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10.1.2019 A8-0469/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 2 – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) „právny štát“ alebo „zásada 

právneho štátu“ je hodnota Únie 

zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii, ktorá zahŕňa zásady zákonnosti 

vrátane transparentného, zodpovedného, 

demokratického a pluralistického procesu 

prijímania zákonov; právnu istotu; zákaz 

svojvoľných výkonných právomocí; 

účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi 

vrátane základných práv; oddelenia 

právomocí a rovnosti pred zákonom; 

a) „právny štát“ alebo „zásada 

právneho štátu“, ktoré sú zakotvené 

v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, 

zahŕňajú zásady zákonnosti vrátane 

transparentného, zodpovedného, 

demokratického a pluralistického procesu 

prijímania zákonov; právnu istotu; zákaz 

svojvoľných výkonných právomocí; 

prístupu k spravodlivosti a účinnej súdnej 

ochrane pred nezávislými a nestrannými 

súdmi; oddelenia právomocí; 

nediskriminácie a rovnosti pred zákonom; 

dodržiavania základných práv 

stanovených v Charte základných práv 

Európskej únie a v medzinárodných 

zmluvách o ľudských právach; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Pozmeňujúci návrh  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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. Pri zisťovaní všeobecného nedostatku 

Komisii pomáha reprezentatívna skupina 

nezávislých odborníkov (skupina 

odborníkov pre právny štát), ktorá 

každoročne posudzuje situáciu vo 

všetkých členských štátoch na základe 

kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií a 

informácií vrátane rozhodnutí Súdneho 

dvora Európskej únie a Európskeho súdu 

pre ľudské práva, správ Dvora audítorov, 

správ a stanovísk iných inštitúcií, 

orgánov, úradov alebo agentúr Únie a 

záverov a odporúčaní relevantných 

medzinárodných organizácií. Toto 

posúdenie sa zverejní. 

 2. Európsky parlament spolu s národnými 

parlamentmi uskutočňuje výročnú 

nadväzujúcu diskusiu o posúdení skupiny 

odborníkov pre právny štát. Na tento účel 

zriadia národné parlamenty a príslušný 

výbor Európskeho parlamentu spoločnú 

parlamentnú skupinu. Európsky 

parlament a národné parlamenty spoločne 

stanovia organizáciu a rokovací poriadok 

tejto skupiny v súlade s článkom 9 

Protokolu č. 1 o úlohe národných 
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parlamentov v Európskej únii, ktorý je 

pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o 

fungovaní Európskej únie. 

 3. Skupina odborníkov v oblasti právneho 

štátu sa skladá z týchto členov: 

 a) jeden nezávislý odborník, ktorého 

vymenuje parlament každého členského 

štátu a ktorý je kvalifikovaným sudcom 

ústavného alebo najvyššieho súdu a ktorý 

nie je v súčasnosti v aktívnej službe; 

 b) desať ďalších odborníkov, ktorých 

vymenuje Európsky parlament 

dvojtretinovou väčšinou a ktorí sa 

vyberajú zo zoznamu odborníkov 

nominovaných: 

 i) Európskou federáciou akadémií vied a 

humanitných vied (ALLEA); 

 ii) Európskou sieťou národných inštitúcií 

pre ľudské práva (ENNHRI); 

 iii) Radou Európy (vrátane Benátskej 

komisie, Skupiny štátov proti korupcii 

(GRECO) a komisára Rady Európy pre 

ľudské práva); 

 iv) Európskou komisiou pre efektívnosť 

súdnictva (CEPEJ) a Radou 

advokátskych komôr a združení právnikov 

Európy (CCBE); ako aj 

 v) Organizáciou Spojených národov 

(OSN), Organizáciou pre bezpečnosť a 

spoluprácu v Európe (OBSE) a 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj (OECD). 

 4. Zloženie skupiny odborníkov pre 

právny štát by malo rešpektovať rodovú 

rovnosť. 

 5. Skupina odborníkov pre právny štát si 

spomedzi svojich členov zvolí predsedu. 

 6. Komisia poskytne skupine odborníkov 

pre právny štát sekretariát s cieľom 

uľahčiť jej efektívne fungovanie, a 

zabezpečí najmä zhromažďovanie údajov 

a zdrojov informácií, ktoré sa majú 

preskúmať a posúdiť, a poskytne jej 
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administratívnu podporu. 

Or. en 

 


