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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil
do návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. považuje komunikáciu medzi Európskou úniou a jej občanmi za dôležitú, uznáva však, že 
doposiaľ nebola veľmi úspešná;

2. domnieva sa, že prvou podmienkou zlepšenia komunikácie je pochopiť podstatu
komunikácie a zamyslieť sa nad myšlienkou, že „činy sú viac ako slová“;

3. pripomína, že je rovnako dôležité pozrieť sa na to, čo nám tieto činy oznamujú a 
porovnať, ako sa líšia od odkazu, ktorý chce EÚ odovzdať svojim občanom;

4. v súlade s údajmi Eurobarometra, podľa ktorých 85 % dospelých vie, že má právo 
predložiť petíciu Európskemu parlamentu, sa domnieva, že petície a činnosť Výboru pre 
petície sú kľúčovými spôsobmi priamej komunikácie EÚ s občanmi; zdôrazňuje, že sa to 
odráža v rýchlo rastúcom počte petícií predložených občanmi a domnieva sa, že v 
budúcnosti sa bude naďalej zvyšovať význam petícií a bude narastať ich počet;

5. pripomína, že Výbor pre petície je jediným politickým orgánom prijímajúcim návrhy a 
pripomienky od občanov, ktoré sa vzťahujú na ich každodenné problémy; navrhuje preto, 
aby EÚ zdôraznila význam činnosti Výboru pre petície a motivovala tým svojich
občanov;

6. navrhuje, aby sa na tento účel poskytli vyššie zdroje už aj tak preťaženému sekretariátu 
Výboru pre petície, aby bola činnosť vybavovania petícií sama osebe jednoznačným
odkazom o Európe a konkrétnym činom zlepšujúcim komunikáciu;

7. víta a pozitívne hodnotí prenos rokovaní Výboru pre petície cez internet, pretože sa tým
zvyšuje transparentnosť komunikácie a s najvyššou pravdepodobnosťou to povedie k 
posilneniu zapojenia občanov a k nárastu počtu petícií; domnieva sa, že tento
predpokladaný vývoj je ďalším dôvodom pre zvýšenie ľudských zdrojov Výboru pre 
petície;

8. odporúča výrazne podporovať predstaviteľov vlád členských štátov, aby sa vo vhodných 
prípadoch zúčastňovali činnosti Výboru pre petície, najmä v prípade petícií týkajúcich sa 
konkrétneho členského štátu, a pokračovali tým v skvalitňovaní komunikácie výboru s 
občanmi;

9. oceňuje veľkú pozornosť Výboru pre petície, ktorú venuje všetkým petíciám, ale 
odporúča zaujať iniciatívnejší prístup k platným petíciám zapojením výboru do všetkých 
krokov procesu predkladania petície až po jeho ukončenie; domnieva sa, že prijatím 
takéhoto systematického a dôkladného prístupu by sa zvýšil profil tohto spôsobu 
komunikácie a posilnila komunikácia prostredníctvom činov;
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10. domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať tzv. občianskej iniciatíve
(Citizens’ Initiative); domnieva sa však, že tento nový nástroj zapojenia občanov sa môže 
považovať za demokratický len vtedy, ak bude mať Komisia povinnosť predložiť 
legislatívne návrhy ako odpoveď na iniciatívy podpísané jedným miliónom občanov; 
domnieva sa tiež, že občianske iniciatívy by sa mali zasielať Výboru pre petície.
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