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Pozměňovací návrh  69 

Sophia in 't Veld 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu 

v členských státech 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Článek 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Skupina nezávislých odborníků 

  1. Komise zřídí skupinu nezávislých 

odborníků (dále jen „skupina“). Skupinu 

tvoří nezávislí odborníci na ústavní právo 

a finanční a rozpočtové záležitosti. 

Jednoho odborníka jmenuje vnitrostátní 

parlament každého členského státu a 

deset odborníků jmenuje Evropský 

parlament. Složení skupiny je takové, aby 

byl zajištěn vyvážený počet mužů a žen. 

 V souladu s jednacím řádem zmíněným v 

odstavci 6 mohou být do skupiny jako 

pozorovatelé případně přizváni zástupci 

relevantních organizací a sítí, jako jsou 

Evropská federace národních akademií 

věd, Evropská síť vnitrostátních institucí 

pro lidská práva, orgány Rady Evropy, 

Evropská komise pro efektivitu justice, 

Rada advokátních komor a sdružení 

právníků v Evropě, síť Tax Justice 

Network, OSN, Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě a 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj. 

 2. Účelem poradní funkce skupiny je 

napomáhat Komisi při odhalování 

všeobecných nedostatků týkajících se 

právního státu v členském státě, které 
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ovlivňují nebo hrozí, že ovlivní řádné 

finanční řízení nebo ochranu finančních 

zájmů Unie. Skupina každoročně 

posuzuje situaci ve všech členských 

státech na základě kvantitativních a 

kvalitativních kritérií a informací a s 

náležitým přihlédnutím k informacím a 

doporučením uvedeným v čl. 5 odst. 2. 

 3. Každoročně poté proběhne navazující 

diskuse Evropského parlamentu s 

vnitrostátními parlamenty na téma 

posouzení vypracovaného skupinou. 

 4. V rámci své poradní funkce a s 

přihlédnutím k výsledkům posouzení 

podle odstavce 2 může skupina vyjádřit 

své stanovisko ke všeobecnému 

nedostatku týkajícímu se právního státu v 

členském státě. Skupina usiluje 

předkládání stanovisek na základě 

konsensu. Pokud konsensu nelze 

dosáhnout, skupina vydá stanovisko na 

základě názoru prosté většiny svých členů. 

 5. Při přijímání prováděcích aktů podle 

čl. 5 odst. 6 a čl. 6 odst. 2 Komise zohlední 

všechna relevantní stanoviska skupiny, 

která skupina předložila v souladu s 

odstavcem 4 tohoto článku. 

 6. Skupina volí mezi svými členy 

předsedu. Skupina stanoví svůj jednací 

řád. 
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