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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že kromě důležitých institucionálních zlepšení, která jsou obsažena v nových 
smlouvách, vyplývají pro občany EU nesporné výhody z posílení demokratického 
přehledu a kontroly politik Unie na jedné straně a posílení práv občanů EU na straně 
druhé;

2. upozorňuje na skutečnost, že postup předkládání peticí zachovaný v nové smlouvě, je 
důležitým prostředkem umožňujícím Evropanům, aby byli buď jako jednotlivci nebo 
prostřednictvím dobrovolných sdružení aktivněji zapojeni do vývoje Unie; poukazuje na 
to, že takové zapojení může zahrnovat i upozorňování Parlamentu na situace, kdy členské 
státy nesprávně provádějí právní předpisy EU, na slabiny ve stávající legislativě EU a na 
protesty proti případnému nedodržování základních práv občanů EU nebo rezidentů Unie;

3. zdůrazňuje v tomto ohledu úlohu a odpovědnost Petičního výboru a důležitost dosažení 
plné a účinné spolupráce všech orgánů a institucí EU, všech členských států i regionálních 
a místních úřadů při poskytování odpovědí a řešení týkajících se záležitostí občanů EU 
v duchu Lisabonské smlouvy;

4. bere na vědomí nové možnosti, jež občanům EU nabízí článek 11 Smlouvy o Evropské 
unii ve znění pozměněném Lisabonskou smlouvou, který se týká se tzv. „občanské 
iniciativy“, jež umožňuje vyzvat Komisi k navržení nového právního předpisu potřebného 
pro účely provádění smluv, za předpokladu, že petici předloží minimálně jeden milion 
občanů pocházejících z několika členských států;

5. je rozhodnut zajistit, aby nařízení, které bude přijato za účelem uplatňování „občanské 
iniciativy“ stanovovalo jasné, jednoduché a uživatelsky výhodné podmínky pro 
vykonávání tohoto občanského práva; domnívá se, že Petiční výbor by měl být těsně 
zapojen do občanských iniciativ a fungovat jako platforma pro podporu jednotlivých 
iniciativ a práva iniciativy jako takového, při současném respektování skutečnosti, že 
Komise je jediným adresátem občanských iniciativ; je toho názoru, že pro provádění 
nařízení by měl být dán k dispozici mechanismus, jež umožní Parlamentu přijmout postoj 
k takovým iniciativám, popřípadě je prosazovat;

6. konstatuje, že občané již mají možnost  formou petice požadovat, aby Parlament vykonal 
své právo podle článku 192 Smlouvy o ES a požádal o legislativní iniciativu,  a nic 
nemůže občanům zabránit, pokud se tak rozhodnou, aby iniciovali stejnou žádost pro 
evropský akt, jak u Evropské komise formou občanské iniciativy, tak u Evropského 
parlamentu formou petice;

7. domnívá se, že je třeba, aby Parlament prověřil, jakým způsobem by mohl vypracovat 
vhodné postupy pro následování a podporu občanských iniciativ, a je toho názoru, že 
Petiční výbor, který již má bohaté zkušenosti se spoluprací s občany při otázkách, které 
se jich dotýkají, by měl v rámci těchto postupů hrát vedoucí úlohu;
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8. vítá vyhlášení Charty základních práv a v ní stanovené uznání práv, svobod a zásad pro 
všechny občany EU se zdůrazněním různých práv vztahujících se k životu, lidské 
důstojnosti, rovnosti, spravedlnosti, svobodě a soukromému majetku; je rozhodnut 
vyjasnit s ostatními orgány, aby přímé uplatňování Charty pokud jde o činnosti členských 
států nebylo nevhodně omezeno volnou interpretací omezení, jež jsou v tomto ohledu 
zakotvena v horizontálních článcích Charty, zejména v článku 51, který požaduje, aby 
členské státy uplatňovaly Chartu pouze při provádění právních předpisů EU;

9. konstatuje, že posílený status Charty základních práv spolu s rozšířením rozsahu činností, 
které mohou spadat do řízení o porušení, zejména v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, 
bude mít přímý vliv na práci Petičního výboru tehdy, když tento výbor bude vykonávat 
parlamentní kontrolu jménem občanů;

10. konstatuje, že zavedení právního základu pro řádnou správu v rámci článku 298  Smlouvy 
o fungování EU a přijetí nařízení cílených na provádění tohoto článku bude odpovědí na 
dlouhotrvající požadavek evropského veřejného ochránce práv a Evropského parlamentu 
ohledně společného systému správního práva, které by upravovalo evropskou správu, 
a vyzývá Petiční výbor, aby se plně zapojil do postupu přijetí příslušných nařízení.
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