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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že okrem významných inštitucionálnych zmien obsiahnutých v nových 
zmluvách občania EÚ majú veľké výhody vyplývajúce z posilnenia demokratického 
dozoru a demokratickej kontroly politík Únie na jednej strane a z posilnenia práv občanov 
EÚ na druhej strane;

2. upriamuje pozornosť na skutočnosť, že petičný postup zakotvený v novej zmluve 
predstavuje dôležitý nástroj, ktorý Európanom umožňuje aktívne sa zapájať, či už 
jednotlivo, alebo prostredníctvom dobrovoľných združení, do rozvoja Únie; poukazuje na 
to, že toto zapájanie môže obsahovať upozorňovanie Parlamentu na situácie, keď členské 
štáty riadne neuplatňujú právne predpisy EÚ, na upozorňovanie Parlamentu na slabiny 
v existujúcej v legislatíve EÚ a na vyjadrovanie nesúhlasu v prípade možných 
nedostatkov pri dodržiavaní základných práv občanov EÚ alebo obyvateľov Únie;

3. v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu a právomoci Výboru pre petície a význam plnej a 
účinnej spolupráce všetkých inštitúcií a orgánov EÚ, ako aj všetkých orgánov členských 
štátov a všetkých regionálnych a miestnych orgánov pri zabezpečovaní odpovedí a riešení 
záujmov občanov EÚ v duchu Lisabonskej zmluvy;

4. poukazuje na nové možnosti, ktoré občanom EÚ poskytuje článok 11 Zmluvy o Európskej 
únii, ktorú mení a dopĺňa Lisabonská zmluva, týkajúci sa takzvanej iniciatívy občanov, 
ktorý hovorí, že najmenej jeden milión občanov z viacerých členských štátov môže 
vyzvať Európsku komisiu, aby vypracovala nový legislatívny akt potrebný na účely 
uplatňovania zmlúv;

5. rozhodol sa zabezpečiť, že nariadenie, ktoré sa má prijať na uplatňovanie iniciatívy 
občanov stanoví jednoznačné, jednoduché a užívateľsky vyhovujúce podmienky na 
uplatňovanie tohto občianskeho práva; domnieva sa, že Výbor pre petície by sa mal úzko 
zapájať do občianskych iniciatívach a že by mohol byť platformou na podporu 
individuálnych iniciatív a samotného práva na iniciatívu s prihliadnutím na to, že Komisia 
je jediným adresátom občianskych iniciatív; domnieva sa, že vo vykonávacom nariadení 
by sa mal ustanoviť mechanizmus, ktorý umožní Parlamentu prijať stanovisko k takýmto 
iniciatívam a v prípade potreby ich podporiť;

6. konštatuje, že občania už teraz môžu prostredníctvom petície požiadať Parlament, aby 
uplatnil svoje právo na základe článku 192 Zmluvy o ES a požadoval legislatívnu 
iniciatívu, a že nič občanom nebráni v tom, aby sa v prípade, že sa tak rozhodnú, obrátili 
s rovnakou výzvou na vydanie európskeho aktu na Európsku komisiu formou občianskej 
iniciatívy, ako aj na Európsky parlament formou petície;

7. domnieva sa, že Parlament musí preskúmať, ako by mohol navrhovať príslušné postupy 
na monitorovanie a podporu občianskych iniciatív, a je presvedčený, že Výbor pre petície, 
ktorý už má rozsiahle skúsenosti so spoluprácou s občanmi vo veciach, ktoré sú pre nich 
dôležité, by mal v rámci takýchto postupov zohrávať kľúčovú úlohu;
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8. víta vyhlásenie Charty základných práv a v nej zakotvené uznanie práv, slobôd a zásad pre 
všetkých občanov EÚ, predovšetkým práv týkajúcich sa života, ľudskej dôstojnosti, 
rovnosti, spravodlivosti, slobody a súkromného vlastníctva; je odhodlaný spolu s ďalšími 
inštitúciami objasňovať, že priama uplatniteľnosť charty, čo sa týka opatrení členských 
štátov, nie je neprimerane obmedzená širokým výkladom obmedzení stanovených v tejto 
súvislosti v horizontálnych článkoch charty, najmä v jej článku 51, v ktorom sa od 
členských štátov vyžaduje, aby uplatňovali chartu len pri aplikácii práva EÚ;

9. konštatuje, že posilnený štatút Charty základných práv, ako aj rozšírenie rozsahu činností, 
ktoré môžu podliehať konaniu za porušovanie pravidiel, najmä v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných vecí, budú mať priamy vplyv na prácu Výboru pre petície, keď bude 
vykonávať parlamentnú kontrolu v mene občanov;

10. konštatuje, že položenie právneho základu náležitej administratívy v článku 298 Zmluvy 
o fungovaní EÚ a prijatie predpisov na uplatňovanie tohto článku budú odpoveďou na 
požiadavku európskeho ombudsmana a Európskeho parlamentu, ktorú už dávno vzniesli 
v súvislosti s vytvorením spoločného systému administratívneho práva týkajúceho sa 
európskej administratívy, a požaduje, aby sa Výbor pre petície plne zúčastňoval na 
postupe prijímania príslušných predpisov.
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