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21.2.2018 A8-0025/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na príslušné 

uznesenia parlamentného zhromaždenia 

Rady Európy, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ua. keďže „domnieva sa, že 

medziinštitucionálne dohody môžu mať 

právne účinky len na vzťahy medzi 

inštitúciami EÚ a že preto nepredstavujú 

žiaden nástroj tzv. soft law v zmysle 

právnych účinkov voči tretím osobám“ 

(napríklad jednotlivým členským štátom), 

ako uvádza v odseku 15 svojho uznesenia 

zo 4. septembra 2007 o právnych a 

inštitucionálnych dôsledkoch používania 

nástrojov tzv. soft law (2007/2028(INI)); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ub. keďže kresťanskí utečenci v 

prijímacích centrách pre žiadateľov o azyl 

v členských štátoch sú vystavení útokom a 

dokonca aj vyhrážaniu smrťou od 

fanatických moslimov, ktorí žijú podľa 

práva šaría; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Uc. Keďže v článku 4 ods. 2 ZEÚ sa 

uvádza, že „Únia rešpektuje rovnosť 

členských štátov pred zmluvami, ako aj 

ich národnú identitu, obsiahnutú v ich 

základných politických a ústavných 

systémoch, vrátane regionálnych a 

miestnych samospráv. Rešpektuje ich 

základné štátne funkcie, najmä 

zabezpečovanie územnej celistvosti štátu, 

udržiavanie verejného poriadku a 

zabezpečovanie národnej bezpečnosti. 

Predovšetkým národná bezpečnosť 

zostáva vo výlučnej zodpovednosti 

každého členského štátu“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyhlasuje, že ani národná 

zvrchovanosť, ani subsidiarita nemôžu 

odôvodniť alebo ospravedlniť to, že 

niektorý členský štát systematicky odmieta 

základné hodnoty Európskej únie, ktoré 

tvorili hlavnú myšlienku pri vypracúvaní 

úvodných článkov európskych zmlúv, 

s ktorými každý členský štát dobrovoľne 

súhlasil a zaviazal sa, že ich bude 

dodržiavať; 

1. vyhlasuje, že ani národná 

zvrchovanosť, ani subsidiarita nemôžu 

odôvodniť alebo ospravedlniť to, že 

niektorý členský štát systematicky odmieta 

základné hodnoty Európskej únie, ktoré 

tvorili hlavnú myšlienku pri vypracúvaní 

úvodných článkov európskych zmlúv, 

s ktorými každý členský štát dobrovoľne 

súhlasil a zaviazal sa, že ich bude 

dodržiavať; uznáva tiež, že vymedzovanie 

základných hodnôt a zásad je živý 

a nepretržitý proces a malo by sa 

vykonávať na základe ľudskej dôstojnosti 

s ohľadom najmä na étos spoločnosti 

každého členského štátu; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. zdôrazňuje, že sa treba vyhýbať 

jednostranným interpretáciám zásady 

nediskriminácie, a odmieta pokus dať 

článku 21 Charty základných práv 

poprednejšie miesto než iným (rovnako 

dôležitým) ustanoveniam, ktoré obsahuje; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1b. pripomína, že v článku 67 ZFEÚ 

sa uvádza, že „Únia vytvára priestor 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri 

rešpektovaní základných práv a 

rozličných právnych systémov a tradícií 

členských štátov“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1c. pripomína, že v článku 4 ods. 2 

ZEÚ sa uvádza, že „Únia rešpektuje 

rovnosť členských štátov pred zmluvami, 

ako aj ich národnú identitu, obsiahnutú v 

ich základných politických a ústavných 

systémoch, vrátane regionálnych a 

miestnych samospráv. Rešpektuje ich 

základné štátne funkcie, najmä 

zabezpečovanie územnej celistvosti štátu, 

udržiavanie verejného poriadku a 

zabezpečovanie národnej bezpečnosti. 

Predovšetkým národná bezpečnosť 

zostáva vo výlučnej zodpovednosti 

každého členského štátu“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že dodržiavanie 

kodanských kritérií štátmi v čase ich 

pristúpenia k EÚ sa musí nepretržite 

monitorovať a musí byť predmetom 

nepretržitého dialógu v rámci Parlamentu, 

Komisie a Rady a medzi nimi; 

2. konštatuje, že dodržiavanie 

kodanských kritérií štátmi v čase ich 

pristúpenia k EÚ sa musí nepretržite 

monitorovať a musí byť predmetom 

nepretržitého dialógu v rámci Parlamentu, 

Komisie a Rady a medzi nimi; konštatuje, 

že všeobecnejšou otázkou je, či inštitúcie 

EÚ, predovšetkým Parlament a Komisia, 

sú oprávnené vyžadovať od členských 

štátov, aby pri vykonávaní kodanských 

kritérií a právnych predpisov EÚ v oblasti 

základných práv vykonávali posúdenia 

vplyvu týkajúce sa ďalších povinností; 

Or. en 

 

 


