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Pozmeňujúci návrh 69
Sophia in 't Veld
v mene skupiny ALDE
Správa
A8-0469/2018
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady
právneho štátu v členských štátoch
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Článok 3a
Skupina nezávislých odborníkov
1. Komisia zriadi skupinu nezávislých
odborníkov (poradná skupina). Členmi
poradnej skupiny sú nezávislí odborníci v
oblasti ústavného práva a finančných a
rozpočtových záležitostí. Parlament
každého členského štátu vymenuje po
jednom odborníkovi a Európsky
parlament vymenuje desať odborníkov. V
zložení poradnej skupiny sa zohľadní
rodová rovnováha.
V prípade potreby môžu byť ako
pozorovatelia do skupiny prizvaní
zástupcovia príslušných organizácií a
sietí, ako sú Európska federácia akadémií
vied a humanitných vied, Európska sieť
národných inštitúcií pre ľudské práva,
orgány Rady Európy, Európska komisia
pre efektívnosť súdnictva, Rada
advokátskych komôr a združení právnikov
Európy, Sieť pre daňovú spravodlivosť,
Organizácia Spojených národov,
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe a Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj, v súlade s rokovacím
poriadkom uvedeným v odseku 6.
2. Úlohou poradnej skupiny je pomôcť
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Komisii zisťovať všeobecné nedostatky
v oblasti dodržiavania zásad právneho
štátu v členskom štáte, ktoré ovplyvňujú
alebo by mohli ovplyvňovať riadne
finančné riadenie alebo ochranu
finančných záujmov Únie. Poradná
skupina každý rok posúdi situáciu vo
všetkých členských štátoch na základe
kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií a
informácií, pričom náležite zohľadní
informácie a usmernenia uvedené v
článku 5 ods. 2.
3. Európsky parlament spolu s národnými
parlamentmi uskutočňuje výročnú
nadväzujúcu diskusiu o posúdení
poradnej skupiny.
4. V rámci svojej poradnej úlohy a s
prihliadnutím na výsledok rokovaní môže
podľa odseku 2 vyjadriť svoje stanovisko
k všeobecnému nedostatku v oblasti
dodržiavania zásady právneho štátu v
členskom štáte. Pri vyjadrení stanoviska
sa snaží dosiahnuť konsenzus. Ak nie je
možné dosiahnuť konsenzus, poradná
skupina prijme stanovisko jednoduchou
väčšinou svojich členov.
5. Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa
článku 5 ods. 6 a článku 6 ods. 2 Komisia
zohľadní prípadné relevantné stanovisko
poradnej skupiny v súlade s odsekom 4
tohto článku.
6. Poradná skupina si spomedzi svojich
členov zvolí predsedu. Prijme svoj
rokovací poriadok.
Or. en
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