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9.1.2019 A8-0469/79 

Pozměňovací návrh  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nezávislost soudnictví zejména 

předpokládá, že daný orgán může 

vykonávat své soudní funkce zcela 

samostatně, není hierarchicky vázán ani 

podřízen jinému orgánu a od nikoho 

nepřijímá příkazy či pokyny jakéhokoliv 

původu, čímž je chráněn před vnějšími 

zásahy nebo tlaky, které by mohly narušit 

nezávislost rozhodování jeho členů a 

ovlivnit jejich rozhodnutí. Záruky 

nezávislosti a nestrannosti vyžadují 

existenci pravidel, zejména pokud jde o 

složení orgánu a jmenování, funkční 

období a důvody pro zdržení se účasti na 

rozhodování, vyloučení pro podjatost a 

odvolání jeho členů, která umožní rozptýlit 

jakékoli legitimní pochybnosti jednotlivců 

stran neovlivnitelnosti uvedeného orgánu 

ve vztahu k vnějším skutečnostem a jeho 

neutrality ve vztahu k protichůdným 

zájmům. 

(7) Nezávislost soudnictví zejména 

předpokládá, že daný orgán může 

vykonávat své soudní funkce zcela 

samostatně, není hierarchicky vázán ani 

podřízen jinému orgánu a od nikoho 

nepřijímá příkazy či pokyny jakéhokoliv 

původu, čímž je chráněn před vnějšími 

zásahy nebo tlaky, které by mohly narušit 

nezávislost rozhodování jeho členů a 

ovlivnit jejich rozhodnutí. Nezávislost 

soudnictví rovněž předpokládá, že bude 

zachován stejný odstup od všech stran 

řízení a od jejich příslušných zájmů v 

souvislosti s předmětem řízení. Tento 

aspekt vyžaduje objektivitu a neexistenci 

jakéhokoli zájmu na výsledku řízení 

kromě přísného uplatňování zásad 

právního státu. Záruky nezávislosti a 

nestrannosti vyžadují existenci pravidel, 

zejména pokud jde o složení orgánu a 

jmenování, funkční období a důvody pro 

zdržení se hlasování, vyloučení pro 

podjatost a odvolání jeho členů, která 

umožní rozptýlit jakékoli legitimní 

pochybnosti jednotlivců stran 

neovlivnitelnosti uvedeného orgánu ve 

vztahu k vnějším skutečnostem a jeho 

neutrality ve vztahu k protichůdným 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Pozměňovací návrh  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Požadavek na nezávislost rovněž 

ukládá, aby kárný režim těch, jejichž 

úkolem je rozhodovat, poskytoval 

nezbytné záruky, aby se zabránilo 

jakémukoli riziku použití takového režimu 

jakožto systému politické kontroly obsahu 

soudních rozhodnutí. V této souvislosti 

představuje stanovení pravidel – kterými 

jsou především definována jak jednání 

představující kárné přestupky, tak 

konkrétně použitelné sankce, které stanoví 

zásah nezávislého orgánu v souladu s 

postupem, který v plné míře zaručuje 

dodržování práv zakotvených v článcích 

47 a 48 Listiny základních práv Evropské 

unie, zejména práva na obhajobu, a která 

zakotvují možnost napadnout rozhodnutí 

kárných orgánů soudní cestou – soubor 

základních záruk pro účely zachování 

nezávislosti soudní moci. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Pozměňovací návrh  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Monitorování 

 Komise průběžně monitoruje a posuzuje 

správné provádění právních předpisů 

Unie a dodržování zásad právního státu.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Pozměňovací návrh  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. 4 – odst. 1 – písm. a – bod 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) v relevantních případech 

pozastavení nepřímého řízení a namísto 

toho provádění v rámci přímého řízení; 

Or. en 

 

 


