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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program 
Spravodlivosť
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0384),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 81 ods. 1 a 2 a článok 82 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C8-0235/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správy Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu 
rozpočtu a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

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 

(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 
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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“).

spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý 
zahŕňa program Práva a hodnoty a program 
Spravodlivosť. V čase, keď európske 
spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu 
a rozdeleniu a keď prebiehajú konania 
podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii 
týkajúce sa systematického porušovania 
zásad právneho štátu, ako aj konania 
o nesplnení povinnosti týkajúce sa otázok 
právneho štátu v členských štátoch, 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“).

__________________ __________________

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 

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

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 2

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) Úplné rešpektovanie a podpora 
právneho štátu a demokracie sú základom 
pre budovanie dôvery ľudí v Úniu. 
Rešpektovanie zásad právneho štátu 
v rámci Únie je nevyhnutným 
predpokladom ochrany základných práv 
a dodržiavania všetkých práv a povinností 
zakotvených v zmluvách. 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. Spôsob uplatňovania zásad 
právneho štátu v jednotlivých členských 
štátoch zohráva kľúčovú úlohu pri 
zaisťovaní vzájomnej dôvery medzi 
členskými štátmi a ich právnymi 
systémami. Program by mal preto 
presadzovať a chrániť základné práva, 
demokraciu a zásady právneho štátu 
na miestnej, regionálnej, národnej 
a nadnárodnej úrovni. 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, 
najmä so zameraním na trestné činy proti 
životnému prostrediu a porušovanie 
základných práv, ako je obchodovanie 
s ľuďmi, ako aj iné závažné cezhraničné 
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trestné činy. 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 všetky 
obete na nediskriminačnom základe, 
právny štát a dobre fungujúci nezávislý 
justičný systém, s dôrazom na cezhraničný 
charakter justičnej spolupráce v súvislosti 
s nástrojmi vonkajšej činnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strana 4, časť „vonkajšia rozvojová spolupráca a 
politiky rozširovania“.

Pozmeňujúci návrh 3

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 

(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 
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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.

konaniach a uplatniteľnosť a vykonávanie 
spoločných hodnôt Únie, najmä
základných práv, v právnej praxi. 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. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strany 1 a 2, časť „Dôvody a ciele“.

Pozmeňujúci návrh 4

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 najvyšších súdov 
Európskej únie (RPCSJUE) a Európsky 

(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, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti, ktoré zastupujú práva obetí. 
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 –
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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.

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

Odôvodnenie

Na zabezpečenie účinnosti odbornej prípravy je zásadne dôležité zaručiť aj zapojenie 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré obhajujú práva obetí.

Pozmeňujúci návrh 5

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 

(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, najmä so zameraním 
na uľahčenie prístupu všetkých obetí 
k spravodlivosti, a väčšiu konvergenciu 
v občianskom práve, ktorá pomôže 
odstrániť prekážky brániace riadnemu 
a účinnému fungovaniu súdnych 
a mimosúdnych konaní v prospech 
všetkých účastníkov občianskoprávneho 
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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.

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

Odôvodnenie

V súlade s článkom 3.

Pozmeňujúci návrh 6

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 a v súlade 
s dohovormi a odporúčaniami 
Medzinárodnej organizácie práce 
o detskej práci by mal program 
podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj 
začleňovať presadzovanie práv dieťaťa pri 
implementácii všetkých svojich akcií.

Or. en

Odôvodnenie

Celostnejší prístup k právam dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, 
článku 23 Charty a Dohovoru 
o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor) by mal program 
podporovať ochranu práv žien, ako aj 
začleňovať presadzovanie rodových 
otázok pri vykonávaní všetkých svojich 
akcií.

Or. en

Odôvodnenie

Celostnejší prístup k právam žien.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Podľa Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím z roku 
2007 by mal program podporovať 
ochranu práv osôb so zdravotným 
postihnutím, ako aj začleňovať 
presadzovanie práv osôb so zdravotným 
postihnutím pri vykonávaní všetkých 
svojich akcií.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ je viazaná Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor sa 
preto musí uviesť v návrhu. Dohovor ratifikovali všetky členské štáty s výnimkou Írska, ktoré 
ho podpísalo.
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Pozmeňujúci návrh 9

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 a dosiahnutiu správneho, 
súdržného a jednotného uplatňovania práva 
Únie. Keďže právne predpisy Únie môžu 
mať extrateritoriálnu povahu 
s uplatnením mimo Únie, mala by sa 
zabezpečiť primeraná spolupráca s tretími 
krajinami. 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

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strana 4, časť „vonkajšia rozvojová spolupráca a 
politiky rozširovania“.
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Pozmeňujúci návrh 10

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. 
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, 
subjektom a sieťam v oblasti ľudských 
práv vrátane vnútroštátnych inštitúcií 
zodpovedných za ochranu ľudských práv 
v každom členskom štáte, subjektom 
a sieťam zodpovedným za politiku 
nediskriminácie a rovnosti, 
ombudsmanom, Európskej agentúre pre 
základné práva (FRA), Európskemu úradu 
pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj 
Európskemu dvoru audítorov, aby mohli 
komplexne vykonávať svoje príslušné 
právomoci a posilňovať svoje synergie 
a spoluprácu.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strany 1 a 2, časť „Dôvody a ciele“.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 
2013/755/EÚ1], osoby a subjekty usadené 
v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach sú oprávnené získať 
financovanie v súlade s pravidlami 
a cieľmi programu a prípadnými 
dojednaniami uplatniteľnými na členský 
štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo 
územie spojené.

(25) Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 
2013/755/EÚ1], osoby a subjekty usadené 
v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach sú oprávnené získať 
financovanie v súlade s pravidlami 
a cieľmi programu a prípadnými 
dojednaniami uplatniteľnými na členský 
štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo 
územie spojené. Program musí 
zabezpečiť, aby takéto osoby a subjekty 
boli dostatočne informované o tom, že sú 
oprávnené získať financovanie.

__________________ __________________

1 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. 
novembra 2013 o pridružení zámorských 
krajín a území k Európskej únii (ďalej len 
„rozhodnutie o pridružení zámoria“) 
(Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

1 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. 
novembra 2013 o pridružení zámorských 
krajín a území k Európskej únii (ďalej len 
„rozhodnutie o pridružení zámoria“) 
(Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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, a to najmä pre prijímateľov 
programu. Tieto požiadavky môžu 
prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele 
ako základ pre hodnotenie praktických 
účinkov programu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

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, najmä právni 
experti z organizácií 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 14

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 
a základných právach, vzájomnom 
uznávaní a vzájomnej dôvere.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strany 1 a 2, časť „Dôvody a ciele“, ako aj 
s prípravnými akciami EP týkajúcimi sa rozpočtu na rok 2018, ktoré navrhol výbor LIBE.
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Uvedené súdne a procesné výzvy zahŕňajú prístup k lepšiemu mapovaniu kolízie právnych 
poriadkov a možnosti využitia univerzálnej jurisdikcie, prístupu k dôkazom, prístupu 
k právnej pomoci, konkrétne väčšieho objemu prostriedkov na súdne spory.

Odkazmi na dôvody diskriminácie sa zohľadňuje článok 10 ZFEÚ a článok 21 Charty 
základných práv.

Pozmeňujúci návrh 15

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, 
demokraciu a základné práva, a to aj 
prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie 
účinnosti vnútroštátnych systémov 
súdnictva a výkonu rozhodnutí;

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strany 1 a 2, časť „Dôvody a ciele“, ako aj 
s prípravnými akciami EP týkajúcimi sa rozpočtu na rok 2018, ktoré navrhol výbor LIBE.

Uvedené súdne a procesné výzvy zahŕňajú prístup k lepšiemu mapovaniu kolízie právnych 
poriadkov a možnosti využitia univerzálnej jurisdikcie, prístupu k dôkazom, prístupu 
k právnej pomoci, konkrétne väčšieho objemu prostriedkov na súdne spory.

Odkazmi na dôvody diskriminácie sa zohľadňuje článok 10 ZFEÚ a článok 21 Charty 
základných práv.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať a presadzovať odbornú 
justičnú prípravu s cieľom podporovať 

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

občianskej spoločnosti s cieľom 
podporovať spoločnú kultúru práva, 
justície, základných práv a právneho štátu;

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strany 1 a 2, časť „Dôvody a ciele“, ako aj 
s prípravnými akciami EP týkajúcimi sa rozpočtu na rok 2018, ktoré navrhol výbor LIBE.

Uvedené súdne a procesné výzvy zahŕňajú prístup k lepšiemu mapovaniu kolízie právnych 
poriadkov a možnosti využitia univerzálnej jurisdikcie, prístupu k dôkazom, prístupu 
k právnej pomoci, konkrétne väčšieho objemu prostriedkov na súdne spory.

Odkazmi na dôvody diskriminácie sa zohľadňuje článok 10 ZFEÚ a článok 21 Charty 
základných práv.

Pozmeňujúci návrh 17

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 s dôrazom 
na nerovnosti a diskrimináciu 
na akomkoľvek základe, napríklad na 
základe rodu, rasového alebo etnického 
pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie, farby pleti, 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka, politického alebo iného 
zmýšľania, príslušnosti k národnostnej 
menšine, majetku či narodenia za 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.

Or. en
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Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strany 1 a 2, časť „Dôvody a ciele“, ako aj 
s prípravnými akciami EP týkajúcimi sa rozpočtu na rok 2018, ktoré navrhol výbor LIBE.

Uvedené súdne a procesné výzvy zahŕňajú prístup k lepšiemu mapovaniu kolízie právnych 
poriadkov a možnosti využitia univerzálnej jurisdikcie, prístupu k dôkazom, prístupu 
k právnej pomoci, konkrétne väčšieho objemu prostriedkov na súdne spory.

Odkazmi na dôvody diskriminácie sa zohľadňuje článok 10 ZFEÚ a článok 21 Charty 
základných práv.

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) posilniť justičnú spoluprácu 
v globalizovanom svete vždy, keď sa právo 
Únie uplatňuje extrateritoriálne na 
uľahčenie riešenia súdnych a procesných 
výziev vrátane obchodovania s ľuďmi, 
zmeny klímy a zodpovednosti podnikov. 
V tejto súvislosti má kľúčový význam 
uľahčenie prístupu obetí k prostriedkom 
nápravy,

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strany 1 a 2, časť „Dôvody a ciele“, ako aj 
s prípravnými akciami EP týkajúcimi sa rozpočtu na rok 2018, ktoré navrhol výbor LIBE.

Uvedené súdne a procesné výzvy zahŕňajú prístup k lepšiemu mapovaniu kolízie právnych 
poriadkov a možnosti využitia univerzálnej jurisdikcie, prístupu k dôkazom, prístupu 
k právnej pomoci, konkrétne väčšieho objemu prostriedkov na súdne spory.

Odkazmi na dôvody diskriminácie sa zohľadňuje článok 10 ZFEÚ a článok 21 Charty 
základných práv.
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Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti pri príprave 
súdnych prípadov týkajúcich sa 
porušovania demokracie, právneho štátu 
a základných práv.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s dôvodovou správou, strany 1 a 2, časť „Dôvody a ciele“, ako aj 
s prípravnými akciami EP týkajúcimi sa rozpočtu na rok 2018, ktoré navrhol výbor LIBE.

Uvedené súdne a procesné výzvy zahŕňajú prístup k lepšiemu mapovaniu kolízie právnych
poriadkov a možnosti využitia univerzálnej jurisdikcie, prístupu k dôkazom, prístupu 
k právnej pomoci, konkrétne väčšieho objemu prostriedkov na súdne spory.

Odkazmi na dôvody diskriminácie sa zohľadňuje článok 10 ZFEÚ a článok 21 Charty 
základných práv.

Pozmeňujúci návrh 20

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
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
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 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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 prostredníctvom grantov na 
akciu a viacročných grantov na prevádzku 
jednou z foriem stanovených v nariadení 
o rozpočtových pravidlách, a to vrátane 
využitia jednorazových platieb, 
jednotkových nákladov, paušálnych 
sadzieb a kaskádových grantov.
Dobrovoľná práca sa považuje za 
oprávnenú na získanie financovania, ak 
je spolufinancovanie potrebné vo forme 
nepeňažných príspevkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia pri príprave a vykonávaní 
pracovného programu konzultuje 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane organizácií občianskej spoločnosti 
pôsobiacimi v oblasti ochrany obetí 
a prostriedkov nápravy v súlade 
s článkom 11a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a

Občiansky dialóg

Komisia v súlade s článkom 11 ods. 2 
ZEÚ zriadi skupinu pre občiansky dialóg 
s cieľom zabezpečiť pravidelný dialóg 
medzi prijímateľmi programu a ďalšími 
príslušnými zainteresovanými stranami 
o vykonávaní priorít programu, šírení 
výsledkov a o politickom vývoji súvisiacom 
s činnosťami programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
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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 dva roky po 
začatí implementácie programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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;

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, s osobitným zameraním 
na zvýšenie porozumenia 
v multidisciplinárnych, 
interdisciplinárnych a prierezových 
oblastiach práva, ako sú obchod a ľudské 
práva, a na to, ako uľahčiť riešenie 
extrateritoriálnych súdnych sporov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. vzájomné učenie prostredníctvom 2. vzájomné učenie prostredníctvom 
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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;

výmeny osvedčených postupov medzi 
zúčastnenými stranami vrátane organizácií 
občianskej spoločnosti 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 28

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. analytické a monitorovacie 
činnosti1 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 
činnosti1 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 s ohľadom na 
cezhraničné prvky práva Únie vo vzťahu 
k tretím krajinám;

__________________ __________________

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 4
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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 
zúčastnených strán vrátane organizácií 
občianskej spoločnosti pôsobiacich v 
oblasti ochrany obetí a prostriedkov 
nápravy s cieľom zlepšiť znalosť politík 
a práva Únie vrátane aj hmotného 
a procesného práva, využívania 
kolektívneho uplatňovania nárokov 
na nápravu a univerzálnej jurisdikcie, 
používania nástrojov justičnej spolupráce 
EÚ, príslušnej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, právnej terminológie 
a porovnávacieho práva s cieľom zlepšiť 
prístup obetí k spravodlivosti 
v cezhraničných prípadoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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;

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, ochrany súkromia a ochrany 
údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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;

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 zapájanie organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblastiach, na 
ktoré sa program vzťahuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. budovanie kapacít organizácií 
občianskej spoločnosti na súdne konania 
týkajúce sa prípadov porušenia 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a šírenia a prenosnosti a transparentnosti 
jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na 
občanov, a to aj zriadením a podporou
nezávislej siete kancelárií/vnútroštátnych 
kontaktných miest programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 1

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 ukazovateľov určených na zistenie 
rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné 
a špecifické ciele programu, a s cieľom 
minimalizovať administratívnu záťaž 
a náklady. Do posúdenia sa zahrnú 
kvalitatívne ukazovatele. Na tento účel sa 
budú zbierať údaje podľa tohto súboru 
hlavných ukazovateľov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha 2 – tabuľka – riadok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

počet sudcov a justičných pracovníkov, 
ktorí sa zúčastnili na činnostiach odbornej 
prípravy (vrátane výmen zamestnancov, 
študijných pobytov, workshopov 
a seminárov) financovaných z programu 
vrátane operačného grantu EJTN

počet sudcov a justičných pracovníkov, 
ktorí sa zúčastnili na činnostiach odbornej 
prípravy (vrátane výmen zamestnancov, 
študijných pobytov, workshopov 
a seminárov) financovaných z programu 
vrátane operačného grantu EJTN rozdelený 
podľa pohlavia

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha 2 – tabuľka – riadok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

počet zamestnancov a členov organizácií 
občianskej spoločnosti, ktorí sa zúčastnili 
na činnostiach odbornej prípravy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha 2 – tabuľka – riadok 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

počet osôb, ktoré boli oslovené: počet osôb, ktoré boli oslovené
(rozčlenený podľa pohlavia):

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha 2 – tabuľka – riadok 4 – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) a činnosti na budovanie kapacít 
zamerané na organizácie občianskej 
spoločnosti

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha 2 – tabuľka – riadok 4 – bod ii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iib) činnosti týkajúce sa poskytovania 
informácií občanom o prístupe 
k spravodlivosti a sudcom 
v komplikovaných súdnych prípadoch 
a spôsobu uplatňovania medzinárodného 
práva súkromného a práva Únie 
v cezhraničných/multidisciplinárnych 
prípadoch

Or. en
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