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13. 1. 2016 A8-0361/1 

Pozměňovací návrh  1 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo 

uzavřeno 1 887 petic, z nichž bylo 1 070 

petic nepřípustných; vzhledem k tomu, že 

se jedná o téměř 10% nárůst oproti 

údajům za rok 2013, kdy bylo uzavřeno 1 

723 petic; 

E. vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo 

uzavřeno 1 887 petic, z nichž bylo 1 070 

petic nepřípustných; vzhledem k tomu, že 

pouze 29,1 % petic bylo prohlášeno za 

přípustné a byly dále projednávány, 39,4 

% bylo prohlášeno za nepřípustné a 30,1 

% bylo prohlášeno za přípustné a 

následně byly neprodleně uzavřeny; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0361/2 

Pozměňovací návrh  2 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ka. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 

soudy nesou prvotní odpovědnost za to, 

aby zajistily, že právní předpisy EU jsou v 

členských státech řádně prováděny; 

vzhledem k tomu, že v této souvislosti je 

rozhodnutí Evropského soudního dvora o 

předběžné otázce užitečným nástrojem, 

který mohou  vnitrostátní soudní systémy 

využívat; vzhledem k tomu, že v některých 

členských státech je tento postup používán 

jen málo, pokud vůbec; vzhledem k tomu, 

že petice poskytují alternativní a nezávislý 

způsob prověřování a kontrol dodržování 

právních předpisů EU, a vzhledem k 

tomu, že tyto dva alternativní postupy by 

se proto neměly vzájemně vylučovat; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0361/3 

Pozměňovací návrh  3 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že je především v 

zájmu přípustných a opodstatněných petic, 

aby se Petiční výbor ve své práci nemusel 

neúměrně dlouho zabývat nepřípustnými 

nebo neopodstatněnými peticemi; 

Q. vzhledem k tomu, že je především v 

zájmu přípustných petic, aby práce 

Petičního výboru byla při projednávání 

každého případu vykonávána důkladně a 

opírala se o spolehlivou spolupráci s 

Komisí a dalšími příslušnými orgány; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0361/4 

Pozměňovací návrh  4 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se také, že Parlament má 

zvláštní povinnost zajistit, aby nepřípustné 

nebo neopodstatněné petice nebyly 

prohlášeny za nepřípustné či nebyly 

uzavřeny až po neodůvodněně dlouhé 

době; zdůrazňuje v této souvislosti 

požadavek, že nepřípustnost nebo uzavření 

petice z důvodu její neopodstatněnosti 

musí být předkladateli pečlivě 

zdůvodněny; 

5. zdůrazňuje požadavek, že nepřípustnost 

nebo uzavření petice musí být předkladateli 

pečlivě zdůvodněny; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0361/5 

Pozměňovací návrh  5 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Petiční výbor a v případě 

potřeby i parlamentní výbory odpovědné 

za změnu jednacího řádu, aby jasněji 

formulovaly rozdíl mezi kritérii pro 

určení, zda je petice opodstatněná, a 

pravidly pro stanovení její přípustnosti, a 

mezi možností ponechat petici otevřenou a 

možností ji uzavřít, a rovněž aby tuto 

formulaci učinily pro potenciální 

předkladatele petic jednoznačnější; 

6. vyzývá Petiční výbor, aby jasněji 

formuloval kritéria pro stanovení 

přípustnosti a pro možnost ponechat petici 

otevřenou nebo ji uzavřít, a rovněž aby 

tuto formulaci učinily pro potenciální 

předkladatele petic jednoznačnější; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0361/6 

Pozměňovací návrh  6 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá Komisi, aby se plně zapojila do 

petičního postupu, zejména 

prostřednictvím důkladného prošetřování 

přípustných případů, které jsou jí 

předkládány, a aby nakonec 

předkladatelům petic poskytovala přesné a 

aktuální písemné odpovědi; očekává, že 

tyto odpovědi budou dále rozebírány při 

ústních debatách o těchto otázkách na 

veřejných schůzích Petičního výboru; 

domnívá se, že by Komise měla být za 

účelem institucionální důvěryhodnosti při 

těchto debatách zastupována úředníkem s 

odpovídajícím postavením; 

8. vyzývá Komisi, aby se plně zapojila do 

petičního postupu, zejména 

prostřednictvím důkladného prošetřování 

přípustných případů, které jsou jí 

předkládány, a aby nakonec 

předkladatelům petic poskytovala přesné a 

aktuální písemné odpovědi včas; očekává, 

že tyto odpovědi budou dále rozebírány při 

ústních debatách o těchto otázkách na 

veřejných schůzích Petičního výboru; 

domnívá se, že by Komise měla být za 

účelem institucionální důvěryhodnosti při 

těchto debatách zastupována úředníkem s 

odpovídajícím postavením; domnívá se, že 

Komise jako strážkyně Smluv by měla ve 

větší míře zkoumat věcnou stránku 

případů, u níž by měla zohlednit obecný 

účel příslušných právních předpisů EU; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0361/7 

Pozměňovací návrh  7 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje význam proaktivního 

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 uvnitř 

Komise, jímž je zpomalovat prošetřování 

věcné podstaty řady petic, a to 

stanovováním omezení založených na 

procesních důvodech; nesouhlasí s 

opakovanými návrhy na uzavření řady 

spisů spojených s konkrétními peticemi, 

aniž by se počkalo na výsledek prošetření 

záležitostí, o kterých tyto petice 

pojednávají, a je přesvědčen, že tento 

postup není v souladu s duchem základní 

úlohy Komise coby strážkyně Smluv; 

vyzývá k ještě důkladnějšímu sledování 

a k následným opatřením 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; 

zdůrazňuje význam proaktivního 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 uvnitř Komise, jímž je 

zpomalovat prošetřování věcné podstaty 

řady petic, a to výhradně na základě 

procesních důvodů; nesouhlasí s 

opakovanými návrhy na uzavření řady 

spisů spojených s konkrétními peticemi, 

aniž by se počkalo na výsledek prošetření 

záležitostí, o kterých tyto petice 

pojednávají, a je přesvědčen, že tento 

postup není v souladu s duchem základní 

úlohy Komise coby strážkyně Smluv; 

vyzývá k ještě důkladnějšímu sledování 

a k následným opatřením 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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13. 1. 2016 A8-0361/8 

Pozměňovací návrh  8 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje znepokojení předkladatelů 

nad údajnými nespravedlnostmi, k nimž 

dochází v rámci správních a soudních 

řízení, jež se týkají odloučení nebo rozvodů 

rodičů a v rámci nichž se řeší otázky 

svěření malých dětí do péče a nucených 

adopcí; v této souvislosti připomíná, že v 

některých členských státech existuje v 

případě párů s různou státní příslušností 

možnost diskriminace na základě státní 

příslušnosti toho z rodičů, který není 

státním příslušníkem členského státu, v 

němž probíhá řízení, ve prospěch státního 

příslušníka daného státu, což mívá závažné 

a často velmi  dramatické dopady na práva 

dítěte; zdůrazňuje, že mu byly oznámeny 

případy týkající se několika členských států 

(Německa – zejména s ohledem činnost 

úřadu péče o děti a mládež, Francie, 

Nizozemska, Slovenska, Dánska) a Norska, 

a vítá v této souvislosti nadcházející revizi 

nařízení Brusel IIa v roce 2016; 

zdůrazňuje, že v roce 2015 byla v rámci 

Petičního výboru vytvořena nová pracovní 

skupina pověřená poskytováním rychlých a 

ucelených odpovědí na tyto obavy, která 

podnikla inspekční návštěvu za účelem 

vyšetření stížností tohoto charakteru přímo 

na místě; 

31. zdůrazňuje znepokojení předkladatelů 

nad údajnými nespravedlnostmi, k nimž 

dochází v rámci správních a soudních 

řízení, jež se týkají odloučení nebo rozvodů 

rodičů a v rámci nichž se řeší otázky 

svěření malých dětí do péče a nucených 

adopcí; v této souvislosti připomíná, že 

v některých členských státech existuje v 

případě párů s různou státní příslušností 

možnost diskriminace na základě státní 

příslušnosti toho z rodičů, který není 

státním příslušníkem členského státu, 

v němž probíhá řízení, ve prospěch státního 

příslušníka daného státu, což mívá závažné 

a často velmi  dramatické dopady na práva 

dítěte; zdůrazňuje, že mu byly oznámeny 

případy týkající se několika členských států 

(Německa – zejména s ohledem činnost 

úřadu péče o děti a mládež, Francie, 

Nizozemska, Slovenska, Dánska) a Norska, 

a vítá v této souvislosti nadcházející revizi 

nařízení Brusel IIa v roce 2016; 

zdůrazňuje, že v roce 2015 byla v rámci 

Petičního výboru vytvořena nová pracovní 

skupina pověřená poskytováním rychlých a 

ucelených odpovědí na tyto obavy, která 

podnikla inspekční návštěvu Spojeného 

království za účelem vyšetření stížností 

tohoto charakteru přímo na místě; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0361/9 

Pozměňovací návrh  9 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2014 

2014/2218(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. poukazuje na širokou škálu témat 

objevujících se v peticích předkládaných 

občany, mezi něž patří například základní 

práva, lidská práva, práva osob se 

zdravotním postižením, vnitřní trh, 

environmentální právní předpisy, 

pracovněprávní vztahy, migrační politiky, 

obchodní dohody, otázky veřejného zdraví, 

ochrana dětí, doprava, práva zvířat a 

diskriminace; vyzývá Petiční výbor, aby 

svou činnost dále specializoval 

jmenováním interních zpravodajů pro 
hlavní politiky, na něž předkladatelé petic 

odkazují; požaduje přidělení více zdrojů 

sekretariátu, aby byl výbor schopen se 

tímto velkým a rozmanitým množstvím 

petic zabývat; 

34. poukazuje na širokou škálu témat 

objevujících se v peticích předkládaných 

občany, mezi něž patří například základní 

práva, lidská práva, práva osob se 

zdravotním postižením, vnitřní trh, 

environmentální právní předpisy, 

pracovněprávní vztahy, migrační politiky, 

obchodní dohody, otázky veřejného zdraví, 

ochrana dětí, doprava, práva zvířat a 

diskriminace; vyzývá Petiční výbor, aby 

svou činnost specializoval a předložil 

plenárnímu zasedání více parlamentních 

iniciativ týkajících se oblastí hlavní 

politiky, na něž předkladatelé petic 

odkazují, v úzké spolupráci s příslušnými 

výbory; požaduje přidělení více zdrojů 

sekretariátu, aby byl výbor schopen se 

tímto velkým a rozmanitým množstvím 

petic zabývat; 

Or. en 

 

 


