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5.3.2014 A7-0131/19 

Pozmeňujúci návrh  19 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 

Vuljanić, Nikolaos Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 
Odôvodnenie D 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže petičné právo zvyšuje možnosť 
priameho kontaktu Európskeho parlamentu 
a občanov a obyvateľov Únie, pričom 
zároveň poskytuje ľuďom otvorený, 
demokratický a transparentný 
mechanizmus, prostredníctvom ktorého 
môžu v legitímnych a oprávnených 
prípadoch dosiahnuť mimosúdnu nápravu 
svojich sťažností, najmä ak sa týkajú 
problémov s vykonávaním európskych 
právnych predpisov; keďže petície 
poskytujú cennú spätnú väzbu pre 
zákonodarcov a výkonné orgány na úrovni 
EÚ i na vnútroštátnej úrovni; 

D. keďže petičné právo zvyšuje možnosť 
priameho kontaktu Európskeho parlamentu 
a občanov a obyvateľov Únie, pričom 
zároveň môže poskytovať ľuďom 
otvorený, demokratický a transparentný 
mechanizmus, prostredníctvom ktorého 
môžu v legitímnych a oprávnených 
prípadoch dosiahnuť mimosúdnu nápravu 
svojich sťažností, najmä ak sa týkajú 
problémov s vykonávaním európskych 
právnych predpisov; keďže petície 
poskytujú cennú spätnú väzbu pre 
zákonodarcov a výkonné orgány na úrovni 
EÚ i na vnútroštátnej úrovni; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. keďže je predkladaných stále viac 
petícií, v ktorých sa kritizujú výsledky 
neoliberálnych úsporných opatrení, ktoré 
– potom, ako ich zosilnili tzv. memorandá 
trojky o porozumení, najmä ako súčasť 
tzv. národných programov reforiem, 
balíka opatrení pre správu ekonomických 
záležitostí a európskeho semestra, a ktoré 
ešte zhorší fiškálna dohoda – prispievajú 
k prehĺbeniu sociálnej a hospodárskej 
krízy vo viacerých krajinách s menej 
stabilnou ekonomikou, čo znamená krok 
späť v sociálnej oblasti civilizačného 
rozmeru; keďže táto politika vedie k 
zníženiu miezd zamestnancov, poklesu 
domáceho dopytu a daňových príjmov, 
narušeniu systémov sociálnej ochrany a 
radikálnemu zníženiu verejných investícií; 
keďže v dôsledku toho je život pre 
robotnícke rodiny stále ťažší, najmä pre 
ženy, deti a prisťahovalcov z týchto 
spoločenských vrstiev, ktorí sú hlavnými 
obeťami nárastu chudoby, 
nezamestnanosti a neistej a zle platenej 
práce; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že politiky úsporných 
opatrení, ktoré EÚ zaviedla v členských 
štátoch, v nebývalej miere obmedzujú 
uplatňovanie základných práv európskych 
občanov, najmä právo na potravu, 
zdravotnú starostlivosť, vzdelanie 
a bývanie; považuje za naliehavo potrebné 
zvýšiť účasť občanov na rozhodovacom 
procese EÚ; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. poukazuje v súvislosti s prijatými 
petíciami na to, že uplatňovanie práva na 
bývanie má vplyv na vykonávanie iných 
základných práv; zastáva názor, že právo 
na bývanie by sa malo realizovať formou 
záruky, že občania a rodiny budú mať 
primerané bývanie, ktoré zodpovedá ich 
potrebám a zabezpečuje im pohodu, 
súkromie a kvalitný život, a tým pomáha 
dosiahnuť sociálnu spravodlivosť, 
súdržnosť a riešiť sociálne vylúčenie a 
chudobu; žiada zavedenie okamžitého 
moratória na nútené vysťahovanie v 
členských štátoch EÚ a na prijatie 
opatrení, ako je napríklad regulácia 
zavedenia zásady datio in solutum (tam, 
kde neexistuje) alebo vyhlásenie 
núdzového stavu v oblasti bývania, keď je 
potrebné zaručiť právo na bývanie; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. uznáva, že pre predkladateľov petícií 
zostávajú prioritou otázky životného 
prostredia, čo vlastne poukazuje na 
skutočnosť, že členské štáty v tejto oblasti 
stále zaostávajú; pozoruje, že mnohé z 
petícií sa zameriavajú na verejné zdravie, 
napr. nakladanie s odpadom, bezpečnosť 
vôd, jadrovú energiu a chránené živočíchy; 
poukazuje na to, že mnohé petície sa 
zaoberajú novými a nadchádzajúcimi 
projektmi, ktoré zvyšujú riziko vplyvu na 
uvedené oblasti; pripomína, že napriek 
snahe členských štátov riešiť tieto situácie 
je zjavné, že udržateľnému riešeniu stojí v 
ceste ešte stále veľa prekážok; poukazuje 
na prípad oceliarne ILVA v meste Taranto, 
ktorá vzbudzuje veľké obavy v dôsledku 
výrazného zhoršenia životného prostredia a 
zdravotného stavu miestneho obyvateľstva; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila 
všetky dostupné mechanizmy na okamžité 
zabezpečenie dodržiavania právnych 
predpisov EÚ o ochrane životného 
prostredia talianskymi orgánmi; 

23. uznáva, že pre predkladateľov petícií 
zostávajú prioritou otázky životného 
prostredia, čo vlastne poukazuje na 
skutočnosť, že členské štáty v tejto oblasti 
stále zaostávajú; pozoruje, že mnohé z 
petícií sa zameriavajú na verejné zdravie, 
napr. nakladanie s odpadom, bezpečnosť 
vôd, jadrovú energiu a chránené živočíchy; 
poukazuje na to, že mnohé petície sa 
zaoberajú novými a nadchádzajúcimi 
projektmi ťažby bridlicového plynu alebo 
hľadania ropy, ktoré zvyšujú riziko 
vplyvu na vyššie uvedené oblasti; 
pripomína, že napriek snahe členských 
štátov riešiť tieto situácie je zjavné, že 
udržateľnému riešeniu stojí v ceste ešte 
stále veľa prekážok; poukazuje na prípad 
oceliarne ILVA v meste Taranto, ktorá 
vzbudzuje veľké obavy v dôsledku 
výrazného zhoršenia životného prostredia a 
zdravotného stavu miestneho obyvateľstva; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila 
všetky dostupné mechanizmy na okamžité 
zabezpečenie dodržiavania právnych 
predpisov EÚ o ochrane životného 
prostredia talianskymi orgánmi; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
európski občania sa pri uplatňovaní práva 
na slobodu pohybu naďalej stretávajú 
s častými problémami v dôsledku 
nesprávneho uplatňovania právnych 
predpisov z oblasti jednotného trhu 
verejnými orgánmi; 

29. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
európski občania sa pri uplatňovaní práva 
na slobodu pohybu naďalej stretávajú 
s častými problémami v dôsledku 
nesprávneho uplatňovania právnych 
predpisov EÚ verejnými orgánmi; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že štátni príslušníci niektorých členských 
štátov si nemôžu uplatňovať všetky práva 
v súvislosti so slobodou pohybu; 
upozorňuje na skutočnosť, že stovky 
občanov Španielska, Rumunska 
a Bulharska boli donútené odísť 
z Belgicka, keďže tento členský štát sa 
rozhodol odňať im postavenie zákonných 
obyvateľov; 

 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 
Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 
2014/2008(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. vyjadruje znepokojenie nad 
represívnymi zákonmi, ktoré prijímajú 
niektoré členské štáty a ktoré porušujú 
základné slobody zhromažďovania, 
združovania a názoru, akým je napr. nový 
španielsky zákon o bezpečnosti občanov, 
ktorý stanovuje vysoké pokuty pre tých, 
ktorí sa zapoja do spontánnych protestov 
alebo filmujú políciu počas demonštrácií; 

Or. en 

 
 


