňuje, že velký počet předkladatelů se 
zajímá o nové a připravované projekty, 
které zvyšují riziko dopadů na výše 
uvedené oblasti; připomíná, že ačkoli 
členské státy usilují o vyřešení těchto 
situací, je zřejmé, že nalezení udržitelného 
řešení je stále obtížné; zdůrazňuje případ 
ocelářského závodu ILVA v Tarantu, který 
vyvolává vážné obavy kvůli závažnému 
zhoršení environmentálních podmínek 
i zdravotní situace místních obyvatel; 
naléhavě žádá Komisi, aby využila 
dostupných mechanismů k zajištění toho, 
aby italské orgány začaly pokud možno 
okamžitě dodržovat právní předpisy EU 
v oblasti životního prostředí; 

23. uznává, že pro předkladatele petic 
zůstává prioritou problematika životního 
prostředí, a proto upozorňuje na to, že 
členské státy v této oblasti stále zaostávají; 
podotýká, že řada překladatelů se zabývá 
veřejným zdravím, například odpadovým 
hospodářstvím, bezpečností vody, jadernou 
energetikou a chráněnými živočichy; 
zdůrazňuje, že velký počet předkladatelů se 
zajímá o nové a připravované projekty 
týkající se těžby plynu z břidlic nebo 

ropného průzkumu, které zvyšují riziko 
dopadů na výše uvedené oblasti; 
připomíná, že ačkoli členské státy usilují 
o vyřešení těchto situací, je zřejmé, že 
nalezení udržitelného řešení je stále 
obtížné; zdůrazňuje případ ocelářského 
závodu ILVA v Tarantu, který vyvolává 
vážné obavy kvůli závažnému zhoršení 
environmentálních podmínek i zdravotní 
situace místních obyvatel; naléhavě žádá 
Komisi, aby využila dostupných 
mechanismů k zajištění toho, aby italské 
orgány začaly pokud možno okamžitě 
dodržovat právní předpisy EU v oblasti 
životního prostředí; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/24 

Pozměňovací návrh  24 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 29 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyjadřuje politování nad tím, že 
evropští občané při uplatňování práva na 
volný pohyb i nadále často čelí problémům 
způsobeným nesprávným prováděním 
právních předpisů v oblasti vnitřního trhu 
ze strany veřejných orgánů; 

29. vyjadřuje politování nad tím, že 
evropští občané při uplatňování práva na 
volný pohyb i nadále často čelí problémům 
způsobeným nesprávným prováděním 
právních předpisů EU ze strany veřejných 
orgánů; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že státní příslušníci některých 

členských států nepožívají plných práv, 

pokud jde o volný pohyb osob; upozorňuje 

na skutečnost, že stovky španělských, 

rumunských, bulharských 

a francouzských občanů byly nuceny 

opustit Belgii v důsledku rozhodnutí 

tohoto členského státu nepřiznat jim 

status legálního pobytu; 

 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0131/25 

Pozměňovací návrh  25 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnost Petičního výboru v roce 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 29 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. vyjadřuje své znepokojení 

v souvislosti s represivními zákony, které 

některé členské státy zavádějí a které 

porušují základní svobody 

shromažďování, sdružování a projevu, 

jako je nový španělský zákon 

o bezpečnosti obyvatel, který stanovuje 

velké pokuty pro osoby účastnící se 

spontánních protestů nebo pořizující 

záběry policie během demonstrací; 

Or. en 

 
 


