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Pozmeňujúci návrh 40
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V súlade s článkom 2 Zmluvy
o Európskej únii: „Únia je založená
na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 
Tieto hodnoty sú spoločné členským 
štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda 
pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 
ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej
uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať 
mier, svoje hodnoty a blaho svojich 
národov“ a okrem iného „rešpektuje svoju 
bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a 
zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie 
európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto 
hodnoty sa opätovne potvrdzujú a 
stanovujú v právach, slobodách a 
zásadách zakotvených v Charte 
základných práv Európskej únie (ďalej 
len „charta“).

(1) V súlade s článkom 2 Zmluvy
o Európskej únii: „Únia je založená
na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 
Tieto hodnoty sú spoločné členským 
štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda 
pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 
ženami a mužmi.“ V článku 3 sa uvádza, 
že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje 
hodnoty a blaho svojich národov“ a okrem 
iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu 
a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje 
zachovávanie a zveľaďovanie európskeho 
kultúrneho dedičstva“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V súlade s článkom 2 Zmluvy
o Európskej únii: „Únia je založená
na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 

(1) V súlade s článkom 2 Zmluvy
o Európskej únii: „Únia je založená
na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 
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Tieto hodnoty sú spoločné členským 
štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda 
pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 
ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej 
uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať 
mier, svoje hodnoty a blaho svojich 
národov“ a okrem iného „rešpektuje svoju 
bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť 
a zabezpečuje zachovávanie 
a zveľaďovanie európskeho kultúrneho 
dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne 
potvrdzujú a stanovujú v právach, 
slobodách a zásadách zakotvených
v Charte základných práv Európskej únie 
(ďalej len „charta“).

Tieto hodnoty sú spoločné členským 
štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda 
pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 
ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej 
uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať 
mier, svoje hodnoty a blaho svojich 
národov“ a okrem iného „rešpektuje svoju 
bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a 
zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie 
európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto 
hodnoty sa opätovne potvrdzujú a 
stanovujú v právach, slobodách a zásadách 
zakotvených v Charte základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“) a
v Dohovore OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností,
v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, 
ktorý zahŕňa program Práva a hodnoty a 
program Spravodlivosť. V čase, keď 
európske spoločnosti čelia extrémizmu, 
radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie 
ako kedykoľvek predtým podporovať, 
posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu
k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto 
úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, 
sociálny, kultúrny a hospodársky život
v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí 

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností.
S cieľom zabezpečiť prosperitu 
vnútorného trhu a presadzovať spoločné 
hodnoty Únie je zároveň potrebné vytvoriť 
riadne fungujúci európsky priestor 
spravodlivosti a účinné, nezávislé a 
kvalitné vnútroštátne právne systémy, ako 
aj posilniť vzájomnú dôveru. V rozpočte 
Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, 
ktorý zahŕňa program Práva a hodnoty a 
program Spravodlivosť v čase, keď 
európske spoločnosti čelia extrémizmu, 
radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie 
ako kedykoľvek predtým podporovať, 



AM\1171598SK.docx 5/89 PE631.964v01-00

SK

program Práva a hodnoty program Práva, 
rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
„program“) bude naďalej podporovať 
rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu
k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát a
nezávislé a efektívne súdnictvo. Toto úsilie 
zásadne a priamo ovplyvní politický, 
sociálny, kultúrny a hospodársky život
v EÚ a zároveň bude mať hmatateľný
dosah na každodenný život občanov. Ako 
súčasť nového fondu spojí program Práva a 
hodnoty program Práva, rovnosť a 
občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
„program“) bude naďalej podporovať 
rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

_________________ _________________

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 
14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) zo 17. decembra 2013, ktorým 
sa ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 43
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností,
v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý 
zahŕňa program Práva a hodnoty a program 
Spravodlivosť. V čase, keď európske 
spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu 
a rozdeleniu, je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým podporovať, 
posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu
k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto 
úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, 
sociálny, kultúrny a hospodársky život
v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí 
program Práva a hodnoty program Práva, 
rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
„program“) bude naďalej podporovať 
rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností,
v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý 
zahŕňa program Práva a hodnoty a program 
Spravodlivosť. Ako súčasť nového fondu 
spojí program Práva a hodnoty program 
Práva, rovnosť a občianstvo na roky 
2014 – 2020 ustanovený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201310 a program Európa
pre občanov ustanovený nariadením Rady 
(EÚ) č. 390/201411. Program 
Spravodlivosť (ďalej len „program“) bude 
naďalej podporovať rozvoj integrovaného 
európskeho priestoru spravodlivosti a 
cezhraničnej spolupráce, a to v nadväznosti
na program Spravodlivosť na roky 
2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

_________________ _________________
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10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 
17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
program Práva, rovnosť a občianstvo
na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 
354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 
17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
program Práva, rovnosť a občianstvo
na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 
354, 28.12.2013, s. 62).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností,
v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý 
zahŕňa program Práva a hodnoty a program 
Spravodlivosť. V čase, keď európske 
spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu 
a rozdeleniu, je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým podporovať, 
posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu
k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto 
úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, 
sociálny, kultúrny a hospodársky život
v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí 

(2) Keďže je nevyhnutné, aby Únia 
a každý členský štát tieto práva a hodnoty 
naďalej aktívne rozvíjali, ochraňovali a 
konzistentne podporovali rámci všetkých 
politík a aby ich zároveň posilňovali a 
zdieľali medzi občanmi a obyvateľmi
v Únii a takisto, aby sa stali stredobodom 
európskych spoločností, pretože narušenie 
týchto práv a hodnôt v ktoromkoľvek 
členskom štáte môže mať škodlivý vplyv
na Úniu ako celok. V rozpočte Únie sa 
vytvára nový Fond pre spravodlivosť, 
práva a hodnoty, ktorý zahŕňa program 
Práva a hodnoty a program Spravodlivosť.
V čase, keď európske spoločnosti čelia 
extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je 
dôležitejšie ako kedykoľvek predtým 
podporovať, posilňovať a obhajovať 
spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské 
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program Práva a hodnoty program Práva, 
rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
„program“) bude naďalej podporovať 
rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, nediskrimináciu a
právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo 
ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a 
hospodársky život v EÚ. Ako súčasť 
nového fondu spojí program Občania,
práva, rovnosť a hodnoty program Práva, 
rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
„program“) bude naďalej podporovať 
rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

_________________ _________________

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 
17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
program Práva, rovnosť a občianstvo
na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 
354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 
17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
program Práva, rovnosť a občianstvo
na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 
354, 28.12.2013, s. 62).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Soraya Post
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností,
v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý 
zahŕňa program Práva a hodnoty a program 
Spravodlivosť. V čase, keď európske 
spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu 
a rozdeleniu, je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým podporovať, 
posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu
k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto 
úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, 
sociálny, kultúrny a hospodársky život
v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí 
program Práva a hodnoty program Práva, 
rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
„program“) bude naďalej podporovať 
rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností,
v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý 
zahŕňa program Práva a hodnoty a program 
Spravodlivosť. V čase, keď európske 
spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu 
a rozdeleniu, je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým podporovať, 
posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: ľudské práva vrátane 
práv občanov patriacich k menšinám, úctu
k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, nediskrimináciu a
právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo 
ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a 
hospodársky život v EÚ. Ako súčasť 
nového fondu spojí program Práva a 
hodnoty program Práva, rovnosť a 
občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
„program“) bude naďalej podporovať 
rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

_________________ _________________

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
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11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností,
v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý 
zahŕňa program Práva a hodnoty a program 
Spravodlivosť. V čase, keď európske 
spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu 
a rozdeleniu, je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým podporovať, 
posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu
k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto 
úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, 
sociálny, kultúrny a hospodársky život
v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí 
program Práva a hodnoty program Práva, 
rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
„program“) bude naďalej podporovať 

(2) Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto 
práva a hodnoty naďalej podporovali, 
posilňovali a zdieľali medzi občanmi a 
obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali 
stredobodom európskych spoločností,
v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond
pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý 
zahŕňa program Práva a hodnoty a program 
Spravodlivosť. V čase, keď európske 
spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu 
a rozdeleniu, je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým podporovať, 
posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: ľudské a základné 
práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát, sociálny 
mier a stabilitu. Toto úsilie zásadne a 
priamo ovplyvní politický, sociálny, 
kultúrny a hospodársky život v EÚ. Ako 
súčasť nového fondu spojí program Práva a 
hodnoty program Práva, rovnosť a 
občianstvo na roky 2014 – 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. 
Program Spravodlivosť (ďalej len 
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rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

„program“) bude naďalej podporovať 
rozvoj integrovaného európskeho priestoru 
spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a 
to v nadväznosti na program Spravodlivosť
na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci 
program“).

_________________ _________________

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 
zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje program Práva, rovnosť a 
občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 
a hodnoty a jeho dva podkladové programy 
financovania budú zamerané najmä
na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú
k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, 
práva a bohatá rozmanitosť zavedené do 
praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom 
je podporiť a zachovať našu na právach 
založenú, rovnocennú, inkluzívnu 

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 
a hodnoty a jeho dva podkladové programy 
financovania budú zamerané na ľudí 
a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby 
boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá 
rozmanitosť zavedené do praxe a dobre 
fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť 
a zachovať našu na právach založenú, 
rovnocennú, otvorenú, inkluzívnu 
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a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa
dynamickú občiansku spoločnosť 
podnecujúcu demokratickú, občiansku 
a spoločenskú účasť obyvateľov 
a podporujúcu bohatú rozmanitosť 
európskej spoločnosti, a to aj na základe 
našej spoločnej histórie a pamäte. v článku 
11 Zmluvy o EÚ sa ďalej uvádza, že
orgány vhodnými spôsobmi poskytnú
občanom a zastupujúcim združeniam 
možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať 
svoje názory na všetky oblasti činnosti 
Únie.

a demokratickú spoločnosť
prostredníctvom financovania činností, 
ktoré podporia dynamickú, dobre 
rozvinutú, odolnú a posilnenú občiansku 
spoločnosť podnecujúcu demokratickú, 
občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov 
a podporujúcu bohatú rozmanitosť 
európskej spoločnosti, a to aj na základe 
našej spoločnej histórie a pamäte. v článku 
11 Zmluvy o EÚ sa vyžaduje, aby orgány 
udržiavali otvorený, transparentný 
a pravidelný dialóg s občianskou 
spoločnosťou a vhodnými spôsobmi 
poskytli občanom a zastupujúcim 
združeniam možnosť vyjadrovať a verejne 
si vymieňať svoje názory na všetky oblasti 
činnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 
a hodnoty a jeho dva podkladové programy 
financovania budú zamerané najmä na ľudí 
a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby 
boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá 
rozmanitosť zavedené do praxe a dobre 
fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť 
a zachovať našu na právach založenú, 
rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú 
spoločnosť. To zahŕňa dynamickú 
občiansku spoločnosť podnecujúcu 
demokratickú, občiansku a spoločenskú 
účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú 
rozmanitosť európskej spoločnosti, a to aj
na základe našej spoločnej histórie 
a pamäte. v článku 11 Zmluvy o EÚ sa 
ďalej uvádza, že orgány vhodnými 
spôsobmi poskytnú občanom 
a zastupujúcim združeniam možnosť 

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 
a hodnoty a jeho dva podkladové programy 
financovania budú zamerané najmä na ľudí 
a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby 
boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá 
rozmanitosť zavedené do praxe a dobre 
fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť 
a zachovať našu na právach založenú, 
rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú 
spoločnosť. To zahŕňa dynamickú 
občiansku spoločnosť podnecujúcu 
demokratickú, občiansku a spoločenskú 
účasť obyvateľov, ako aj správne 
uplatňovanie a presadzovanie ľudských 
a základných práv a podporu bohatej 
rozmanitosti európskej spoločnosti, a to aj
na základe našej spoločnej histórie 
a pamäte. v článku 11 Zmluvy o EÚ sa 
ďalej uvádza, že orgány vhodnými 
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vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje 
názory na všetky oblasti činnosti Únie.

spôsobmi poskytnú občanom 
a zastupujúcim združeniam možnosť 
vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje 
názory na všetky oblasti činnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 
a hodnoty a jeho dva podkladové programy 
financovania budú zamerané najmä na ľudí 
a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby 
boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá 
rozmanitosť zavedené do praxe a dobre 
fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť 
a zachovať našu na právach založenú, 
rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú 
spoločnosť. To zahŕňa dynamickú
občiansku spoločnosť podnecujúcu
demokratickú, občiansku a spoločenskú 
účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú 
rozmanitosť európskej spoločnosti, a to aj
na základe našej spoločnej histórie 
a pamäte. v článku 11 Zmluvy o EÚ sa 
ďalej uvádza, že orgány vhodnými 
spôsobmi poskytnú občanom
a zastupujúcim združeniam možnosť 
vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje 
názory na všetky oblasti činnosti Únie.

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 
a hodnoty a jeho dva podkladové programy 
financovania budú zamerané najmä na ľudí 
a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby 
boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá 
rozmanitosť zavedené do praxe a dobre 
fungujúce. Hlavným cieľom je obnoviť,
podporiť a zachovať našu na právach 
založenú, rovnocennú, inkluzívnu 
a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa 
silnú občiansku spoločnosť umožňujúcu
demokratickú, občiansku a spoločenskú 
účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú 
rozmanitosť európskej spoločnosti, a to aj
na základe obnovy našej spoločnej histórie 
a pamäte. v článku 11 Zmluvy o EÚ sa 
ďalej uvádza, že orgány vhodnými 
spôsobmi poskytnú obyvateľom Európy
občanom a zastupujúcim združeniam 
možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať 
svoje názory na všetky oblasti činnosti 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Komisia by mala zabezpečiť 
pravidelný, otvorený a transparentný 
dialóg s prijímateľmi programu a inými 
relevantnými zainteresovanými stranami 
prostredníctvom zriadenia skupiny
pre občiansky dialóg. Skupina
pre občiansky dialóg by mala prispievať
k výmene skúseností a osvedčených 
postupov a aj k diskusii o vývoji politík
v rámci oblastí a cieľov, na ktoré sa 
vzťahuje program a súvisiace oblasti. 
Skupina pre občiansky dialóg by mala 
pozostávať z organizácií, ktoré boli
v rámci programu vybrané na udelenie 
grantu na prevádzku a akciu, a z ďalších 
organizácií a zainteresovaných strán, 
ktoré prejavili záujem o program alebo 
pracujú v tejto oblasti politiky, ktoré však 
nie sú týmto programom nutne 
podporované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje 
vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti pri rešpektovaní základných 
práv a rozličných právnych systémov a 
tradícií členských štátov. Únia môže
na tento účel prijímať opatrenia na rozvoj 
justičnej spolupráce v občianskych veciach
a justičnej spolupráce v trestných veciach 
a na podporu akcií členských štátov
v oblasti predchádzania trestnej činnosti.
Pri ďalšom rozvoji európskeho priestoru 
spravodlivosti by sa malo zabezpečiť 

(4) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje 
vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti pri rešpektovaní základných 
práv a rozličných právnych systémov a 
tradícií členských štátov. Únia môže
na tento účel prijímať opatrenia na rozvoj 
justičnej spolupráce v občianskych a 
trestných veciach sprevádzanej 
koordináciou a spoluprácou medzi 
policajnými, justičnými a inými 
príslušnými orgánmi a na podporu akcií 
členských štátov v oblasti predchádzania 
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dodržiavanie základných práv, ako aj 
spoločných zásad a hodnôt, ako sú 
nediskriminácia, rodová rovnosť, účinný 
prístup k spravodlivosti pre všetkých, 
právny štát a dobre fungujúci nezávislý 
justičný systém.

trestnej činnosti. Nový program 
Spravodlivosť podporí ďalší rozvoj 
európskeho priestoru spravodlivosti 
založeného na hodnotách Únie, zásadách 
právneho štátu a vzájomnom uznávaní a 
dôvere, a to najmä uľahčením prístupu
k spravodlivosti pre všetkých a podporou 
justičnej spolupráce v občianskych a 
trestných veciach, ako aj účinnosti a 
nezávislosti vnútroštátnych justičných 
systémov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 52
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje 
vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv a rozličných právnych 
systémov a tradícií členských štátov. Únia 
môže na tento účel prijímať opatrenia
na rozvoj justičnej spolupráce
v občianskych veciach a justičnej 
spolupráce v trestných veciach a
na podporu akcií členských štátov v oblasti 
predchádzania trestnej činnosti. Pri ďalšom 
rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti 
by sa malo zabezpečiť dodržiavanie 
základných práv, ako aj spoločných zásad 
a hodnôt, ako sú nediskriminácia, rodová 
rovnosť, účinný prístup k spravodlivosti
pre všetkých, právny štát a dobre fungujúci 
nezávislý justičný systém.

(4) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje 
vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv a rozličných právnych 
systémov a tradícií členských štátov. Únia 
môže na tento účel prijímať opatrenia
na rozvoj justičnej spolupráce
v občianskych veciach a justičnej 
spolupráce v trestných veciach a
na podporu akcií členských štátov v oblasti 
predchádzania trestnej činnosti ako sú 
daňové podvody a terorizmus. Pri ďalšom 
rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti 
by sa malo zabezpečiť dodržiavanie 
základných práv, ako aj spoločných zásad 
a hodnôt, ako sú nediskriminácia, rodová 
rovnosť, účinný prístup k spravodlivosti
pre všetkých, právo na obhajobu, právny 
štát a dobre fungujúci nezávislý justičný 
systém.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje 
vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv a rozličných právnych 
systémov a tradícií členských štátov. Únia 
môže na tento účel prijímať opatrenia
na rozvoj justičnej spolupráce
v občianskych veciach a justičnej 
spolupráce v trestných veciach a
na podporu akcií členských štátov v oblasti 
predchádzania trestnej činnosti. Pri ďalšom 
rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti 
by sa malo zabezpečiť dodržiavanie 
základných práv, ako aj spoločných zásad 
a hodnôt, ako sú nediskriminácia, rodová 
rovnosť, účinný prístup k spravodlivosti
pre všetkých, právny štát a dobre fungujúci 
nezávislý justičný systém.

(4) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje 
vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní ľudských 
a základných práv a rozličných právnych 
systémov a tradícií členských štátov. Únia 
môže na tento účel prijímať opatrenia
na rozvoj justičnej spolupráce
v občianskych veciach a justičnej 
spolupráce v trestných a správnych
veciach a na podporu akcií členských 
štátov v oblasti predchádzania trestnej 
činnosti. Pri ďalšom rozvoji európskeho 
priestoru spravodlivosti by sa malo 
zabezpečiť dodržiavanie ľudských a
základných práv, ako aj spoločných zásad 
a hodnôt, ako sú nediskriminácia, rodová 
rovnosť, účinný prístup k spravodlivosti
pre všetkých, právny štát a dobre fungujúci 
nezávislý justičný systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje 
vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv a rozličných právnych 
systémov a tradícií členských štátov. Únia 
môže na tento účel prijímať opatrenia
na rozvoj justičnej spolupráce

(4) V Zmluve o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje 
vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv a rozličných právnych 
systémov a tradícií členských štátov. Únia 
môže na tento účel prijímať opatrenia
na rozvoj justičnej spolupráce
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v občianskych veciach a justičnej 
spolupráce v trestných veciach a
na podporu akcií členských štátov v oblasti 
predchádzania trestnej činnosti. Pri ďalšom 
rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti 
by sa malo zabezpečiť dodržiavanie 
základných práv, ako aj spoločných zásad 
a hodnôt, ako sú nediskriminácia, rodová 
rovnosť, účinný prístup k spravodlivosti
pre všetkých, právny štát a dobre fungujúci 
nezávislý justičný systém.

v občianskych veciach a justičnej 
spolupráce v trestných veciach a
na podporu akcií členských štátov v oblasti 
predchádzania trestnej činnosti. Pri ďalšom 
rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti 
by sa malo zabezpečiť dodržiavanie 
základných práv, ako aj spoločných zásad 
a hodnôt, ako sú nediskriminácia, rodová 
rovnosť, rovnocenný a účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých, právny štát 
a dobre fungujúci nezávislý justičný 
systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V Zmluve sa výslovne stanovuje, že 
Únia môže prijať právne akty
na aproximáciu práva členských štátov. 
Podľa Zmluvy sa takéto akty môžu 
prijímať okrem iného so zameraním
na vzájomné uznávanie súdnych a 
mimosúdnych rozhodnutí medzi 
jednotlivými členskými štátmi, ako aj ich 
vykonávania; uľahčenie cezhraničného 
doručovania súdnych a mimosúdnych 
písomností; zosúladenie pravidiel 
medzinárodného práva súkromného 
uplatňovaných v oblasti kolíznych noriem 
a právomocí v členských štátoch; 
spoluprácu pri obstarávaní dôkazov; 
skutočný prístup k spravodlivosti; 
odstránenie prekážok riadneho priebehu 
občianskeho, trestného a správneho 
konania, ktoré môžu zahŕňať zosúladenie 
vnútroštátnych súdnych konaní; rozvoj 
alternatívneho riešenia sporov (ARS); a 
podporu vzdelávania sudcov a justičných 
pracovníkov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Financovanie by malo zostať 
jedným z hlavných nástrojov na úspešné 
plnenie ambicióznych cieľov stanovených 
zmluvami. Mali by sa dosiahnuť okrem 
iného vytvorením flexibilného a účinného 
programu Spravodlivosť, ktorý by 
plánovanie a plnenie týchto cieľov mal 
uľahčiť.

(5) Financovanie by malo v súlade
so zásadami transparentnosti 
a efektívnosti zostať jedným z hlavných 
nástrojov na úspešné plnenie ambicióznych 
cieľov stanovených zmluvami. Mali by sa
dosiahnuť okrem iného vytvorením 
flexibilného a účinného programu 
Spravodlivosť, ktorý by plánovanie 
a plnenie týchto cieľov mal uľahčiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Ako pripomína Súdny dvor 
Európskej únie vo svojej judikatúre1a, 
nezávislosť súdov je súčasťou podstaty 
základného práva na spravodlivý súdny 
proces a predstavuje základ pre vzájomnú 
dôveru a uznávanie.

_________________

1a SDEÚ, veľká komora, 
27. februára 2018, C-64/16, Asociação 
Sindical dos Juízes Portugueses, 
ECLI:EU:C:2018:117; SDEÚ, veľká 
komora, 25. júla 2018, C-216/18 PPU, 
L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
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Pozmeňujúci návrh 58
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Prístup k spravodlivosti by mal 
zahŕňať predovšetkým prístup k súdom,
k alternatívnym metódam riešenia sporov 
a k verejným úradníkom, ktorí sú podľa 
zákona povinní poskytnúť politickým 
stranám nezávislé a nestranné právne 
poradenstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Dodržiavanie zásad právneho štátu 
je nevyhnutné pre vysokú úroveň 
vzájomnej dôvery v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných vecí, najmä pokiaľ ide
o účinnú justičnú spoluprácu
v občianskych a trestných veciach, ktorá je 
založená na vzájomnom uznávaní. Právny 
štát je jednou zo spoločných hodnôt 
zakotvených v článku 2 ZEÚ a zásada 
účinnej súdnej ochrany stanovená v článku 
19 ods. 1 ZEÚ a článku 47 Charty 
základných práv je konkrétnym vyjadrením 
zásady právneho štátu. Presadzovanie 
zásady právneho štátu podporou úsilia
o zlepšenie nezávislosti, kvality 
a efektívnosti vnútroštátnych justičných 
systémov posilňuje vzájomnú dôveru, ktorá 

(7) Úplné dodržiavanie zásad právneho 
štátu a ich podpora sú nevyhnutné
pre vysokú úroveň vzájomnej dôvery
v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, 
najmä pokiaľ ide o účinnú justičnú 
spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach, ktorá je založená na vzájomnom 
uznávaní. Právny štát je jednou 
zo spoločných hodnôt zakotvených
v článku 2 ZEÚ a zásada účinnej súdnej 
ochrany stanovená v článku 19 ods. 1 ZEÚ 
a článku 47 Charty základných práv je 
konkrétnym vyjadrením zásady právneho 
štátu. Presadzovanie zásady právneho štátu 
podporou úsilia o zlepšenie nezávislosti, 
kvality a efektívnosti vnútroštátnych 
justičných systémov posilňuje vzájomnú 
dôveru, ktorá je nevyhnutná pre justičnú 
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je nevyhnutná pre justičnú spoluprácu
v občianskych a trestných veciach.

spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Dodržiavanie zásad právneho štátu 
je nevyhnutné pre vysokú úroveň 
vzájomnej dôvery v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných vecí, najmä pokiaľ ide
o účinnú justičnú spoluprácu
v občianskych a trestných veciach, ktorá je 
založená na vzájomnom uznávaní. Právny 
štát je jednou zo spoločných hodnôt 
zakotvených v článku 2 ZEÚ a zásada 
účinnej súdnej ochrany stanovená v článku 
19 ods. 1 ZEÚ a článku 47 Charty 
základných práv je konkrétnym vyjadrením 
zásady právneho štátu. Presadzovanie 
zásady právneho štátu podporou úsilia
o zlepšenie nezávislosti, kvality 
a efektívnosti vnútroštátnych justičných 
systémov posilňuje vzájomnú dôveru, ktorá 
je nevyhnutná pre justičnú spoluprácu
v občianskych a trestných veciach.

(7) Dodržiavanie zásad právneho štátu 
je nevyhnutné pre vysokú úroveň 
vzájomnej dôvery v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, najmä pokiaľ 
ide o účinnú justičnú spoluprácu
v občianskych a trestných veciach, ktorá je 
založená na vzájomnom uznávaní. Právny
štát je jednou zo spoločných hodnôt 
zakotvených v článku 2 ZEÚ a zásada 
účinnej súdnej ochrany stanovená v článku 
19 ods. 1 ZEÚ a článku 47 Charty 
základných práv je konkrétnym vyjadrením 
zásady právneho štátu. Presadzovanie 
zásady právneho štátu podporou úsilia
o zlepšenie nezávislosti, kvality 
a efektívnosti vnútroštátnych justičných 
systémov posilňuje vzájomnú dôveru, ktorá 
je nevyhnutná pre justičnú spoluprácu
v občianskych a trestných veciach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Pripomína, že spravodlivosť 
potvrdzuje zásady právneho štátu
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v spoločnosti a zaručuje každému právo
na spravodlivý súdny proces vedený 
nezávislým a nestranným súdom s cieľom 
chrániť európske hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h)
a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
dodržiavať zásady právneho štátu. 
Prispieva k budovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti vytvorením 
spoločnej justičnej kultúry medzi 
odborníkmi z oblasti justície členských 
štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne 
a jednotné uplatňovanie práva v Únii 
a vzájomnú dôveru medzi odborníkmi 
z oblasti justície v cezhraničných 
konaniach. Činnosti odbornej prípravy 
podporované týmto programom by mali 
byť založené na spoľahlivých posúdeniach 
potrieb odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície 
z rôznych členských štátov, pozostávať 
z aktívneho učenia, zahŕňať prvky 
nadväzovania profesionálnych kontaktov 
a byť udržateľné.

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h)
a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
dodržiavať zásady právneho štátu a akým 
spôsobom najlepšie slúžiť obyvateľom
Európy v úlohe nositeľov zodpovednosti. 
Prispieva k budovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti vytvorením 
spoločnej justičnej kultúry medzi 
odborníkmi z oblasti justície členských 
štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť 
nediskriminačné, správne a jednotné 
uplatňovanie práva v Únii a vzájomnú 
dôveru medzi odborníkmi z oblasti justície
v cezhraničných konaniach. Činnosti 
odbornej prípravy podporované týmto 
programom by mali byť založené
na spoľahlivých posúdeniach potrieb 
odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície, 
vrátane tých, ktorí pracujú
pre organizácie pre ľudské práva,
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z rôznych členských štátov, pozostávať 
z odbornej prípravy s cieľom zvýšiť 
povedomie, aktívneho učenia, zahŕňať 
prvky nadväzovania profesionálnych 
kontaktov a byť udržateľné. Odborná 
príprava s cieľom zvýšiť povedomie by 
mali zahŕňať školenia o výzvach 
a prekážkach, s ktorými sa stretávajú 
etnické menšiny ako sú Rómovia, LGBTI 
osoby, ľudia so zdravotným postihnutím, 
obete rodového násilia a iných foriem 
násilia medzi ľuďmi, obete obchodovania
s ľuďmi, obete nenávistných prejavov 
a trestných činov z nenávisti. Táto 
odborná príprava by sa mala poskytovať 
priamym zapojením obetí a organizácií, 
ktoré ich zastupujú a/alebo im pomáhajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Maria Gabriela Zoană

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h) a 
článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
dodržiavať zásady právneho štátu. 
Prispieva k budovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti vytvorením 
spoločnej justičnej kultúry medzi 
odborníkmi z oblasti justície členských 
štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne a 
jednotné uplatňovanie práva v Únii a 
vzájomnú dôveru medzi odborníkmi 

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h) a 
článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
dodržiavať zásady právneho štátu. Je tiež 
veľmi dôležité zvýšiť počet pracovných 
miest v rámci právnickej profesie v snahe 
zabezpečiť účinnejšiu justičnú spoluprácu 
a prístup k spravodlivosti pre každého 
občana Únie. Prispieva k budovaniu 
európskeho priestoru spravodlivosti 
vytvorením spoločnej justičnej kultúry 
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z oblasti justície v cezhraničných 
konaniach. Činnosti odbornej prípravy 
podporované týmto programom by mali 
byť založené na spoľahlivých posúdeniach 
potrieb odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície 
z rôznych členských štátov, pozostávať 
z aktívneho učenia, zahŕňať prvky 
nadväzovania profesionálnych kontaktov a 
byť udržateľné.

medzi odborníkmi z oblasti justície 
členských štátov. Je nevyhnutné 
zabezpečiť správne a jednotné 
uplatňovanie práva v Únii a vzájomnú 
dôveru medzi odborníkmi z oblasti justície
v cezhraničných konaniach. Činnosti 
odbornej prípravy podporované týmto 
programom by mali byť založené
na spoľahlivých posúdeniach potrieb 
odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície 
z rôznych členských štátov, pozostávať 
z aktívneho učenia, zahŕňať prvky 
nadväzovania profesionálnych kontaktov a 
byť udržateľné.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 64
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h) a 
článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
dodržiavať zásady právneho štátu. 
Prispieva k budovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti vytvorením 
spoločnej justičnej kultúry medzi 
odborníkmi z oblasti justície členských 
štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne a 
jednotné uplatňovanie práva v Únii a 
vzájomnú dôveru medzi odborníkmi 

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h) a 
článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
dodržiavať zásady právneho štátu. 
Prispieva k budovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti vytvorením 
spoločnej justičnej kultúry medzi 
odborníkmi z oblasti justície členských 
štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne, 
jednotné, zrozumiteľné a dôkladné 
interpretovanie a uplatňovanie práva
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z oblasti justície v cezhraničných 
konaniach. Činnosti odbornej prípravy 
podporované týmto programom by mali 
byť založené na spoľahlivých posúdeniach 
potrieb odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície 
z rôznych členských štátov, pozostávať 
z aktívneho učenia, zahŕňať prvky 
nadväzovania profesionálnych kontaktov a 
byť udržateľné.

v Únii a vzájomnú dôveru medzi 
odborníkmi z oblasti justície
v cezhraničných konaniach. Činnosti 
odbornej prípravy podporované týmto 
programom by mali byť založené
na spoľahlivých posúdeniach potrieb 
odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
prípravy a účinnú technológiu diaľkovej 
komunikácie, zahŕňať cezhraničné 
podujatia spájajúce odborníkov z oblasti 
justície z rôznych členských štátov, 
pozostávať z aktívneho učenia, zahŕňať 
prvky nadväzovania profesionálnych 
kontaktov a byť udržateľné.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 65
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h)
a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
dodržiavať zásady právneho štátu. 
Prispieva k budovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti vytvorením 
spoločnej justičnej kultúry medzi 
odborníkmi z oblasti justície členských 
štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne 
a jednotné uplatňovanie práva v Únii 
a vzájomnú dôveru medzi odborníkmi 
z oblasti justície v cezhraničných 
konaniach. Činnosti odbornej prípravy 

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h)
a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych, a správnych
a trestných veciach založenej
na vzájomnom uznávaní rozsudkov 
a súdnych rozhodnutí. Odborná príprava 
odborníkov z oblasti justície je dôležitým 
nástrojom prehlbovania spoločného 
chápania toho, ako najlepšie dodržiavať 
zásady právneho štátu. Prispieva
k budovaniu európskeho priestoru 
spravodlivosti vytvorením spoločnej 
justičnej kultúry medzi odborníkmi 
z oblasti justície členských štátov. Je 
nevyhnutné zabezpečiť správne a jednotné 
uplatňovanie práva v Únii a vzájomnú 
dôveru medzi odborníkmi z oblasti justície
v cezhraničných konaniach. Činnosti 



AM\1171598SK.docx 25/89 PE631.964v01-00

SK

podporované týmto programom by mali 
byť založené na spoľahlivých posúdeniach 
potrieb odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície 
z rôznych členských štátov, pozostávať 
z aktívneho učenia, zahŕňať prvky 
nadväzovania profesionálnych kontaktov 
a byť udržateľné.

odbornej prípravy podporované týmto 
programom by mali byť založené
na spoľahlivých posúdeniach potrieb 
odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície 
z rôznych členských štátov, pozostávať 
z aktívneho učenia, zahŕňať prvky 
nadväzovania profesionálnych kontaktov 
a byť udržateľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h)
a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
dodržiavať zásady právneho štátu. 
Prispieva k budovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti vytvorením 
spoločnej justičnej kultúry medzi 
odborníkmi z oblasti justície členských 
štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne 
a jednotné uplatňovanie práva v Únii 
a vzájomnú dôveru medzi odborníkmi 
z oblasti justície v cezhraničných
konaniach. Činnosti odbornej prípravy 
podporované týmto programom by mali 
byť založené na spoľahlivých posúdeniach 
potrieb odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 

(8) Podľa článku 81 ods. 2 písm. h)
a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy
o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú 
prípravu sudcov a justičných pracovníkov 
ako nástroj na zlepšenie justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach založenej na vzájomnom uznávaní 
rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná 
príprava odborníkov z oblasti justície je 
dôležitým nástrojom prehlbovania 
spoločného chápania toho, ako najlepšie 
vykonávať a dodržiavať zásady právneho 
štátu. Prispieva k budovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti vytvorením 
spoločnej justičnej kultúry medzi 
odborníkmi z oblasti justície členských 
štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne 
a jednotné uplatňovanie práva v Únii 
a vzájomnú dôveru medzi odborníkmi 
z oblasti justície v cezhraničných 
konaniach. Činnosti odbornej prípravy 
podporované týmto programom by mali 
byť založené na spoľahlivých posúdeniach 
potrieb odbornej prípravy, využívať 
najmodernejšiu metodiku odbornej 
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prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície 
z rôznych členských štátov, pozostávať 
z aktívneho učenia, zahŕňať prvky 
nadväzovania profesionálnych kontaktov 
a byť udržateľné.

prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia 
spájajúce odborníkov z oblasti justície 
z rôznych členských štátov, pozostávať 
z aktívneho učenia, zahŕňať prvky 
nadväzovania profesionálnych kontaktov 
a byť udržateľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Opätovne pripomína, že stanovenie 
primeraných lehôt týkajúcich sa konaní 
slúžia na účely právnej istoty, ktorá je 
kľúčovou požiadavkou pre právny štát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Na odbornej justičnej príprave sa 
môžu podieľať rôzni aktéri, ako sú právne, 
justičné a správne orgány členských štátov, 
akademické inštitúcie, vnútroštátne 
subjekty zodpovedné za odbornú justičnú 
prípravu, organizácie alebo siete 
poskytujúce odbornú prípravu na európskej 
úrovni alebo siete koordinátorov súdov 
práva Únie. Orgány a subjekty, ktoré 
sledujú všeobecný európsky záujem
v oblasti odbornej justičnej prípravy, ako je 
Európska sieť odbornej justičnej prípravy 
(EJTN), Akadémia európskeho práva 

(9) Na odbornej justičnej príprave sa 
môžu podieľať rôzni aktéri, ako sú právne, 
justičné a správne orgány členských štátov, 
akademické inštitúcie, vnútroštátne 
subjekty zodpovedné za odbornú justičnú 
prípravu, organizácie alebo siete 
poskytujúce odbornú prípravu na európskej 
úrovni alebo siete koordinátorov súdov 
práva Únie, Agentúra Európskej únie
pre základné práva, príslušné organizácie
pre ľudské práva a mimovládne 
organizácie. Orgány a subjekty, ktoré 
sledujú všeobecný európsky záujem
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(ERA), Európska sieť súdnych rád (ENCJ), 
Združenie štátnych rád a najvyšších 
správnych súdov Európskej únie 
(ACA – Europe), Sieť predsedov 
najvyšších súdov Európskej únie 
(RPCSJUE) a Európsky inštitút verejnej 
správy (EIPA), by mali aj naďalej plniť 
svoju úlohu pri podpore programov 
odbornej prípravy pre justíciu a justičných 
zamestnancov, ktoré majú skutočný 
európsky rozmer, a preto by im mala byť 
poskytovaná primeraná finančná podpora
v súlade s postupmi a kritériami 
stanovenými v ročných pracovných 
programoch prijatých Komisiou podľa 
tohto nariadenia.

v oblasti odbornej justičnej prípravy, ako je 
Európska sieť odbornej justičnej prípravy 
(EJTN), Akadémia európskeho práva 
(ERA), Európska sieť súdnych rád (ENCJ), 
Združenie štátnych rád a najvyšších 
správnych súdov Európskej únie 
(ACA – Europe), Sieť predsedov 
najvyšších súdov Európskej únie 
(RPCSJUE) a Európsky inštitút verejnej 
správy (EIPA), by mali aj naďalej plniť 
svoju úlohu pri podpore programov 
odbornej prípravy pre justíciu a justičných 
zamestnancov, ktoré majú skutočný 
európsky rozmer, a preto by im mala byť 
poskytovaná primeraná finančná podpora
v súlade s postupmi a kritériami 
stanovenými v ročných pracovných 
programoch prijatých Komisiou podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Na odbornej justičnej príprave sa 
môžu podieľať rôzni aktéri, ako sú právne, 
justičné a správne orgány členských štátov, 
akademické inštitúcie, vnútroštátne 
subjekty zodpovedné za odbornú justičnú 
prípravu, organizácie alebo siete 
poskytujúce odbornú prípravu na európskej 
úrovni alebo siete koordinátorov súdov 
práva Únie. Orgány a subjekty, ktoré 
sledujú všeobecný európsky záujem
v oblasti odbornej justičnej prípravy, ako je 
Európska sieť odbornej justičnej prípravy 
(EJTN), Akadémia európskeho práva 
(ERA), Európska sieť súdnych rád (ENCJ), 
Združenie štátnych rád a najvyšších 
správnych súdov Európskej únie 
(ACA – Europe), Sieť predsedov 

(9) Na odbornej justičnej príprave sa 
môžu podieľať rôzni aktéri, ako sú právne, 
justičné a správne orgány členských štátov, 
akademické inštitúcie, vnútroštátne 
subjekty zodpovedné za odbornú justičnú 
prípravu, organizácie alebo siete 
poskytujúce odbornú prípravu na európskej 
úrovni, zástupcovia občianskej spoločnosti
alebo siete koordinátorov súdov práva 
Únie. Orgány a subjekty, ktoré sledujú 
všeobecný európsky záujem v oblasti 
odbornej justičnej prípravy, ako je 
Európska sieť odbornej justičnej prípravy 
(EJTN), Akadémia európskeho práva 
(ERA), Európska sieť súdnych rád (ENCJ), 
Združenie štátnych rád a najvyšších 
správnych súdov Európskej únie 



PE631.964v01-00 28/89 AM\1171598SK.docx

SK

najvyšších súdov Európskej únie 
(RPCSJUE) a Európsky inštitút verejnej 
správy (EIPA), by mali aj naďalej plniť 
svoju úlohu pri podpore programov 
odbornej prípravy pre justíciu a justičných 
zamestnancov, ktoré majú skutočný 
európsky rozmer, a preto by im mala byť 
poskytovaná primeraná finančná podpora
v súlade s postupmi a kritériami 
stanovenými v ročných pracovných 
programoch prijatých Komisiou podľa 
tohto nariadenia.

(ACA – Europe), Sieť predsedov 
najvyšších súdov Európskej únie 
(RPCSJUE) a Európsky inštitút verejnej 
správy (EIPA), by mali aj naďalej plniť 
svoju úlohu pri podpore programov 
odbornej prípravy pre justíciu a justičných 
zamestnancov, ktoré majú skutočný 
európsky rozmer, a preto by im mala byť 
poskytovaná primeraná finančná podpora
v súlade s postupmi a kritériami 
stanovenými v ročných pracovných 
programoch prijatých Komisiou podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Vyzýva členské štáty, aby 
investovali viac do rozvoja odbornej 
justičnej prípravy a do nepretržitého 
vzdelávania sudcov, keďže predstavujú 
základ pre účinný, nezávislý a nestranný 
justičný systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí 
a rozsudkov a potrebnú aproximáciu

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať členské štáty v ich úsilí
o zlepšenie spolupráce a mechanizmov
v súvislosti so vzájomným uznávaním
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právnych predpisov, ktorá uľahčí 
spoluprácu medzi všetkými príslušnými 
orgánmi vrátane finančných 
spravodajských jednotiek, a súdnu ochranu 
individuálnych práv v občianskych 
a obchodných veciach. Program by mal 
takisto podporiť procedurálne právne 
predpisy pre cezhraničné prípady a väčšiu 
konvergenciu v občianskom práve, ktorá 
pomôže odstrániť prekážky brániace 
riadnemu a účinnému fungovaniu
súdnych a mimosúdnych konaní
v prospech všetkých účastníkov 
občianskoprávneho sporu. Napokon by
s cieľom podporiť účinné presadzovanie 
a praktické uplatňovanie práva Únie
v oblasti justičnej spolupráce
v občianskych veciach mal program 
podporovať fungovanie Európskej justičnej 
siete pre občianske a obchodné veci 
zriadenej rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

súdnych rozhodnutí a rozsudkov 
a potrebnou aproximáciou právnych 
predpisov v súlade so zásadami 
subsidiarity, ktorá uľahčí spoluprácu 
medzi všetkými príslušnými orgánmi 
vrátane finančných spravodajských 
jednotiek, a súdnu ochranu individuálnych 
práv v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
pre cezhraničné prípady a v prípade 
potreby väčšiu konvergenciu v občianskom 
práve, ktorá podporí riadne a účinné
fungovanie súdnych a mimosúdnych 
konaní v prospech všetkých účastníkov 
občianskoprávneho sporu. Napokon by
s cieľom podporiť účinné presadzovanie 
a praktické uplatňovanie práva Únie
v oblasti justičnej spolupráce
v občianskych veciach mal program 
podporovať fungovanie Európskej justičnej 
siete pre občianske a obchodné veci 
zriadenej rozhodnutím Rady 2001/470/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov 
a potrebnú aproximáciu právnych 
predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi 
všetkými príslušnými orgánmi vrátane 
finančných spravodajských jednotiek, a 
súdnu ochranu individuálnych práv
v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
pre cezhraničné prípady a väčšiu 
konvergenciu v občianskom práve, ktorá 

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali prispieť k väčšej vzájomnej dôvere 
medzi právnymi systémami členských 
štátov a podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov 
a potrebnú aproximáciu právnych 
predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi 
všetkými príslušnými orgánmi vrátane 
finančných spravodajských jednotiek, a 
súdnu ochranu individuálnych práv
v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
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pomôže odstrániť prekážky brániace 
riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
sporu. Napokon by s cieľom podporiť 
účinné presadzovanie a praktické 
uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej 
spolupráce v občianskych veciach mal 
program podporovať fungovanie Európskej 
justičnej siete pre občianske a obchodné 
veci zriadenej rozhodnutím Rady 
2001/470/ES.

pre cezhraničné prípady a väčšiu 
konvergenciu v občianskom práve, ktorá 
pomôže odstrániť prekážky brániace 
riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
sporu. Napokon by s cieľom podporiť 
harmonizované a účinné presadzovanie a 
praktické uplatňovanie práva Únie v oblasti 
justičnej spolupráce v občianskych veciach 
mal program podporovať fungovanie 
Európskej justičnej siete pre občianske a 
obchodné veci zriadenej rozhodnutím Rady 
2001/470/ES.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 73
Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov 
a potrebnú aproximáciu právnych 
predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi 
všetkými príslušnými orgánmi vrátane 
finančných spravodajských jednotiek, 
a súdnu ochranu individuálnych práv
v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
pre cezhraničné prípady a väčšiu 
konvergenciu v občianskom práve, ktorá 
pomôže odstrániť prekážky brániace 
riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
sporu. Napokon by s cieľom podporiť 
účinné presadzovanie a praktické 
uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej 
spolupráce v občianskych veciach mal 
program podporovať fungovanie Európskej 

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov 
a potrebnú aproximáciu právnych 
predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi 
všetkými príslušnými orgánmi vrátane 
finančných spravodajských jednotiek, 
a súdnu ochranu individuálnych práv
v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
pre cezhraničné prípady vrátane 
mediačných konaní a väčšiu konvergenciu
v občianskom práve, ktorá pomôže 
odstrániť prekážky brániace riadnemu 
a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
sporu. Napokon by s cieľom podporiť 
účinné presadzovanie a praktické 
uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej 
spolupráce v občianskych veciach mal 
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justičnej siete pre občianske a obchodné 
veci zriadenej rozhodnutím Rady 
2001/470/ES.

program podporovať fungovanie Európskej 
justičnej siete pre občianske a obchodné 
veci zriadenej rozhodnutím Rady 
2001/470/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov 
a potrebnú aproximáciu právnych 
predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi 
všetkými príslušnými orgánmi vrátane 
finančných spravodajských jednotiek, 
a súdnu ochranu individuálnych práv
v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
pre cezhraničné prípady a väčšiu 
konvergenciu v občianskom práve, ktorá 
pomôže odstrániť prekážky brániace 
riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
sporu. Napokon by s cieľom podporiť 
účinné presadzovanie a praktické 
uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej 
spolupráce v občianskych veciach mal 
program podporovať fungovanie Európskej 
justičnej siete pre občianske a obchodné 
veci zriadenej rozhodnutím Rady 
2001/470/ES.

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí 
a rozsudkov, prístup k spravodlivosti
a potrebnú aproximáciu právnych 
predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi 
všetkými príslušnými orgánmi vrátane 
finančných spravodajských jednotiek, 
a súdnu ochranu individuálnych práv
v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
pre cezhraničné prípady a väčšiu 
konvergenciu v občianskom práve, ktorá 
pomôže odstrániť prekážky brániace 
riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
sporu. Napokon by s cieľom podporiť 
účinné presadzovanie a praktické 
uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej 
spolupráce v občianskych veciach mal 
program podporovať fungovanie Európskej 
justičnej siete pre občianske a obchodné 
veci zriadenej rozhodnutím Rady 
2001/470/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
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Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov 
a potrebnú aproximáciu právnych 
predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi 
všetkými príslušnými orgánmi vrátane 
finančných spravodajských jednotiek, 
a súdnu ochranu individuálnych práv
v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
pre cezhraničné prípady a väčšiu 
konvergenciu v občianskom práve, ktorá 
pomôže odstrániť prekážky brániace 
riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
sporu. Napokon by s cieľom podporiť 
účinné presadzovanie a praktické 
uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej 
spolupráce v občianskych veciach mal 
program podporovať fungovanie Európskej 
justičnej siete pre občianske a obchodné 
veci zriadenej rozhodnutím Rady 
2001/470/ES.

(11) Opatrenia v rámci programu by 
mali podporovať posilnené vzájomné 
uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov 
a potrebnú aproximáciu právnych 
predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi 
všetkými príslušnými orgánmi vrátane 
finančných spravodajských jednotiek, 
a súdnu ochranu individuálnych práv
v občianskych a obchodných veciach. 
Program by mal takisto podporiť 
procedurálne právne predpisy
pre cezhraničné prípady a väčšiu 
konvergenciu najmä v občianskom práve, 
ktorá pomôže odstrániť prekážky brániace 
riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
sporu. Napokon by s cieľom podporiť 
účinné presadzovanie a praktické 
uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej 
spolupráce v občianskych veciach mal 
program podporovať fungovanie Európskej 
justičnej siete pre občianske a obchodné 
veci zriadenej rozhodnutím Rady 
2001/470/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, článku 
24 Charty a Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa z roku 1989 by mal program 
podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj 

(12) Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, článku 
24 Charty a Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa z roku 1989 by mal program 
podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj 
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začleňovať presadzovanie práv dieťaťa
pri implementácii všetkých svojich akcií.

začleňovať presadzovanie práv dieťaťa
pri implementácii všetkých svojich akcií.
Pre dosiahnutie tohto cieľa by sa mala 
venovať osobitná pozornosť akciám 
zameraným na ochranu práv detí
v súvislosti s občianskoprávnym a 
trestným súdnictvom vrátane ochrany detí 
sprevádzajúcich zadržiavaných rodičov a 
detí väznených rodičov. Vhodná podpora 
by sa mala zvážiť aj v prospech činností 
odbornej prípravy zameraných na riadne 
vykonávanie smernice (EÚ) 2016/800
o procesných zárukách pre deti podozrivé 
alebo obvinené v trestnom konaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Maria Gabriela Zoană

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, článku 
24 Charty a Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa z roku 1989 by mal program 
podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj 
začleňovať presadzovanie práv dieťaťa
pri implementácii všetkých svojich akcií.

(12) Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, článku 
24 Charty a Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa z roku 1989 by mal program 
podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj 
začleňovať presadzovanie práv dieťaťa
pri implementácii všetkých svojich akcií. 
Organizácia Spojených národov by mala
v každom členskom štáte EÚ organizovať 
väčší počet informačných kampaní.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 78
Lívia Járóka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(12a) V súlade so smernicou Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, by mal program 
podporovať ochranu osôb rasového alebo 
etnického pôvodu, ako sú Rómovia, 
presadzovanie ich práv pri vykonávaní 
všetkých svojich činností, a to najmä 
posilnením antidiskriminačných opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Program na roky 2014 – 2020 
umožnil činnosti odbornej prípravy
v oblasti práva Únie, najmä pokiaľ ide
o rozsah pôsobnosti a uplatňovanie charty, 
zamerané na členov justičných orgánov 
a iných odborníkov v oblasti práva. Rada
vo svojich záveroch z 12. októbra 2017
o uplatňovaní charty v roku 2016 
pripomenula význam zvyšovania 
povedomia o uplatňovaní charty na úrovni 
členských štátov, ako aj na úrovni Únie, a
to aj medzi tvorcami politík, odborníkmi
v oblasti práva a samotnými držiteľmi 
týchto práv. Pre začleňovanie základných 
práv konzistentným spôsobom je preto 
potrebné rozšíriť finančnú podporu
na činnosti venované zlepšovaniu 
informovanosti pre iné subjekty verejného 
sektora, než sú justičné orgány a odborníci
v oblasti práva.

(13) Program na roky 2014 – 2020 
umožnil činnosti odbornej prípravy
v oblasti práva Únie, najmä pokiaľ ide
o rozsah pôsobnosti a uplatňovanie charty, 
zamerané na členov justičných orgánov 
a iných odborníkov v oblasti práva. Rada
vo svojich záveroch z 12. októbra 2017
o uplatňovaní charty v roku 2016 
pripomenula význam zvyšovania 
povedomia o uplatňovaní charty na úrovni 
členských štátov, ako aj na úrovni Únie, a
to aj medzi tvorcami politík, odborníkmi
v oblasti práva a samotnými držiteľmi 
týchto práv. Pre začleňovanie základných 
práv konzistentným spôsobom je preto 
potrebné rozšíriť finančnú podporu
na činnosti venované zlepšovaniu 
informovanosti pre iné subjekty verejného 
sektora, než sú justičné orgány a odborníci
v oblasti práva a pre mimovládne 
organizácie, ktoré túto úlohu vykonávajú.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia 
vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv, pre ktoré má prístup
k spravodlivosti zásadný význam. s cieľom 
uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a
s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá 
je nevyhnutná pre riadne fungovanie 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť 
finančnú podporu na činnosti iných 
orgánov než justičných orgánov 
a odborníkov v oblasti práva, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k týmto cieľom.

(14) Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia 
vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv, pre ktoré má prístup
k spravodlivosti zásadný význam. s cieľom 
uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a
s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá 
je nevyhnutná pre riadne fungovanie 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť 
finančnú podporu na činnosti iných 
orgánov než justičných orgánov 
a odborníkov v oblasti práva, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k týmto cieľom. Podpora by sa 
mala poskytnúť najmä činnostiam, ktoré 
uľahčujú účinný a rovnocenný prístup
k spravodlivosti pre ohrozené osoby, ako 
sú ženy, deti, osoby so zdravotným 
postihnutím, LGBTI osoby a migranti, 
bez ohľadu na to, či im bolo alebo nebolo 
udelené povolenie na pobyt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia 
vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv, pre ktoré má prístup
k spravodlivosti zásadný význam. s cieľom 

(14) Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia 
vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv, pre ktoré má prístup
k spravodlivosti zásadný význam. s cieľom 
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uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a
s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá 
je nevyhnutná pre riadne fungovanie 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť 
finančnú podporu na činnosti iných 
orgánov než justičných orgánov 
a odborníkov v oblasti práva, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k týmto cieľom.

uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a
s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá 
je nevyhnutná pre riadne fungovanie 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť 
finančnú podporu na činnosti iných 
orgánov než justičných orgánov 
a odborníkov v oblasti práva, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k týmto cieľom. Orgány 
a subjekty, ktoré majú prístup
k programu, by mali zahŕňať 
vnútroštátne, regionálne a miestne 
orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia 
vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv, pre ktoré má prístup
k spravodlivosti zásadný význam. s cieľom 
uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a
s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá 
je nevyhnutná pre riadne fungovanie 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť 
finančnú podporu na činnosti iných 
orgánov než justičných orgánov 
a odborníkov v oblasti práva, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k týmto cieľom.

(14) Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia 
vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv, pre ktoré má prístup
k spravodlivosti zásadný význam
pre každého občana bez ohľadu na jeho 
národnosť, pohlavie alebo náboženské 
vyznanie. s cieľom uľahčiť účinný prístup
k spravodlivosti a s cieľom posilniť 
vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná
pre riadne fungovanie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, je potrebné 
rozšíriť finančnú podporu na činnosti iných 
orgánov než justičných orgánov 
a odborníkov v oblasti práva, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k týmto cieľom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia 
vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv, pre ktoré má prístup
k spravodlivosti zásadný význam. s cieľom 
uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a
s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá 
je nevyhnutná pre riadne fungovanie 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť 
finančnú podporu na činnosti iných 
orgánov než justičných orgánov 
a odborníkov v oblasti práva, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k týmto cieľom.

(14) Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia 
vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti pri rešpektovaní 
základných práv, pre ktoré má rovnocenný
prístup k spravodlivosti zásadný význam.
s cieľom uľahčiť účinný a rovnocenný
prístup k spravodlivosti a s cieľom posilniť 
vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná
pre riadne fungovanie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, je potrebné 
rozšíriť finančnú podporu na činnosti iných 
orgánov než justičných orgánov 
a odborníkov v oblasti práva, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k týmto cieľom.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa 
programom malo takisto podporovať 
zohľadnenie rovnosti medzi ženami 
a mužmi a cieľov v oblasti nediskriminácie
vo všetkých jeho činnostiach.

(15) Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa 
programom malo takisto podporovať 
zohľadnenie rodovej rovnosti a cieľov
v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho 
činnostiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Daniel Buda
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu 
európskeho priestoru spravodlivosti, 
posilňovaniu cezhraničnej spolupráce, 
vytváraniu sietí a dosiahnutiu správneho, 
súdržného a jednotného uplatňovania práva 
Únie. Financované činnosti by mali takisto 
prispieť k spoločnému chápaniu hodnôt 
Únie, právneho štátu, lepšej znalosti práva 
a politík Únie, výmene poznatkov a 
osvedčených postupov pri používaní 
nástrojov justičnej spolupráce všetkými 
dotknutými zainteresovanými stranami, 
ako aj k šíreniu interoperabilných 
digitálnych riešení, ktoré umožňujú 
bezproblémovú a účinnú cezhraničnú 
spoluprácu, a mali by poskytovať 
spoľahlivý analytický základ na podporu 
rozvoja, presadzovania a riadneho 
vykonávania právnych predpisov a politík 
Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto 
akcie vykonávali jednotne v rámci celej 
Únie, a prinesie úspory z rozsahu. Okrem 
toho môže Únia lepšie reagovať
na cezhraničnú situáciu než členské štáty a 
môže poskytnúť európsku platformu
pre vzájomné čerpanie skúseností.

(16) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu 
európskeho priestoru spravodlivosti, 
podpore nezávislosti a účinnosti právneho 
systému, posilňovaniu cezhraničnej 
spolupráce, vytváraniu sietí, podpore 
vzájomnej dôvery medzi justičnými 
orgánmi členských štátov a dosiahnutiu 
správneho, súdržného, jednotného, 
zrozumiteľného a promptného
uplatňovania práva Únie. Financované 
činnosti by mali takisto prispieť
k spoločnému chápaniu hodnôt Únie, 
právneho štátu, lepšej znalosti práva a 
politík Únie, výmene poznatkov a 
osvedčených postupov pri používaní 
nástrojov justičnej spolupráce všetkými 
dotknutými zainteresovanými stranami, 
ako aj k šíreniu interoperabilných 
digitálnych riešení, ktoré umožňujú 
bezproblémovú a účinnú cezhraničnú 
spoluprácu, a mali by poskytovať 
spoľahlivý analytický základ na podporu 
rozvoja, interpretácie, presadzovania a 
riadneho vykonávania právnych predpisov 
a politík Únie. Zásah Únie umožní, aby sa 
tieto akcie vykonávali jednotne v rámci 
celej Únie, a prinesie úspory z rozsahu. 
Okrem toho môže Únia lepšie reagovať
na cezhraničnú situáciu než členské štáty a 
môže poskytnúť európsku platformu
pre vzájomné čerpanie skúseností. Toto 
nariadenie je v súlade so zásadou 
proporcionality v tom, že neprekračuje 
minimum, ktoré je potrebné
na dosiahnutie stanoveného cieľa
na európskej úrovni.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 86
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Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu 
európskeho priestoru spravodlivosti, 
posilňovaniu cezhraničnej spolupráce, 
vytváraniu sietí a dosiahnutiu správneho, 
súdržného a jednotného uplatňovania práva 
Únie. Financované činnosti by mali takisto 
prispieť k spoločnému chápaniu hodnôt 
Únie, právneho štátu, lepšej znalosti práva 
a politík Únie, výmene poznatkov 
a osvedčených postupov pri používaní 
nástrojov justičnej spolupráce všetkými 
dotknutými zainteresovanými stranami, 
ako aj k šíreniu interoperabilných 
digitálnych riešení, ktoré umožňujú 
bezproblémovú a účinnú cezhraničnú 
spoluprácu, a mali by poskytovať 
spoľahlivý analytický základ na podporu 
rozvoja, presadzovania a riadneho 
vykonávania právnych predpisov a politík 
Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto 
akcie vykonávali jednotne v rámci celej 
Únie, a prinesie úspory z rozsahu. Okrem 
toho môže Únia lepšie reagovať
na cezhraničnú situáciu než členské štáty 
a môže poskytnúť európsku platformu
pre vzájomné čerpanie skúseností.

(16) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu 
európskeho priestoru spravodlivosti, 
posilňovaniu cezhraničnej spolupráce, 
vytváraniu sietí vrátane spolupráce
s tretími krajinami a dosiahnutiu 
správneho, súdržného a jednotného 
uplatňovania práva Únie. Financované 
činnosti by mali takisto prispieť
k spoločnému chápaniu hodnôt Únie, 
právneho štátu, lepšej znalosti práva 
a politík Únie, výmene poznatkov 
a osvedčených postupov pri používaní 
nástrojov justičnej spolupráce všetkými 
dotknutými zainteresovanými stranami, 
ako aj k šíreniu interoperabilných 
digitálnych riešení, ktoré umožňujú 
bezproblémovú a účinnú cezhraničnú 
spoluprácu, a mali by poskytovať 
spoľahlivý analytický základ na podporu 
rozvoja, presadzovania a riadneho 
vykonávania právnych predpisov a politík 
Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto 
akcie vykonávali jednotne v rámci celej 
Únie, a prinesie úspory z rozsahu. Okrem 
toho môže Únia lepšie reagovať
na cezhraničnú situáciu než členské štáty 
a môže poskytnúť európsku platformu
pre vzájomné čerpanie skúseností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(16) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu 
európskeho priestoru spravodlivosti, 
posilňovaniu cezhraničnej spolupráce, 
vytváraniu sietí a dosiahnutiu správneho, 
súdržného a jednotného uplatňovania práva 
Únie. Financované činnosti by mali takisto 
prispieť k spoločnému chápaniu hodnôt 
Únie, právneho štátu, lepšej znalosti práva 
a politík Únie, výmene poznatkov 
a osvedčených postupov pri používaní 
nástrojov justičnej spolupráce všetkými 
dotknutými zainteresovanými stranami, 
ako aj k šíreniu interoperabilných 
digitálnych riešení, ktoré umožňujú 
bezproblémovú a účinnú cezhraničnú 
spoluprácu, a mali by poskytovať 
spoľahlivý analytický základ na podporu 
rozvoja, presadzovania a riadneho 
vykonávania právnych predpisov a politík 
Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto 
akcie vykonávali jednotne v rámci celej 
Únie, a prinesie úspory z rozsahu. Okrem
toho môže Únia lepšie reagovať
na cezhraničnú situáciu než členské štáty
a môže poskytnúť európsku platformu
pre vzájomné čerpanie skúseností.

(16) Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, by mali prispievať k podpore 
spravodlivej, efektívnej a kooperatívnej
spravodlivosti, zlepšovaniu cezhraničnej 
spolupráce, vytváraniu sieťových 
mechanizmov, ako aj dosiahnutiu 
správneho, súdržného a jednotného 
uplatňovania práva Únie. Financované 
činnosti by mali takisto prispieť
k spoločnému chápaniu hodnôt Únie, 
právneho štátu, lepšej znalosti práva 
a politík Únie, výmene poznatkov 
a osvedčených postupov pri používaní 
nástrojov justičnej spolupráce všetkými 
dotknutými zainteresovanými stranami, 
ako aj k šíreniu interoperabilných 
digitálnych riešení, ktoré umožňujú 
bezproblémovú a účinnú cezhraničnú 
spoluprácu, a mali by poskytovať 
spoľahlivý analytický základ na podporu 
rozvoja, presadzovania a riadneho 
vykonávania právnych predpisov a politík 
Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto 
akcie vykonávali jednotne v rámci celej 
Únie, a prispeje k úspore z rozsahu. 
Program môže navyše poskytnúť fórum
pre vzájomné čerpanie skúseností a 
výmenu najlepších postupov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Ako sa zdôrazňuje v správe 
Európskeho parlamentu o porovnávacom 
prehľade EÚ v oblasti justície z roku 
2017, medzi sudcami a justičnými 
pracovníkmi členských štátov ešte stále 
existujú značné rozdiely v oblasti rodovej 
rovnováhy, a to najmä (ale nie výlučne)
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vo vzťahu k týmto aspektom: podiel 
sudkýň na vyšších úrovniach súdnictva, 
transparentnosť pri vymenúvaní do 
funkcie, zosúladenie pracovných a 
mimopracovných povinností neúčasti a 
existencia mentorských praktík. Program 
by mal preto podporovať činnosti 
odbornej prípravy zamerané na riešenie 
týchto rozdielov. Tieto činnosti sa môžu 
napríklad prispôsobiť odborníčkam
v oblasti súdnictva a justičným 
pracovníčkam členských štátov alebo, ak 
je to vhodné, zamerať sa na odborníkov 
oboch pohlaví v snahe zvýšiť povedomie 
všetkých príslušných zamestnancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia by mala zabezpečiť 
celkovú konzistentnosť, komplementárnosť 
a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov 
a agentúr Únie, ako je Eurojust, eu-LISA 
a Európska prokuratúra a mala by 
zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych 
a medzinárodných aktérov v oblastiach,
na ktoré sa vzťahuje program.

(17) Komisia by mala zabezpečiť 
celkovú konzistentnosť, komplementárnosť 
a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov 
a agentúr Únie, ako je Eurojust, eu-LISA 
a Európska prokuratúra a mala by 
zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych 
a medzinárodných aktérov v oblastiach,
na ktoré sa vzťahuje program, a v prípade 
potreby odporučiť zlepšenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia by mala zabezpečiť 
celkovú konzistentnosť, komplementárnosť 
a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov 
a agentúr Únie, ako je Eurojust, eu-LISA 
a Európska prokuratúra a mala by 
zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych 
a medzinárodných aktérov v oblastiach,
na ktoré sa vzťahuje program.

(17) Komisia by mala zabezpečiť 
celkovú konzistentnosť, komplementárnosť 
a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov 
a agentúr Únie, ako je Eurojust, eu-LISA,
EMCDDA, OLAF a Európska prokuratúra 
a mala by zhodnotiť prácu ďalších 
vnútroštátnych a medzinárodných aktérov
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia by mala zabezpečiť 
celkovú konzistentnosť, komplementárnosť 
a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov 
a agentúr Únie, ako je Eurojust, eu-LISA 
a Európska prokuratúra a mala by 
zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych 
a medzinárodných aktérov v oblastiach,
na ktoré sa vzťahuje program.

(17) Komisia by mala zabezpečiť 
celkovú konzistentnosť, komplementárnosť 
a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov 
a agentúr Únie, ako je Eurojust, FRA, eu-
LISA a Európska prokuratúra a mala by 
zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych 
a medzinárodných aktérov v oblastiach,
na ktoré sa vzťahuje program.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Je potrebné zabezpečiť európsku 
pridanú hodnotu všetkých akcií a činností 
vykonávaných v rámci programu, ich 
komplementárnosť s činnosťami členských 
štátov a ich súlad s inými činnosťami Únie.

(18) Je potrebné zabezpečiť európsku 
pridanú hodnotu všetkých akcií a činností 
vykonávaných v rámci programu, ich 
komplementárnosť s činnosťami členských 
štátov a ich súlad s inými činnosťami Únie.
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Na to, aby sa zabezpečila 
efektívna alokácia finančných prostriedkov 
zo všeobecného rozpočtu Únie je potrebné 
sa usilovať o konzistentnosť, 
komplementárnosť a súčinnosť medzi 
programami financovania, ktoré podporujú 
vzájomne súvisiace oblasti politiky, a to 
najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, 
práva a hodnoty – a taktiež v rámci 
programu Práva a hodnoty – a medzi 
programom a programom jednotného trhu; 
riadením hraníc a bezpečnosťou, najmä 
Fondom pre azyl, migráciu a integráciu 
(AMIF) a Fondom pre vnútornú 
bezpečnosť; strategickú infraštruktúru 
najmä programom Digitálna Európa, 
programom Erasmus+, rámcovým 
programom pre výskum a inovácie a 
nástrojom predvstupovej pomoci a 
nariadením o programe LIFE13.

Na to, aby sa zabezpečila efektívna 
alokácia finančných prostriedkov zo 
všeobecného rozpočtu Únie je potrebné sa 
usilovať o konzistentnosť, 
komplementárnosť a súčinnosť medzi 
programami financovania, ktoré podporujú 
vzájomne súvisiace oblasti politiky, a to 
najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, 
práva a hodnoty – a taktiež v rámci 
programu Práva a hodnoty – a medzi 
programom a programom jednotného trhu; 
riadením hraníc a bezpečnosťou, najmä 
Fondom pre azyl, migráciu a integráciu 
(AMIF) a Fondom pre vnútornú 
bezpečnosť; strategickú infraštruktúru 
najmä programom Digitálna Európa, 
Európskym sociálnym fondom plus,
programom Erasmus+, rámcovým 
programom pre výskum a inovácie a 
nástrojom predvstupovej pomoci a 
nariadením o programe LIFE13.

_________________ _________________

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1293/2013 
z 11. decembra 2013 o zriadení programu
pre životné prostredie a ochranu klímy 
(LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) 
č. 614/2007. Text s významom pre EHP.

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1293/2013 
z 11. decembra 2013 o zriadení programu
pre životné prostredie a ochranu klímy 
(LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) 
č. 614/2007. Text s významom pre EHP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Mali by sa ďalej upresniť 
mechanizmy na zabezpečenie prepojenia 
medzi politikami financovanými Úniou a 
hodnotami Únie, ktoré Komisii umožnia 
predložiť Rade návrh na prevod
prostriedkov pridelených členskému štátu
v rámci zdieľaného riadenia do programu
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v prípade, ak tento členský štát podlieha 
postupom týkajúcich sa hodnôt Únie. 
Komplexný mechanizmus Únie v oblasti 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv by mal zaručiť pravidelné a 
rovnocenné preskúmanie všetkých 
členských štátov a poskytnúť potrebné 
informácie na zavedenie opatrení 
týkajúcich sa všeobecných nedostatkov 
hodnôt Únie v členských štátoch. s cieľom 
zabezpečiť jednotné vykonávanie a 
vzhľadom na význam finančného vplyvu 
zavedených opatrení by sa mali 
vykonávacie právomoci preniesť na Radu, 
ktorá by mala konať na základe návrhu 
Komisie. Na uľahčenie prijímania 
rozhodnutí, ktoré sú potrebné
na zabezpečenie účinných opatrení, by sa 
malo použiť hlasovanie podľa pravidla 
obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na tento program sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie
o rozpočtových pravidlách] (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia 
rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa 
týkajú grantov, cien, verejného 
obstarávania, nepriamej implementácie, , 
finančných nástrojov a rozpočtových 
záruk.

(20) Na tento program sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie
o rozpočtových pravidlách] (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia 
rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa 
týkajú grantov, cien, verejného 
obstarávania, nepriamej implementácie, , 
finančných nástrojov a rozpočtových 
záruk, pričom sa vyžaduje úplná 
transparentnosť v súvislosti s používaním 
prostriedkov, riadneho finančného 
hospodárenia a obozretného využívania 
zdrojov. Pravidlá týkajúce sa 
predovšetkým možnosti financovania 
miestnych, regionálnych, národných a 
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nadnárodných organizácií občianskej 
spoločnosti prostredníctvom viacročných 
grantov na prevádzku, kaskádových 
grantov, ustanovení zabezpečujúcich 
rýchle a flexibilné postupy udeľovania 
grantov, ako napríklad dvojstupňový 
postup podávania žiadostí, užívateľsky 
prístupné uplatňovania a postupy 
podávania správ, by mali byť zavádzané 
a ďalej posilňované ako súčasť 
implementácie tohto programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Typy financovania a spôsoby 
plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť 
špecifické ciele opatrení a priniesť
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady
na kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesúladu. Malo by
to zahŕňať zohľadnenie použitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovanie, ktoré nie je spojené
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

(21) Typy financovania a spôsoby 
plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť 
špecifické ciele opatrení a priniesť 
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady
na kontroly, administratívnu záťaž, 
veľkosť a kapacitu relevantných 
zainteresovaných strán a cieľových 
prijímateľov a predpokladané riziko 
nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie 
použitia jednorazových platieb, paušálnych 
sadzieb, jednotkových nákladov a 
kaskádových grantov, ako aj kritériá
spolufinancovania, ktoré zohľadňujú
dobrovoľnícku prácu a financovanie, 
ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa 
uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia
o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Lívia Járóka
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), sa môžu zúčastňovať
na programoch Únie v rámci spolupráce 
zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa 
stanovuje implementovanie programov 
rozhodnutím podľa uvedenej dohody. 
Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať
na základe iných právnych nástrojov.
V tomto nariadení by sa malo zaviesť 
osobitné ustanovenie udeľujúce 
nevyhnutné práva a potrebný prístup 
príslušným povoľujúcim úradníkom, 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF), ako aj Európskemu dvoru 
audítorov, aby mohli komplexne 
vykonávať svoje príslušné právomoci.

(23) Tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), sa môžu zúčastňovať
na programoch Únie v rámci spolupráce 
zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa 
stanovuje implementovanie programov 
rozhodnutím podľa uvedenej dohody. 
Pristupujúce krajiny, kandidátske a 
potenciálne kandidátske krajiny sa môžu 
takisto zúčastňovať na programoch Únie, 
a to v súlade so všeobecnými zásadami a 
všeobecnými podmienkami účasti týchto 
krajín na programoch Únie stanovenými
v príslušných rámcových dohodách a
v rozhodnutiach Asociačnej rady alebo
v podobných dohodách a v súlade
s osobitnými podmienkami stanovenými
v dohodách medzi Úniou a týmito 
krajinami. Tretie krajiny sa môžu takisto 
zúčastňovať na základe iných právnych 
nástrojov. V tomto nariadení by sa malo 
zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce 
nevyhnutné práva a potrebný prístup 
príslušným povoľujúcim úradníkom, 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF), ako aj Európskemu dvoru 
audítorov, aby mohli komplexne 
vykonávať svoje príslušné právomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 

(23) Tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
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(EHP), sa môžu zúčastňovať
na programoch Únie v rámci spolupráce 
zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa 
stanovuje implementovanie programov 
rozhodnutím podľa uvedenej dohody. 
Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať
na základe iných právnych nástrojov.
V tomto nariadení by sa malo zaviesť 
osobitné ustanovenie udeľujúce 
nevyhnutné práva a potrebný prístup 
príslušným povoľujúcim úradníkom, 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF), ako aj Európskemu dvoru 
audítorov, aby mohli komplexne 
vykonávať svoje príslušné právomoci.

(EHP), sa môžu zúčastňovať
na programoch Únie v rámci spolupráce 
zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa 
stanovuje implementovanie programov 
rozhodnutím podľa uvedenej dohody. 
Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať
na základe iných právnych nástrojov.
V súvislosti s účasťou na programoch 
Únie v príslušnom rámci by sa však mali 
uprednostniť členské štáty. V tomto 
nariadení by sa malo zaviesť osobitné 
ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva 
a potrebný prístup príslušným povoľujúcim 
úradníkom, Európskemu úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF), ako aj 
Európskemu dvoru audítorov, aby mohli 
komplexne vykonávať svoje príslušné 
právomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Tretie krajiny, ktoré sú členmi
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), sa môžu zúčastňovať
na programoch Únie v rámci spolupráce 
zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa 
stanovuje implementovanie programov 
rozhodnutím podľa uvedenej dohody.
Tretie krajiny sa môžu takisto 
zúčastňovať na základe iných právnych 
nástrojov. V tomto nariadení by sa malo 
zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce 
nevyhnutné práva a potrebný prístup 
príslušným povoľujúcim úradníkom, 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF), ako aj Európskemu dvoru 
audítorov, aby mohli komplexne 
vykonávať svoje príslušné právomoci.

(23) Členovia Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu 
zúčastňovať na programoch Únie v rámci 
spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP,
v ktorej sa stanovuje implementovanie 
programov rozhodnutím podľa uvedenej 
dohody. V tomto nariadení by sa malo 
zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce 
nevyhnutné práva a potrebný prístup 
príslušným povoľujúcim úradníkom, 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF), ako aj Európskemu dvoru 
audítorov, aby mohli komplexne 
vykonávať svoje príslušné právomoci.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Soraya Post

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Vzhľadom na ich dôležitosť a 
význam by mal tento program prispievať
k splneniu záväzku Únie a jej členských 
štátov týkajúceho sa dosiahnutia cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je 
potrebné hodnotiť tento program
na základe informácií zhromaždených 
prostredníctvom osobitných požiadaviek
na monitorovanie a zároveň obmedziť 
nadmernú reguláciu a administratívnu 
záťaž, a to najmä pre členské štáty. Tieto 
požiadavky môžu prípadne zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ
pre hodnotenie praktických účinkov 
programu.

(27) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je 
potrebné hodnotiť tento program
na základe informácií zhromaždených 
prostredníctvom osobitných požiadaviek
na monitorovanie a zároveň obmedziť 
nadmernú reguláciu a administratívnu 
záťaž pre prijímateľov a pre príslušné 
krajiny. Tieto požiadavky môžu prípadne 
zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ
pre hodnotenie praktických účinkov 
programu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 101
Emil Radev, Geoffroy Didier
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom ciele programu, 
rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, 
formy financovania z prostriedkov Únie 
a pravidlá poskytovania týchto finančných 
prostriedkov.

Stanovujú sa v ňom ciele programu, 
rozpočet na obdobie od 1. januára 2021
do 31. decembra 2027, formy financovania 
z prostriedkov Únie a pravidlá 
poskytovania týchto finančných 
prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „členovia súdnictva a justiční 
zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori 
a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci 
z oblasti justície spojení so súdnictvom, 
ako napríklad advokáti, notári, súdni 
exekútori alebo príslušníci orgánov 
presadzovania práva, správcovia, 
mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, 
súdni znalci, väzenský personál a probační 
úradníci.

1. „členovia súdnictva a justiční 
zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori a 
zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci
oblasti justície spojení so súdnictvom, ako 
napríklad advokáti, právni experti 
z občianskej organizácie, notári, súdni 
exekútori alebo príslušníci orgánov 
presadzovania práva, správcovia, 
mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, 
súdni znalci, väzenský personál a probační 
úradníci.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. „členovia súdnictva a justiční 
zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori
a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci 
z oblasti justície spojení so súdnictvom, 
ako napríklad advokáti, notári, súdni 
exekútori alebo príslušníci orgánov 
presadzovania práva, správcovia, 
mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, 
súdni znalci, väzenský personál a probační 
úradníci.

1. „členovia súdnictva a justiční 
zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori a 
zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci 
z oblasti justície spojení so súdnictvom, 
ako napríklad advokáti, právni experti 
pracujúci pre organizácie občianskej 
spoločnosti, notári, súdni exekútori alebo 
príslušníci orgánov presadzovania práva, 
správcovia, mediátori, súdni tlmočníci a 
prekladatelia, súdni znalci, väzenský 
personál a probační úradníci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „členovia súdnictva a justiční 
zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori 
a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci 
z oblasti justície spojení so súdnictvom, 
ako napríklad advokáti, notári, súdni 
exekútori alebo príslušníci orgánov 
presadzovania práva, správcovia, 
mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, 
súdni znalci, väzenský personál a probační 
úradníci.

1. „členovia súdnictva a justiční 
zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori a 
zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci z
oblasti justície spojení so súdnictvom, ako 
napríklad advokáti, notári, súdni exekútori 
alebo príslušníci orgánov presadzovania 
práva, správcovia, mediátori, súdni 
tlmočníci a prekladatelia, súdni znalci, 
úradníci katastra, väzenský personál a 
probační úradníci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „členovia súdnictva a justiční 
zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori 

1. „členovia súdnictva a justiční 
zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori 
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a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci 
z oblasti justície spojení so súdnictvom, 
ako napríklad advokáti, notári, súdni 
exekútori alebo príslušníci orgánov 
presadzovania práva, správcovia, 
mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, 
súdni znalci, väzenský personál a probační 
úradníci.

a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci 
z oblasti justície spojení so súdnictvom, 
ako napríklad obhajcovia a žalobcovia, 
notári, súdni exekútori alebo príslušníci 
orgánov presadzovania práva, správcovia, 
mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, 
súdni znalci, väzenský personál a probační 
úradníci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu je 
prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho 
priestoru spravodlivosti založeného
na zásade právneho štátu, vzájomnom 
uznávaní a vzájomnej dôvere.

1. Všeobecným cieľom programu je 
prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho 
priestoru spravodlivosti založeného
na zásade právneho štátu, nezávislosti a 
účinnosti právneho systému, cezhraničnej 
spolupráci a na vzájomnom uznávaní a 
vzájomnej dôvere.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 107
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu je 
prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho 
priestoru spravodlivosti založeného
na zásade právneho štátu, vzájomnom 
uznávaní a vzájomnej dôvere.

1. Všeobecným cieľom programu je 
prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho 
priestoru spravodlivosti založeného
na zásade právneho štátu, demokracii, 
sociálnom mieri a stabilite, základných 
právach, ako aj na vzájomnom uznávaní a 
vzájomnej dôvere.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu je 
prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho 
priestoru spravodlivosti založeného
na zásade právneho štátu, vzájomnom 
uznávaní a vzájomnej dôvere.

1. Všeobecným cieľom programu je 
prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho 
priestoru slobody, bezpečnosti a
spravodlivosti založeného na zásade 
právneho štátu, demokracii, základných
právach a vzájomnom uznávaní a 
vzájomnej dôvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu je 
prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho 
priestoru spravodlivosti založeného
na zásade právneho štátu, vzájomnom 
uznávaní a vzájomnej dôvere.

1. Všeobecným cieľom programu je 
prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho 
priestoru spravodlivosti založeného
na zásade právneho štátu, nezávislosti 
sudcov, nestrannosti súdnictva, 
vzájomnom uznávaní a vzájomnej dôvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Program má tieto špecifické ciele, 
ako sa podrobnejšie uvádza v prílohe I:

2. Program má tieto špecifické ciele:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) uľahčovať a podporovať justičnú 
spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach a presadzovať právny štát, a to aj 
prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie 
účinnosti vnútroštátnych systémov 
súdnictva a výkonu rozhodnutí;

a) uľahčovať a podporovať justičnú 
spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach, posilňovať prístup fyzických a 
právnických osôb k spravodlivosti a 
presadzovať právny štát, riadne 
uplatňovanie a vykonávanie ľudských a 
základných práv, a to aj prostredníctvom 
podpory úsilia o zlepšenie účinnosti 
vnútroštátnych systémov súdnictva a 
primeraného výkonu súdnych rozhodnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) uľahčovať a podporovať justičnú 
spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach a presadzovať právny štát, a to aj 
prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie 
účinnosti vnútroštátnych systémov 
súdnictva a výkonu rozhodnutí;

a) uľahčovať a podporovať justičnú 
spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach a presadzovať právny štát, a to aj 
prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie 
účinnosti vnútroštátnych systémov 
súdnictva a výkonu rozhodnutí
a dodržiavanie základných práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) uľahčovať a podporovať justičnú 
spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach a presadzovať právny štát, a to aj 
prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie 
účinnosti vnútroštátnych systémov 
súdnictva a výkonu rozhodnutí;

a) uľahčovať a podporovať justičnú 
spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach a presadzovať právny štát a 
nezávislosť súdnictva, a to aj 
prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie 
účinnosti vnútroštátnych systémov 
súdnictva a výkonu rozhodnutí;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 114
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať a presadzovať odbornú 
justičnú prípravu s cieľom podporovať 
spoločnú kultúru práva, justície a právneho 
štátu;

b) podporovať a presadzovať národnú 
a nadnárodnú odbornú justičnú prípravu a 
odbornú prípravu v oblasti právnej 
terminológie, ktorá sa vzťahuje
na občianske, trestné a správne právo, 
základné práva, boj proti terorizmu a 
radikalizácii s cieľom podporovať 
spoločnú kultúru práva, justície a právneho 
štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať a presadzovať odbornú 
justičnú prípravu s cieľom podporovať 
spoločnú kultúru práva, justície a právneho 
štátu;

b) podporovať a presadzovať odbornú 
justičnú prípravu s cieľom podporovať 
spoločnú kultúru práva, justície a právneho 
štátu, ako aj dôsledné a účinné 
vykonávanie právnych nástrojov EÚ
na vzájomné uznávanie a procesné 
záruky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať a presadzovať odbornú 
justičnú prípravu s cieľom podporovať 
spoločnú kultúru práva, justície 
a právneho štátu;

b) podporovať a presadzovať odbornú 
justičnú prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých a účinnú 
nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami, podporou efektívnych 
občianskoprávnych a trestnoprávnych 
postupov a presadzovaním a podporou práv 
obetí trestných činov, ako aj procesných 
práv podozrivých a obvinených osôb
v trestnom konaní.

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých a účinnú 
nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami, podporou efektívnych 
občianskoprávnych a trestnoprávnych 
postupov a presadzovaním a podporou práv 
obetí trestných činov, ako aj procesných 
práv podozrivých a obvinených osôb
v trestnom konaní, vrátane detí, ktoré sú 
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podozrivými alebo obvinenými osobami
v trestnom konaní..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých a účinnú 
nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami, podporou efektívnych 
občianskoprávnych a trestnoprávnych 
postupov a presadzovaním a podporou práv 
obetí trestných činov, ako aj procesných 
práv podozrivých a obvinených osôb
v trestnom konaní.

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých a účinnú 
nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami (elektronické súdnictvo), 
podporou efektívnych občianskoprávnych, 
trestnoprávnych a správnych postupov a 
presadzovaním a podporou práv obetí 
trestných činov (vrátane 
environmentálnych trestných činov), ako 
aj procesných práv podozrivých a 
obvinených osôb v trestnom konaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Soraya Post

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých a účinnú 
nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami, podporou efektívnych 
občianskoprávnych a trestnoprávnych 
postupov a presadzovaním a podporou práv 
obetí trestných činov, ako aj procesných 
práv podozrivých a obvinených osôb
v trestnom konaní.

c) uľahčovať rovnocenný a účinný 
prístup k spravodlivosti pre všetkých 
a účinnú nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami, podporou efektívnych 
občianskoprávnych a trestnoprávnych 
postupov a presadzovaním a podporou práv 
obetí trestných činov, ako aj procesných 
práv podozrivých a obvinených osôb
v trestnom konaní.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých a účinnú 
nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami, podporou efektívnych 
občianskoprávnych a trestnoprávnych 
postupov a presadzovaním a podporou práv 
obetí trestných činov, ako aj procesných 
práv podozrivých a obvinených osôb
v trestnom konaní.

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých a účinnú 
nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami, podporou efektívnych 
občianskoprávnych a trestnoprávnych 
postupov a presadzovaním a podporou práv 
všetkých obetí trestných činov, ako aj 
procesných práv podozrivých a obvinených 
osôb v trestnom konaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých a účinnú 
nápravu, a to aj elektronickými 
prostriedkami, podporou efektívnych 
občianskoprávnych a trestnoprávnych 
postupov a presadzovaním a podporou práv 
obetí trestných činov, ako aj procesných 
práv podozrivých a obvinených osôb
v trestnom konaní.

c) uľahčovať účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých, a to aj 
elektronickými prostriedkami, podporou 
efektívnych občianskoprávnych 
a trestnoprávnych postupov 
a presadzovaním a podporou práv obetí 
trestných činov, ako aj procesných práv 
podozrivých a obvinených osôb v trestnom 
konaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) posilňovať praktické uplatňovanie 
výskumu v oblasti drog, podporovať 
organizácie občianskej spoločnosti, 
rozširovať vedomostnú základňu a 
rozvíjať inovatívne metódy riešenia 
nových psychoaktívnych látok a 
obchodovania s ľuďmi a tovarom..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Sophia in 't Veld

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) podporovať občanov, organizácie 
občianskej spoločnosti, novinárov a malé 
a stredné podniky v súdnych sporoch 
týkajúcich sa porušovania demokracie, 
zásad právneho štátu a základných práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Špecifické ciele programu uvedené
v článku 3 ods. 2 sa budú plniť najmä 
prostredníctvom podpory týchto činností:

1. zvyšovanie povedomia a šírenie 
informácií s cieľom zlepšiť znalosť 
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politík a práva Únie vrátane hmotného a 
procesného práva, nástrojov justičnej 
spolupráce, príslušnej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie a 
porovnávacieho práva a európskych a 
medzinárodných noriem;

2. vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zlepšiť vzájomnú znalosť a pochopenie 
občianskeho a trestného práva a právnych 
a súdnych systémov členských štátov 
vrátane zásady právneho štátu a 
posilňovanie vzájomnej dôvery;

3. analytické a monitorovacie činnosti
na zlepšenie znalostí a pochopenia 
možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu 
európskeho priestoru spravodlivosti a
na zlepšenie vykonávania práva a politík 
Únie v členských štátoch;

4. odborná príprava relevantných 
zainteresovaných strán s cieľom zlepšiť 
znalosť politík a práva Únie vrátane aj 
hmotného a procesného práva, používania 
nástrojov justičnej spolupráce EÚ, 
príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie a 
porovnávacieho práva;

5. vývoj a údržba nástrojov informačných 
a komunikačných technológií na zvýšenie 
účinnosti súdnych systémov a zlepšenie 
ich spolupráce prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
technológií vrátane cezhraničnej 
interoperability systémov a aplikácií;

6. rozvíjanie kapacity kľúčových 
európskych sietí a európskych justičných 
sietí vrátane sietí zriadených právom Únie
s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
a presadzovanie práva Únie, podporiť a 
ďalej rozvíjať právo, politické ciele a 
stratégie Únie v oblastiach programu, ako 
aj podpora organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblastiach,
na ktoré sa program vzťahuje;
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7. prehlbovanie znalostí o programe a 
šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
posilňovanie dosahu na občanov, a to aj 
zriadením a podporou siete 
kancelárií/vnútroštátnych kontaktných 
miest programu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 125
Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie
na implementovanie programu na obdobie 
rokov 2021 až 2027 je [305 000 000] EUR
v bežných cenách.

1. Finančné krytie
na implementovanie programu na obdobie 
rokov 2021 až 2027 je [400 000 000] EUR
v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie
na implementovanie programu na obdobie 
rokov 2021 až 2027 je [305 000 000] EUR
v bežných cenách.

1. Finančné krytie
na implementovanie programu na obdobie 
rokov 2021 až 2027 je [370 000 000] EUR
v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Jean Lambert

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zdroje alokované členským štátom
v rámci zdieľaného riadenia môžu byť
na základe ich žiadosti prevedené
na program. Komisia používa tieto zdroje 
priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s článkom 62 
ods. 1 písm. c). Tieto zdroje sa podľa 
možnosti použijú v prospech dotknutého 
členského štátu.

4. Zdroje alokované členským štátom
v rámci zdieľaného riadenia môžu byť
na základe ich žiadosti, alebo na základe 
žiadosti Komisie, prevedené na program. 
Komisia používa tieto zdroje priamo
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú
v prospech dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a

Núdzová pomoc

1. Program poskytne finančnú pomoc
na riešenie naliehavých a špecifických 
potrieb v prípade núdzovej situácie, a to
v týchto prípadoch:

a) ak dôjde k vážnemu a prudkému 
zhoršeniu situácie v členskom štáte, 
pokiaľ ide o dodržiavanie hodnôt Únie 
uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ;

b) ak Komisia uplatní rámec EÚ
na posilnenie právneho štátu;

c) ak tretina členských štátov, Európsky 
parlament alebo Komisia v súlade
s článkom 7 ods. 1 ZEÚ predloží Rade 
odôvodnený návrh s cieľom určiť 
existenciu jasného rizika vážneho 
porušovania hodnôt uvedených v článku 2 
Zmluvy o EÚ zo strany príslušného 
členského štátu;
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d) ak tretina členských štátov alebo 
Komisia v súlade s článkom 7 ods. 2 ZEÚ 
predloží Európskej rade odôvodnený 
návrh s cieľom určiť existenciu vážneho 
a pretrvávajúceho porušovania hodnôt 
uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ zo 
strany tohto členského štátu;

2. Komisia vyčlení najmenej 5 % 
prostriedkov stanovených v článku 6 ods. 
2 písm. a) na pomoc v núdzových 
situáciách. Na konci každého 
rozpočtového roka Komisia prevedie 
všetku možnú neviazanú núdzovú pomoc
na bežné činnosti.

3. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 16 prijímať delegované akty
na prideľovanie núdzovej pomoci. 
Prideľovanie prostriedkov na núdzové 
situácie je založené na komplexnom, 
pravidelnom monitorovaní a hodnotení 
stavu situácie vo všetkých členských 
štátoch, pokiaľ ide o demokraciu, zásady 
právneho štátu a základné práva.

4. V prípadoch uvedených v odseku 1 
písm. b), c) a d) sa okrem núdzovej 
pomoci môžu prostriedky pridelené 
členskému štátu v rámci zdieľaného 
hospodárenia previesť do programu. 
Komisia priamo implementuje tieto 
prostriedky v súlade s článkom 62 ods. 1 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Pokiaľ je to možné, tieto 
prostriedky sa použijú v prospech 
príslušného členského štátu.

Komisia v súlade s týmto odsekom môže 
Rade predložiť návrh na prevod 
prostriedkov po porade s Európskym 
parlamentom. Návrh Komisie sa považuje 
za prijatý Radou, ak Rada nerozhodne 
prostredníctvom vykonávacieho aktu
o zamietnutí takéhoto návrhu 
kvalifikovanou väčšinou v lehote jedného 
mesiaca od predloženia návrhu Komisie.

5. Komisia je povinná informovať 
Európsky parlament o vykonávaní tohto 
článku. Najmä ak niektorá z podmienok 
stanovených v odseku 1 je splnená
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pre členský štát, Komisia bezodkladne 
informuje Európsky parlament a
v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. 
b), c) a d) poskytne údaje o finančných 
prostriedkoch a programoch, ktoré by 
mohli byť predmetom prevodu 
prostriedkov. Európsky parlament môže 
vyzvať Komisiu na štruktúrovaný dialóg
o uplatňovaní tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 Tretie krajiny pridružené
k programu

5 Krajiny pridružené k programu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do programu sa môžu zapojiť tieto tretie 
krajiny:

Do programu sa môžu prioritne zapojiť
krajiny EÚ, ale môžu sa zapojiť aj tieto 
tretie krajiny:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
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Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do programu sa môžu zapojiť tieto tretie
krajiny:

Do programu sa môžu zapojiť tieto typy 
krajín:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pristupujúce, kandidátske 
a potenciálne kandidátske krajiny v súlade
so všeobecnými zásadami a všeobecnými 
podmienkami účasti týchto krajín
na programoch Únie stanovenými
v príslušných rámcových dohodách 
a rozhodnutiach Rady pre pridruženie 
alebo v podobných dohodách a v súlade
s osobitnými podmienkami stanovenými
v dohodách medzi Úniou a týmito 
krajinami;

b) pristupujúce a kandidátske krajiny
v súlade so všeobecnými zásadami 
a všeobecnými podmienkami účasti týchto 
krajín na programoch Únie stanovenými
v príslušných rámcových dohodách 
a rozhodnutiach Rady pre pridruženie 
alebo v podobných dohodách a v súlade
s osobitnými podmienkami stanovenými
v dohodách medzi Úniou a týmito 
krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) krajiny, na ktoré sa vzťahuje 
európska susedská politika, v súlade so 
všeobecnými zásadami a všeobecnými 
podmienkami účasti týchto krajín
na programoch Únie stanovenými
v príslušných rámcových dohodách 
a rozhodnutiach Rady pre pridruženie 

vypúšťa sa



AM\1171598SK.docx 65/89 PE631.964v01-00

SK

alebo v podobných dohodách a v súlade
s osobitnými podmienkami stanovenými
v dohodách medzi Úniou a týmito 
krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) iné tretie krajiny v súlade
s podmienkami stanovenými v osobitnej 
dohode, ktorá sa vzťahuje na účasť tretej 
krajiny na akomkoľvek programe Únie, 
za predpokladu, že táto dohoda

vypúšťa sa

– zabezpečuje spravodlivú 
rovnováhu, pokiaľ ide o príspevky 
a prínosy tretej krajiny, ktorá sa 
zúčastňuje na programoch Únie,

– stanoví podmienky účasti
na programoch vrátane výpočtu 
finančných príspevkov na jednotlivé 
programy a ich administratívnych 
nákladov. Tieto príspevky predstavujú 
pripísané príjmy v súlade s článkom [21 
ods. 5] [nového nariadenia o rozpočtových 
pravidlách],

– neudeľuje príslušnej tretej krajine 
rozhodovaciu právomoc v programe,

– zaručuje práva Únie
na zabezpečenie správneho finančného 
riadenia a ochranu jej finančných 
záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Jean Lambert
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Program môže poskytovať 
financovanie jednou z foriem stanovených
v nariadení o rozpočtových pravidlách.

2. Program môže poskytovať 
financovanie jednou z foriem stanovených
v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to 
najmä prostredníctvom grantov na akciu, 
ako aj ročných a viacročných grantov na 
prevádzku. Toto financovanie zabezpečí 
riadne finančné hospodárenie, obozretné 
využívanie verejných prostriedkov, nižšiu 
úroveň administratívnej záťaže
pre prevádzkovateľa programu 
a prijímateľov, ako aj dostupnosť 
finančných prostriedkov programu
pre potenciálnych prijímateľov. Môžu sa 
použiť paušálne sumy, jednotkové 
náklady, paušálne sadzby, kaskádové 
granty (finančná podpora tretím 
stranám). Spolufinancovanie sa prijíma
v naturáliách a v prípadoch obmedzeného 
doplnkového financovania sa od neho 
môže upustiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Program môže poskytovať 
financovanie jednou z foriem stanovených
v nariadení o rozpočtových pravidlách.

2. Program môže poskytovať 
financovanie jednou z foriem stanovených
v nariadení o rozpočtových pravidlách, ako 
sú napríklad paušálne sumy, paušálne 
sadzby a jednotkové náklady.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 137
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa tohto nariadenia môžu byť 
financované akcie prispievajúce
k dosiahnutiu špecifického cieľa 
uvedeného v článku 3. Na financovanie sú 
oprávnené najmä činnosti uvedené
v prílohe I.

Podľa tohto nariadenia môžu byť 
financované akcie prispievajúce
k dosiahnutiu špecifického cieľa 
uvedeného v článku 3. Na financovanie sú 
oprávnené najmä tieto činnosti:
1. zvyšovanie povedomia a šírenie 
informácií s cieľom zlepšiť znalosť 
politík a práva Únie vrátane hmotného a 
procesného práva, nástrojov justičnej 
spolupráce, príslušnej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie a 
porovnávacieho práva a európskych a 
medzinárodných noriem;
2. vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zlepšiť vzájomnú znalosť a pochopenie 
občianskeho a trestného práva a právnych 
a súdnych systémov členských štátov 
vrátane zásady právneho štátu a 
posilňovanie vzájomnej dôvery;
3. analytické a monitorovacie činnosti1a

na zlepšenie znalostí a pochopenia 
možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu 
európskeho priestoru spravodlivosti a
na zlepšenie vykonávania práva a politík 
Únie v členských štátoch;
4. odborná príprava relevantných 
zainteresovaných strán s cieľom zlepšiť 
znalosť politík a práva Únie vrátane 
hmotného a procesného práva, používania 
nástrojov justičnej spolupráce EÚ, 
príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie a 
porovnávacieho práva;
5. vývoj a údržba nástrojov informačných 
a komunikačných technológií na zvýšenie 
účinnosti súdnych systémov a zlepšenie 
ich spolupráce prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
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technológií vrátane cezhraničnej 
interoperability systémov a aplikácií;
6. rozvíjanie kapacity kľúčových 
európskych sietí a európskych justičných 
sietí vrátane sietí zriadených právom Únie
s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
a presadzovanie práva Únie, podporiť a 
ďalej rozvíjať právo, politické ciele a 
stratégie Únie v oblastiach programu, ako 
aj podpora organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblastiach,
na ktoré sa program vzťahuje;
7. prehlbovanie znalostí o programe a 
šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
posilňovanie dosahu na občanov, a to aj 
zriadením a podporou siete 
kancelárií/vnútroštátnych kontaktných 
miest programu.

_________________

1a Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa tohto nariadenia môžu byť 
financované akcie prispievajúce
k dosiahnutiu špecifického cieľa 
uvedeného v článku 3. Na financovanie sú 
oprávnené najmä činnosti uvedené
v prílohe I.

Podľa tohto nariadenia môžu byť 
financované akcie prispievajúce
k dosiahnutiu špecifického cieľa 
uvedeného v článku 3, a to najmä činnosti:
1. zvyšovanie povedomia a šírenie 
informácií s cieľom zlepšiť znalosť 
politík a práva Únie vrátane hmotného a 
procesného práva, nástrojov justičnej 
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spolupráce, príslušnej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie a 
porovnávacieho práva a európskych a 
medzinárodných noriem;
2. vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zlepšiť vzájomnú znalosť a pochopenie 
občianskeho a trestného práva a právnych 
a súdnych systémov členských štátov 
vrátane zásady právneho štátu a 
posilňovanie vzájomnej dôvery;
3. analytické a monitorovacie činnosti1a

na zlepšenie znalostí a pochopenia 
možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu 
európskeho priestoru spravodlivosti a
na zlepšenie vykonávania práva a politík 
Únie v členských štátoch;
4. odborná príprava relevantných 
zainteresovaných strán s cieľom zlepšiť 
znalosť politík a práva Únie vrátane aj 
hmotného a procesného práva, používania 
nástrojov justičnej spolupráce EÚ, 
príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie a 
porovnávacieho práva;
5. vývoj a údržba nástrojov informačných 
a komunikačných technológií na zvýšenie 
účinnosti súdnych systémov a zlepšenie 
ich spolupráce prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
technológií vrátane cezhraničnej 
interoperability systémov a aplikácií;
6. rozvíjanie kapacity kľúčových 
európskych sietí a európskych justičných 
sietí vrátane sietí zriadených právom Únie
s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
a presadzovanie práva Únie, podporiť a 
ďalej rozvíjať právo, politické ciele a 
stratégie Únie v oblastiach programu, ako 
aj podpora organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblastiach,
na ktoré sa program vzťahuje;
7. prehlbovanie znalostí o programe a 
šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
posilňovanie dosahu na občanov.

_________________
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1a Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa tohto nariadenia môžu byť 
financované akcie prispievajúce
k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného
v článku 3. Na financovanie sú oprávnené 
najmä činnosti uvedené v prílohe I.

Podľa tohto nariadenia môžu byť 
financované akcie prispievajúce
k dosiahnutiu špecifického cieľa 
uvedeného v článku 3. Na financovanie sú 
oprávnené najmä činnosti uvedené
v článku 3 odseku 2a.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 140
Jean Lambert

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 11 ods. 2 Zmluvy
o Európskej únii Komisia zriadi „skupinu
pre občiansky dialóg“, ktorej cieľom je 
zabezpečiť pravidelný, otvorený a 
transparentný dialóg s prijímateľmi 
programu a inými príslušnými 
zainteresovanými stranami na výmenu 
skúseností a osvedčených postupov 
a diskusiu o vývoji politík v oblastiach a
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o cieľoch, na ktoré sa vzťahuje program 
a súvisiace oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) boli posúdené v rámci výzvy
na predkladanie návrhov podľa tohto 
programu;

a) boli riadne posúdené v rámci výzvy
na predkladanie návrhov podľa tohto 
programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Geoffroy Didier, Emil Radev

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Grant na prevádzku možno udeliť
Európskej sieti odbornej justičnej prípravy 
bez výzvy na predkladanie návrhov
na pokrytie výdavkov spojených s jej 
stálym pracovným programom.

3. Grant na prevádzku sa udelí
Európskej sieti odbornej justičnej prípravy 
bez výzvy na predkladanie návrhov
na pokrytie výdavkov spojených s jej 
stálym pracovným programom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú
v správach na účely posúdenia pokroku
pri dosahovaní špecifických cieľov 
programu stanovených v článku 3, sú 
uvedené v prílohe II.

1. Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú
v správach na účely posúdenia pokroku
pri dosahovaní špecifických cieľov 
programu stanovených v článku 3, sú 
uvedené v prílohe II. Zhromaždené údaje
na monitorovanie a podávanie správ sa 
podľa potreby rozčlenia podľa pohlavia, 
veku a kategórie pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú
v správach na účely posúdenia pokroku
pri dosahovaní špecifických cieľov 
programu stanovených v článku 3, sú 
uvedené v prílohe II.

1. Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú
v správach na účely posúdenia pokroku
pri dosahovaní špecifických cieľov 
programu stanovených v článku 3, sú 
uvedené v prílohe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na to, aby sa zabezpečilo účinné 
posúdenie dosiahnutého pokroku vo 
vykonávaní programu pri plnení jeho 
cieľov je Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 14
s cieľom vypracovať ustanovenia týkajúce 
sa rámca monitorovania a hodnotenia 
vrátane zmien prílohy II na účely 

2. Na to, aby sa zabezpečilo účinné 
posúdenie dosiahnutého pokroku vo 
vykonávaní programu pri plnení jeho 
cieľov je Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 14
s cieľom vypracovať ustanovenia týkajúce 
sa rámca monitorovania a hodnotenia 
vrátane zmien prílohy na účely 
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preskúmania a doplnenia týchto 
ukazovateľov, ak je to potrebné.

preskúmania a doplnenia týchto 
ukazovateľov, ak je to potrebné.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Systém podávania správ
o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje
na monitorovanie implementácie programu 
a výsledkov zbierali efektívne, účinne 
a včas. Na tento účel sa príjemcom 
finančných prostriedkov Únie a členským 
štátom ukladajú primerané požiadavky
na podávanie správ.

3. Systém podávania správ
o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje
na monitorovanie implementácie programu 
a výsledkov zbierali efektívne, účinne 
a včas. Na tento účel sa príjemcom 
finančných prostriedkov Únie a členským 
štátom ukladajú primerané požiadavky
na podávanie správ. Komisia sprístupní 
používateľsky prijateľné formáty a 
poskytne smerovanie a podporu najmä 
žiadateľom a príjemcom, ktorí 
pravdepodobne nedisponujú primeranými 
zdrojmi a pracovníkmi na splnenie 
požiadaviek na podávanie správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas, 
aby sa mohli využiť v rozhodovacom 
procese.

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas
a dobre zdokumentované, aby sa mohli 
využiť v rozhodovacom procese.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 148
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
programu, najneskôr však štyri roky 
po začatí implementácie programu.

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
programu, najneskôr však tri roky po začatí 
implementácie programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konci implementácie programu, 
najneskôr však štyri roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 
vykoná záverečné hodnotenie programu.

3. Na konci implementácie programu, 
najneskôr však tri roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 
vykoná záverečné hodnotenie programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa rozhodnutím podľa medzinárodnej
dohody alebo na základe akéhokoľvek 
iného právneho nástroja zúčastňuje
na programe tretia krajina, táto tretia
krajina udelí nevyhnutné práva a potrebný 

Ak sa rozhodnutím podľa záväznej dohody 
alebo na základe akéhokoľvek iného 
právneho nástroja zúčastňuje na programe 
akákoľvek krajina stanovená v článku 5, 
táto krajina udelí nevyhnutné práva a 
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prístup príslušnému povoľujúcemu 
úradníkovi, Európskemu úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF) a Európskemu 
dvoru audítorov, aby mohli komplexne 
vykonávať svoje právomoci. V prípade 
úradu OLAF takéto práva zahŕňajú právo 
vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol 
a inšpekcií na mieste, a to v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013
o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF).

potrebný prístup príslušnému 
povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a 
Európskemu dvoru audítorov, aby mohli 
komplexne vykonávať svoje právomoci.
V prípade úradu OLAF takéto práva 
zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania 
vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť týchto 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť týchto 
prostriedkov Únie spôsobom vyčleňujúcim 
ukazovatele (najmä pri propagácii akcií 
a ich výsledkov) a tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Soraya Post

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Komisii pomáha výbor. Tento 
výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii pomáha výbor. Tento 
výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011 a mal byť podporovaný 
príslušnými organizáciami občianskej 
spoločnosti a ľudských práv. Výbor je 
povinný zabezpečiť rodovú rovnováhu a 
primerané zastúpenie menšinových a 
iných vylúčených skupín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Kosma Złotowski

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade potreby možno
do rozpočtu na obdobie po roku 2027 
zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie 
výdavkov uvedených v článku 4 ods. 2, 
aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa 
neskončia do 31. decembra 2027.

3. V niektorých prípadoch môžu 
príslušné orgány posúdiť, či možno
do rozpočtu na obdobie po roku 2027 
zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie 
výdavkov uvedených v článku 4 ods. 2, 
aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa 
neskončia do 31. decembra 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti programu vypúšťa sa

Špecifické ciele programu uvedené
v článku 3 ods. 2 sa budú plniť najmä 
prostredníctvom podpory týchto činností:

1. zvyšovanie povedomia a šírenie 
informácií s cieľom zlepšiť znalosť 
politík a práva Únie vrátane hmotného a 
procesného práva, nástrojov justičnej 
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spolupráce, príslušnej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie a 
porovnávacieho práva a európskych a 
medzinárodných noriem;

2. vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť 
vzájomnú znalosť a pochopenie 
občianskeho a trestného práva a právnych 
a súdnych systémov členských štátov 
vrátane zásady právneho štátu a 
posilňovanie vzájomnej dôvery;

3. analytické a monitorovacie činnosti25

na zlepšenie znalostí a pochopenia 
možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu 
európskeho priestoru spravodlivosti a
na zlepšenie vykonávania práva a politík 
Únie v členských štátoch;

4. odborná príprava relevantných 
zúčastnených strán s cieľom zlepšiť 
znalosť politík a práva Únie vrátane aj 
hmotného a procesného práva, používania 
nástrojov justičnej spolupráce EÚ, 
príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie a 
porovnávacieho práva;

5. vývoj a údržba nástrojov informačných 
a komunikačných technológií na zvýšenie 
účinnosti súdnych systémov a zlepšenie 
ich spolupráce prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
technológií vrátane cezhraničnej 
interoperability systémov a aplikácií;

6. rozvíjanie kapacity kľúčových 
európskych sietí a európskych justičných 
sietí vrátane sietí zriadených právom Únie
s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
a presadzovanie práva Únie, podporiť a 
ďalej rozvíjať právo, politické ciele a 
stratégie Únie v oblastiach programu, ako 
aj podpora organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblastiach,
na ktoré sa program vzťahuje;

7. prehlbovanie znalostí o programe a 
šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
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posilňovanie dosahu na občanov, a to aj 
zriadením a podporou siete 
kancelárií/vnútroštátnych kontaktných 
miest programu.

_________________

25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti programu vypúšťa sa

Špecifické ciele programu uvedené
v článku 3 ods. 2 sa budú plniť najmä 
prostredníctvom podpory týchto činností:
1. zvyšovanie povedomia a šírenie 
informácií s cieľom zlepšiť znalosť 
politík a práva Únie vrátane hmotného a 
procesného práva, nástrojov justičnej 
spolupráce, príslušnej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie a 
porovnávacieho práva a európskych a 
medzinárodných noriem;

2. vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť 
vzájomnú znalosť a pochopenie 
občianskeho a trestného práva a právnych 
a súdnych systémov členských štátov 
vrátane zásady právneho štátu a 
posilňovanie vzájomnej dôvery;
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3. analytické a monitorovacie činnosti25

na zlepšenie znalostí a pochopenia 
možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu 
európskeho priestoru spravodlivosti a
na zlepšenie vykonávania práva a politík 
Únie v členských štátoch;

4. odborná príprava relevantných 
zúčastnených strán s cieľom zlepšiť 
znalosť politík a práva Únie vrátane aj 
hmotného a procesného práva, používania 
nástrojov justičnej spolupráce EÚ,
príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie a 
porovnávacieho práva;

5. vývoj a údržba nástrojov informačných 
a komunikačných technológií na zvýšenie 
účinnosti súdnych systémov a zlepšenie 
ich spolupráce prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
technológií vrátane cezhraničnej 
interoperability systémov a aplikácií;

6. rozvíjanie kapacity kľúčových 
európskych sietí a európskych justičných 
sietí vrátane sietí zriadených právom Únie
s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
a presadzovanie práva Únie, podporiť a 
ďalej rozvíjať právo, politické ciele a 
stratégie Únie v oblastiach programu, ako 
aj podpora organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblastiach,
na ktoré sa program vzťahuje;

7. prehlbovanie znalostí o programe a 
šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
posilňovanie dosahu na občanov, a to aj 
zriadením a podporou siete 
kancelárií/vnútroštátnych kontaktných 
miest programu.

_________________

25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
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uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti programu vypúšťa sa

Špecifické ciele programu uvedené
v článku 3 ods. 2 sa budú plniť najmä 
prostredníctvom podpory týchto činností:

1. zvyšovanie povedomia a šírenie 
informácií s cieľom zlepšiť znalosť 
politík a práva Únie vrátane hmotného a 
procesného práva, nástrojov justičnej 
spolupráce, príslušnej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie a 
porovnávacieho práva a európskych a 
medzinárodných noriem;

2. vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť 
vzájomnú znalosť a pochopenie 
občianskeho a trestného práva a právnych 
a súdnych systémov členských štátov 
vrátane zásady právneho štátu a 
posilňovanie vzájomnej dôvery;

3. analytické a monitorovacie činnosti25

na zlepšenie znalostí a pochopenia 
možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu 
európskeho priestoru spravodlivosti a
na zlepšenie vykonávania práva a politík 
Únie v členských štátoch;

4. odborná príprava relevantných 
zúčastnených strán s cieľom zlepšiť 
znalosť politík a práva Únie vrátane aj 
hmotného a procesného práva, používania 
nástrojov justičnej spolupráce EÚ, 
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príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie a 
porovnávacieho práva;

5. vývoj a údržba nástrojov informačných 
a komunikačných technológií na zvýšenie 
účinnosti súdnych systémov a zlepšenie 
ich spolupráce prostredníctvom 
informačných a komunikačných 
technológií vrátane cezhraničnej 
interoperability systémov a aplikácií;

6. rozvíjanie kapacity kľúčových 
európskych sietí a európskych justičných 
sietí vrátane sietí zriadených právom Únie
s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
a presadzovanie práva Únie, podporiť a 
ďalej rozvíjať právo, politické ciele a 
stratégie Únie v oblastiach programu, ako 
aj podpora organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblastiach,
na ktoré sa program vzťahuje;

7. prehlbovanie znalostí o programe a 
šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
posilňovanie dosahu na občanov, a to aj 
zriadením a podporou siete 
kancelárií/vnútroštátnych kontaktných 
miest programu.

_________________

25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 157
Soraya Post

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť 
vzájomnú znalosť a pochopenie 
občianskeho a trestného práva a právnych a 
súdnych systémov členských štátov vrátane 
zásady právneho štátu a posilňovanie 
vzájomnej dôvery;

2. vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zainteresovanými stranami vrátane 
mimovládnych organizácií a organizácií
pre ľudské práva s cieľom zlepšiť 
vzájomnú znalosť a pochopenie 
občianskeho a trestného práva a právnych a 
súdnych systémov členských štátov vrátane 
zásady právneho štátu a posilňovanie 
vzájomnej dôvery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Soraya Post

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. odborná príprava s cieľom zvýšiť 
povedomie pre nositeľov zodpovednosti 
pracujúcich v oblasti právneho systému
o výzvach a prekážkach, s ktorými sa 
ľudia pozbavení svojich práv 
stretávajú – vrátane etnických menšín, 
ako sú Rómovia, LGBTI osoby, ľudia so 
zdravotným postihnutím, obete rodového 
násilia a iných foriem násilia medzi 
ľuďmi, obete obchodovania s ľuďmi, 
obete nenávistných prejavov a trestných 
činov z nenávisti – s priamym zapojením 
obetí a organizácií, ktoré ich zastupujú 
a/alebo im pomáhajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sophia in 't Veld

Návrh nariadenia
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Príloha I – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. analytické a monitorovacie 
činnosti25 na zlepšenie znalostí a 
pochopenia možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti a na zlepšenie 
vykonávania práva a politík Únie
v členských štátoch;

3. analytické a monitorovacie 
činnosti25 na zlepšenie znalostí a 
pochopenia možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti a na zlepšenie 
vykonávania práva a politík Únie
v členských štátoch, a to aj každoročným 
komplexným a nezávislým monitorovaním 
situácie v súvislosti s demokraciou, 
právnym štátom a základnými právami vo 
všetkých členských štátoch;

_________________ _________________

25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. analytické a monitorovacie 
činnosti25 na zlepšenie znalostí a 
pochopenia možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti a na zlepšenie 
vykonávania práva a politík Únie
v členských štátoch;

3. analytické a monitorovacie 
činnosti25 na zlepšenie znalostí a 
pochopenia možných prekážok brániacich 
bezproblémovému fungovaniu európskeho 
priestoru spravodlivosti a na zlepšenie 
vykonávania práva a politík Únie
v členských štátoch, vrátane výskumu 
možností odstránenia prekážok
pre rovnocenný a účinný prístup
k spravodlivosti pre všetkých;
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_________________ _________________

25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík, prípadne 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 
hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. riešenie rozdielov v oblasti rodovej 
rovnováhy medzi sudcami a justičnými 
pracovníkmi členských štátov 
prostredníctvom odbornej prípravy 
prispôsobenej ženám (zameriavajúc sa 
napríklad na zosúladenie pracovných a 
mimopracovných povinností alebo 
mentorských praktík) alebo prispôsobenej 
odborníkom oboch pohlaví (zvyšovanie 
povedomia o otázkach týkajúcich sa 
nízkeho podielu žien na vyšších úrovniach 
súdnictva alebo potreby transparentnosti 
a objektívnych kritérií pri vymenúvaní do 
funkcií).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Soraya Post

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4



AM\1171598SK.docx 85/89 PE631.964v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. odborná príprava relevantných 
zúčastnených strán s cieľom zlepšiť 
znalosť politík a práva Únie vrátane aj 
hmotného a procesného práva, používania 
nástrojov justičnej spolupráce EÚ, 
príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie a 
porovnávacieho práva;

4. odborná príprava relevantných 
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií s cieľom 
zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane 
aj hmotného a procesného práva, 
používania nástrojov justičnej spolupráce 
EÚ, príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie a 
porovnávacieho práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Sophia in 't Veld

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. rozvíjanie schopností občanov, 
organizácií občianskej spoločnosti, 
novinárov a malých a stredných podnikov
v súdnych sporoch týkajúcich sa 
porušovania demokracie, zásad právneho 
štátu a základných práv, a to aj 
prostredníctvom vzdelávacích a sieťových 
aktivít, ako aj pokrývaním nákladov
na súdne spory. Táto činnosť sa zameria 
najmä na súdne spory s jasným záujmom 
európskej verejnosti, ako sú prípady 
odvolávajúce sa na články Charty 
základných práv alebo Európskeho 
dohovoru o základných právach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. multidisciplinárna odborná 
príprava justičných pracovníkov a iných 
relevantných zainteresovaných strán
v oblasti justície mladistvých s cieľom 
pripraviť a podporiť riadne vykonávanie 
smernice (EÚ) 2016/800 o procesných 
zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými 
alebo obvinenými osobami v trestnom 
konaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. multidisciplinárna odborná 
príprava justičných pracovníkov a ďalších 
relevantných zainteresovaných strán
v oblasti trestného práva, zadržiavania a 
správy väzenských zariadení s cieľom 
uľahčiť šírenie osvedčených postupov a 
zaistiť bezpečné a primerané podmienky 
zadržiavania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. prehlbovanie znalostí o programe a 
šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
posilňovanie dosahu na občanov, a to aj 
zriadením a podporou siete 

7. prehlbovanie znalostí o programe a 
šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
posilňovanie dosahu na občanov.
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kancelárií/vnútroštátnych kontaktných 
miest programu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Budovanie kapacít a odborné vzdelávanie 
právnych expertov pracujúcich
pre organizácie občianskej spoločnosti, 
ktorých cieľom je posilňovať účinný 
prístup k spravodlivosti a podporovať 
obete trestných činov; podporovať 
spoluprácu medzi týmito organizáciami a 
relevantnými vnútroštátnymi orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program bude monitorovaný na základe 
súboru ukazovateľov určených na zistenie 
rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné 
a špecifické ciele programu, a s cieľom 
minimalizovať administratívnu záťaž a 
náklady. Na tento účel sa budú zbierať 
údaje podľa tohto súboru hlavných 
ukazovateľov:

Program bude monitorovaný na základe 
súboru vhodných ukazovateľov
(kvalitatívnych aj kvantitatívnych)
určených na zistenie rozsahu, v akom boli 
dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele 
programu, a s cieľom minimalizovať 
administratívnu záťaž a náklady a 
maximalizovať účinnosť súdnych 
systémov. Na tento účel sa budú
s ohľadom na základné práva zbierať 
údaje podľa tohto súboru hlavných 
ukazovateľov:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Emil Radev, Geoffroy Didier

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Neúplný zoznam špecifických 
ukazovateľov zahŕňa:

a) počet a percento osôb v cieľovej 
skupine, ktoré boli oslovené činnosťami 
zameranými na zvyšovanie povedomia;

b) počet a percentuálny podiel sudcov a 
justičných zamestnancov v cieľovej 
skupine, ktorí sa zúčastnili
na vzdelávacích činnostiach, výmene 
pracovníkov, študijných návštevách, 
workshopoch a seminároch 
financovaných z programu;

c) zvýšenie úrovne znalostí o práve a 
politikách Únie v skupinách osôb, ktoré sa 
zúčastnili na činnostiach financovaných 
z programu, v porovnaní s celou cieľovou 
skupinou;

d) počet prípadov, činností a výsledkov
v oblasti cezhraničnej spolupráce vrátane 
spolupráce prostredníctvom nástrojov 
informačných technológií a postupov 
zavedených na úrovni Únie;

e) hodnotenie zo strany účastníkov, 
pokiaľ ide o činnosti, na ktorých sa 
zúčastnili, a ich (očakávanú) 
udržateľnosť;

f) územné pokrytie činností 
financovaných z programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Emil Radev, Geoffroy Didier
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Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V priebežnej hodnotiacej správe 
programu a v správe o hodnotení 
programu ex post sa okrem ukazovateľov 
stanovených v odseku 2 posudzujú aj tieto 
prvky:

a) vnímaný dosah programu na otázku 
prístupu k spravodlivosti založený
na kvalitatívnych a kvantitatívnych 
údajoch zozbieraných na európskej 
úrovni;

b) počet a kvalita nástrojov a prostriedkov 
vytvorených v rámci činností 
financovaných z programu;

c) európska pridaná hodnota programu 
vrátane hodnotenia činností programu
v súvislosti s podobnými iniciatívami, 
ktoré sa vyvinuli na vnútroštátnej alebo 
európskej úrovni a ktoré neboli podporené 
finančnými prostriedkami Únie, a ich 
(očakávaných) výsledkov a výhody a/alebo 
nevýhody financovania tohto druhu 
činnosti zo strany Únie v porovnaní
s financovaním na vnútroštátnej úrovni;

d) úroveň financovania v pomere
k dosiahnutým výsledkom (účinnosť);

e) možné administratívne, organizačné 
a/alebo štrukturálne prekážky brániace 
plynulejšej, účinnejšej a účelnejšej 
realizácii programu (priestor
na zjednodušenie).

Or. en
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