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NÁVRHY 

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 

uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. opakuje, že problémy pri vykonávaní a presadzovaní práva EÚ sú dlhodobé, a podporuje 

účinné uplatňovanie spoločných pravidiel EÚ v členských štátoch, ktoré je kľúčové pre 

posilnenie dôveryhodnosti Únie a splnenie očakávaní občanov, pokiaľ ide o výhody, ktoré 

im môže EÚ priniesť; 

2. zdôrazňuje zásadnú úlohu Komisie pri dohľade nad uplatňovaním práva EÚ a predkladaní 

výročnej správy Parlamentu a Rade; vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojej aktívnej 

úlohe pri vypracúvaní rôznych nástrojov na zlepšenie vykonávania a presadzovania 

a dodržiavania práva EÚ v členských štátoch a aby popri údajoch o vykonávaní smerníc 

EÚ poskytla v nasledujúcej výročnej správe aj údaje o vykonávaní nariadení EÚ; 

3. uznáva, že Parlament taktiež vykonáva kľúčovú úlohu prostredníctvom výkonu 

politického dohľadu nad opatreniami Komisie na presadzovanie práva, skúmania 

výročných správ o monitorovaní vykonávania právnych predpisov EÚ a prijímania 

príslušných parlamentných uznesení; navrhuje, aby Parlament vo väčšej miere prispieval 

k včasnej a presnej transpozícii právnych predpisov EÚ tým, že sa prostredníctvom 

existujúcich prepojení s národnými parlamentmi podelí o svoje odborné poznatky získané 

počas legislatívneho rozhodovacieho procesu ; 

4. pripomína význam petícií a otázok, ktoré Parlament prijíma podľa článku 227 ZFEÚ 

a ktoré často vedú Komisiu k začatiu konaní o porušení predpisov voči členským štátom; 

zdôrazňuje, že individuálne sťažnosti občanov sú jedným z hlavných spôsobov zisťovania 

slabých miest a odhaľovania nedostatkov a porušení právnych predpisov EÚ členskými 

štátmi, ako aj zdrojom informácií pre Komisiu; konštatuje, že v roku 2014 občania, 

podniky, mimovládne organizácie a iné organizácie naďalej veľmi aktívne oznamovali 

prípady potenciálneho porušenia práva EÚ a v dôsledku toho sa celkový počet otvorených 

sťažností v roku 2014 zvýšil približne o 5,7 % a otvorilo sa 1 208 nových spisov v rámci 

projektu EU Pilot; zároveň berie na vedomie počet spracovaných sťažností a spisov EU 

Pilot v roku 2014 a oceňuje 75 % mieru vyriešenia spisov EU Pilot ako rýchlu a efektívnu 

metódu riešenia problémov; 

5. uznáva vplyv účinného uplatňovania právnych predpisov EÚ na posilňovanie 

dôveryhodnosti inštitúcií EÚ; oceňuje význam, ktorý sa vo výročnej správe Komisie 

pripisuje petíciám občanov, podnikov a organizácií občianskej spoločnosti ako dôležitému 

sekundárnemu prostriedku na sledovanie uplatňovania práva EÚ a identifikovanie jeho 

možných nedostatkov prostredníctvom priameho vyjadrenia názoru a skúseností občanov 

a ktorý dopĺňa ich primárny spôsob demokratického prejavu, ktorým sú voľby a referendá, 

teda základné právo zakotvené v Lisabonskej zmluve a významný prvok európskeho 

občianstva; 

6. poukazuje na to, že rozdielne vykonávanie a transpozícia právnych predpisov EÚ 

v členských štátoch sústavne vytvára prekážky pre občanov a podniky, najmä pre tých, 

ktorí chcú využívať výhody vnútorného trhu a žiť, pracovať, podnikať alebo študovať 

v inom členskom štáte; zdôrazňuje, že oneskorená transpozícia má aj negatívny vplyv 
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na právnu istotu; opakuje svoje stanovisko, že Komisia by mala z dodržiavania práva EÚ 

spraviť skutočnú politickú prioritu prostredníctvom účinnej spolupráce s inštitúciami, 

predovšetkým s Radou, najmä pomocou systematického využívania tabuliek zhody, ako aj 

s členskými štátmi a ostatnými zainteresovanými stranami; zdôrazňuje primárnu 

zodpovednosť členských štátov za vykonávanie a správne uplatňovanie práva EÚ; 

7. berie na vedomie administratívne záruky udelené sťažovateľom, ako sú včasné 

poskytovanie informácií a oznamovanie týkajúce sa ich sťažností, ako požaduje aj Výbor 

pre petície vo svojom stanovisku z roku 2015 k uvedenej správe; ľutuje však, že Komisia 

oneskorene odpovedá na mnohé petície, pri ktorých je požiadaná o stanovisko, a žiada 

Komisiu, aby zlepšila svoje súčasné postupy a informovala občanov včas a primeraným 

spôsobom o akýchkoľvek činnostiach a krokoch prijatých v reakcii na ich sťažnosti; 

zdôrazňuje, že vyšší počet prijatých petícií by v žiadnom prípade nemal ohroziť kvalitu 

ich spracovania ani individuálny prístup k nim; 

8. berie na vedomie pozitívny vplyv projektu EU Pilot na výmenu informácií medzi 

Komisiou a členskými štátmi, ako aj na vyriešenie problémov týkajúcich sa uplatňovania 

práva EÚ na úrovni jednotlivých štátov a žiada Komisiu, aby venovala osobitnú 

pozornosť skutočnému presadzovaniu a internému preskúmaniu rozhodnutí prijatých 

počas procesu EU Pilot; zdôrazňuje, že to môže priniesť cenné informácie aj v prípade 

otvorených petícií, a vyzýva Komisiu, aby zapojila predkladateľov petícií do procesu 

prípadov projektu EU Pilot, ktoré vyplývajú z petícií, aby sa okrem iného uľahčil aj dialóg 

medzi predkladateľmi petícií a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi; víta zintenzívnenie 

úsilia členských štátov o vyriešenie prípadov porušenia právnych predpisov pred začatím 

súdneho sporu; konštatuje, že prejudiciálne rozhodnutia pomáhajú objasniť otázky 

týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov EÚ a môžu zabrániť konaniu o porušení 

právnych predpisov; 

9. vyzýva Parlament a najmä Výbor pre petície, aby podporoval osvetové kampane 

o systéme podávania sťažností občanov pri porušení práva EÚ, o projekte EU Pilot 

a konaniach o porušení, aby sa posilnilo ich širšie využívanie a uľahčil sa prístup 

verejnosti k informáciám prostredníctvom internetovej stránky EP; 

10. víta odhodlanie útvarov Komisie posilniť výmenu informácií s Výborom pre petície 

a opakuje svoju požiadavku na zlepšenie komunikácie medzi oboma stranami, najmä 

pokiaľ ide o začatie a vedenie konaní o porušení právnych predpisov zo strany Komisie 

vrátane postupov v projekte EU Pilot, ako aj požiadavku usilovať sa v primeranej lehote 

poskytnúť informácie Výboru pre petície a umožniť mu tak účinnejšie reagovať na 

žiadosti občanov; pripomína svoju opakovanú žiadosť, aby Komisia vo svojej 

monitorovacej a legislatívnej činnosti zohľadnila správy a závery Výboru pre petície; 

11. víta zlepšenie poskytovania informácií zo strany Komisie občanom o ich právach 

a o vhodných mechanizmoch nápravy prostredníctvom internetových stránok, databáz, 

jednoduchších formulárov na podávanie sťažností a on-line nástrojov na riešenie 

problémov, ktorých cieľom je zvýšenie transparentnosti; v tejto súvislosti víta zlepšenie 

online dostupnosti rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia predpisov, ako aj 

prepracovanie časti internetového portálu Europa „Uplatňovanie práva EÚ“ a časti „Vaše 

práva“, ktoré dávajú občanom relevantné informácie o tom, ako členské štáty uplatňujú 

právne predpisy EÚ, a o tom, ako podať sťažnosť; zdôrazňuje, že je potrebné prijať ďalšie 
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opatrenia na zabezpečenie lepšieho prístupu k informáciám o uplatňovaní právnych 

predpisov EÚ a o nástrojoch riešenia problémov a zlepšiť vybavovanie sťažností občanov 

a podnikov EÚ týkajúcich sa porušovania práva EÚ; 

12. vyzýva Komisiu, aby prepojila jednotlivé portály, prístupové miesta a informačné 

internetové stránky do jednej brány, ktorá bude poskytovať občanom ľahký prístup 

k online formulárom na podávanie sťažností a prehľadné informácie o konaniach 

o porušení; ďalej vyzýva Komisiu, aby do svojej budúcej monitorovacej správy zahrnula 

podrobnejšie informácie o používaní týchto portálov; 

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že petície predložené občanmi EÚ sa stále týkajú 

porušovania práva EÚ; zdôrazňuje, že petície sa týkajú najmä údajného porušovania 

právnych predpisov EÚ v oblasti základných práv vrátane práv osôb patriacich 

k menšinám a osôb so zdravotným postihnutím, diskriminácie vrátane diskriminácie 

na základe štátnej príslušnosti, vnútorného trhu, voľného pohybu, dopravy, životného 

prostredia, vzdelávania, zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti; domnieva sa, že tieto 

petície svedčia o tom, že naďalej často dochádza k oneskorenej alebo neúplnej 

transpozícii alebo k nesprávnemu uplatňovaniu práva EÚ, a zdôrazňuje, že členské štáty 

by mali právo EÚ vykonávať a presadzovať účinne a mali by tvoriť právne predpisy 

pri plnom rešpektovaní základných hodnôt a zásad zakotvených v zmluvách a Charte 

základných práv EÚ; vyzýva členské štáty, aby podstatne zlepšili kvalitu výmeny 

informácií s Výborom pre petície a kvalitu predkladaných objasnení; zdôrazňuje, že je 

potrebná účasť predstaviteľov členských štátov na schôdzach Výboru pre petície a 

vyvážený dialóg s nimi o prerokúvaných petíciách; navrhuje efektívnejšie začleniť 

preventívne mechanizmy; 

14. pripomína, že petície fyzických osôb sa často týkajú oblasti policajnej a súdnej spolupráce 

v trestnoprávnych veciach (v minulosti známej ako „tretí pilier”); berie na vedomie, že pri 

vybavovaní viacerých petícií sa často odhalia pretrvávajúce nedostatky, ako napríklad 

veľké oneskorenia vo vnútroštátnych súdnych konaniach týkajúcich sa záležitostí práva 

EÚ; vyzdvihuje užitočnosť a vhodnosť prejudiciálnych rozhodnutí ESD ako usmernení 

pre tieto prípady a ľutuje ich zriedkavé použitie zo strany vnútroštátnych súdov; víta preto 

rozšírenie právomocí Komisie o oblasť policajnej a súdnej spolupráce od 1. decembra 

2014; pripomína, že preskúmanie a spracovanie petícií je nezávislé a má inú povahu 

ako vnútroštátne súdne konania; 

15. zdôrazňuje význam vykonávacích plánov, ktoré prijala Komisia s cieľom poskytovať 

členským štátom pomoc a podporu pri včasnej, jasnej a správnej transpozícii smerníc EÚ, 

potrebnej pre účinné a životaschopné fungovanie Európskej únie; oceňuje, že programu 

lepšej právnej regulácie sa pripisuje veľký význam, a berie na vedomie, že vo výročnej 

správe o monitorovaní uplatňovania práva Únie sa kvalita právnych predpisov EÚ hodnotí 

aj prostredníctvom programu REFIT; vyzýva Komisiu, aby aktívne zapojila všetky 

zainteresované strany vrátane sociálnych partnerov, spotrebiteľských organizácií, 

mimovládnych organizácií a podnikov do posudzovania vplyvu právnych predpisov EÚ, 

a tiež aby používala kontrolu proporcionality a subsidiarity (štádium ex ante) 

a monitorovala vykonávanie (štádium ex post); vyzýva Komisiu, aby do svojho 

hodnotenia zahrnula určenie rozsahu a zníženie administratívnej záťaže pre občanov, aby 

brala do úvahy širšie hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky právnych 

predpisov EÚ a tiež aby hodnotila prínosy a hodnotu právnych predpisov EÚ; pripomína 
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Komisii, aby pri posudzovaní uplatňovania právnych predpisov EÚ dodržiavala zásadu 

rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi a zásadu nestrannosti; s potešením očakáva 

zlepšenie kvality právnych predpisov EÚ a verí, že to bude mať pozitívny vplyv na počet 

predložených petícií; 

16. zdôrazňuje, že Európska komisia by mala pri posudzovaní petícií, ktoré sa týkajú 

základných práv, postupovať odvážnejšie, pričom však treba rešpektovať zásadu 

subsidiarity. 
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