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6.2.2019 A8-0024/12

Pozměňovací návrh 12
Miroslavs Mitrofanovs
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
proběhly podle článku 216a jednacího řádu 
čtyři vyšetřovací mise: do Lužice 
(Německo) ve věci dopadu těžby hnědého 
uhlí na místní obyvatelstvo, zejména na 
komunitu Lužických Srbů, a ve věci 
znečištění Sprévy a přilehlých vod; do 
Famagusty (Kypr) ve věci návratu 
uzavřené části okupovaného města 
Famagusta původním obyvatelům; do 
Doñany (Španělsko) ve věci 
environmentální situace v národním parku 
Doñana a případného zhoršování této 
situace v jím chráněných oblastech; a do 
Valledory (Itálie) ve věci poškození 
životního prostředí v důsledku skládek a 
lomů; 

J. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
proběhly podle článku 216a jednacího řádu 
čtyři vyšetřovací mise: do Lužice 
(Německo) ve věci dopadu těžby hnědého 
uhlí na místní obyvatelstvo, zejména na 
komunitu Lužických Srbů, a ve věci 
znečištění Sprévy a přilehlých vod; do 
Famagusty (Kypr) ve věci návratu 
uzavřené části okupovaného města 
Famagusta původním obyvatelům; do 
Doñany (Španělsko) ve věci 
environmentální situace v národním parku 
Doñana a případného zhoršování této 
situace v jím chráněných oblastech, k 
němuž dochází v důsledku projektu 
skladování plynu a nadměrného využívání 
podzemních vodních zdrojů, a do 
Valledory (Itálie) ve věci poškození 
životního prostředí v důsledku skládek a 
lomů;
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6.2.2019 A8-0024/13

Pozměňovací návrh 13
Miroslavs Mitrofanovs
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že bylo 
provedeno několik technických zlepšení, 
díky nimž má být internetový portál pro 
předkládání petic vstřícnější vůči 
uživatelům a přístupnější občanům, jako je 
zdokonalení vyhledávače, kdy byl zvýšen 
počet zobrazovaných výsledků a 
uživatelům bylo umožněno hledat petice 
prostřednictvím zvýrazněných klíčových 
slov v názvu a shrnutí petice, a zavedení 
konkrétnějších oznámení uživatelům v 
jejich vlastním jazyce; vzhledem k tomu, 
že byla zveřejněna statistika portálu za 
druhou polovinu roku 2018, která 
poskytuje užitečné údaje o počtu návštěv 
portálu a chování uživatelů; vzhledem k 
tomu, že i nadále docházelo k technickým 
zlepšením, např. byl zaveden editor často 
kladených dotazů a byla provedena další 
zlepšení ve správním modulu; vzhledem 
k tomu, že byl úspěšně zpracován velký 
počet žádostí o individuální podporu; 

P. vzhledem k tomu, že bylo 
provedeno několik technických zlepšení, 
díky nimž má být internetový portál pro 
předkládání petic vstřícnější vůči 
uživatelům a přístupnější občanům, jako je 
zdokonalení vyhledávače, kdy byl zvýšen 
počet zobrazovaných výsledků a 
uživatelům bylo umožněno hledat petice 
prostřednictvím zvýrazněných klíčových 
slov v názvu a shrnutí petice, a zavedení 
konkrétnějších oznámení uživatelům v 
jejich vlastním jazyce; vzhledem k tomu, 
že byla zveřejněna statistika portálu za 
druhou polovinu roku 2018, která 
poskytuje užitečné údaje o počtu návštěv 
portálu a chování uživatelů; vzhledem k 
tomu, že i nadále docházelo k technickým 
zlepšením, např. byl zaveden editor často 
kladených dotazů a byla provedena další 
zlepšení ve správním modulu; vzhledem 
k tomu, že byl úspěšně zpracován velký 
počet žádostí o individuální podporu; 
vzhledem k tomu, že je ještě zapotřebí plně 
zprovoznit některé prvky, díky nimž bude 
portál interaktivnější a bude 
předkladatelům i podporovatelům petic 
sloužit jako zdroj informací v reálném 
čase;
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6.2.2019 A8-0024/14

Pozměňovací návrh 14
Miroslavs Mitrofanovs
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. opakuje, že je zapotřebí, aby byla 
nepřetržitě vedena veřejná diskuse o 
oblastech činnosti Unie, jejích mezích a 
její budoucnosti s cílem zajistit, aby byli 
občané dobře informováni o jednotlivých 
úrovních, na kterých jsou přijímána 
rozhodnutí, a zabránit „obviňování 
Bruselu“, k němuž se uchylují některé 
nezodpovědné členské státy; žádá 
intenzivnější a strukturovanější dialog mezi 
Petičním výborem a členy petičních výborů 
ve vnitrostátních parlamentech o peticích 
zabývajících se otázkami zásadního 
významu pro evropské občany, který bude 
stimulovat skutečnou debatu mezi poslanci 
Evropského parlamentu a členy 
vnitrostátních parlamentů o peticích, která 
by ještě více zvýšila informovanost o 
politikách EU a vyjasnila pravomoci EU a 
členských států; 

4. opakuje, že je zapotřebí, aby byla 
nepřetržitě vedena veřejná diskuse o 
budoucnosti Unie, a že je taktéž zapotřebí 
zajistit, aby byli občané dobře informováni 
o jednotlivých úrovních, na kterých jsou 
přijímána rozhodnutí, a zabránit 
„obviňování Bruselu“, k němuž se uchylují 
některé nezodpovědné členské státy; žádá 
pravidelný intenzivnější a strukturovanější 
dialog mezi Petičním výborem a členy 
petičních výborů ve vnitrostátních 
parlamentech o peticích zabývajících se 
otázkami zásadního významu pro evropské 
občany, který bude stimulovat skutečnou 
debatu mezi poslanci Evropského 
parlamentu a členy vnitrostátních 
parlamentů o peticích, která by ještě více 
zvýšila informovanost o politikách EU a 
vyjasnila pravomoci EU a členských států;
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6.2.2019 A8-0024/15

Pozměňovací návrh 15
Miroslavs Mitrofanovs
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. potvrzuje, že je nutné posílit 
politický a technický dialog s příslušnými 
výbory vnitrostátních parlamentů; vítá 
skutečnost, že dne 9. října 2018 navštívili 
schůzi výboru členové Petičního výboru 
německého Bundestagu za účelem 
prodiskutování otázek společného zájmu a 
projednání relevantních petic; vyzdvihuje 
meziparlamentní setkání výborů s 
vnitrostátními parlamenty dne 27. listopadu 
2018, které Petiční výbor uspořádal 
společně s Výborem pro právní záležitosti 
a ve spolupráci s Evropskou sítí veřejných 
ochránců práv a které se zabývalo 
prováděním a uplatňováním právních 
předpisů Unie;

10. potvrzuje, že je nutné posílit 
politický a technický dialog s příslušnými 
výbory vnitrostátních parlamentů; vítá 
skutečnost, že dne 9. října 2018 navštívili 
schůzi výboru členové Petičního výboru 
německého Bundestagu za účelem 
prodiskutování otázek společného zájmu a 
projednání relevantních petic; vyzdvihuje 
meziparlamentní setkání výborů s 
vnitrostátními parlamenty ze dne 27. 
listopadu 2018, které Petiční výbor 
uspořádal společně s Výborem pro právní 
záležitosti a ve spolupráci s Evropskou sítí 
veřejných ochránců práv a které se 
zabývalo prováděním a uplatňováním 
právních předpisů Unie a obzvláště úlohou 
petic předkládaných v tomto ohledu 
parlamentům;
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6.2.2019 A8-0024/16

Pozměňovací návrh 16
Miroslavs Mitrofanovs
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je přesvědčen, že sekretariát 
Petičního výboru zpracovává petice 
efektivně a s velkou pečlivostí v souladu s 
pokyny výboru a s tím, jakými instancemi 
postupně procházejí petice v rámci správy 
EP; vyzývá k dalším inovacím při 
vyřizování petic, a to s využitím 
nejnovějšího technologického vývoje, aby 
se celý proces stal pro evropské občany 
jasnějším a transparentnějším;

21. je přesvědčen, že sekretariát 
Petičního výboru zpracovává petice v 
souladu s pokyny výboru; vyzývá k tomu, 
aby na tento úkol bylo přiděleno více 
lidských zdrojů s cílem zajistit – vedle 
dalších inovací – i poskytování 
optimálních služeb při vyřizování petic, a 
to s využitím nejnovějšího technologického 
vývoje, aby se celý proces stal pro 
evropské občany a obyvatele jasnějším a 
transparentnějším;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Pozměňovací návrh 17
Miroslavs Mitrofanovs
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzdvihuje význam internetového 
portálu pro předkládání petic pro celkové 
bezproblémové a efektivní zpracovávání 
petic; upozorňuje na skutečnost, že jednou 
z priorit pro příští období je zlepšení 
komunikace s předkladateli 
prostřednictvím jejich účtů s cílem zmírnit 
administrativní zátěž a urychlit dobu 
zpracování petic; opakuje, že je zapotřebí 
pokračovat v technickém rozvoji portálu, 
uvést jej do souladu s normami pro 
internetové stránky Parlamentu a zvýšit 
jeho viditelnost jak na platformě EP, tak 
mezi občany; zdůrazňuje, že je třeba 
pokračovat v úsilí o zvýšení přístupnosti 
portálu jeho uživatelům, zejména osobám 
se zdravotním postižením;

22. vyzdvihuje význam internetového 
portálu pro předkládání petic pro celkové 
bezproblémové a transparentní 
zpracovávání petic; upozorňuje na 
skutečnost, že jednou z bezprostředních 
priorit je zlepšení komunikace s 
předkladateli a podporovateli petic 
prostřednictvím jejich účtů s cílem zmírnit 
administrativní zátěž a urychlit dobu 
zpracování petic; opakuje, že je zapotřebí 
pokračovat v technickém rozvoji portálu, 
uvést jej do souladu s normami pro 
internetové stránky Parlamentu a zvýšit 
jeho viditelnost jak na platformě EP, tak 
mezi občany; zdůrazňuje, že je třeba 
pokračovat v úsilí o zvýšení přístupnosti 
portálu jeho uživatelům, zejména osobám 
se zdravotním postižením;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Pozměňovací návrh 18
Miroslavs Mitrofanovs
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že pro většinu obyvatel 
EU je předkládání petic Parlamentu 
zjevně buď jediným, nebo nejjednodušším 
způsobem, jak s orgány EU komunikovat 
přímo; domnívá se, že petiční postup 
představuje účinný způsob, jak zachovat 
praktické i emocionální vazby mezi 
orgány EU a občany, a současně je i 
nástrojem k posílení důvěry v Unii;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Pozměňovací návrh 19
Miroslavs Mitrofanovs
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Jednání Petičního výboru v roce 2018
(2018/2280(INI))

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. navrhuje, aby byly učiněny 
administrativní kroky, které jsou potřebné 
k účinnému usnadnění předkládání petic 
v různých regionálních a tradičních 
menšinových jazycích EU; domnívá se, že 
tyto kroky by byly další zárukou k tomu, 
aby miliony občanů a obyvatel EU mohly 
uplatňovat toto právo;

Or. en


