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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. považuje komunikaci mezi Evropskou unií a jejími občany za důležitou, ale 
uvědomuje si, že tato komunikace doposud nebyla příliš úspěšná;

2. domnívá se, že pro zlepšení komunikace je v první řadě nutné porozumět povaze 
komunikace a zvážit koncepci „za slova mluví činy“;

3. připomíná, že je také důležité sledovat, co tyto činy sdělují, a porovnat, zda jejich 
obsah není v rozporu s tím, co chce EU sdělovat svým občanům;

4. na základě zjištění Eurobarometru, podle něhož 85 % dospělých ví, že mají právo 
předložit petici Evropskému parlamentu, se domnívá, že petice a práce Petičního 
výboru jsou klíčové pro přímou komunikaci mezi Evropskou unií a jejími občany; 
zdůrazňuje, že se tento fakt projevuje rychlým nárůstem počtu peticí, které občané 
předkládají, a věří, že význam a počet peticí bude v budoucnosti nadále vzrůstat;

5. připomíná, že Petiční výbor je jediným politickým orgánem, který dostává náměty a 
zpětnou vazbu od občanů vztahující se k jejich každodenním starostem, a proto 
navrhuje, aby EU aktivně podpořila občany zdůrazněním významu práce Petičního 
výboru;

6. navrhuje, aby byly za tímto účelem poskytnuty zvýšené kapacity již přetíženému 
sekretariátu Petičního výboru, aby vyřizování peticí mohlo vyslat jasný signál 
o Evropě prostřednictvím činů, a aby se činy zlepšila i komunikace;

7. za pozitivní považuje zpřístupnění jednání Petičního výboru na internetu pomocí 
internetové kamery, čímž se posílí transparentnost v komunikaci a s největší 
pravděpodobností se zvýší účast občanů a počet petic; domnívá se, že tyto vyhlídky 
zdůrazňují nutnost přidělit Petičnímu výboru další lidské zdroje;

8. doporučuje další zlepšení v komunikaci s občany prostřednictvím Petičního výboru 
pomocí silné podpory zástupců vlád členských zemí, kteří by se podíleli na práci 
Výboru, kde je to možné, konkrétně v případě petic týkajících se daného členského 
státu;

9. je si vědom velké pozornosti, kterou Petiční výbor věnuje všem peticím, ale 
doporučuje aktivnější odpověď na platné petice zapojením Výboru do všech kroků 
petičního procesu až do jeho uzavření; věří, že taková systematická a důkladná 
opatření zviditelní tento komunikační kanál a zlepší komunikaci prostřednictvím činů;

10. věří, že zvláštní pozornost by měla být věnována občanské iniciativě; domnívá se 
však, že tento nový nástroj účasti může být považován za demokratický pouze 
v případě, pokud bude Komise povinna přijmout legislativní návrhy v odpovědi na 
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iniciativy podepsané jedním milionem občanů; věří také, že občanská iniciativa by 
měla být vždy odkázána na Petiční výbor.
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