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6.2.2019 A8-0024/30

Pozměňovací návrh 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby řádně 
využívala svých pravomocí, jež vyplývají z 
její úlohy strážkyně Smluv, jelikož tato 
úloha má klíčový význam pro fungování 
EU s ohledem na občany i evropské 
zákonodárce; žádá včasné provádění řízení 
o nesplnění povinnosti, aby byl stav, kdy 
nejsou dodržovány právní předpisy EU, 
vždy bez odkladu ukončen;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby řádně 
využívala svých pravomocí, jež vyplývají z 
její úlohy strážkyně Smluv, zejména 
jedná-li se o otázky životního prostředí, 
jelikož tato úloha má klíčový význam pro 
fungování EU s ohledem na občany i 
evropské zákonodárce; domnívá se, že 
Komise by měla jít nad rámec čistě 
formálního přezkumu dodržování postupů 
a věnovat větší pozornost obavám, které 
jsou jádrem této problematiky; připomíná 
zásadu předběžné opatrnosti a obecný 
účel právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí, tj. zabránit 
nenávratnému poškození ekologicky 
citlivých oblastí, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přijala přístup, který jí 
umožní využívat svých pravomocí a výsad 
na základě předběžného přístupu; žádá 
včasné provádění řízení o nesplnění 
povinnosti, aby byl stav, kdy nejsou 
dodržovány právní předpisy EU, vždy bez 
odkladu ukončen;
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6.2.2019 A8-0024/31

Pozměňovací návrh 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby zajistila 
transparentnost a přístup k dokumentům 
a informacím v rámci postupů „EU Pilot“ v 
souvislosti s obdrženými peticemi a již 
uzavřených postupů „EU Pilot“ a řízení 
o nesplnění povinnosti;

6. žádá Komisi, aby zajistila 
naprostou transparentnost a přístup 
k dokumentům a informacím v rámci 
postupů „EU Pilot“ v souvislosti 
s obdrženými peticemi a již uzavřených 
postupů „EU Pilot“ a řízení o nesplnění 
povinnosti;

Or. en



AM\1176366CS.docx PE631.711v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

6.2.2019 A8-0024/32

Pozměňovací návrh 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že petiční síť je 
způsobem, jak práci Petičního výboru 
zviditelnit a zvýšit její význam pro práci 
ostatních výborů Parlamentu, aby bylo 
dosaženo toho, že budou petice více 
zohledňovány v rámci legislativní činnosti; 
potvrzuje svůj názor, že schůze petiční sítě 
jsou klíčové pro posílení spolupráce mezi 
parlamentními výbory prostřednictvím 
výměny informací a sdílení osvědčených 
postupů mezi členy sítě;

11. domnívá se, že Petičního výbor by 
měl svou práci více zviditelnit a zvýšit její 
význam, zejména ve vztahu k ostatním 
výborům Parlamentu, aby bylo dosaženo 
toho, že petice budou více zohledňovány v 
rámci legislativní činnosti; má za to, že 
schůze petiční sítě mohou přispět k 
posílení spolupráce mezi parlamentními 
výbory prostřednictvím výměny informací 
a sdílení osvědčených postupů mezi členy 
sítě;
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6.2.2019 A8-0024/33

Pozměňovací návrh 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

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. podtrhuje snahu sekretariátu 
Petičního výboru zpracovávat petice 
efektivně a s velkou pečlivostí v souladu s 
pokyny výboru a s tím, jakými instancemi 
postupně procházejí petice v rámci správy 
EP; domnívá se nicméně, že sekretariát 
tohoto výboru naléhavě potřebuje více 
technických zdrojů i zaměstnanců, aby 
mohl zaručit pečlivé přezkoumávání petic 
a další zkrácení doby potřebné k jejich 
zpracování a současně zajistit, že s nimi 
bude nakládáno v souladu s 
nejpřísnějšími normami; 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;
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