
AD\1168948CS.docx PE627.803v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

2018/0208(COD)

19.11.2018

STANOVISKO

Výboru pro rozpočtovou kontrolu

pro Výbor pro právní záležitosti a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program 
Spravedlnost
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

Zpravodaj: Dennis de Jong



PE627.803v02-00 2/20 AD\1168948CS.docx

CS

PA_Legam



AD\1168948CS.docx 3/20 PE627.803v02-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro právní záležitosti a Výbor pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednily tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

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

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Financování by mělo zůstat jedním
z hlavních nástrojů úspěšného provádění 
ambiciózních cílů stanovených 
Smlouvami. Cílů by mělo být dosaženo 
mimo jiné zavedením flexibilního
a účinného programu Spravedlnost, který 
by usnadňoval plánování a provádění 
těchto cílů.

(5) Financování je jedním
z nejdůležitějších nástrojů úspěšného 
provádění ambiciózních cílů stanovených 
Smlouvami. Cílů by mělo být dosaženo 
mimo jiné zavedením flexibilního
a účinného programu Spravedlnost, který 
by usnadňoval plánování a provádění 
těchto cílů, s přihlédnutím k tomu, které 
činnosti přinášejí nejvyšší přidanou 
hodnotu na úrovni Unie, s využitím 
klíčových ukazatelů výkonnosti, kdykoli je 
to možné.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pro postupné vytváření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva má Unie 
přijímat opatření týkající se justiční 
spolupráce v občanských a trestních věcech 
založené na zásadě vzájemného uznávání 
rozsudků a soudních rozhodnutí, která je 
již od zasedání Evropské rady v Tampere 
ve dnech 15. a 16. října 1999 základním 
kamenem justiční spolupráce v rámci Unie. 
Vzájemné uznávání vyžaduje vysokou 
úroveň vzájemné důvěry mezi členskými 
státy. V zájmu usnadnění vzájemného 
uznávání a podpoření vzájemné důvěry 
byla v několika oblastech přijata opatření 
na sbližování právních předpisů členských 
států. Dobře fungující prostor práva,
v němž jsou odstraněny překážky bránící 
přeshraničním soudním řízením a přístupu 
ke spravedlnosti v přeshraničních situacích 
je rovněž klíčový pro zajištění 
hospodářského růstu.

(6) Pro postupné vytváření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva pro všechny 
má Unie přijímat opatření týkající se 
justiční spolupráce v občanských
a trestních věcech založené na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí, která je již od zasedání 
Evropské rady v Tampere ve dnech 15.
a 16. října 1999 základním kamenem 
justiční spolupráce v rámci Unie. 
Vzájemné uznávání vyžaduje vysokou 
úroveň vzájemné důvěry mezi členskými 
státy. V zájmu usnadnění vzájemného 
uznávání a podpoření vzájemné důvěry 
byla v několika oblastech přijata opatření 
na sbližování právních předpisů členských 
států. Dobře fungující prostor práva,
v němž jsou odstraněny překážky bránící 
přeshraničním soudním řízením a přístupu 
ke spravedlnosti v přeshraničních situacích 
je rovněž klíčový pro zajištění 
hospodářského růstu a další integrace.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dodržování zásad právního státu je 
zásadní pro vysokou úroveň vzájemné 
důvěry v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí, zejména pro účinnou justiční 
spolupráci v občanských a trestních 
věcech, která je založena na vzájemném 
uznávání. Právní stát je jednou ze 
společných hodnot zakotvených v článku 2 
SEU a zásada účinné právní ochrany 
stanovená v čl. 19 odst. 1 SEU a článku 47 
listiny je konkrétním vyjádřením zásad 

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

konkrétním vyjádřením zásad právního 
státu. Prosazováním právního státu 
podporou úsilí o zlepšení nezávislosti, 
transparentnosti, odpovědnosti, kvality
a účinnosti vnitrostátních systémů 
soudnictví posiluje vzájemnou důvěru, 
která je nezbytná pro justiční spolupráci
v občanských a trestních věcech.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podle čl. 3 odst. 3 SEU, článku 24 
listiny a Úmluvy OSN o právech dítěte
z roku 1989 by měl program podporovat 

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

ochranu práv dítěte a začlenit prosazování 
práv dítěte při provádění všech jeho 
opatření. Za tímto účelem by měla být 
věnována zvláštní pozornost opatřením na 
ochranu práv dětí v souvislosti s trestním
a civilním soudnictvím, včetně ochrany 
dětí doprovázejících rodiče ve vazbě a dětí, 
jejichž rodiče jsou ve vězení. Je třeba 
zvážit i dostatečnou podporu odborné 
přípravy zaměřené na řádné provádění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/8001a.

_________________

1a Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/800 ze dne 
11. května 2016 o procesních zárukách 
pro děti, které jsou podezřelými nebo 
obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. 
věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Program na období 2014–2020 
umožňoval vzdělávací aktivity o právu 
Unie, zejména o působnosti a uplatňování 
listiny zacílené na členy justičních orgánů
a jiné právníky. Ve svých závěrech ze dne 
12. října 2017 o uplatňování listiny v roce 
2016 Rada připomněla, že je důležité 
zvyšovat povědomí o uplatňování listiny na 
úrovni členských států i na úrovni Unie,
a to i mezi tvůrci politik, právními 
odborníky z praxe a samotnými nositeli 
těchto práv.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a aby přinášela úspory z rozsahu. Kromě 
toho může Unie lépe než členské státy 
reagovat na přeshraniční situace a může 
poskytnout evropskou platformu pro 
vzájemné čerpání zkušeností.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Je nezbytné zajistit 
životaschopnost, viditelnost, základní 
zásadu evropské přidané hodnoty a zdravé 
finanční řízení při realizaci všech opatření
a činností prováděných v rámci programu
Spravedlnost, jejich doplňkovost
s činnostmi členských států a jejich soulad
s ostatními činnostmi Unie. Aby se zajistilo 
účinné přidělování finančních prostředků 
ze souhrnného rozpočtu Unie podle 
výkonnosti, je zapotřebí dodržovat celkový 
soulad, doplňkovost a součinnost mezi 
finančními programy, které podporují 
vzájemně související oblasti politiky, a to 
zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, 
práva a hodnoty – a tudíž s programem 
Práva a hodnoty – a mezi programem
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a Fondem pro vnitřní bezpečnost, 
strategickou infrastrukturou a zejména 
programem Digitální Evropa, programem 
Erasmus+, rámcovým programem pro 
výzkum a inovace a nástrojem předvstupní 
pomoci a nařízením LIFE13 .

a programem pro jednotný trh, správou 
hranic a bezpečností, zejména Azylovým, 
migračním a integračním fondem (AMIF)
a Fondem pro vnitřní bezpečnost, 
strategickou infrastrukturou a zejména 
programem Digitální Evropa, programem 
Erasmus+, rámcovým programem pro 
výzkum a inovace a nástrojem předvstupní 
pomoci a nařízením LIFE13. Provádění 
programu Spravedlnost by se mělo, 
kdykoli je to nezbytné, doplňovat nebo 
koordinovat s ochranou rozpočtu Unie
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech.

__________________ __________________

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

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 16
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201315, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9516, 
nařízením Rady (Euratom, ES) č. 
2185/9617 a nařízením Rady (EU) 
2017/193918 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí
a podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků
a případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu
s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013
a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol
a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu
s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce vyšetřovat
a stíhat podvody a jiné trestné činy 
poškozující finanční zájmy Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137119.
V souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
Úřadu evropského veřejného žalobce
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 
aby třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie udělily 
rovnocenná práva.

(22) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201315, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9516, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 
2017/193918 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně naprosté transparentnosti 
financování a výběrových řízení v rámci 
programu, prevence, odhalování, nápravy
a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků
a případného ukládání správních sankcí. 
Zejména by měl Evropský úřad pro boj 
proti podvodům (OLAF) provádět
v souladu s nařízením (EU, Euratom) 
č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně 
kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda
nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu
s nařízením (EU) 2017/1939 by měl Úřad 
evropského veřejného žalobce vyšetřovat
a stíhat podvody a jiné trestné činy 
poškozující finanční zájmy Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137119.
V souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
Úřadu evropského veřejného žalobce
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 
aby třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie udělily 
rovnocenná práva.

_________________ _________________
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15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách
a inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům
a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách
a inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům
a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

19 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

19 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, 
s. 29).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie
v rámci spolupráce zavedené podle 
Dohody o EHP, která stanoví provádění 
programů na základě rozhodnutí přijatého 
podle uvedené dohody. Třetí země se 

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

podle uvedené dohody. Třetí země se 
mohou programu rovněž zúčastnit na 
základě jiných právních nástrojů. Toto 
nařízení by mělo obsahovat zvláštní 
ustanovení za účelem udělení nezbytných 
práv a přístupu příslušné schvalující osobě, 
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), Evropskému účetnímu dvoru, aby 
mohly komplexně vykonávat své 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na opatření, na něž byl získán 
příspěvek v rámci programu, lze rovněž 
získat příspěvek z jakéhokoli jiného 
programu Unie, včetně fondů se sdíleným 
řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají 
tytéž náklady. [Kumulativní financování 
nesmí překročit celkové způsobilé náklady 
opatření a podporu z různých programů 
Unie lze vypočítat proporcionálně].

1. Na opatření, na něž byl získán 
příspěvek v rámci programu, lze rovněž 
získat příspěvek z jakéhokoli jiného 
programu Unie, včetně fondů se sdíleným 
řízením, pokud jsou tyto příspěvky účinně 
spravovány s cílem zabránit jakémukoli 
dvojímu financování, nepokrývají tytéž 
náklady a cíle financovaných opatření 
jsou doplňkové. [Kumulativní financování 
nesmí překročit celkové způsobilé náklady 
opatření a podporu z různých programů 
Unie lze vypočítat proporcionálně].

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní program přijme Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se přijímá poradním 
postupem uvedeným v článku 17.

2. Pracovní program přijme Komise 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. Tento akt v přenesené 
pravomoci se přijímá v souladu s článkem 
14.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

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

a včas. Za tímto účelem se příjemcům 
finančních prostředků Unie a členským 
státům uloží přiměřené požadavky na 
vykazování.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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