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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. oceňuje práci sítě SOLVIT, a to zejména míru úspěšnosti při řešení případů, která zůstává 
vysoká (83 %), ačkoli se její pracovní vytížení v roce 2008 zvýšilo (stouplo o 22 % na 
1000 případů) a některá střediska sítě SOLVIT se potýkají s nedostatkem zaměstnanců;

2. vítá skutečnost, že činnost sítě SOLVIT vedla k úsporám nákladů pro evropské občany a 
podniky, jejichž výše se v roce 2008 odhaduje na 32,6 milionu EUR;

3. upozorňuje, že Petiční výbor Parlamentu odkazuje paralelně ke svému vlastnímu postupu 
předkladatele petic na síť SOLVIT, pokud se domnívá, že v daném případě může být 
prostřednictvím této sítě nalezeno řešení rychleji;

4. uznává účinnost sítě SOLVIT coby sítě pro spolupráci, která usiluje o nalezení 
neformálních řešení problémů, jež vznikají občanům a podnikům EU v důsledku 
nesprávného uplatňování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany veřejných 
orgánů;

5. bere na vědomí, že podle výroční zprávy sítě SOLVIT za rok 2008 se na tuto síť obrací 
vysoký počet žadatelů, jejichž problémy nespadají do její oblasti působnosti, a že tato 
skutečnost ve střediscích SOLVIT zpomaluje řešení stížností;

6. konstatuje, že existují různé subjekty, jimž mohou občané EU předkládat své problémy, 
včetně Petičního výboru Parlamentu, sítě SOLVIT, Evropské komise a evropského 
veřejného ochránce práv;

7. žádá síť SOLVIT, aby případy nesprávného uplatňování právních předpisů EU, které jsou 
pro ni příliš komplexní, postupovala nejen Evropské komisi, ale ve vhodných případech i 
Petičnímu výboru Parlamentu;

8. připomíná, že petice jsou vyřizovány otevřeným a transparentním způsobem za úzké 
spolupráce s příslušnými legislativními výbory, Evropskou komisí a příslušnými orgány 
v členských státech;

9. domnívá se, že postup projednávání petic může pozitivním způsobem přispět ke 
zdokonalení tvorby právních předpisů; připomíná, že pravomoci Parlamentu, které 
spočívají v možnosti aktivně a přímo utvářet, přezkoumávat a zdokonalovat právní 
předpisy EU, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost značně vzrostou; dále připomíná, 
že je třeba zohlednit posílení úlohy národních parlamentů;

10. konstatuje, že neexistuje subjekt, který by jako jediný odpovídal za vyřizování stížností 
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občanů od začátku až do konce, neboť je občané předkládají různými kanály; vyzývá 
k větší koordinaci mezi subjekty, které jsou zapojeny do přijímání stížností od občanů a 
jejich vyřizování;

11. žádá síť SOLVIT, aby na svých webových stránkách uvedla odkaz na Petiční výbor 
Parlamentu a na příslušné výbory národních parlamentů, aby tak občané mohli být 
informováni o svém právu předkládat Parlamentu petice coby prostředku mimosoudní 
nápravy a řešení prostřednictvím politického a legislativního procesu;

12. dále podporuje vytvoření společných webových stránek evropských orgánů, jejichž cílem 
by bylo poskytovat občanům EU asistenci a přímo je odkazovat na orgán nebo instituci 
příslušnou k vyřízení jejich stížnosti.
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