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10.1.2019 A8-0469/72 

Pozměňovací návrh  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „právním státem“ odkaz na unijní 

hodnotu zakotvenou v článku 2 Smlouvy 

o Evropské unii, která zahrnuje zásadu 

zákonnosti, včetně transparentního, 

odpovědného, demokratického 

a pluralitního procesu přijímání zákonů, 

právní jistoty, zákazu svévole výkonné 

moci, účinné soudní ochrany nezávislými 

soudy, včetně ochrany základních práv, 

oddělení pravomocí a rovnosti před 

zákonem; 

a) „právním státem“ zakotveným 

v článku 2 Smlouvy o Evropské unii 

zásady zákonnosti, včetně transparentního, 

odpovědného, demokratického 

a pluralitního procesu přijímání zákonů, 

právní jistota, zákaz svévole výkonné 

moci, přístup ke spravedlnosti a účinná 

soudní ochrana před nezávislými a 

nestrannými soudy, oddělení pravomocí, 

zákaz diskriminace a rovnost před 

zákonem, dodržování základních práv, jež 

jsou uvedena v Listině základních práv 

Evropské unie a v mezinárodních 

dohodách o lidských právech; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Pozměňovací návrh  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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. Při určování všeobecných nedostatků 

Komisi pomáhá reprezentativní skupina 

nezávislých odborníků (skupina 

odborníků pro otázky právního státu), 

která každoročně posuzuje situaci ve 

všech členských státech na základě 

kvantitativních a kvalitativních kritérií a 

informací, včetně rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie a Evropského soudu 

pro lidská práva, zpráv Účetního dvora,  

zpráv a stanovisek ostatních orgánů, 

institucí a jiných subjektů Unie a závěrů a 

doporučení relevantních mezinárodních 

organizací. Posouzení se zveřejní. 

 2. Každoročně poté proběhne navazující 

diskuse Evropského parlamentu s 

vnitrostátními parlamenty na téma 

posouzení vypracovaného skupinou 

odborníků pro otázky právního státu. Pro 

tento účel zřídí vnitrostátní parlamenty 

společně s příslušným výborem 

Evropského parlamentu specializovanou 

společnou parlamentní skupinu. 

Organizaci a jednací řád této skupiny 

stanoví společně Evropský parlament a 

vnitrostátní parlamenty v souladu s 
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článkem 9 Protokolu č. 1 o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské 

unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské 

unii a Smlouvě o fungování Evropské 

unie. 

 3. Skupinu odborníků pro otázky 

právního státu tvoří tito členové: 

 a) jeden nezávislý odborník jmenovaný 

parlamentem každého členského státu, 

který je kvalifikovaným soudcem 

ústavního nebo nejvyššího soudu a 

aktuálně tuto funkci nezastává; 

 b) deset dalších odborníků jmenovaných 

Evropským parlamentem dvoutřetinovou 

většinou, kteří jsou vybráni ze seznamu 

odborníků nominovaných: 

 i) Evropskou federací národních akademií 

věd (ALLEA); 

 ii) Evropskou sítí vnitrostátních institucí 

pro lidská práva (ENNHRI); 

 iii) Radou Evropy (včetně Benátské 

komise, Skupiny států proti korupci 

(GRECO) a komisaře Rady Evropy pro 

lidská práva); 

 iv) Evropskou komisí pro efektivitu justice 

(CEPEJ) a Radou advokátních komor a 

sdružení právníků v Evropě (CCBE); a 

 v) Organizací spojených národů (OSN), 

Organizací pro bezpečnost a spolupráci v 

Evropě (OBSE) a Organizací pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD). 

 4. Složení skupiny odborníků pro otázky 

právního státu zajistí vyvážené zastoupení 

žen a mužů. 

 5. Skupina odborníků pro otázky právního 

státu zvolí mezi svými členy předsedu. 

 6. V zájmu usnadnění činnosti skupiny 

odborníků pro otázky právního státu jí 

Komise poskytne sekretariát, který jí 

umožní efektivně působit zejména tím, že 

bude shromažďovat údaje a zdroje 

informací, jež mají být přezkoumány a 
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posouzeny, a poskytovat administrativní 

podporu. 

Or. en 

 

 


