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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 8B Lisabonskej zmluvy 
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, že v rámci postupov na uplatňovanie iniciatívy občanov zabezpečí, aby 
občania mali právo predkladať svoje návrhy najprv Európskemu parlamentu 
prostredníctvom jeho Výboru pre petície vzhľadom na to, že táto nová možnosť sa môže 
jasne stotožniť a súvisieť so samotným právom predkladať petície, a že je logické, aby 
občania EÚ v plnej miere využívali demokraticky zvolenú inštitúciu, keď vyzývajú 
Komisiu, aby konala1; okrem toho sa domnieva, že takýto postup by zabezpečil väčšiu 
otvorenosť a transparentnosť, čím by sa umožnilo občanom EÚ aktívne sa zapájať do 
práce inštitúcií;

6. víta vyhlásenie Charty základných práv a v nej zakotvené uznanie práv, slobôd a zásad pre 
všetkých občanov EÚ; je odhodlaný spolu s ďalšími inštitúciami objasňovať rozsah, 
v rámci ktorého môžu chartu uplatňovať priamo občania EÚ, pričom to je to, čo občania 
očakávajú, ako aj konkrétne nápravné prostriedky a mimosúdne opatrenia dostupné 
občanom EÚ, ktorí oficiálne žiadajú Parlament, aby zabezpečoval správne uplatňovanie 
charty a jej ustanovení týkajúcich sa bezúhonnosti osoby a rozličných práv súvisiacich so 
životom, slobodou a súkromným vlastníctvom.

                                               
1 Článok 21 Zmluvy o fungovaní EÚ – riadny legislatívny postup (hlasovanie kvalifikovanou väčšinou) pre 
postupy týkajúce sa zavedenia iniciatívy občanov.
Článok 21 Zmluvy o fungovaní EÚ – mimoriadny legislatívny postup na zabezpečenie posilňovania práv 
občanov: Rada koná jednomyseľne po získaní súhlasu Európskeho parlamentu a členských štátov.
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