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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 odpovědnosti Petičního výboru a důležitost dosažení 
plné a účinné spolupráce všech orgánů a institucí EU a všech členských států a 
regionálních a místních úřadů při poskytování odpovědí a řešení týkajících se záležitostí 
občanů EU v duchu Lisabonské smlouvy;

4. poznamenává, že nové možnosti, jež občanům EU nabízí článek 8b Lisabonské smlouvy 
týkající se tzv. „občanské iniciativy“, která dovoluje vyzvat Komisi k navržení nového 
právního předpisu potřebného pro účely provádění Smluv umožňuje za předpokladu, že 
petici předloží minimálně jeden milion občanů pocházejících z několika členských států;

5. je rozhodnut zajistit, aby v rámci postupů pro uplatňování „občanské iniciativy“ měli 
občané právo předložit svůj návrh prostřednictvím Petičního výboru v první řadě 
Evropskému parlamentu, vzhledem k tomu, že se tato nová možnost jasně vztahuje 
k samotnému petičnímu právu, a že je smysluplné, aby mohli občané EU plně využívat 
demokraticky zvoleného orgánu s cílem vyzvat Komisi k činnosti1; domnívá se dále, že 
takový postup by zajistil větší otevřenost a transparentnost umožňující aktivní zapojení 
občanů EU do činnosti orgánů;

6. vítá vyhlášení Charty základních práv a v ní stanovené uznání práv, svobod a zásad pro 
všechny občany EU; je rozhodnut vyjasnit s ostatními orgány, do jaké míry je Charta 
použitelná přímo pro občany EU – což je to, co občané očekávají – a také jaké konkrétní 
prostředky na odškodnění a opravné prostředky mimosoudní povahy jsou k dispozici pro 
občany EU, jež předloží petici Parlamentu za účelem zajištění správného uplatňování 
Charty a jejích ustanovení s ohledem na bezúhonnost osoby a různých práv vztahujících 
se k životu, svobodě a soukromému majetku.

                                               
1 Článek 21 Smlouvy o fungování EU– řádný legislativní postup (QMV) pro postupy týkající se zavedení 
„občanské iniciativy“
Článek 22 Smlouvy o fungování EU– zvláštní legislativní postup pro ustanovení na posílení práv občanů: Rada 
rozhoduje jednomyslně poté, co obdržela souhlas Evropského parlamentu a schválení členských států.
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