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6.12.2017 A8-0387/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže každá petícia by mala byť 

predmetom starostlivého skúmania a 

spracovania a keďže každý predkladateľ 

petície má právo dostať odpoveď od 

Výboru pre petície, v ktorej sa v plnej 

miere rieši daná téma pri plnom 

rešpektovaní práva na dobrú správu vecí 

verejných, zakotveného v článku 41 Charty 

základných práv Európskej únie; 

M. keďže každá petícia by mala byť 

predmetom starostlivého skúmania a 

spracovania a keďže každý predkladateľ 

petície má právo dostať prvú odpoveď od 

Výboru pre petície, v ktorej sa v plnej 

miere rieši daná téma pri plnom 

rešpektovaní práva na dobrú správu vecí 

verejných, zakotveného v článku 41 Charty 

základných práv Európskej únie; keďže 

často je potrebná následná komunikácia 

v dôsledku počiatočného skúmania petícií 

alebo interakcie s Komisiou a 

vnútroštátnymi orgánmi ako ďalších 

krokov k hľadaniu riešení; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže v kritériách prípustnosti 

petícií podľa článku 227 ZFEÚ a článku 

215 rokovacieho poriadku Parlamentu sa 

uvádza, že petície musia spĺňať formálne 

podmienky, ktoré upravujú prípustnosť, 

konkrétne, že predkladateľ petície, ktorý je 

občanom EÚ alebo osobou s pobytom v 

EÚ je dotknutý záležitosťou, ktorá patrí do 

pôsobnosti Európskej únie; keďže 459 

petícií bolo vyhlásených za neprípustné, 

keďže nesplnili formálne podmienky;  

N. keďže v kritériách prípustnosti 

petícií podľa článku 227 ZFEÚ a článku 

215 rokovacieho poriadku Parlamentu sa 

uvádza, že petície musia spĺňať formálne 

podmienky, ktoré upravujú prípustnosť, 

konkrétne, že predkladateľ petície, ktorý je 

občanom EÚ alebo osobou s pobytom v 

EÚ je dotknutý záležitosťou, ktorá patrí do 

pôsobnosti Európskej únie; keďže je 

zrejmé, že táto pôsobnosť siaha ďaleko 

nad rámec jednoduchého zoskupenia 

výlučných právomocí EÚ; keďže 459 

petícií bolo vyhlásených za neprípustné, 

keďže nesplnili formálne podmienky;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  22a. domnieva sa, že služobné cesty na 

účely zistenia potrebných skutočností sú 

kľúčovou výsadou Výboru pre petície, 

ktoré mu umožňujú dostať sa čo 

najbližšie k občanom na miestach, v 

ktorých sa ich problémy vyskytujú, a preto 

by sa takéto misie mali v rámci výboru 

plne využívať; vyjadruje poľutovanie nad 

zrušením naplánovaných služobných ciest 

na účely zistenia potrebných skutočností a 

nad následnou stratou dní, ktoré 

sekretariát výboru venoval prípravným 

prácam; pripomína, že takéto situácie 

majú často dosah nielen z 

administratívneho či rozpočtového 

hľadiska vzhľadom na už vynaložené 

náklady zahŕňajúce peniaze daňovníkov, 

ale aj pokiaľ ide o vnímanie 

predkladateľov petícií, príslušných 

orgánov a ostatných obyvateľov 

zapojených do príprav návštev na mieste; 

domnieva sa, že to ohrozuje obraz výboru, 

Európskeho parlamentu a inštitúcií EÚ 

ako celku; navrhuje, aby sa Výboru pre 

petície povolili pružnejšie pravidlá 

oprávnených dátumov a umožnilo 

uskutočňovať včasnejšie rozhodnutia ad 

hoc, aby sa jeho služobné cesty na účely 

zistenia potrebných skutočností 

systematicky nekrížili so služobnými 

cestami externých delegácií a aby sa 
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zabezpečila úspešná realizácia týchto 

misií s dostatočnou účasťou poslancov v 

súlade s požiadavkami;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. podčiarkuje širokú škálu tém, 

ktorým sa podané petície venujú, od 

vnútorného trhu, spravodlivosti, energetiky 

a dopravy až po základné práva, zdravie, 

environmentálne právo, zdravotné 

postihnutie a dobré životné podmienky 

zvierat, ako aj rôzne dôsledky brexitu pre 

občanov; zdôrazňuje zvýšenie počtu petícií 

prijatých v roku 2016 o 10 % (1 569) a 

vyzýva európske inštitúcie, aby zabezpečili 

primerané personálne obsadenie služieb 

zodpovedných za vybavovanie petícií, 

najmä sekretariátu Výboru pre petície;  

25. podčiarkuje širokú škálu tém, 

ktorým sa podané petície venujú, od 

vnútorného trhu, spravodlivosti, energetiky 

a dopravy až po základné práva, zdravie, 

environmentálne právo, zdravotné 

postihnutie a dobré životné podmienky 

zvierat, ako aj rôzne dôsledky brexitu na 

občanov; zdôrazňuje zvýšenie počtu petícií 

prijatých v roku 2016 o 10 % (1 569) a 

opätovne vyzýva európske inštitúcie, aby 

zabezpečili primerané personálne 

obsadenie služieb zodpovedných za 

vybavovanie petícií, najmä sekretariátu 

Výboru pre petície s cieľom zlepšiť 

pracovnú kapacitu výboru; zdôrazňuje 

potrebu bezodkladného ďalšieho náboru 

skúsených úradníkov;  

Or. en 



 

AM\1141433SK.docx  PE614.282v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

6.12.2017 A8-0387/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0387/2017 

Notis Marias 

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 

2017/2222(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

komplexnú analýzu súladu hodnotení v 

oblasti životného prostredia, ktoré 

vykonávajú členské štáty, s právnymi 

predpismi EÚ, pokiaľ ide o povolenia na 

realizáciu projektov v oblasti 

infraštruktúry, v súvislosti s ktorými 

občania prostredníctvom petícií poukázali 

na vážne riziká pre ľudské zdravie a 

životné prostredie;  

26. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

komplexnú analýzu súladu hodnotení v 

oblasti životného prostredia, ktoré 

vykonávajú členské štáty, s právnymi 

predpismi EÚ, pokiaľ ide o povolenia na 

realizáciu projektov v oblasti 

infraštruktúry, v súvislosti s ktorými 

občania prostredníctvom petícií poukázali 

na vážne riziká pre ľudské zdravie a 

životné prostredie; trvá na tom, že je 

dôležité, aby sa tieto analýzy a prípadné 

súvisiace činnosti Komisie vykonávali, aby 

sa zamedzilo nezvratnému poškodeniu 

životného prostredia v súlade so zásadou 

predbežnej opatrnosti;  

Or. en 

 

 


