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Pozměňovací návrh 40
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii „Unie je založena na 
hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 
svobody, demokracie, rovnosti, právního 
státu a dodržování lidských práv, včetně 
práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou 
společné členským státům ve společnosti 
vyznačující se pluralismem, nepřípustností 
diskriminace, tolerancí, spravedlností, 
solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 
3 dále rozvádí, že „cílem Unie je 
podporovat mír, své hodnoty a blahobyt 
svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje 
svou bohatou kulturní a jazykovou 
rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj 
evropského kulturního dědictví“. Tyto 
hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v 
právech, svobodách a zásadách 
zakotvených v Listině základních práv 
Evropské unie (dále jen „listina“).

(1) Podle článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii „Unie je založena na 
hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 
svobody, demokracie, rovnosti, právního 
státu a dodržování lidských práv, včetně 
práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou 
společné členským státům ve společnosti 
vyznačující se pluralismem, nepřípustností 
diskriminace, tolerancí, spravedlností, 
solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 
3 rozvádí, že „cílem Unie je podporovat 
mír, své hodnoty a blahobyt svých 
obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje svou 
bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a 
dbá na zachování a rozvoj evropského 
kulturního dědictví“.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii „Unie je založena na 
hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 
svobody, demokracie, rovnosti, právního 
státu a dodržování lidských práv, včetně 
práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou 
společné členským státům ve společnosti 
vyznačující se pluralismem, nepřípustností 
diskriminace, tolerancí, spravedlností, 

(1) Podle článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii „Unie je založena na 
hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 
svobody, demokracie, rovnosti, právního 
státu a dodržování lidských práv, včetně 
práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou 
společné členským státům ve společnosti
vyznačující se pluralismem, nepřípustností 
diskriminace, tolerancí, spravedlností, 
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solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 
3 dále rozvádí, že „cílem Unie je 
podporovat mír, své hodnoty a blahobyt 
svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje 
svou bohatou kulturní a jazykovou 
rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj 
evropského kulturního dědictví“. Tyto 
hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v 
právech, svobodách a zásadách 
zakotvených v Listině základních práv 
Evropské unie (dále jen „listina“).

solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 
3 dále rozvádí, že „cílem Unie je 
podporovat mír, své hodnoty a blahobyt 
svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje 
svou bohatou kulturní a jazykovou 
rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj 
evropského kulturního dědictví“. Tyto 
hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v 
právech, svobodách a zásadách 
zakotvených v Listině základních práv 
Evropské unie (dále jen „listina“) a v 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Proto se v rozpočtu Unie 
vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 
a hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, 
kdy evropské společnosti čelí extremismu, 
radikalismu a rozkolům, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská 
práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, 
demokracii, rovnost a právní stát. Bude to 
mít zásadní a bezprostřední dopad na 
politický, sociální, kulturní a hospodářský 
život v Unii. Jako součást nového fondu 
program Práva a hodnoty spojí dohromady 
program Práva, rovnost a občanství na 
období 2014 až 2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201310a program Evropa pro občany 
zavedený nařízením Rady (EU) č. 
390/201411. Program Spravedlnost (dále 
jen „program“) bude i nadále podporovat 

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Zároveň má-li vzkvétat vnitřní 
trh a mají-li se posílit společné hodnoty 
Unie, jsou nutností řádně fungující 
evropský prostor práva a efektivní, 
nezávislé a kvalitní vnitrostátní právní 
systémy a větší vzájemná důvěra. Proto se 
v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro 
spravedlnost, práva a hodnoty, který bude 
zahrnovat programy Práva a hodnoty a 
Spravedlnost. V době, kdy evropské 
společnosti čelí extremismu, radikalismu a 
rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, 
posilovat a bránit spravedlnost, práva a 
hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské 
důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a 
právní stát a nezávislé a účinné soudnictví. 
Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad 
na politický, sociální, kulturní a 
hospodářský život v Unii a přispěje k 
hmatatelnému zlepšení v každodenním 
životě občanů. Jako součást nového fondu 
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rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312(dále jen „předchozí 
program“).

program Práva a hodnoty spojí dohromady 
program Práva, rovnost a občanství na 
období 2014 až 2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201310 a program Evropa pro občany 
zavedený nařízením Rady (EU) č. 
390/201411. Program Spravedlnost (dále 
jen „program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312 (dále jen „předchozí 
program“).

_________________ _________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Proto se v rozpočtu Unie 
vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Proto se v rozpočtu Unie 
vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 
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a hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, 
kdy evropské společnosti čelí extremismu, 
radikalismu a rozkolům, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská 
práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, 
demokracii, rovnost a právní stát. Bude to 
mít zásadní a bezprostřední dopad na 
politický, sociální, kulturní a hospodářský 
život v Unii. Jako součást nového fondu 
program Práva a hodnoty spojí dohromady 
program Práva, rovnost a občanství na 
období 2014 až 2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201310a program Evropa pro občany 
zavedený nařízením Rady (EU) č. 
390/201411. Program Spravedlnost (dále 
jen „program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312(dále jen „předchozí 
program“).

a hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. Jako 
součást nového fondu program Práva a 
hodnoty spojí dohromady program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 zavedený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1381/201310 a 
program Evropa pro občany zavedený 
nařízením Rady (EU) č. 390/201411. 
Program Spravedlnost (dále jen 
„program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312 (dále jen „předchozí 
program“).

_________________ _________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jean Lambert
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Proto se v rozpočtu Unie 
vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 
a hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, 
kdy evropské společnosti čelí extremismu, 
radikalismu a rozkolům, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská 
práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, 
demokracii, rovnost a právní stát. Bude to 
mít zásadní a bezprostřední dopad na 
politický, sociální, kulturní a hospodářský 
život v Unii. Jako součást nového fondu 
program Práva a hodnoty spojí dohromady 
program Práva, rovnost a občanství na 
období 2014 až 2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201310a program Evropa pro občany 
zavedený nařízením Rady (EU) č. 
390/201411. Program Spravedlnost (dále 
jen „program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312(dále jen „předchozí 
program“).

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále aktivně pěstovány, chráněny, 
důsledně prosazovány Unií a všemi 
členskými státy ve všech jejich politikách
a posilovány a sdíleny mezi občany a 
obyvateli v rámci Unie a stát se 
středobodem evropských společností, 
jelikož zhoršení situace v oblasti těchto 
práv a hodnot v kterémkoli členském státě 
může mít zhoubný vliv na Unii jako 
takovou. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří 
nový Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, 
kdy evropské společnosti čelí extremismu, 
radikalismu a rozkolům, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská 
práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, 
demokracii, rovnost, nediskriminaci a 
právní stát. Bude to mít zásadní a 
bezprostřední dopad na politický, sociální, 
kulturní a hospodářský život v Unii. Jako 
součást nového fondu program Občané,
práva, rovnost a hodnoty spojí dohromady 
program Práva, rovnost a občanství na 
období 2014 až 2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201310 a program Evropa pro občany 
zavedený nařízením Rady (EU) č. 
390/201411. Program Spravedlnost (dále 
jen „program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312 (dále jen „předchozí 
program“).

_________________ _________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).



PE631.964v01-00 8/82 AM\1171598CS.docx

CS

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Proto se v rozpočtu Unie 
vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 
a hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, 
kdy evropské společnosti čelí extremismu, 
radikalismu a rozkolům, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská 
práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, 
demokracii, rovnost a právní stát. Bude to 
mít zásadní a bezprostřední dopad na 
politický, sociální, kulturní a hospodářský 
život v Unii. Jako součást nového fondu 
program Práva a hodnoty spojí dohromady 
program Práva, rovnost a občanství na 
období 2014 až 2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201310a program Evropa pro občany 
zavedený nařízením Rady (EU) č. 
390/201411. Program Spravedlnost (dále 
jen „program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Proto se v rozpočtu Unie 
vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 
a hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, 
kdy evropské společnosti čelí extremismu, 
radikalismu a rozkolům, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská 
práva, včetně práv příslušníků menšin,
úctu k lidské důstojnosti, svobodu, 
demokracii, rovnost, nediskriminaci a 
právní stát. Bude to mít zásadní a 
bezprostřední dopad na politický, sociální, 
kulturní a hospodářský život v Unii. Jako 
součást nového fondu program Práva a 
hodnoty spojí dohromady program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 zavedený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1381/201310 a 
program Evropa pro občany zavedený 
nařízením Rady (EU) č. 390/201411. 
Program Spravedlnost (dále jen 
„program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
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období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312(dále jen „předchozí 
program“).

práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312 (dále jen „předchozí 
program“).

_________________ _________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Proto se v rozpočtu Unie 
vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 
a hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, 
kdy evropské společnosti čelí extremismu, 
radikalismu a rozkolům, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská 
práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, 
demokracii, rovnost a právní stát. Bude to 
mít zásadní a bezprostřední dopad na 

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány, sdíleny 
mezi občany a obyvateli v rámci Unie a 
stát se středobodem evropských 
společností. Proto se v rozpočtu Unie 
vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 
a hodnoty, který bude zahrnovat programy 
Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, 
kdy evropské společnosti čelí extremismu, 
radikalismu a rozkolům, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská a 
základní práva, sociální práva, úctu 
k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, 
rovnost, právní stát, sociální mír a 
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politický, sociální, kulturní a hospodářský 
život v Unii. Jako součást nového fondu 
program Práva a hodnoty spojí dohromady 
program Práva, rovnost a občanství na 
období 2014 až 2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201310a program Evropa pro občany 
zavedený nařízením Rady (EU) č. 
390/201411. Program Spravedlnost (dále 
jen „program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312(dále jen „předchozí 
program“).

stabilitu. Bude to mít zásadní a 
bezprostřední dopad na politický, sociální, 
kulturní a hospodářský život v Unii. Jako 
součást nového fondu program Práva a 
hodnoty spojí dohromady program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 zavedený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1381/201310 a 
program Evropa pro občany zavedený 
nařízením Rady (EU) č. 390/201411. 
Program Spravedlnost (dále jen 
„program“) bude i nadále podporovat 
rozvoj integrovaného evropského prostoru 
práva a přeshraniční spolupráce, v 
návaznosti na program Spravedlnost na 
období 2014–2020 zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1381/201312 (dále jen „předchozí 
program“).

_________________ _________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 
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financování se budou zaměřovat 
přednostně na osoby a subjekty, které 
přispívají k tomu, aby naše společné 
hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 
živoucí a dynamické. Konečným cílem je 
podpořit a zachovat naši právem se řídící, 
spravedlivou, inkluzivní a demokratickou 
společnost. To zahrnuje dynamickou 
občanskou společnost podněcující 
demokratickou, občanskou a 
společenskou účast obyvatel a 
podporování bohaté rozmanitosti evropské 
společnosti, rovněž na základě naší
společné historie a paměti. Článek 11 
Smlouvy o EU dále uvádí, že orgány 
dávají vhodnými způsoby občanům a 
reprezentativním sdružením možnost 
projevovat a veřejně vyměňovat své názory 
na všechny oblasti činnosti Unie.

financování se budou zaměřovat na osoby 
a subjekty, které přispívají k tomu, aby 
naše společné hodnoty, práva a bohatá 
rozmanitost byly živoucí a dynamické. 
Konečným cílem je podpořit a zachovat 
naši právem se řídící, spravedlivou, 
otevřenou, inkluzivní a demokratickou 
společnost prostřednictvím financování 
činností, které podporují dynamickou, 
dobře rozvinutou, odolnou a posílenou
občanskou společnost, a povzbuzovat 
přitom k demokratické, občanské a 
společenské účasti obyvatel a podporovat 
bohatou rozmanitost evropské společnosti, 
založenou na naši společné historii a 
paměti. Článek 11 Smlouvy o EU 
vyžaduje, aby orgány vedly otevřený, 
transparentní a pravidelný dialog s 
občanskou společností a dávaly vhodnými 
způsoby občanům a reprezentativním 
sdružením možnost projevovat a veřejně 
vyměňovat své názory na všechny oblasti 
činnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 
financování se budou zaměřovat 
přednostně na osoby a subjekty, které 
přispívají k tomu, aby naše společné 
hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 
živoucí a dynamické. Konečným cílem je 
podpořit a zachovat naši právem se řídící, 
spravedlivou, inkluzivní a demokratickou 
společnost. To zahrnuje dynamickou 
občanskou společnost podněcující 
demokratickou, občanskou a společenskou 
účast obyvatel a podporování bohaté 
rozmanitosti evropské společnosti, rovněž 
na základě naší společné historie a paměti. 

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 
financování se budou zaměřovat 
přednostně na osoby a subjekty, které 
přispívají k tomu, aby naše společné 
hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 
živoucí a dynamické. Konečným cílem je 
podpořit a zachovat naši právem se řídící, 
spravedlivou, inkluzivní a demokratickou 
společnost. To zahrnuje dynamickou 
občanskou společnost podněcující 
demokratickou, občanskou a společenskou 
účast obyvatel a řádnou aplikaci a 
provádění lidských a základních práv a
podporování bohaté rozmanitosti evropské 
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Článek 11 Smlouvy o EU dále uvádí, že 
orgány dávají vhodnými způsoby občanům 
a reprezentativním sdružením možnost 
projevovat a veřejně vyměňovat své názory 
na všechny oblasti činnosti Unie.

společnosti rovněž na základě naší 
společné historie a paměti. Článek 11 
Smlouvy o EU dále uvádí, že orgány dávají 
vhodnými způsoby občanům a 
reprezentativním sdružením možnost 
projevovat a veřejně vyměňovat své názory 
na všechny oblasti činnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 
financování se budou zaměřovat 
přednostně na osoby a subjekty, které 
přispívají k tomu, aby naše společné 
hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 
živoucí a dynamické. Konečným cílem je 
podpořit a zachovat naši právem se řídící, 
spravedlivou, inkluzivní a demokratickou 
společnost. To zahrnuje dynamickou
občanskou společnost podněcující
demokratickou, občanskou a společenskou 
účast obyvatel a podporování bohaté 
rozmanitosti evropské společnosti, rovněž 
na základě naší společné historie a paměti. 
Článek 11 Smlouvy o EU dále uvádí, že 
orgány dávají vhodnými způsoby občanům
a reprezentativním sdružením možnost 
projevovat a veřejně vyměňovat své názory 
na všechny oblasti činnosti Unie.

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 
financování se budou zaměřovat 
přednostně na osoby a subjekty, které 
přispívají k tomu, aby naše společné 
hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 
živoucí a dynamické. Konečným cílem je 
oživit, podpořit a zachovat naši právem se 
řídící, spravedlivou, inkluzivní a 
demokratickou společnost. To zahrnuje 
silnou občanskou společnost umožňující
demokratickou, občanskou a společenskou 
účast obyvatel a podporování bohaté 
rozmanitosti evropské společnosti, rovněž 
na základě oživení naší společné historie a 
paměti. Článek 11 Smlouvy o EU dále 
uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby 
lidem v Evropě a reprezentativním 
sdružením možnost projevovat a veřejně 
vyměňovat své názory na všechny oblasti 
činnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Komise by měla zajistit pravidelný, 
otevřený a transparentní dialog s příjemci 
programu a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami zřízením skupiny 
pro občanský dialog. Skupina pro 
občanský dialog by měla přispívat 
k výměně zkušeností a osvědčených 
postupů a k diskusi o politickém vývoji v 
oblastech a cílech programu a v 
souvisejících oblastech. Skupina pro 
občanský dialog by měla sestávat 
z organizací, které byly vybrány k získání 
grantu na provozní náklady nebo akce 
v rámci programu, a z dalších organizací 
a zúčastněných stran, které projevily 
zájem o program nebo pracují v této 
oblasti politiky, ale nejsou nezbytně 
programem podporovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Smlouva o fungování Evropské 
unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva při 
respektování základních práv a různých 
právních systémů a tradic členských států. 
Za tímto účelem může Unie přijímat 
opatření k rozvoji justiční spolupráce v 
občanských věcech a justiční spolupráce v 
trestních věcech a podporovat činnosti 
členských států v oblasti předcházení 
trestné činnosti. Při dalším rozvíjení
evropského prostoru práva je třeba zajistit 
dodržování základních práv a obecných 
zásad a hodnot, jako jsou zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů, účinný 
přístup ke spravedlnosti pro všechny, 
právní stát a dobře fungující nezávislý 

(4) Smlouva o fungování Evropské 
unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva při 
respektování základních práv a různých 
právních systémů a tradic členských států. 
Za tímto účelem může Unie přijímat 
opatření k rozvoji justiční spolupráce 
v občanských věcech a justiční spolupráce 
v trestních věcech za současné koordinace 
a spolupráce mezi policejními, soudními a 
dalšími příslušnými orgány a podporovat 
činnosti členských států v oblasti 
předcházení trestné činnosti. Nový 
program Spravedlnost podpoří další 
rozvoj evropského prostoru práva 
založeného na hodnotách Unie, právním 
státu, vzájemném uznávání a důvěře, 
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systém soudnictví. zejména usnadněním přístupu ke 
spravedlnosti a podporováním justiční 
spolupráce v občanských a trestních 
věcech a zvýšením efektivity a nezávislosti 
vnitrostátních systémů soudnictví.

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Smlouva o fungování Evropské 
unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva při 
respektování základních práv a různých 
právních systémů a tradic členských států. 
Za tímto účelem může Unie přijímat 
opatření k rozvoji justiční spolupráce v 
občanských věcech a justiční spolupráce v 
trestních věcech a podporovat činnosti 
členských států v oblasti předcházení 
trestné činnosti. Při dalším rozvíjení 
evropského prostoru práva je třeba zajistit 
dodržování základních práv a obecných 
zásad a hodnot, jako jsou zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů, účinný 
přístup ke spravedlnosti pro všechny, 
právní stát a dobře fungující nezávislý 
systém soudnictví.

(4) Smlouva o fungování Evropské 
unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva při 
respektování základních práv a různých 
právních systémů a tradic členských států. 
Za tímto účelem může Unie přijímat 
opatření k rozvoji justiční spolupráce 
v občanských věcech a justiční spolupráce 
v trestních věcech a podporovat činnosti 
členských států v oblasti předcházení 
trestné činnosti, jako jsou daňové podvody 
a terorismus. Při dalším rozvíjení 
evropského prostoru práva je třeba zajistit 
dodržování základních práv a obecných 
zásad a hodnot, jako jsou zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů, účinný 
přístup ke spravedlnosti pro všechny, 
právo na obhajobu, právní stát a dobře 
fungující nezávislý systém soudnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Smlouva o fungování Evropské (4) Smlouva o fungování Evropské 
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unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva při 
respektování základních práv a různých 
právních systémů a tradic členských států. 
Za tímto účelem může Unie přijímat 
opatření k rozvoji justiční spolupráce v 
občanských věcech a justiční spolupráce v 
trestních věcech a podporovat činnosti 
členských států v oblasti předcházení 
trestné činnosti. Při dalším rozvíjení 
evropského prostoru práva je třeba zajistit 
dodržování základních práv a obecných 
zásad a hodnot, jako jsou zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů, účinný 
přístup ke spravedlnosti pro všechny, 
právní stát a dobře fungující nezávislý 
systém soudnictví.

unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva při 
respektování lidských a základních práv a 
různých právních systémů a tradic 
členských států. Za tímto účelem může
Unie přijímat opatření k rozvoji justiční 
spolupráce v občanských věcech a justiční 
spolupráce v trestních a administrativních
věcech a podporovat činnosti členských 
států v oblasti předcházení trestné činnosti. 
Při dalším rozvíjení evropského prostoru 
práva je třeba zajistit dodržování lidských 
a základních práv a obecných zásad a 
hodnot, jako jsou zákaz diskriminace, 
rovnost žen a mužů, účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny, právní stát a 
dobře fungující nezávislý systém 
soudnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Smlouva o fungování Evropské 
unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva při 
respektování základních práv a různých 
právních systémů a tradic členských států. 
Za tímto účelem může Unie přijímat 
opatření k rozvoji justiční spolupráce v 
občanských věcech a justiční spolupráce v 
trestních věcech a podporovat činnosti 
členských států v oblasti předcházení 
trestné činnosti. Při dalším rozvíjení 
evropského prostoru práva je třeba zajistit 
dodržování základních práv a obecných 
zásad a hodnot, jako jsou zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů, účinný 
přístup ke spravedlnosti pro všechny, 
právní stát a dobře fungující nezávislý 
systém soudnictví.

(4) Smlouva o fungování Evropské 
unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva při 
respektování základních práv a různých 
právních systémů a tradic členských států. 
Za tímto účelem může Unie přijímat 
opatření k rozvoji justiční spolupráce 
v občanských věcech a justiční spolupráce 
v trestních věcech a podporovat činnosti 
členských států v oblasti předcházení 
trestné činnosti. Při dalším rozvíjení 
evropského prostoru práva je třeba zajistit 
dodržování základních práv a obecných 
zásad a hodnot, jako jsou zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů, rovný a
účinný přístup ke spravedlnosti pro 
všechny, právní stát a dobře fungující 
nezávislý systém soudnictví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Smlouva výslovně stanovuje, že 
Unie může přijmout právní akty v zájmu 
sblížení právních předpisů členských 
států. Podle Smlouvy mohou být tyto akty 
přijaty mimo jiné pro oblast vzájemného 
uznávání a prosazování soudních a 
mimosoudních rozhodnutí mezi členskými 
státy; přeshraničního doručování 
soudních a mimosoudních písemností;
kompatibility pravidel mezinárodního 
soukromého práva platných v členských 
státech ohledně kolize norem a soudních 
systémů; spolupráce při pořizování 
důkazů; účinného přístupu ke 
spravedlnosti; odstranění překážek 
řádného fungování občanskoprávních, 
trestních a správních řízení, které může 
zvýšit kompatibilitu vnitrostátních 
soudních postupů; rozvoje alternativního 
řešení sporů a podpory vzdělávání soudců 
a soudních zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Financování by mělo zůstat jedním 
z hlavních nástrojů úspěšného provádění 
ambiciózních cílů stanovených 
Smlouvami. Cílů by mělo být dosaženo 
mimo jiné zavedením flexibilního a 

(5) Financování by mělo v souladu se 
zásadami transparentnosti a účinnosti
zůstat jedním z hlavních nástrojů 
úspěšného provádění ambiciózních cílů 
stanovených Smlouvami. Cílů by mělo být 
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účinného programu Spravedlnost, který by 
usnadňoval plánování a provádění těchto 
cílů.

dosaženo mimo jiné zavedením 
flexibilního a účinného programu 
Spravedlnost, který by usnadňoval 
plánování a provádění těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Jak je uvedeno v judikatuře 
Soudního dvora Evropské unie1a, 
nezávislost soudů představuje esenci 
základního práva na spravedlivý proces a 
základ vzájemné důvěry a vzájemného 
uznávání soudních rozhodnutí.

_________________

1a SDEU, velký senát, 27. února 2018, C-
64/16, Asociação Sindical dos Juízes 
Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117;
SDEU, velký senát, 25. července 2018, C-
216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Přístup ke spravedlnosti by měl 
zejména zahrnovat přístup k soudům, k 
alternativním metodám urovnávání sporů 
a k osobám zastávajícím veřejnou funkci, 
které mají podle zákona povinnost 
poskytovat stranám nezávislé a nestranné 
právní poradenství.
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Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dodržování zásad právního státu je
zásadní pro vysokou úroveň vzájemné 
důvěry v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí, zejména pro účinnou justiční 
spolupráci v občanských a trestních 
věcech, která je založena na vzájemném 
uznávání. Právní stát je jednou ze 
společných hodnot zakotvených v článku 2 
SEU a zásada účinné právní ochrany 
stanovená v čl. 19 odst. 1 SEU a článku 47 
listiny je konkrétním vyjádřením zásad 
právního státu. Prosazováním právního 
státu podporou úsilí o zlepšení nezávislosti, 
kvality a účinnosti vnitrostátních systémů 
soudnictví posiluje vzájemnou důvěru, 
která je nezbytná pro justiční spolupráci v 
občanských a trestních věcech.

(7) Důsledné dodržování a 
prosazování zásad právního státu je 
zásadní pro vysokou úroveň vzájemné 
důvěry v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí, zejména pro účinnou justiční 
spolupráci v občanských a trestních 
věcech, která je založena na vzájemném 
uznávání. Právní stát je jednou ze 
společných hodnot zakotvených v článku 2 
SEU a zásada účinné právní ochrany 
stanovená v čl. 19 odst. 1 SEU a článku 47 
listiny je konkrétním vyjádřením zásad 
právního státu. Prosazováním právního 
státu podporou úsilí o zlepšení nezávislosti, 
kvality a účinnosti vnitrostátních systémů 
soudnictví posiluje vzájemnou důvěru, 
která je nezbytná pro justiční spolupráci v 
občanských a trestních věcech.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dodržování zásad právního státu je 
zásadní pro vysokou úroveň vzájemné 
důvěry v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí, zejména pro účinnou justiční 
spolupráci v občanských a trestních 
věcech, která je založena na vzájemném 
uznávání. Právní stát je jednou ze 
společných hodnot zakotvených v článku 2 

(7) Dodržování zásad právního státu je 
zásadní pro vysokou úroveň vzájemné 
důvěry v oblasti svobody, bezpečnosti a 
spravedlnosti, zejména pro účinnou 
justiční spolupráci v občanských a trestních 
věcech, která je založena na vzájemném 
uznávání. Právní stát je jednou ze 
společných hodnot zakotvených v článku 2 
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SEU a zásada účinné právní ochrany 
stanovená v čl. 19 odst. 1 SEU a článku 47 
listiny je konkrétním vyjádřením zásad 
právního státu. Prosazováním právního 
státu podporou úsilí o zlepšení nezávislosti, 
kvality a účinnosti vnitrostátních systémů 
soudnictví posiluje vzájemnou důvěru, 
která je nezbytná pro justiční spolupráci v 
občanských a trestních věcech.

SEU a zásada účinné právní ochrany 
stanovená v čl. 19 odst. 1 SEU a článku 47 
listiny je konkrétním vyjádřením zásad 
právního státu. Prosazováním právního 
státu podporou úsilí o zlepšení nezávislosti, 
kvality a účinnosti vnitrostátních systémů 
soudnictví posiluje vzájemnou důvěru, 
která je nezbytná pro justiční spolupráci v 
občanských a trestních věcech.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Připomíná, že spravedlnost je 
potvrzením právního státu ve společnosti a 
zajišťuje pro každého právo na 
spravedlivý soudní proces před nezávislým 
a nestranným soudem v souladu s 
ochranou evropských hodnot.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských a 
trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských a 
trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
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tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu. Přispěje k vytvoření evropského 
prostoru práva vytvořením společné právní 
kultury mezi právními odborníky 
členských států. Je zásadní zajistit správné 
a soudržné uplatňování práva v Unii a 
vzájemnou důvěru mezi právními 
odborníky v přeshraničních řízeních. 
Vzdělávací aktivity podporované tímto 
programem by měly být založeny na 
řádném posouzení vzdělávacích potřeb, 
využívat nejmodernější metodiku 
vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce 
spojující právní odborníky z různých 
členských států, sestávat z aktivního učení 
a prvků pro navazování kontaktů a být 
udržitelné.

tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu, a jako nositelům povinností je 
informuje o tom, jak nejlépe sloužit lidem 
v Evropě. Přispěje k vytvoření evropského 
prostoru práva vytvořením společné právní 
kultury mezi právními odborníky 
členských států. Je zásadní zajistit 
nediskriminační, správné a soudržné 
uplatňování práva v Unii a vzájemnou 
důvěru mezi právními odborníky v 
přeshraničních řízeních. Vzdělávací 
aktivity podporované tímto programem by 
měly být založeny na řádném posouzení 
vzdělávacích potřeb, využívat 
nejmodernější metodiku vzdělávání, 
zahrnovat přeshraniční akce spojující 
právní odborníky, včetně těch, kteří 
pracují pro lidskoprávní organizace, z 
různých členských států, sestávat z 
osvětových kampaní, aktivního učení a 
prvků pro navazování kontaktů a být 
udržitelné Osvětové kampaně by měly 
zahrnovat školení o výzvách a 
překážkách, kterým čelí etnické menšiny, 
jako jsou Romové, osoby LGBTI, lidé se 
zdravotním postižením, oběti genderově 
motivovaného násilí a dalších forem 
mezilidského násilí či obchodování s lidmi 
a obětí nenávistných projevů a zločinů z 
nenávisti. Tato školení by se měla 
poskytovat s přímým zapojením obětí a 
organizací, které je zastupují nebo jim 
pomáhají.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Maria Gabriela Zoană

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských a 

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských a 
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trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu. Přispěje k vytvoření evropského 
prostoru práva vytvořením společné právní 
kultury mezi právními odborníky 
členských států. Je zásadní zajistit správné 
a soudržné uplatňování práva v Unii a 
vzájemnou důvěru mezi právními 
odborníky v přeshraničních řízeních. 
Vzdělávací aktivity podporované tímto 
programem by měly být založeny na 
řádném posouzení vzdělávacích potřeb, 
využívat nejmodernější metodiku 
vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce 
spojující právní odborníky z různých 
členských států, sestávat z aktivního učení 
a prvků pro navazování kontaktů a být 
udržitelné.

trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu. Je rovněž velmi důležité zvýšit počet 
pracovních míst v soudní oblasti, aby se 
zajistila efektivnější soudní spolupráce a 
přístup ke spravedlnosti pro každého 
občana Unie. Přispěje k vytvoření 
evropského prostoru práva vytvořením 
společné právní kultury mezi právními 
odborníky členských států. Je zásadní 
zajistit správné a soudržné uplatňování 
práva v Unii a vzájemnou důvěru mezi 
právními odborníky v přeshraničních 
řízeních. Vzdělávací aktivity podporované 
tímto programem by měly být založeny na 
řádném posouzení vzdělávacích potřeb, 
využívat nejmodernější metodiku 
vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce 
spojující právní odborníky z různých 
členských států, sestávat z aktivního učení 
a prvků pro navazování kontaktů a být 
udržitelné.

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských a 
trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu. Přispěje k vytvoření evropského 

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských a 
trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu. Přispěje k vytvoření evropského 
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prostoru práva vytvořením společné právní 
kultury mezi právními odborníky 
členských států. Je zásadní zajistit správné 
a soudržné uplatňování práva v Unii a 
vzájemnou důvěru mezi právními 
odborníky v přeshraničních řízeních. 
Vzdělávací aktivity podporované tímto 
programem by měly být založeny na 
řádném posouzení vzdělávacích potřeb, 
využívat nejmodernější metodiku 
vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce 
spojující právní odborníky z různých 
členských států, sestávat z aktivního učení 
a prvků pro navazování kontaktů a být 
udržitelné.

prostoru práva vytvořením společné právní 
kultury mezi právními odborníky 
členských států. Je zásadní zajistit 
správnou, soudržnou a rychlou 
interpretaci a uplatňování práva v Unii a 
vzájemnou důvěru mezi právními 
odborníky v přeshraničních řízeních. 
Vzdělávací aktivity podporované tímto 
programem by měly být založeny na 
řádném posouzení vzdělávacích potřeb, 
využívat nejmodernější metodiku 
vzdělávání a účinné technologie 
komunikace na dálku, zahrnovat 
přeshraniční akce spojující právní 
odborníky z různých členských států, 
sestávat z aktivního učení a prvků pro 
navazování kontaktů a být udržitelné

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských 
a trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu. Přispěje k vytvoření evropského 
prostoru práva vytvořením společné právní 
kultury mezi právními odborníky 
členských států. Je zásadní zajistit správné 
a soudržné uplatňování práva v Unii a 
vzájemnou důvěru mezi právními 
odborníky v přeshraničních řízeních. 
Vzdělávací aktivity podporované tímto 
programem by měly být založeny na 
řádném posouzení vzdělávacích potřeb, 

8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských, 
trestních a správních věcech založené na 
zásadě vzájemného uznávání rozsudků a 
soudních rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu. Přispěje k vytvoření evropského 
prostoru práva vytvořením společné právní 
kultury mezi právními odborníky 
členských států. Je zásadní zajistit správné 
a soudržné uplatňování práva v Unii a 
vzájemnou důvěru mezi právními 
odborníky v přeshraničních řízeních. 
Vzdělávací aktivity podporované tímto 
programem by měly být založeny na 
řádném posouzení vzdělávacích potřeb, 
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využívat nejmodernější metodiku 
vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce 
spojující právní odborníky z různých 
členských států, sestávat z aktivního učení 
a prvků pro navazování kontaktů a být 
udržitelné.

využívat nejmodernější metodiku 
vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce 
spojující právní odborníky z různých 
členských států, sestávat z aktivního učení 
a prvků pro navazování kontaktů a být 
udržitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských a 
trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního 
státu. Přispěje k vytvoření evropského 
prostoru práva vytvořením společné právní 
kultury mezi právními odborníky 
členských států. Je zásadní zajistit správné 
a soudržné uplatňování práva v Unii a 
vzájemnou důvěru mezi právními 
odborníky v přeshraničních řízeních. 
Vzdělávací aktivity podporované tímto 
programem by měly být založeny na 
řádném posouzení vzdělávacích potřeb, 
využívat nejmodernější metodiku 
vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce 
spojující právní odborníky z různých 
členských států, sestávat z aktivního učení 
a prvků pro navazování kontaktů a být 
udržitelné.

(8) Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 
odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU 
podporuje Unie vzdělávání soudců a 
soudních zaměstnanců jako nástroj pro 
zlepšení justiční spolupráce v občanských a 
trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí. Vzdělávání právních 
odborníků je důležitým nástrojem pro 
prohlubování vzájemného porozumění o 
tom, jak nejlépe implementovat a
dodržovat zásady právního státu. Přispěje k 
vytvoření evropského prostoru práva 
vytvořením společné právní kultury mezi 
právními odborníky členských států. Je 
zásadní zajistit správné a soudržné 
uplatňování práva v Unii a vzájemnou 
důvěru mezi právními odborníky v 
přeshraničních řízeních. Vzdělávací 
aktivity podporované tímto programem by 
měly být založeny na řádném posouzení 
vzdělávacích potřeb, využívat 
nejmodernější metodiku vzdělávání, 
zahrnovat přeshraniční akce spojující 
právní odborníky z různých členských 
států, sestávat z aktivního učení a prvků 
pro navazování kontaktů a být udržitelné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Opakuje, že přiměřené časové 
lhůty v rámci řízení podporují princip 
právní jistoty a jsou klíčem k fungování 
právního státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Na justičním vzdělávání se mohou 
podílet různí aktéři, jako jsou právní, 
justiční a správní orgány členských států, 
akademické instituce, vnitrostátní subjekty 
odpovědné za justiční vzdělávání, 
organizace nebo sítě poskytující vzdělávání 
na evropské úrovni či sítě soudních 
koordinátorů práva Unie. Orgány a 
subjekty sledující cíl obecného evropského 
zájmu v oblasti vzdělávání soudců, jako 
jsou Evropská síť pro justiční vzdělávání, 
Akademie evropského práva (ERA), 
Evropská síť rad pro justici (ENCJ), 
Sdružení státních rad a nejvyšších 
správních soudů Evropské unie (ACA-
Europe), Síť předsedů nejvyšších soudů 
Evropské unie (RPCSJUE) a Evropský 
institut veřejné správy (EIPA), by měly i 
nadále plnit svou úlohu při podpoře 
vzdělávacích programů pro soudce a 
soudní zaměstnance, které mají skutečný 
evropský rozměr, a měla by jim tudíž být 
poskytována přiměřená finanční podpora v 
souladu s postupy a kritérii stanovenými v 
ročních pracovních programech přijatých 
Komisí podle tohoto nařízení.

(9) Na justičním vzdělávání se mohou 
podílet různí aktéři, jako jsou právní, 
justiční a správní orgány členských států, 
akademické instituce, vnitrostátní subjekty 
odpovědné za justiční vzdělávání, 
organizace nebo sítě poskytující vzdělávání 
na evropské úrovni či sítě soudních 
koordinátorů práva Unie, Agentura 
Evropské unie pro základní práva a 
příslušné lidskoprávní organizace a 
nevládní organizace. Orgány a subjekty 
sledující cíl obecného evropského zájmu v 
oblasti vzdělávání soudců, jako jsou 
Evropská síť pro justiční vzdělávání, 
Akademie evropského práva (ERA), 
Evropská síť rad pro justici (ENCJ), 
Sdružení státních rad a nejvyšších 
správních soudů Evropské unie (ACA-
Europe), Síť předsedů nejvyšších soudů 
Evropské unie (RPCSJUE) a Evropský 
institut veřejné správy (EIPA), by měly i 
nadále plnit svou úlohu při podpoře 
vzdělávacích programů pro soudce a 
soudní zaměstnance, které mají skutečný 
evropský rozměr, a měla by jim tudíž být 
poskytována přiměřená finanční podpora v 
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souladu s postupy a kritérii stanovenými v 
ročních pracovních programech přijatých 
Komisí podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Na justičním vzdělávání se mohou 
podílet různí aktéři, jako jsou právní, 
justiční a správní orgány členských států, 
akademické instituce, vnitrostátní subjekty 
odpovědné za justiční vzdělávání, 
organizace nebo sítě poskytující vzdělávání 
na evropské úrovni či sítě soudních 
koordinátorů práva Unie. Orgány a 
subjekty sledující cíl obecného evropského 
zájmu v oblasti vzdělávání soudců, jako 
jsou Evropská síť pro justiční vzdělávání, 
Akademie evropského práva (ERA), 
Evropská síť rad pro justici (ENCJ), 
Sdružení státních rad a nejvyšších 
správních soudů Evropské unie (ACA-
Europe), Síť předsedů nejvyšších soudů 
Evropské unie (RPCSJUE) a Evropský 
institut veřejné správy (EIPA), by měly i 
nadále plnit svou úlohu při podpoře 
vzdělávacích programů pro soudce a 
soudní zaměstnance, které mají skutečný 
evropský rozměr, a měla by jim tudíž být 
poskytována přiměřená finanční podpora v 
souladu s postupy a kritérii stanovenými v 
ročních pracovních programech přijatých 
Komisí podle tohoto nařízení.

(9) Na justičním vzdělávání se mohou 
podílet různí aktéři, jako jsou právní, 
justiční a správní orgány členských států, 
akademické instituce, vnitrostátní subjekty 
odpovědné za justiční vzdělávání, 
organizace nebo sítě poskytující vzdělávání 
na evropské úrovni, zástupci občanské 
společnosti či sítě soudních koordinátorů 
práva Unie. Orgány a subjekty sledující cíl 
obecného evropského zájmu v oblasti 
vzdělávání soudců, jako jsou Evropská síť 
pro justiční vzdělávání, Akademie 
evropského práva (ERA), Evropská síť rad 
pro justici (ENCJ), Sdružení státních rad a 
nejvyšších správních soudů Evropské unie 
(ACA-Europe), Síť předsedů nejvyšších 
soudů Evropské unie (RPCSJUE) a 
Evropský institut veřejné správy (EIPA), 
by měly i nadále plnit svou úlohu při 
podpoře vzdělávacích programů pro 
soudce a soudní zaměstnance, které mají 
skutečný evropský rozměr, a měla by jim 
tudíž být poskytována přiměřená finanční 
podpora v souladu s postupy a kritérii 
stanovenými v ročních pracovních 
programech přijatých Komisí podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Geoffroy Didier, Emil Radev
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vyzývá členské státy, aby více 
investovaly do rozvoje školení v soudní 
oblasti a průběžného vzdělávání soudců, 
jelikož se jedná o základ pro efektivní, 
nezávislý a nestranný soudní systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné 
sbližování právních předpisů, které usnadní 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci a větší 
konvergenci v občanském právu, která 
pomůže odstranit překážky bránící 
řádnému a účinnému fungování soudních 
a mimosoudních řízení, z čehož budou těžit 
všichni účastníci občanskoprávního sporu. 
Konečně za účelem podpory účinného 
prosazování a praktického uplatňování 
práva Unie upravujícího justiční spolupráci 
v občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat členské státy v jejich úsilí o 
zlepšení spolupráce a mechanismů 
vzájemného uznávání soudních rozhodnutí 
a rozsudků a nezbytné sbližování právních 
předpisů, v souladu se zásadami 
subsidiarity, které usnadní spolupráci mezi 
příslušnými orgány, včetně finančních 
zpravodajských jednotek, a soudní ochranu 
práv jednotlivce v občanských a 
obchodních věcech. Program by rovněž 
měl podpořit procesní právní předpisy pro 
přeshraniční věci a případně větší 
konvergenci v občanském právu, která 
podpoří řádné a účinné fungování 
soudních a mimosoudních řízení, z čehož 
budou těžit všichni účastníci 
občanskoprávního sporu. Konečně za 
účelem podpory účinného prosazování a 
praktického uplatňování práva Unie 
upravujícího justiční spolupráci v 
občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné 
sbližování právních předpisů, které usnadní 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci a větší 
konvergenci v občanském právu, která 
pomůže odstranit překážky bránící 
řádnému a účinnému fungování soudních a 
mimosoudních řízení, z čehož budou těžit 
všichni účastníci občanskoprávního sporu. 
Konečně za účelem podpory účinného 
prosazování a praktického uplatňování 
práva Unie upravujícího justiční spolupráci 
v občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

(11) Opatření v rámci programu by měla 
přispívat k větší vzájemné důvěře mezi 
soudními systémy členských států a
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné 
sbližování právních předpisů, které usnadní 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci a větší 
konvergenci v občanském právu, která 
pomůže odstranit překážky bránící 
řádnému a účinnému fungování soudních a 
mimosoudních řízení, z čehož budou těžit 
všichni účastníci občanskoprávního sporu. 
Konečně za účelem podpory 
harmonizovaného a účinného prosazování 
a praktického uplatňování práva Unie 
upravujícího justiční spolupráci v 
občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné 

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné 
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sbližování právních předpisů, které usnadní 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci a větší 
konvergenci v občanském právu, která 
pomůže odstranit překážky bránící 
řádnému a účinnému fungování soudních a 
mimosoudních řízení, z čehož budou těžit 
všichni účastníci občanskoprávního sporu. 
Konečně za účelem podpory účinného 
prosazování a praktického uplatňování 
práva Unie upravujícího justiční spolupráci 
v občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

sbližování právních předpisů, které usnadní 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci, a to i 
pokud jde o mediaci, a větší konvergenci v 
občanském právu, která pomůže odstranit 
překážky bránící řádnému a účinnému 
fungování soudních a mimosoudních 
řízení, z čehož budou těžit všichni účastníci 
občanskoprávního sporu. Konečně za 
účelem podpory účinného prosazování a 
praktického uplatňování práva Unie 
upravujícího justiční spolupráci v 
občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné 
sbližování právních předpisů, které usnadní 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci a větší 
konvergenci v občanském právu, která 
pomůže odstranit překážky bránící 
řádnému a účinnému fungování soudních a 
mimosoudních řízení, z čehož budou těžit 
všichni účastníci občanskoprávního sporu. 
Konečně za účelem podpory účinného 
prosazování a praktického uplatňování 
práva Unie upravujícího justiční spolupráci 

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků, přístup ke 
spravedlnosti a nezbytné sbližování 
právních předpisů, které usnadní spolupráci 
mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci a větší 
konvergenci v občanském právu, která 
pomůže odstranit překážky bránící 
řádnému a účinnému fungování soudních a 
mimosoudních řízení, z čehož budou těžit 
všichni účastníci občanskoprávního sporu. 
Konečně za účelem podpory účinného 
prosazování a praktického uplatňování 
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v občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

práva Unie upravujícího justiční spolupráci 
v občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné 
sbližování právních předpisů, které usnadní 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci a větší 
konvergenci v občanském právu, která 
pomůže odstranit překážky bránící 
řádnému a účinnému fungování soudních a 
mimosoudních řízení, z čehož budou těžit 
všichni účastníci občanskoprávního sporu. 
Konečně za účelem podpory účinného 
prosazování a praktického uplatňování 
práva Unie upravujícího justiční spolupráci 
v občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

(11) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat posílené vzájemné uznávání 
soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné 
sbližování právních předpisů, které usnadní 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně 
finančních zpravodajských jednotek, a 
soudní ochranu práv jednotlivce v 
občanských a obchodních věcech. Program 
by rovněž měl podpořit procesní právní 
předpisy pro přeshraniční věci a větší 
konvergenci zejména v občanském právu, 
která pomůže odstranit překážky bránící 
řádnému a účinnému fungování soudních a 
mimosoudních řízení, z čehož budou těžit 
všichni účastníci občanskoprávního sporu. 
Konečně za účelem podpory účinného 
prosazování a praktického uplatňování 
práva Unie upravujícího justiční spolupráci 
v občanských věcech by měl program 
podporovat fungování Evropské soudní sítě 
pro občanské a obchodní věci vytvořené 
rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podle čl. 3 odst. 3 SEU, článku 24 
listiny a Úmluvy OSN o právech dítěte z 
roku 1989 by měl program podporovat 
ochranu práv dítěte a začlenit prosazování 
práv dítěte při provádění všech jeho 
opatření.

(12) Podle čl. 3 odst. 3 SEU, článku 24 
listiny a Úmluvy OSN o právech dítěte z 
roku 1989 by měl program podporovat 
ochranu práv dítěte a začlenit prosazování 
práv dítěte při provádění všech jeho 
opatření. Za tímto účelem by měla být 
věnována zvláštní pozornost opařením na 
ochranu práv dětí v občanském a trestním 
právu, včetně ochrany dětí doprovázející 
rodiče ve vazbě a dětí, jejichž rodiče jsou 
ve vězení. Je třeba se věnovat i dostatečné 
podpoře vzdělávání zaměřeného na řádné 
provádění směrnice (EU) 2016/800 o 
procesních zárukách pro děti, které jsou 
podezřelými nebo obviněnými osobami 
v trestním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Maria Gabriela Zoană

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podle čl. 3 odst. 3 SEU, článku 24 
listiny a Úmluvy OSN o právech dítěte z 
roku 1989 by měl program podporovat 
ochranu práv dítěte a začlenit prosazování 
práv dítěte při provádění všech jeho 
opatření.

(12) Podle čl. 3 odst. 3 SEU, článku 24 
listiny a Úmluvy OSN o právech dítěte z 
roku 1989 by měl program podporovat 
ochranu práv dítěte a začlenit prosazování 
práv dítěte při provádění všech jeho 
opatření. OSN by měla v každém členském 
státě pořádat více informačních kampaní.

Or. ro

Pozměňovací návrh 78
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12a) Na základě směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000,
kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ, by měl program 
podporovat ochranu příslušníků rasových 
nebo etnických menšin, jako jsou 
Romové, a začlenit prosazování jejich 
práv do provádění všech svých akcí, 
zejména prostřednictvím posílení 
protidiskriminačních opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Program na období 2014–2020 
umožňoval vzdělávací aktivity o právu 
Unie, zejména o působnosti a uplatňování 
listiny zacílené na členy justičních orgánů 
a jiné právníky. Ve svých závěrech ze dne 
12. října 2017 o uplatňování listiny v roce 
2016 Rada připomněla, že je důležité 
zvyšovat povědomí o uplatňování listiny na 
úrovni členských států i na úrovni Unie, a 
to i mezi tvůrci politik, právními odborníky 
z praxe a samotnými nositeli těchto práv. 
Pro začleňování základních práv 
konzistentním způsobem je proto nutné 
rozšířit finanční podporu na činnosti 
věnované zvyšování povědomí pro jiné 
orgány veřejné moci, než jsou justiční 
orgány a právníci.

(13) Program na období 2014–2020 
umožňoval vzdělávací aktivity o právu 
Unie, zejména o působnosti a uplatňování 
listiny zacílené na členy justičních orgánů 
a jiné právníky. Ve svých závěrech ze dne 
12. října 2017 o uplatňování listiny v roce 
2016 Rada připomněla, že je důležité 
zvyšovat povědomí o uplatňování listiny na 
úrovni členských států i na úrovni Unie, a 
to i mezi tvůrci politik, právními odborníky 
z praxe a samotnými nositeli těchto práv. 
Pro začleňování základních práv 
konzistentním způsobem je proto nutné 
rozšířit finanční podporu na činnosti 
věnované zvyšování povědomí pro jiné 
orgány veřejné moci, než jsou justiční 
orgány a právníci, a také pro nevládní 
organizace, které se tímto úkolem 
zabývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podle článku 67 SFEU má Unie 
tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva 
při respektování základních práv, pro nějž 
je zásadní přístup ke spravedlnosti. Za 
účelem usnadnění účinného přístupu ke 
spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou 
důvěru, která je nezbytná pro řádné 
fungování prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva, je nutné rozšířit finanční podporu na 
činnosti jiných orgánů, než jsou justiční 
orgány a právníci, jakož i na organizace 
občanské společnosti, které přispívají k 
těmto cílům.

(14) Podle článku 67 SFEU má Unie 
tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva 
při respektování základních práv, pro nějž 
je zásadní přístup ke spravedlnosti. Za 
účelem usnadnění účinného přístupu ke 
spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou 
důvěru, která je nezbytná pro řádné 
fungování prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva, je nutné rozšířit finanční podporu na 
činnosti jiných orgánů, než jsou justiční 
orgány a právníci, jakož i na organizace 
občanské společnosti, které přispívají k 
těmto cílům. Podporu je třeba směřovat 
především na aktivity, které umožňují 
účinný a rovný přístup ke spravedlnosti 
lidem v ohrožení, jmenovitě ženám, dětem, 
osobám se zdravotním postižením, osobám 
LGBTI a migrantům bez ohledu na jejich 
pobytový status.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podle článku 67 SFEU má Unie 
tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva 
při respektování základních práv, pro nějž 
je zásadní přístup ke spravedlnosti. Za 
účelem usnadnění účinného přístupu ke 
spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou 
důvěru, která je nezbytná pro řádné 
fungování prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva, je nutné rozšířit finanční podporu na 
činnosti jiných orgánů, než jsou justiční 
orgány a právníci, jakož i na organizace 
občanské společnosti, které přispívají k 
těmto cílům.

(14) Podle článku 67 SFEU má Unie 
tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva 
při respektování základních práv, pro nějž 
je zásadní přístup ke spravedlnosti. Za 
účelem usnadnění účinného přístupu ke 
spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou 
důvěru, která je nezbytná pro řádné 
fungování prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva, je nutné rozšířit finanční podporu na 
činnosti jiných orgánů, než jsou justiční 
orgány a právníci, jakož i na organizace 
občanské společnosti, které přispívají k 
těmto cílům. Mezi orgány a subjekty, které 
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mají přístup k programu, by měly být 
celostátní, regionální a místní orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podle článku 67 SFEU má Unie 
tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva 
při respektování základních práv, pro nějž 
je zásadní přístup ke spravedlnosti. Za 
účelem usnadnění účinného přístupu ke 
spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou 
důvěru, která je nezbytná pro řádné 
fungování prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva, je nutné rozšířit finanční podporu na 
činnosti jiných orgánů, než jsou justiční 
orgány a právníci, jakož i na organizace 
občanské společnosti, které přispívají k 
těmto cílům.

(14) Podle článku 67 SFEU má Unie 
tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva 
při respektování základních práv, pro nějž 
je zásadní přístup ke spravedlnosti, a to pro 
každého občana, bez ohledu na jeho státní 
příslušnost, pohlaví či náboženství. Za 
účelem usnadnění účinného přístupu ke 
spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou 
důvěru, která je nezbytná pro řádné 
fungování prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva, je nutné rozšířit finanční podporu na 
činnosti jiných orgánů, než jsou justiční 
orgány a právníci, jakož i na organizace 
občanské společnosti, které přispívají k 
těmto cílům.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podle článku 67 SFEU má Unie 
tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva 
při respektování základních práv, pro nějž 
je zásadní přístup ke spravedlnosti. Za 
účelem usnadnění účinného přístupu ke 
spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou 
důvěru, která je nezbytná pro řádné 
fungování prostoru svobody, bezpečnosti a 

(14) Podle článku 67 SFEU má Unie 
tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva 
při respektování základních práv, pro nějž 
je zásadní rovný přístup ke spravedlnosti. 
Za účelem usnadnění účinného a rovného
přístupu ke spravedlnosti a s cílem 
podpořit vzájemnou důvěru, která je 
nezbytná pro řádné fungování prostoru 
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práva, je nutné rozšířit finanční podporu na 
činnosti jiných orgánů, než jsou justiční 
orgány a právníci, jakož i na organizace 
občanské společnosti, které přispívají k 
těmto cílům.

svobody, bezpečnosti a práva, je nutné 
rozšířit finanční podporu na činnosti jiných 
orgánů, než jsou justiční orgány a právníci, 
jakož i na organizace občanské společnosti, 
které přispívají k těmto cílům.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podle článků 8 a 10 SFEU by měl 
tento program ve všech svých činnostech 
podporovat zohlednění rovnosti žen a 
mužů a cílů v oblasti zákazu diskriminace.

(15) Podle článků 8 a 10 SFEU by měl 
tento program ve všech svých činnostech 
podporovat začleňování genderového 
hlediska a cílů v oblasti zákazu 
diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Opatření, na něž se vztahuje toto 
nařízení, by měla přispívat k vytvoření 
evropského prostoru práva, zdokonalení
přeshraniční spolupráce a vytváření sítí a 
dosažení správného, soudržného a 
jednotného uplatňování práva Unie. 
Financované činnosti by rovněž měly 
přispět ke společnému chápání hodnot 
Unie, právního státu, lepší znalosti práva a 
politik Unie, sdílení poznatků a 
osvědčených postupů při používání 
nástrojů justiční spolupráce ze strany všech 
dotčených zúčastněných stran, jakož i k 
rozšíření interoperabilních digitálních 

(16) Opatření, na něž se vztahuje toto 
nařízení, by měla přispívat k vytvoření 
evropského prostoru práva, podpoře 
efektivity soudního systému, prohloubení
přeshraniční spolupráce a vytváření sítí, 
posílení vzájemné důvěry mezi soudci z 
jednotlivých členských států a dosažení 
správného, soudržného, konsistentního a 
rychlého uplatňování práva Unie. 
Financované činnosti by rovněž měly 
přispět ke společnému chápání hodnot 
Unie, právního státu, lepší znalosti práva a 
politik Unie, sdílení poznatků a 
osvědčených postupů při používání 



AM\1171598CS.docx 35/82 PE631.964v01-00

CS

řešení umožňujících hladkou a účinnou 
přeshraniční spolupráci a měly by 
poskytovat stabilní analytický základ pro 
podporu a rozvoj, vymáhání a řádné 
provádění práva a politik Unie. Intervence 
Unie umožní, aby tato opatření byla 
prováděna jednotně v rámci celé Unie a 
aby přinášela úspory z rozsahu. Kromě 
toho může Unie lépe než členské státy 
reagovat na přeshraniční situace a může 
poskytnout evropskou platformu pro 
vzájemné čerpání zkušeností.

nástrojů justiční spolupráce ze strany všech 
dotčených zúčastněných stran, jakož i k 
rozšíření interoperabilních digitálních 
řešení umožňujících hladkou a účinnou 
přeshraniční spolupráci a měly by 
poskytovat stabilní analytický základ pro 
podporu a rozvoj, výklad, vymáhání a 
řádné provádění práva a politik Unie. 
Intervence Unie umožní, aby tato opatření 
byla prováděna jednotně v rámci celé Unie 
a aby přinášela úspory z rozsahu. Kromě 
toho může Unie lépe než členské státy 
reagovat na přeshraniční situace a může 
poskytnout evropskou platformu pro 
vzájemné čerpání zkušeností. Nařízení je v 
souladu se zásadou proporcionality, 
protože se omezuje na míru nezbytně 
nutnou k dosažení uvedeného cíle na 
evropské úrovni.

Or. ro

Pozměňovací návrh 86
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Opatření, na něž se vztahuje toto 
nařízení, by měla přispívat k vytvoření 
evropského prostoru práva, zdokonalení 
přeshraniční spolupráce a vytváření sítí a 
dosažení správného, soudržného a 
jednotného uplatňování práva Unie. 
Financované činnosti by rovněž měly 
přispět ke společnému chápání hodnot 
Unie, právního státu, lepší znalosti práva a 
politik Unie, sdílení poznatků a 
osvědčených postupů při používání 
nástrojů justiční spolupráce ze strany všech 
dotčených zúčastněných stran, jakož i k 
rozšíření interoperabilních digitálních 
řešení umožňujících hladkou a účinnou 
přeshraniční spolupráci a měly by 
poskytovat stabilní analytický základ pro 
podporu a rozvoj, vymáhání a řádné 
provádění práva a politik Unie. Intervence 

(16) Opatření, na něž se vztahuje toto 
nařízení, by měla přispívat k vytvoření 
evropského prostoru práva, zdokonalení 
přeshraniční spolupráce a vytváření sítí, a 
to i se třetími zeměmi, a dosažení 
správného, soudržného a jednotného 
uplatňování práva Unie. Financované 
činnosti by rovněž měly přispět ke 
společnému chápání hodnot Unie, právního 
státu, lepší znalosti práva a politik Unie, 
sdílení poznatků a osvědčených postupů při 
používání nástrojů justiční spolupráce ze 
strany všech dotčených zúčastněných stran, 
jakož i k rozšíření interoperabilních 
digitálních řešení umožňujících hladkou a 
účinnou přeshraniční spolupráci a měly by 
poskytovat stabilní analytický základ pro 
podporu a rozvoj, vymáhání a řádné 
provádění práva a politik Unie. Intervence 
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Unie umožní, aby tato opatření byla 
prováděna jednotně v rámci celé Unie a 
aby přinášela úspory z rozsahu. Kromě 
toho může Unie lépe než členské státy 
reagovat na přeshraniční situace a může 
poskytnout evropskou platformu pro 
vzájemné čerpání zkušeností.

Unie umožní, aby tato opatření byla 
prováděna jednotně v rámci celé Unie 
a aby přinášela úspory z rozsahu. Kromě 
toho může Unie lépe než členské státy 
reagovat na přeshraniční situace a může 
poskytnout evropskou platformu pro 
vzájemné čerpání zkušeností.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Opatření, na něž se vztahuje toto 
nařízení, by měla přispívat k vytvoření 
evropského prostoru práva, zdokonalení 
přeshraniční spolupráce a vytváření sítí a 
dosažení správného, soudržného a 
jednotného uplatňování práva Unie. 
Financované činnosti by rovněž měly 
přispět ke společnému chápání hodnot 
Unie, právního státu, lepší znalosti práva a 
politik Unie, sdílení poznatků a 
osvědčených postupů při používání 
nástrojů justiční spolupráce ze strany všech 
dotčených zúčastněných stran, jakož i k 
rozšíření interoperabilních digitálních 
řešení umožňujících hladkou a účinnou 
přeshraniční spolupráci a měly by 
poskytovat stabilní analytický základ pro 
podporu a rozvoj, vymáhání a řádné 
provádění práva a politik Unie. Intervence 
Unie umožní, aby tato opatření byla 
prováděna jednotně v rámci celé Unie a 
aby přinášela úspory z rozsahu. Kromě 
toho může Unie lépe než členské státy 
reagovat na přeshraniční situace a může 
poskytnout evropskou platformu pro 
vzájemné čerpání zkušeností.

(16) Opatření, na něž se vztahuje toto 
nařízení, by měla přispívat k prosazování 
spravedlivé a kooperativní justice, 
zdokonalení přeshraniční spolupráce a 
mechanismů pro vytváření sítí a dosažení 
správného, soudržného a jednotného 
uplatňování práva Unie. Financované 
činnosti by rovněž měly přispět ke 
společnému chápání právního státu, lepší 
znalosti práva a politik Unie, sdílení 
poznatků a osvědčených postupů při 
používání nástrojů justiční spolupráce ze 
strany všech dotčených zúčastněných stran, 
jakož i k rozšíření interoperabilních 
digitálních řešení umožňujících hladkou a 
účinnou přeshraniční spolupráci a měly by 
poskytovat stabilní analytický základ pro 
podporu a rozvoj, vymáhání a řádné 
provádění práva a politik Unie. Intervence 
Unie umožní, aby tato opatření byla 
prováděna jednotně v rámci celé Unie 
a aby přispívala k úsporám z rozsahu. V 
rámci programu lze rovněž zřídit fórum 
pro vzájemné čerpání zkušeností a sdílení 
osvědčených postupů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Jak bylo zdůrazněno ve zprávě 
Evropského parlamentu o Srovnávacím 
přehledu Evropské komise v oblasti 
soudnictví 2017, přetrvávají mezi soudci a 
soudními zaměstnanci členských států 
významné nerovnosti v zastoupení žen a 
mužů, a to zejména (nikoli však pouze) v 
následujícím: poměr mezi soudci a 
soudkyněmi na vysokých úrovních 
soudnictví, transparentnost při jmenování 
soudců, vyváženost pracovních a 
nepracovních povinností a existence 
mentorování. Program by měl proto 
podporovat školení zaměřená na tyto 
nerovnosti. Tyto aktivity mohou být 
například uzpůsobeny potřebám žen v 
řadách soudců a soudních zaměstnanců 
členských států nebo se v příslušných 
případech zaměřovat na pracovnice i 
pracovníky soudů s cílem zvýšit povědomí 
o problematice mezi všemi zaměstnanci.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise by měla zajistit celkový 
soulad, doplňkovost a součinnost s prací 
institucí a jiných subjektů Unie, jako je 
Eurojust, eu-LISA a Úřad evropského 
veřejného žalobce a měla by zhodnotit 
práci dalších vnitrostátních a 
mezinárodních aktérů v oblastech, na něž 
se program vztahuje.

(17) Komise by měla zajistit celkový 
soulad, doplňkovost a součinnost s prací 
institucí a jiných subjektů Unie, jako je 
Eurojust, eu-LISA a Úřad evropského 
veřejného žalobce a měla by zhodnotit 
práci dalších vnitrostátních a 
mezinárodních aktérů v oblastech, na něž 
se program vztahuje, a v případě nutnosti 
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doporučit zlepšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise by měla zajistit celkový 
soulad, doplňkovost a součinnost s prací 
institucí a jiných subjektů Unie, jako je 
Eurojust, eu-LISA a Úřad evropského 
veřejného žalobce a měla by zhodnotit 
práci dalších vnitrostátních a 
mezinárodních aktérů v oblastech, na něž 
se program vztahuje.

(17) Komise by měla zajistit celkový 
soulad, doplňkovost a součinnost s prací 
institucí a jiných subjektů Unie, jako je 
Eurojust, eu-LISA, EMCDDA, OLAF a 
Úřad evropského veřejného žalobce a měla 
by zhodnotit práci dalších vnitrostátních a 
mezinárodních aktérů v oblastech, na něž 
se program vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise by měla zajistit celkový 
soulad, doplňkovost a součinnost s prací 
institucí a jiných subjektů Unie, jako je 
Eurojust, eu-LISA a Úřad evropského 
veřejného žalobce a měla by zhodnotit 
práci dalších vnitrostátních a 
mezinárodních aktérů v oblastech, na něž 
se program vztahuje.

(17) Komise by měla zajistit celkový 
soulad, doplňkovost a součinnost s prací 
institucí a jiných subjektů Unie, jako je 
Eurojust, FRA, eu-LISA a Úřad 
evropského veřejného žalobce a měla by 
zhodnotit práci dalších vnitrostátních a 
mezinárodních aktérů v oblastech, na něž 
se program vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Soraya Post
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné zajistit evropskou 
přidanou hodnotu všech opatření a činností 
prováděných v rámci programu, jejich 
doplňkovost s činnostmi členských států a 
jejich soulad s ostatními činnostmi Unie. 
Aby se zajistilo účinné přidělování 
finančních prostředků ze souhrnného 
rozpočtu Unie, je zapotřebí dodržovat 
celkový soulad, doplňkovost a součinnost 
mezi finančními programy, které podporují 
vzájemně související oblasti politiky, a to 
zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, 
práva a hodnoty – a tudíž s programem 
Práva a hodnoty – a mezi programem a 
programem pro jednotný trh, správou 
hranic a bezpečností, zejména Azylovým, 
migračním a integračním fondem (AMIF) a 
Fondem pro vnitřní bezpečnost, 
strategickou infrastrukturou a zejména 
programem Digitální Evropa, programem 
Erasmus+, rámcovým programem pro 
výzkum a inovace a nástrojem předvstupní 
pomoci a nařízením LIFE13.

(18) Je nezbytné zajistit evropskou 
přidanou hodnotu všech opatření a činností 
prováděných v rámci programu, jejich 
doplňkovost s činnostmi členských států a 
jejich soulad s ostatními činnostmi Unie. 
Aby se zajistilo účinné přidělování 
finančních prostředků ze souhrnného 
rozpočtu Unie, je zapotřebí dodržovat 
celkový soulad, doplňkovost a součinnost 
mezi finančními programy, které podporují 
vzájemně související oblasti politiky, a to 
zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, 
práva a hodnoty – a tudíž s programem 
Práva a hodnoty – a mezi programem a 
programem pro jednotný trh, správou 
hranic a bezpečností, zejména Azylovým, 
migračním a integračním fondem (AMIF) a 
Fondem pro vnitřní bezpečnost, 
strategickou infrastrukturou a zejména 
programem Digitální Evropa, Evropským 
sociálním fondem+, programem 
Erasmus+, rámcovým programem pro 
výzkum a inovace a nástrojem předvstupní 
pomoci a nařízením LIFE13.

_________________ _________________

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o zřízení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o 
zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Text s 
významem pro EHP)

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o zřízení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o 
zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Text s 
významem pro EHP)

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Měly by být dále upřesněny 
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mechanismy zajišťující vazbu mezi 
politikami financování Unie a hodnotami 
Unie, přičemž Komise bude mít možnost 
předložit Radě návrh na převedení 
prostředků přidělených členskému státu v 
rámci sdíleného řízení na program, pokud 
se na tento členský stát vztahují postupy 
týkající se hodnot Unie. Komplexní 
mechanismus Unie v oblasti demokracie, 
právního státu a základních práv by měl 
zaručit pravidelný a rovnocenný přezkum 
všech členských států a poskytovat 
nezbytné informace pro aktivaci opatření 
týkajících se obecných nedostatků v 
oblasti hodnot Unie v členských státech.
Aby se zajistilo jednotné provádění, a s 
ohledem na význam finančních dopadů 
zaváděných opatření, by měly být svěřeny 
prováděcí pravomoci Radě, která by měla 
jednat na základě návrhu Komise. Aby se 
usnadnilo přijímání rozhodnutí, která 
jsou nezbytná k zajištění účinných 
opatření, mělo by být použito obrácené 
hlasování kvalifikovanou většinou.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na tento program se vztahuje 
nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční 
nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví 
pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně 
pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání 
veřejných zakázek, nepřímého plnění, ,
finančních nástrojů a rozpočtových záruk.

(20) Na tento program se vztahuje 
nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční 
nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví 
pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně 
pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání 
veřejných zakázek, nepřímého plnění, 
finančních nástrojů a rozpočtových záruk, 
a vyžaduje plnou transparentnost 
využívání zdrojů, řádné finanční řízení a 
obezřetné využívání zdrojů. V rámci 
provádění tohoto programu by měla být 
převedena do praxe a dále posílena 
zejména pravidla týkající se možnosti 
financování místních, regionálních, 
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celostátních a nadnárodních organizací 
občanské společnosti prostřednictvím 
víceletých grantů na provozní náklady, 
grantů přidělovaných na kaskádovém 
principu, ustanovení zajišťujících rychlé 
a pružné postupy pro udělování grantů, 
jako je dvoustupňový postup podávání 
žádostí a uživatelsky vstřícné žádosti a 
podávání zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Jean Lambert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Druhy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by se měly 
vybírat na základě toho, nakolik jsou 
schopny dosáhnout specifických cílů 
opatření a přinést výsledky, přičemž se 
přihlíží zejména k nákladům na kontrolní 
opatření, administrativní zátěži a 
očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to 
zahrnovat zvážení použití jednorázových 
částek, paušální sazeb a jednotkových 
nákladů, jakož i financování 
nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v 
čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(21) Druhy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by se měly 
vybírat na základě toho, nakolik jsou 
schopny dosáhnout specifických cílů 
opatření a přinést výsledky, přičemž se 
přihlíží zejména k nákladům na kontrolní 
opatření, administrativní zátěži, velikosti a 
kapacitě příslušných zúčastněných stran a 
cílových příjemců a očekávanému riziku 
nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení
použití jednorázových částek, paušálních
sazeb, jednotkových nákladů a grantů 
přidělovaných na kaskádovém principu, 
jakož i kritéria spolufinancování, která 
zohledňují činnost dobrovolníků a
financování nesouvisejícího s náklady, jak 
je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie v 
rámci spolupráce zavedené podle Dohody 
o EHP, která stanoví provádění programů 
na základě rozhodnutí přijatého podle 
uvedené dohody. Třetí země se mohou 
programu rovněž zúčastnit na základě 
jiných právních nástrojů. Toto nařízení by 
mělo obsahovat zvláštní ustanovení za 
účelem udělení nezbytných práv a přístupu 
příslušné schvalující osobě, Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), 
Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly 
komplexně vykonávat své pravomoci.

(23) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie v 
rámci spolupráce zavedené podle Dohody 
o EHP, která stanoví provádění programů 
na základě rozhodnutí přijatého podle 
uvedené dohody. Přistupující země, 
kandidátské země a potenciální 
kandidátské země se mohou také 
programu účasnit v souladu s obecnými 
zásadami a obecnými podmínkami pro 
účast těchto zemí v programech Unie 
stanovených v příslušných rámcových 
dohodách a rozhodnutích Rady přidružení 
nebo obdobných dohodách a v souladu se 
zvláštními podmínkami stanovenými 
v dohodách mezi Unií a těmito zeměmi.
Třetí země se mohou programu rovněž 
zúčastnit na základě jiných právních 
nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat 
zvláštní ustanovení za účelem udělení 
nezbytných práv a přístupu příslušné 
schvalující osobě, Evropskému úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF), Evropskému 
účetnímu dvoru, aby mohly komplexně 
vykonávat své pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie v 
rámci spolupráce zavedené podle Dohody 
o EHP, která stanoví provádění programů 
na základě rozhodnutí přijatého podle 
uvedené dohody. Třetí země se mohou 
programu rovněž zúčastnit na základě 
jiných právních nástrojů. Toto nařízení by 
mělo obsahovat zvláštní ustanovení za 

(23) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie v 
rámci spolupráce zavedené podle Dohody 
o EHP, která stanoví provádění programů 
na základě rozhodnutí přijatého podle 
uvedené dohody. Třetí země se mohou 
programu rovněž zúčastnit na základě 
jiných právních nástrojů. Prioritu ohledně 
účasti na programech Unie v příslušném 
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účelem udělení nezbytných práv a přístupu 
příslušné schvalující osobě, Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), 
Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly 
komplexně vykonávat své pravomoci.

rámci by měly mít členské státy. Toto 
nařízení by mělo obsahovat zvláštní 
ustanovení za účelem udělení nezbytných 
práv a přístupu příslušné schvalující osobě, 
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), Evropskému účetnímu dvoru, aby 
mohly komplexně vykonávat své 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Třetí země, které jsou členy
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie v 
rámci spolupráce zavedené podle Dohody 
o EHP, která stanoví provádění programů 
na základě rozhodnutí přijatého podle 
uvedené dohody. Třetí země se mohou 
programu rovněž zúčastnit na základě 
jiných právních nástrojů. Toto nařízení by 
mělo obsahovat zvláštní ustanovení za 
účelem udělení nezbytných práv a přístupu 
příslušné schvalující osobě, Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), 
Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly 
komplexně vykonávat své pravomoci.

(23) Členi Evropského hospodářského 
prostoru (EHP) se mohou účastnit 
programů Unie v rámci spolupráce 
zavedené podle Dohody o EHP, která 
stanoví provádění programů na základě 
rozhodnutí přijatého podle uvedené 
dohody. Toto nařízení by mělo obsahovat 
zvláštní ustanovení za účelem udělení 
nezbytných práv a přístupu příslušné 
schvalující osobě, Evropskému úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF), Evropskému 
účetnímu dvoru, aby mohly komplexně 
vykonávat své pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Soraya Post

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V závislosti na svém významu a 
relevanci by měl tento program přispívat 
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k plnění závazků Unie a jejích členských 
států, pokud jde o plnění cílů udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Podle odstavců 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 existuje potřeba hodnotit tento 
program na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
omezit nadměrnou regulaci a 
administrativní zátěž, a to zejména pro 
členské státy. Tyto požadavky mohou 
případně zahrnovat měřitelné ukazatele 
jako základ pro hodnocení praktických 
účinků programu.

(27) Podle odstavců 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit 
tento program na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
omezit nadměrnou regulaci a 
administrativní zátěž pro příjemce a 
dotčené země. Tyto požadavky mohou 
případně zahrnovat měřitelné ukazatele 
jako základ pro hodnocení praktických 
účinků programu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 101
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 
2021–2027, formy financování z 
prostředků Unie a pravidla pro poskytování 
tohoto financování.

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 
1. ledna 2021 - 31. prosince 2027, formy 
financování z prostředků Unie a pravidla 
pro poskytování tohoto financování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „soudci a soudními zaměstnanci“ se 
rozumí soudci, státní zástupci a soudní 
úředníci, jakož i jiní právní odborníci 
spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti, 
notáři, soudní vykonavatelé nebo 
exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a 
soudní tlumočníci a překladatelé, soudní 
znalci, vězeňský personál a probační 
úředníci.

1. „soudci a soudními zaměstnanci“ se 
rozumí soudci, státní zástupci a soudní 
úředníci, jakož i jiní právní odborníci 
spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti, 
právní odborníci občanských organizací,
notáři, soudní vykonavatelé nebo 
exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a 
soudní tlumočníci a překladatelé, soudní 
znalci, vězeňský personál a probační 
úředníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „soudci a soudními zaměstnanci“ se 
rozumí soudci, státní zástupci a soudní 
úředníci, jakož i jiní právní odborníci 
spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti, 
notáři, soudní vykonavatelé nebo 
exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a 
soudní tlumočníci a překladatelé, soudní 
znalci, vězeňský personál a probační 
úředníci.

1. „soudci a soudními zaměstnanci“ se 
rozumí soudci, státní zástupci a soudní 
úředníci, jakož i jiní právní odborníci 
spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti, 
právní odborníci pracující pro organizace 
občanské společnosti, notáři, soudní 
vykonavatelé nebo exekutoři, insolvenční 
správci, mediátoři a soudní tlumočníci a 
překladatelé, soudní znalci, vězeňský 
personál a probační úředníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „soudci a soudními zaměstnanci“ se 
rozumí soudci, státní zástupci a soudní 
úředníci, jakož i jiní právní odborníci 
spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti, 
notáři, soudní vykonavatelé nebo 
exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a 
soudní tlumočníci a překladatelé, soudní 
znalci, vězeňský personál a probační 
úředníci.

1. „soudci a soudními zaměstnanci“ se 
rozumí soudci, státní zástupci a soudní 
úředníci, jakož i jiní právní odborníci 
spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti, 
notáři, soudní vykonavatelé nebo 
exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a 
soudní tlumočníci a překladatelé, soudní 
znalci, zaměstnanci katastru nemovitostí,
vězeňský personál a probační úředníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „soudci a soudními zaměstnanci“ se 
rozumí soudci, státní zástupci a soudní 
úředníci, jakož i jiní právní odborníci 
spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti, 
notáři, soudní vykonavatelé nebo 
exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a 
soudní tlumočníci a překladatelé, soudní 
znalci, vězeňský personál a probační 
úředníci.

1. „soudci a soudními zaměstnanci“ se 
rozumí soudci, státní zástupci a soudní 
úředníci, jakož i jiní právní odborníci 
spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti 
zastupující žalovanou nebo žalující 
stranu, notáři, soudní vykonavatelé nebo 
exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a 
soudní tlumočníci a překladatelé, soudní 
znalci, vězeňský personál a probační 
úředníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je přispět 
k dalšímu rozvoji evropského prostoru 

1. Obecným cílem programu je přispět 
k dalšímu rozvoji evropského prostoru 
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práva založeného na právním státu, 
vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.

práva založeného na právním státu, 
nezávislosti a účinnosti soudního systému, 
přeshraniční spolupráci, vzájemném 
uznávání a vzájemné důvěře.

Or. ro

Pozměňovací návrh 107
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je přispět 
k dalšímu rozvoji evropského prostoru 
práva založeného na právním státu, 
vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.

1. Obecným cílem programu je přispět 
k dalšímu rozvoji evropského prostoru 
práva založeného na právním státu, 
demokracii, sociálním smíru a stabilitě, 
základních právech, vzájemném uznávání 
a vzájemné důvěře.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je přispět 
k dalšímu rozvoji evropského prostoru 
práva založeného na právním státu, 
vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.

1. Obecným cílem programu je přispět 
k dalšímu rozvoji evropského prostoru 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
založeného na právním státu, demokracii 
a základních právech, vzájemném 
uznávání a vzájemné důvěře.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je přispět 
k dalšímu rozvoji evropského prostoru 
práva založeného na právním státu, 
vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.

1. Obecným cílem programu je přispět 
k dalšímu rozvoji evropského prostoru 
práva založeného na právním státu, 
nezávislosti soudců, nestrannosti 
soudnictví, vzájemném uznávání a 
vzájemné důvěře.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program má tyto specifické cíle, 
jejichž podrobný popis je stanoven v 
příloze I:

2. Program má tyto specifické cíle:

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadňovat a podporovat justiční 
spolupráci v občanských a trestních věcech 
a prosazovat právní stát mimo jiné 
podporou úsilí o zlepšení účinnosti 
vnitrostátních systémů soudnictví a výkonu
rozhodnutí;

a) usnadňovat a podporovat justiční 
spolupráci v občanských a trestních 
věcech, rozšířit přístup ke spravedlnosti 
na fyzické a právnické osoby a prosazovat 
právní stát, řádné uplatňování lidských a 
základních práv mimo jiné podporou úsilí 
o zlepšení účinnosti vnitrostátních systémů 
soudnictví a přiměřený výkon soudních
rozhodnutí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadňovat a podporovat justiční 
spolupráci v občanských a trestních věcech 
a prosazovat právní stát mimo jiné 
podporou úsilí o zlepšení účinnosti 
vnitrostátních systémů soudnictví a výkonu 
rozhodnutí;

a) usnadňovat a podporovat justiční 
spolupráci v občanských a trestních věcech 
a prosazovat právní stát mimo jiné 
podporou úsilí o zlepšení účinnosti 
vnitrostátních systémů soudnictví, výkonu 
rozhodnutí a dodržování základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadňovat a podporovat justiční 
spolupráci v občanských a trestních věcech 
a prosazovat právní stát mimo jiné 
podporou úsilí o zlepšení účinnosti 
vnitrostátních systémů soudnictví a výkonu 
rozhodnutí;

a) usnadňovat a podporovat justiční 
spolupráci v občanských a trestních věcech 
a prosazovat právní stát a nezávislost 
soudnictví mimo jiné podporou úsilí o 
zlepšení účinnosti vnitrostátních systémů 
soudnictví a výkonu rozhodnutí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 114
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat a prosazovat justiční 
vzdělávání s cílem podpořit společnou 
kulturu práva, justice a právního státu;

b) podporovat a prosazovat justiční 
vzdělávání v členských státech i na 
mezinárodní úrovni a vzdělávání v oblasti 
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právnické terminologie, které by se týkalo 
občanského, trestního a správního práva, 
základních práv a boje proti terorismu 
a radikalizaci, s cílem podpořit společnou 
kulturu práva, justice a právního státu

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat a prosazovat justiční 
vzdělávání s cílem podpořit společnou 
kulturu práva, justice a právního státu;

b) podporovat a prosazovat justiční 
vzdělávání s cílem podpořit společnou 
kulturu práva, justice a právního státu a 
také důsledné a účinné uplatňování 
právních nástrojů EU týkajících se 
vzájemného uznávání a procesních záruk;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat a prosazovat justiční 
vzdělávání s cílem podpořit společnou 
kulturu práva, justice a právního státu;

b) podporovat a prosazovat justiční 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c



AM\1171598CS.docx 51/82 PE631.964v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny a účinnou právní 
ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky, podporováním efektivních 
občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv obětí 
trestných činů, jakož i procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení.

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny a účinnou právní 
ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky, podporováním efektivních 
občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv obětí 
trestných činů, jakož i procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení, včetně dětí, které jsou podezřelé 
nebo obviněné v rámci trestního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny a účinnou právní 
ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky, podporováním efektivních 
občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv obětí 
trestných činů, jakož i procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení.

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny a účinnou právní 
ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky (e-justice), podporováním 
efektivních občanských, trestních a 
správních řízení a prosazováním a 
podporováním práv obětí trestných činů 
(včetně trestných činů týkajících se 
životního prostředí), jakož i procesních 
práv podezřelých a obviněných osob v 
trestním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Soraya Post

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny a účinnou právní 

c) usnadňovat rovný a účinný přístup 
ke spravedlnosti pro všechny a účinnou 
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ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky, podporováním efektivních 
občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv obětí 
trestných činů, jakož i procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení.

právní ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky, podporováním efektivních 
občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv obětí 
trestných činů, jakož i procesních práv
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny a účinnou právní 
ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky, podporováním efektivních 
občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv obětí 
trestných činů, jakož i procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení.

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny a účinnou právní 
ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky, podporováním efektivních 
občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv všech
obětí trestných činů, jakož i procesních 
práv podezřelých a obviněných osob v 
trestním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny a účinnou 
právní ochranu, mimo jiné elektronickými 
prostředky, podporováním efektivních 
občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv obětí 
trestných činů, jakož i procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení.

c) usnadňovat účinný přístup ke 
spravedlnosti pro všechny, mimo jiné 
elektronickými prostředky, podporováním 
efektivních občanských a trestních řízení a 
prosazováním a podporováním práv obětí 
trestných činů, jakož i procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 122
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporovat praktické využití 
výzkumu v oblasti návykových látek, 
podporovat organizace občanské 
společnosti, rozšiřovat znalostní základnu 
a rozvíjet inovativní metody zabývající se 
fenoménem nových psychotropních látek 
a obchodováním s lidmi a pašováním 
zboží.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporovat občany, organizace 
občanské společnosti, novináře a malé a 
střední podniky při soudních sporech 
týkajících se porušování demokracie, 
zásad právního státu a základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2a. Specifické cíle programu uvedené 
v čl. 3 odst. 2 budou naplňovány zejména 
prostřednictvím podpory následujících 
činností:

1. zvyšování povědomí, šíření informací s 
cílem zlepšit znalost politiky a práva Unie, 
mimo jiné hmotného a procesního práva, 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
a komparativního práva a evropských 
a mezinárodních norem,

2. vzájemného učení prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů mezi 
zúčastněnými stranami s cílem zlepšit 
vzájemnou znalost a chápání občanského 
a trestního práva a právních a soudních 
systémů členských států, včetně zásad 
právního státu, a posilování vzájemné 
důvěry,

3. analytické a monitorovací činnosti za 
účelem zlepšení znalostí a pochopení 
možných překážek bránících hladkému 
fungování evropského prostoru práva a 
lepšího uplatňování práva a politiky Unie 
v členských státech,

4. vzdělávání relevantních zúčastněných 
stran s cílem zlepšit znalost politiky a 
práva Unie, mimo jiné hmotného a 
procesního práva, používání unijních 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, právní terminologie 
a komparativního práva,

4. vývoje a údržby nástrojů informačních 
a komunikačních technologií s cílem 
zvýšit účinnost systémů soudnictví a 
zlepšit jejich spolupráci prostřednictvím 
informačních a komunikačních 
technologií, včetně přeshraniční 
interoperability systémů a aplikací,

6. rozvíjení kapacit klíčových evropských 
sítí a evropských justičních sítí, včetně sítí 
zřízených právem Unie, s cílem zajistit 
účinné uplatňování a výkon práva Unie, 
podpořit a dále rozvíjet právo, politické 
cíle a strategie Unie v oblastech 
spadajících do programu a podpořit 
organizace občanské společnosti, jež jsou 
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činné v oblastech, na které se program 
vztahuje,

7. prohlubování znalostí o programu a 
šíření a přenositelnosti jeho výsledků a 
podpory informování občanů, mimo jiné 
vytvářením a podporováním sítí kanceláří 
/ vnitrostátních kontaktních míst 
programu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 125
Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí [305 
000 000] EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí [400 
000 000] EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí [305 
000 000] EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí [370 
000 000] EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do programu mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise tyto zdroje vynakládá přímo v 
souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení, nebo nepřímo v souladu s čl. 62 
odst. 1 písm. c). Tyto zdroje se pokud 
možno použijí ve prospěch dotčeného
členského státu.

4. Do programu mohou být na žádost 
členských států nebo na žádost Komise
převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny 
v rámci sdíleného řízení. Komise tyto 
zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 
odst. 1 písm. a) finančního nařízení. Tyto 
zdroje se pokud možno použijí ve prospěch 
dotyčného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Jean Lambert

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Mimořádná pomoc

1. V rámci programu se poskytuje 
finanční pomoc na řešení naléhavých a 
zvláštních potřeb v případě mimořádné 
situace v těchto případech:

a) jestliže v členském státě dojde k 
závažnému rychlému zhoršení situace, 
pokud jde o dodržování hodnot Unie 
uvedených v článku 2 Smlouvy o EU,

b) jestliže Komise aktivuje rámec EU pro 
právní stát,

c) jestliže jedna třetina členských států, 
Evropský parlament nebo Komise předloží 
Radě v souladu s čl. 7 odst. 1 Smlouvy o 
EU odůvodněný návrh, v němž je 
stanoveno, zda existuje zřejmé nebezpečí 
závažného porušování hodnot uvedené v 
článku 2 Smlouvy o EU z estrany 
členského státu,

d) pokud jedna třetina členských států 
nebo Komise předloží Evropské radě v 
souladu s čl. 7 odst. 2 SEU odůvodněný 
návrh, v němž se uvádí, že dochází 
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k závažnému přetrvávajícímu porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU ze 
strany členského státu.

2. Komise na mimořádnou pomoc vyčlení 
alespoň 5 % zdrojů uvedených v čl. 6 odst. 
2 písm. -a). Na konci každého 
rozpočtového roku Komise převede 
veškeré případné nevyužité prostředky na 
mimořádnou pomoc na jiná než 
mimořádná opatření.

3. Komisi je v souladu s článkem 16 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, pokud jde o 
přidělování mimořádné pomoci.
Přidělování finančních prostředků na 
mimořádnou pomoc se zakládá na 
komplexním, pravidelném a na důkazech 
založeném monitorování a vyhodnocování 
situace ve všech členských státech, pokud 
jde o demokracii, právní stát a základní 
práva.

4. V případech uvedených v odst. 1 písm. 
b), c) a d) lze na program kromě 
mimořádné pomoci převádět i prostředky 
přidělené členskému státu v rámci 
sdíleného řízení. Komise tyto zdroje 
vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 
písm. a) finančního nařízení. Tyto zdroje 
se pokud možno použijí ve prospěch 
dotyčného členského státu.

Komise může Radě po konzultaci s 
Evropským parlamentem předložit návrh 
na převedení zdrojů podle tohoto 
odstavce. Pokud Rada do jednoho měsíce 
od předložení návrhu Komise nerozhodne 
prostřednictvím prováděcího aktu 
o zamítnutí návrhu kvalifikovanou 
většinou, považuje se návrh za přijatý.

5. Komise průběžně informuje Evropský 
parlament o provádění tohoto článku.
Komise neprodleně informuje Evropský 
parlament zejména v případě, kdy některý 
členský stát splňuje jednu z podmínek 
uvedených v odstavci 1, a v případech
uvedených v odst. 14 písm. b), c) a d) mu 
sdělí podrobnosti o fondech 
a programech, u nichž by mohlo dojít 
k převedení finančních prostředků.
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Evropský parlament může Komisi vyzvat 
ke strukturovanému dialogu o 
uplatňování tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 Program je otevřen těmto třetím 
zemím:

5 Země přidružené k programu

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je otevřen těmto třetím zemím: Program je otevřen přednostně pro země 
EU, ale mohou se ho zúčastnit také třetí 
země:

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je otevřen těmto třetím zemím: Program je otevřen těmto druhům zemí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přistupující země, kandidáti a 
potenciální kandidáti v souladu s 
obecnými zásadami a obecnými 
podmínkami pro účast těchto zemí v 
programech Unie stanovených v 
příslušných rámcových dohodách a 
rozhodnutích Rady přidružení nebo 
obdobných dohodách a v souladu se 
zvláštními podmínkami stanovenými v 
dohodách mezi Unií a těmito zeměmi;

b) přistupujícím zemím a 
kandidátským zemím v souladu s 
obecnými zásadami a obecnými 
podmínkami pro účast těchto zemí 
v programech Unie stanovených v 
příslušných rámcových dohodách a 
rozhodnutích Rady přidružení nebo 
obdobných dohodách a v souladu se 
zvláštními podmínkami stanovenými 
v dohodách mezi Unií a těmito zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) země, na něž se vztahuje evropská 
politika sousedství, v souladu s obecnými 
zásadami a obecnými podmínkami pro 
účast těchto zemí v programech Unie 
stanovených v příslušných rámcových 
dohodách a rozhodnutích Rady přidružení 
nebo obdobných dohodách a v souladu se 
zvláštními podmínkami stanovenými v 
dohodách mezi Unií a těmito zeměmi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
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Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jiné třetí země v souladu s 
podmínkami stanovenými ve specifických 
dohodách upravujících účast této třetí 
země na jakémkoliv programu Unie, 
pokud dohoda

vypouští se

– zajišťuje spravedlivou rovnováhu, 
pokud jde o příspěvky a výhody třetí země 
účastnící se programů Unie,

– stanoví podmínky účasti v programech 
Unie, včetně výpočtu finančních 
příspěvků k jednotlivým programům a 
jejich správních nákladů. Tyto příspěvky 
představují účelově vázané příjmy v 
souladu s [čl. 21 odst. 5] [nového 
finančního nařízení],

– nepřiznává dané třetí zemi rozhodovací 
pravomoc ohledně programu,

– zaručuje práva Unie na zajištění 
řádného finančního řízení a ochrany 
jejích finančních zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program může poskytovat 
financování jednou z forem stanovených ve 
finančním nařízení.

2. Program může poskytovat 
financování jednou z forem stanovených ve 
finančním nařízení, především 
prostřednictvím grantů na akce a ročních 
a víceletých grantů na provozní náklady.
Financování zajistí řádné finanční řízení, 
obezřetné využívání veřejných prostředků, 
nízkou administrativní zátěž 
pro provozovatele programu a pro 
příjemce a dostupnost finančních 
prostředků programu pro potenciální 
příjemce. V jeho rámci mohou být použity 
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jednorázové částky, jednotkové náklady, 
paušální sazby a granty přidělované na 
kaskádovém principu (finanční podpora 
třetím stranám). Spolufinancování může 
být nefinanční povahy a v případech 
omezeného doplňkového financování od 
něj může být upuštěno.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program může poskytovat 
financování jednou z forem stanovených ve 
finančním nařízení.

2. Program může poskytovat 
financování jednou z forem stanovených ve 
finančním nařízení, např. na základě 
jednorázových částek, paušálních sazeb 
nebo jednotkových nákladů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 137
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k dosažení 
specifického cíle uvedeného v článku 3 
mohou být financována podle tohoto 
nařízení. Pro financování jsou způsobilé 
zejména činnosti uvedené v příloze I.

Podle toho nařízení mohou být 
financována opatření přispívající k 
dosažení specifického cíle uvedeného v 
článku 3. Pro financování jsou způsobilé 
zejména následující činnosti:
1. zvyšování povědomí, šíření informací s 
cílem zlepšit znalost politiky a práva Unie, 
mimo jiné hmotného a procesního práva, 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
a komparativního práva a evropských a 
mezinárodních norem,
vzájemné učení prostřednictvím výměny 
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osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami s cílem zlepšit vzájemnou znalost 
a chápání občanského a trestního práva a 
právních a soudních systémů členských 
států, včetně zásad právního státu, a 
posilování vzájemné důvěry,
3. analytická a monitorovací činnost1a za 
účelem zlepšení znalostí a pochopení 
možných překážek bránících hladkému 
fungování evropského prostoru práva a 
lepšího uplatňování práva a politiky Unie 
v členských státech,
4. vzdělávání relevantních zúčastněných 
stran s cílem zlepšit znalost politiky a 
práva Unie, mimo jiné hmotného a 
procesního práva, používání unijních 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, právní terminologie a 
komparativního práva,
5. vývoja a údržba nástrojů informačních 
a komunikačních technologií a také e-
justice s cílem zvýšit účinnost systémů 
soudnictví a zlepšit jejich spolupráci 
prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií, včetně 
přeshraniční interoperability systémů a 
aplikací,
6. rozvíjení kapacit klíčových evropských 
sítí a evropských justičních sítí, včetně sítí 
zřízených právem Unie, s cílem zajistit 
účinné uplatňování a výkon práva Unie, 
podpořit a dále rozvíjet právo, politické 
cíle a strategie Unie v oblastech 
spadajících do programu a podpořit 
organizace občanské společnosti, jež jsou 
činné v oblastech, na které se program 
vztahuje,
7. prohlubování znalostí o programu a 
šíření a přenositelnosti jeho výsledků a 
podpora informování občanů, mimo jiné 
vytvářením a podporováním sítí kanceláří 
/ vnitrostátních kontaktních míst 
programu.

_________________

1a Tato činnost zahrnuje například sběr 
údajů a statistiku, vypracování společné 
metodiky a případně ukazatelů nebo 
měřítek, studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení, posuzování 
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dopadů, přípravu a publikaci pokynů, 
zpráv a vzdělávacích materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k dosažení 
specifického cíle uvedeného v článku 3 
mohou být financována podle tohoto 
nařízení. Pro financování jsou způsobilé 
zejména činnosti uvedené v příloze I.

Podle tohoto nařízení mohou být 
financována opatření přispívající 
k dosažení specifického cíle uvedeného 
v článku 3, zejména:
1. zvyšování povědomí, šíření informací s 
cílem zlepšit znalost politiky a práva Unie, 
mimo jiné hmotného a procesního práva, 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
a komparativního práva a evropských a 
mezinárodních norem,
2. vzájemné učení prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami s cílem zlepšit vzájemnou znalost 
a chápání občanského a trestního práva a 
právních a soudních systémů členských 
států, včetně zásad právního státu, a 
posilování vzájemné důvěry,
3. analytická a monitorovací činnost1a za 
účelem zlepšení znalostí a pochopení 
možných překážek bránících hladkému 
fungování evropského prostoru práva a 
lepšího uplatňování práva a politiky Unie 
v členských státech,
4. vzdělávání relevantních zúčastněných 
stran s cílem zlepšit znalost politiky a 
práva Unie, mimo jiné hmotného a 
procesního práva, používání unijních 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, právní terminologie a 
komparativního práva,
5. vývoj a údržba nástrojů informačních a 
komunikačních technologií s cílem zvýšit 
účinnost systémů soudnictví a zlepšit 
jejich spolupráci prostřednictvím 
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informačních a komunikačních 
technologií, včetně přeshraniční 
interoperability systémů a aplikací,
6. rozvíjení kapacit klíčových evropských 
sítí a evropských justičních sítí, včetně sítí 
zřízených právem Unie, s cílem zajistit 
účinné uplatňování a výkon práva Unie, 
podpořit a dále rozvíjet právo, politické 
cíle a strategie Unie v oblastech 
spadajících do programu a podpořit 
organizace občanské společnosti, jež jsou 
činné v oblastech, na které se program 
vztahuje,
prohlubování znalostí o programu a šíření 
a přenositelnosti jeho výsledků a větší 
informování občanů.

_________________

1a Tato činnost zahrnuje například sběr 
údajů a statistiku, vypracování společné 
metodiky a případně ukazatelů nebo 
měřítek, studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení, posuzování 
dopadů, přípravu a publikaci pokynů, 
zpráv a vzdělávacích materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k dosažení 
specifického cíle uvedeného v článku 3 
mohou být financována podle tohoto 
nařízení. Pro financování jsou způsobilé 
zejména činnosti uvedené v příloze I.

Podle tohoto nařízení mohou být 
financována opatření přispívající k 
dosažení specifického cíle uvedeného v 
článku 3. Pro financování jsou způsobilé 
zejména činnosti uvedené v čl. 3 odst. 2a.

Or. ro

Pozměňovací návrh 140
Jean Lambert
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 11 odst. 2 Smlouvy o 
Evropské unii zřídí Komise skupinu pro 
občanský dialog, jejímž cílem bude 
zajišťovat pravidelný, otevřený a 
transparentní dialog s příjemci programu 
a dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami za účelem výměny zkušeností 
a osvědčených postupů a projednání 
vývoje politiky v dané oblasti, cílů, na něž 
se program vztahuje, a souvisejících 
oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla posouzena v rámci výzvy k 
podávání návrhů podle tohoto programu;

a) byla řádně posouzena v rámci 
výzvy k podávání návrhů podle programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Grant na provozní náklady lze 
udělit Evropské síti pro justiční vzdělávání 
bez výzvy k podávání návrhů na pokrytí 
výdajů souvisejících s jejím stálým 
pracovním programem.

3. Grant na provozní náklady se 
uděluje Evropské síti pro justiční 
vzdělávání bez výzvy k podávání návrhů 
na pokrytí výdajů souvisejících s jejím 
stálým pracovním programem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ukazatele pro vykazování pokroku 
dosaženého při plnění specifických cílů 
programu stanovených v článku 3 jsou 
uvedeny v příloze II.

1. Ukazatele pro vykazování pokroku 
dosaženého při plnění specifických cílů 
programu stanovených v článku 3 jsou 
uvedeny v příloze II. Údaje shromážděné 
pro účely monitorování a vykazování se v 
případě potřeby rozčlení podle pohlaví, 
věku a zaměstnanecké kategorie.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ukazatele pro vykazování pokroku 
dosaženého při plnění specifických cílů 
programu stanovených v článku 3 jsou 
uvedeny v příloze II.

1. Ukazatele pro vykazování pokroku 
dosaženého při plnění specifických cílů 
programu stanovených v článku 3 jsou 
uvedeny v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K zajištění účinného posouzení 
pokroku dosaženého v provádění programu 
při plnění jeho cílů je Komisi svěřena 

2. K zajištění účinného posouzení 
pokroku dosaženého v provádění programu 
při plnění jeho cílů je Komisi svěřena 
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pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 14, aby v 
případě nutnosti rozvinula ustanovení 
monitorovacího a hodnotícího rámce, 
mimo jiné prostřednictvím změn přílohy II
za účelem přezkumu těchto ukazatelů.

pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 14, aby v 
případě nutnosti vypracovala ustanovení 
monitorovacího a hodnotícího rámce, 
mimo jiné prostřednictvím změn přílohy za 
účelem přezkumu těchto ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Za tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie a členským státům uloží 
přiměřené požadavky na vykazování.

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Za tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie a členským státům uloží 
přiměřené požadavky na vykazování. 
Komise zpřístupní uživatelsky vstřícné 
formáty a poskytne poradenství a 
podporu, zejména žadatelům a 
příjemcům, kteří k plnění požadavků na 
vykazování nemusejí mít vždy dostatek 
zdrojů a personálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádějí včas tak, 
aby je bylo možné promítnout do 
rozhodovacího procesu.

1. Hodnocení se provádějí včas a 
řádně se zdokumentují, aby je bylo možné 
využít v rozhodovacím procesu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu.

2. Průběžné hodnocení programu se 
provádí, jakmile je k dispozici dostatek
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do tří let od začátku provádění 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na konci provádění programu, 
avšak nejpozději do čtyř let po skončení 
období uvedeného v článku 1 provede 
Komise závěrečné hodnocení programu.

3. Na konci provádění programu, 
avšak nejpozději do tří let po skončení 
období uvedeného v článku 1 provede 
Komise závěrečné hodnocení programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že se rozhodnutím podle 
mezinárodní dohody nebo na základě 
jakéhokoliv jiného právního nástroje 
účastní programu třetí země, tato třetí 
země udělí nezbytná práva a potřebný 
přístup příslušné schvalující osobě, 

Pokud se programu účastní na základě 
rozhodnutí přijatého podle závazné
dohody nebo podle jiného právního 
nástroje kterákoli země uvedená v článku 
5, udělí tato země nezbytná práva a 
potřebný přístup příslušné schvalující 
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Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), Evropskému účetnímu dvoru, aby 
mohly komplexně vykonávat své 
pravomoci. V případě úřadu OLAF tato 
práva zahrnují právo provádět vyšetřování, 
včetně kontrol a inspekcí na místě, v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
883/2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF).

osobě, Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) a Evropskému 
účetnímu dvoru, aby mohly komplexně 
vykonávat své pravomoci. V případě úřadu 
OLAF tato práva zahrnují právo provádět 
vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na 
místě, v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
883/2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF).

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků (zejména při propagaci 
opatření a jejich výsledků) tím, že 
poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a na základě použití 
ukazatelů pro přidělování prostředků 
zajišťují jejich viditelnost (zejména při 
propagaci opatření a jejich výsledků) tím, 
že poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám,
včetně médií a veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Soraya Post

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011 a měly by mu být nápomocny 
příslušné organizace občanské společnosti 
a lidskoprávní organizace. V rámci 
výboru je nezbytné zajistit genderovou 
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vyváženost a odpovídající zastoupení 
menšin a jiných vyloučených skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby lze do rozpočtu 
na období po roce 2027 začlenit i 
prostředky na pokrytí výdajů stanovených 
v čl. 4 odst. 2, aby bylo možno řídit 
opatření, jež nebudou dokončena do 31. 
prosince 2027.

3. V některých případech mohou 
příslušné orgány posoudit, zda lze do 
rozpočtu na období po roce 2027 začlenit i 
prostředky na pokrytí výdajů stanovených 
v čl. 4 odst. 2, aby bylo možno řídit 
opatření, jež nebudou dokončena do 31. 
prosince 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti programu vypouští se

Specifické cíle programu uvedené v čl. 3 
odst. 2 budou naplňovány zejména 
prostřednictvím podpory následujících 
činností:

1. zvyšování povědomí, šíření informací s 
cílem zlepšit znalost politik a práva Unie, 
mimo jiné hmotného a procesního práva, 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, a komparativního práva a 
evropských a mezinárodních norem;

2. vzájemné učení prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami s cílem zlepšit vzájemnou znalost 
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a chápání občanského a trestního práva a 
právních a soudních systémů členských 
států, včetně právního státu, a posilování 
vzájemné důvěry;

3. analytické a monitorovací činnosti25za 
účelem zlepšení znalostí a pochopení 
možných překážek bránících hladkému 
fungování evropského prostoru práva a 
zlepšení uplatňování práva a politik Unie 
v členských státech;

4. vzdělávání relevantních zúčastněných 
stran s cílem zlepšit znalost politik a práva 
Unie, mimo jiné hmotného a procesního 
práva, používání unijních nástrojů 
justiční spolupráce, příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie, právní 
terminologie a komparativního práva,

5. vývoj a údržba nástrojů informačních a 
komunikačních technologií s cílem zvýšit 
účinnost systémů soudnictví a zlepšit 
jejich spolupráci prostřednictvím 
informační a komunikační technologie, 
včetně přeshraniční interoperability 
systémů a aplikací;

6. rozvíjení kapacit klíčových evropských 
sítí a Evropských justičních sítí, včetně sítí 
zřízených právem Unie, s cílem zajistit 
účinné uplatňování a výkon práva Unie, 
podpořit a dále rozvinout právo, politické 
cíle a strategie Unie v oblastech pokrytých 
programem, jakož i podporování 
organizací občanské společnosti, jež jsou 
činné v oblastech, na které se program 
vztahuje;

7. prohlubování znalostí o programu a 
šíření a přenositelnosti jeho výsledků a 
posilování dosahu na občany, mimo jiné 
vytvářením a podporováním sítě kanceláří 
/ vnitrostátních kontaktních míst 
programu.

_________________

25 Tyto činnosti zahrnují například sběr 
údajů a statistiku; vypracování 
společných metodik a případně ukazatelů 
nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; 
příprava a publikace pokynů, zpráv a 
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vzdělávacích materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti programu vypouští se

Specifické cíle programu uvedené v čl. 3 
odst. 2 budou naplňovány zejména 
prostřednictvím podpory následujících 
činností:

1. zvyšování povědomí, šíření informací s 
cílem zlepšit znalost politik a práva Unie, 
mimo jiné hmotného a procesního práva, 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, a komparativního práva a 
evropských a mezinárodních norem;

2. vzájemné učení prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami s cílem zlepšit vzájemnou znalost 
a chápání občanského a trestního práva a 
právních a soudních systémů členských 
států, včetně právního státu, a posilování 
vzájemné důvěry;

3. analytické a monitorovací činnosti25za 
účelem zlepšení znalostí a pochopení 
možných překážek bránících hladkému 
fungování evropského prostoru práva a 
zlepšení uplatňování práva a politik Unie 
v členských státech;

4. vzdělávání relevantních zúčastněných 
stran s cílem zlepšit znalost politik a práva 
Unie, mimo jiné hmotného a procesního 
práva, používání unijních nástrojů 
justiční spolupráce, příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie, právní 
terminologie a komparativního práva,

5. vývoj a údržba nástrojů informačních a 
komunikačních technologií s cílem zvýšit 
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účinnost systémů soudnictví a zlepšit 
jejich spolupráci prostřednictvím 
informační a komunikační technologie, 
včetně přeshraniční interoperability 
systémů a aplikací;

6. rozvíjení kapacit klíčových evropských 
sítí a Evropských justičních sítí, včetně sítí 
zřízených právem Unie, s cílem zajistit 
účinné uplatňování a výkon práva Unie, 
podpořit a dále rozvinout právo, politické 
cíle a strategie Unie v oblastech pokrytých 
programem, jakož i podporování 
organizací občanské společnosti, jež jsou 
činné v oblastech, na které se program 
vztahuje;

7. prohlubování znalostí o programu a 
šíření a přenositelnosti jeho výsledků a 
posilování dosahu na občany, mimo jiné 
vytvářením a podporováním sítě kanceláří 
/ vnitrostátních kontaktních míst 
programu.

_________________

25 Tyto činnosti zahrnují například sběr 
údajů a statistiku; vypracování 
společných metodik a případně ukazatelů 
nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; 
příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Daniel Buda

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle programu uvedené v čl. 3 
odst. 2 budou naplňovány zejména 
prostřednictvím podpory následujících 
činností:

vypouští se

1. zvyšování povědomí, šíření informací s 
cílem zlepšit znalost politik a práva Unie, 
mimo jiné hmotného a procesního práva, 
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nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, a komparativního práva a 
evropských a mezinárodních norem;

2. vzájemné učení prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami s cílem zlepšit vzájemnou znalost 
a chápání občanského a trestního práva a 
právních a soudních systémů členských 
států, včetně právního státu, a posilování 
vzájemné důvěry;

3. analytické a monitorovací činnosti25za 
účelem zlepšení znalostí a pochopení 
možných překážek bránících hladkému 
fungování evropského prostoru práva a 
zlepšení uplatňování práva a politik Unie 
v členských státech;

4. vzdělávání relevantních zúčastněných 
stran s cílem zlepšit znalost politik a práva 
Unie, mimo jiné hmotného a procesního 
práva, používání unijních nástrojů 
justiční spolupráce, příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie, právní 
terminologie a komparativního práva,

5. vývoj a údržba nástrojů informačních a 
komunikačních technologií s cílem zvýšit 
účinnost systémů soudnictví a zlepšit 
jejich spolupráci prostřednictvím 
informační a komunikační technologie, 
včetně přeshraniční interoperability 
systémů a aplikací;

6. rozvíjení kapacit klíčových evropských 
sítí a Evropských justičních sítí, včetně sítí 
zřízených právem Unie, s cílem zajistit 
účinné uplatňování a výkon práva Unie, 
podpořit a dále rozvinout právo, politické 
cíle a strategie Unie v oblastech pokrytých 
programem, jakož i podporování 
organizací občanské společnosti, jež jsou 
činné v oblastech, na které se program 
vztahuje;

7. prohlubování znalostí o programu a 
šíření a přenositelnosti jeho výsledků a 
posilování dosahu na občany, mimo jiné 
vytvářením a podporováním sítě kanceláří 
/ vnitrostátních kontaktních míst 
programu.
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_________________

25 Tyto činnosti zahrnují například sběr 
údajů a statistiku; vypracování 
společných metodik a případně ukazatelů 
nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; 
příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 157
Soraya Post

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. vzájemné učení prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů mezi 
zúčastněnými stranami s cílem zlepšit 
vzájemnou znalost a chápání občanského a 
trestního práva a právních a soudních 
systémů členských států, včetně právního 
státu, a posilování vzájemné důvěry;

2. vzájemné učení prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů mezi 
zúčastněnými stranami, včetně nevládních 
a lidskoprávních organizací, s cílem 
zlepšit vzájemnou znalost a chápání 
občanského a trestního práva a právních a 
soudních systémů členských států, včetně 
právního státu, a posilování vzájemné 
důvěry;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Soraya Post

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. školení zaměřená na zvyšování 
informovanosti odpovědných osob 
pracujících v soudnictví o problémech 
a překážkách, s nimiž se potýkající osoby, 
jimž jsou odpírána určitá práva - včetně 
etnických menšin, jako jsou Romové, 
osoby LGBTI, osoby se zdravotním 
postižením, oběti genderově podmíněného 
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násilí a jiných forem násilí mezi osobami, 
oběti obchodování s lidmi a oběti 
verbálních projevů nenávisti a zločinů 
z nenávisti - s přímým zapojením obětí 
a organizací, které je zastupují nebo jim 
pomáhají;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. analytické a monitorovací 
činnosti25za účelem zlepšení znalostí a 
pochopení možných překážek bránících 
hladkému fungování evropského prostoru 
práva a zlepšení uplatňování práva a politik
Unie v členských státech;

3. analytickou a monitorovací 
činnost25 za účelem zlepšení znalostí a 
pochopení možných překážek bránících 
hladkému fungování evropského prostoru 
práva a zlepšení uplatňování práva a 
politiky Unie v členských státech, mj. na 
základě každoročního důkladného 
nezávislého monitorování situace, pokud 
jde o demokracii, právní stát a základní 
práva ve všech členských státech;

_________________ _________________

25 Tyto činnosti zahrnují například sběr 
údajů a statistiku; vypracování společných 
metodik a případně ukazatelů nebo 
měřítek; studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; 
příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů.

25 Tato činnost zahrnuje například sběr 
údajů a statistiku, vypracování společných 
metodik a případně ukazatelů nebo 
měřítek, studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení, posuzování dopadů,
přípravu a publikaci pokynů, zpráv 
a vzdělávacích materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. analytické a monitorovací 
činnosti25za účelem zlepšení znalostí a 
pochopení možných překážek bránících 
hladkému fungování evropského prostoru 
práva a zlepšení uplatňování práva a politik
Unie v členských státech;

3. analytická a monitorovací činnost25

za účelem zlepšení znalostí a pochopení 
možných překážek bránících hladkému 
fungování evropského prostoru práva a 
zlepšení uplatňování práva a politiky Unie 
v členských státech, mj. na základě 
zjišťování, jak by bylo možné odstranit 
překážky bránící rovnému a účinnému 
přístupu všech občanů ke spravedlnosti;

_________________ _________________

25 Tyto činnosti zahrnují například sběr 
údajů a statistiku; vypracování společných 
metodik a případně ukazatelů nebo 
měřítek; studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; 
příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů.

25 Tato činnost zahrnuje například sběr 
údajů a statistiku, vypracování společných 
metodik a případně ukazatelů nebo 
měřítek, studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení, posuzování dopadů,
přípravu a publikaci pokynů, zpráv 
a vzdělávacích materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. řešení genderově podmíněné 
nerovnosti mezi soudci a soudními 
úředníky v členských státech na základě 
školení věnovaných ženám v daném oboru 
(zaměřených např. na takové aspekty, 
jako je zajištění rovnováhy mezi prací 
a jinými než pracovními úkoly nebo 
mentorskou činností) nebo věnovaných 
ženám i mužům v daném oboru 
(zaměřených na zvyšování povědomí o 
otázkách, jako je nízký poměr soudkyň 
ve vyšších pozicích soudního systému 
nebo nutnost zajistit transparentnost 
a objektivní kritéria v rámci postupu 
jejich jmenování).

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Soraya Post

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. vzdělávání relevantních 
zúčastněných stran s cílem zlepšit znalost 
politik a práva Unie, mimo jiné hmotného 
a procesního práva, používání unijních 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie, 
právní terminologie a komparativního 
práva,

4. vzdělávání relevantních 
zúčastněných stran, včetně nevládních 
organizací, s cílem zlepšit znalost politiky
a práva Unie, mimo jiné hmotného a 
procesního práva, používání unijních 
nástrojů justiční spolupráce, příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie, 
právní terminologie a komparativního 
práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. rozvoj schopností občanů, 
organizací občanské společnosti, 
novinářů a malých a středních podniků v 
rámci soudních řízení týkajících se 
porušování demokracie, zásad právního 
státu a základních práv, mj. na základě 
školení a vytváření kontaktů a také 
pokrytím nákladů na tato řízení. Tato 
činnost se zaměřuje zejména na soudní 
řízení, která jsou jednoznačně 
v evropském veřejném zájmu, jako jsou 
případy, kdy se uplatní články Listiny 
základních práv nebo Evropská úmluva 
o základních právech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. multidisciplinární školení 
soudních úředníků a dalších příslušných 
zainteresovaných stran v oblasti 
soudnictví pro mladistvé, s cílem připravit 
a prosazovat řádné uplatňování směrnice 
(EU) 2016/800 o procesních zárukách 
pro děti, které jsou podezřelé nebo které 
byly odsouzeny v rámci trestního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. multidisciplinární školení 
soudních úředníků a dalších příslušných 
zainteresovaných stran v oblasti 
vězeňského práva, vězeňství a správy 
věznic, s cílem usnadnit šíření 
osvědčených postupů a zajistit bezpečné 
a vhodné podmínky v nápravných 
zařízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. prohlubování znalostí o programu a 7. prohlubování znalostí o programu a 
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šíření a přenositelnosti jeho výsledků a 
posilování dosahu na občany, mimo jiné 
vytvářením a podporováním sítě kanceláří 
/ vnitrostátních kontaktních míst 
programu.

šíření a přenositelnosti jeho výsledků a 
větší informování občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

budování kapacit a proškolování právníků 
pracujících pro organizace občanské 
společnosti, které se snaží o prosazování 
přístupu všech občanů ke spravedlnosti a 
o zajištění podpory obětem trestných činů, 
zejména osobám vystaveným riziku;
podpora spolupráce mezi těmito 
organizacemi a příslušnými orgány 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program bude monitorován na základě 
souboru ukazatelů určených k měření 
rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných 
a specifických cílů programu, a s cílem 
minimalizovat administrativní zátěž a 
náklady. Za tímto účelem se shromažďují 
údaje podle následujícího souboru 
klíčových ukazatelů:

Program bude monitorován na základě 
souboru příslušných (kvalitativních a 
kvantitativních) ukazatelů určených k 
měření toho, nakolik bylo dosaženo 
obecných a specifických cílů programu, a s 
cílem minimalizovat administrativní zátěž 
a náklady a maximálně zvýšit účinnost 
systémů soudnictví. Za tímto účelem se 
údaje týkající se základních práv 
shromažďují podle následujícího souboru 
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ukazatelů:

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zde je uveden orientační seznam 
specifických ukazatelů:

a) počet a procentní podíl osob v cílové 
skupině, které využily činnost na 
zvyšování povědomí o dané problematice 
financovanou z programu,

b) počet a procentní podíl soudců a 
soudních zaměstnanců v cílové skupině, 
kteří se zúčastnili nějaké činnosti v oblasti 
vzdělávání, výměn, studijních pobytů, 
workshopů a seminářů financovaných na 
základě programu,

c) zvýšení úrovně znalostí o právu a 
politice Unie ve skupinách účastnících se 
činností financovaných z programu ve 
srovnání s celou cílovou skupinou,

d) počet případů, činnosti a výsledky v 
oblasti přeshraniční spolupráce, mimo 
jiné spolupráce realizované 
prostřednictvím nástrojů informačních 
technologií a postupů zavedených na 
úrovni Unie,

e) hodnocení účastníků činností, jichž se 
zúčastnili, a jejich (očekávané) 
udržitelnosti,

f) zeměpisné pokrytí činností 
financovaných z programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Emil Radev, Geoffroy Didier
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Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.Kromě ukazatelů stanovených v odstavci 
2 se v průběžné zprávě i ve zprávě o 
hodnocení programu ex post zhodnotí 
mimo jiné:

a) vnímaný dopad programu na otázku 
přístupu ke spravedlnosti na základě 
kvalitativních a kvantitativních údajů 
shromážděných na evropské úrovni,

b) počet a kvalita nástrojů a prostředků 
vypracovaných prostřednictvím akcí 
financovaných programem,

c) evropský přínos programu, včetně 
zhodnocení činností programu s 
přihlédnutím k podobným iniciativám 
vytvořeným na úrovni členských států 
nebo EU bez finanční podpory Unie a k 
jejich (očekávaným) výsledkům a výhody 
či nevýhody financování ze strany Unie 
ve srovnání s financováním dotyčného 
druhu činnosti ze strany členských států,

d) úroveň financování v poměru k 
dosaženým výsledkům (účinnost),

e) případné administrativní, organizační 
nebo strukturální překážky bránící 
hladšímu, účinnějšímu a účelnějšímu 
provádění programu (prostor pro 
zjednodušení).

Or. en
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