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Pozměňovací návrh  1 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské 

unii (SEU), zejména na článek 3 této 

smlouvy, 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské 

unii (SEU), zejména na články 2 a 3 této 

smlouvy, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské 

unii (SEU), zejména na článek 3 této 

smlouvy, 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské 

unii (SEU), zejména na články 1 a 3 této 

smlouvy, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. 

června 2016 o otevřené, efektivní 

a nezávislé správě Evropské unie7, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. 

června 2016 o otevřené, efektivní 

a nezávislé správě Evropské unie7 a 

usnesení ze dne 15. ledna 2013 obsahující 

doporučení Komisi o správním právu 

procesním Evropské unie7a; 

_________________ _________________ 
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7 Přijaté texty, P8_TA(2016)0279. 7 Přijaté texty, P8_TA(2016)0279. 

 7a (2012/2024(INL)), Úř. věst. C 440, 

30.12.2015, s. 17–23. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na zvláštní zprávu 

Evropského účetního dvora č. 17/2017 z 

listopadu 2017 nazvanou „Intervence 

Komise v řecké finanční krizi“, 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na zvláštní zprávu 

Evropského účetního dvora č. 17/2017 z 

listopadu 2017 nazvanou „Intervence 

Komise v řecké finanční krizi“, 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  6 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na zvláštní zprávu 

Evropského účetního dvora č. 17/2017 z 

listopadu 2017 nazvanou „Intervence 

Komise v řecké finanční krizi“, 

vypouští se 

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  7 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že v článku 2 

Smlouvy o EU se uvádí, že Unie je 

založena na hodnotách úcty k lidské 

důstojnosti, svobody, demokracie, 

rovnosti, právního státu a dodržování 

lidských práv, včetně práv příslušníků 

menšin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že článek 2 

Smlouvy o EU stanoví, že Evropská unie 

je založena na zásadách právního státu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 
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Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že článek 3 SEU 

stanoví, že mezi cíle Unie patří podpora 

blahobytu jejích obyvatel a usilování 

o udržitelný rozvoj Evropy, který je 

založen na vyváženém, hospodářském 

růstu a cenové stabilitě, vysoce 

konkurenceschopném sociálně tržním 

hospodářství směřujícím k plné 

zaměstnanosti a společenskému pokroku 

a na vysokém stupni ochrany a zlepšování 

kvality životního prostředí, a že dále 

stanoví, že Unie bojuje proti sociálnímu 

vyloučení a diskriminaci a podporuje 

sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 

mužů a žen, mezigenerační solidaritu 

a ochranu práv dítěte, 

B. vzhledem k tomu, že článek 3 SEU 

stanoví, že mezi cíle Unie patří podpora 

míru, jejích hodnost a blahobytu jejích 

obyvatel a usilování o udržitelný rozvoj 

Evropy, který je založen na vyváženém, 

hospodářském růstu a cenové stabilitě, 

vysoce konkurenceschopném sociálně 

tržním hospodářství směřujícím k plné 

zaměstnanosti a společenskému pokroku 

a na vysokém stupni ochrany a zlepšování 

kvality životního prostředí, a že dále 

stanoví, že Unie bojuje proti sociálnímu 

vyloučení a diskriminaci a podporuje 

sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 

mužů a žen, mezigenerační solidaritu 

a ochranu práv dítěte, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že v souladu s 

ustálenou judikaturou Soudního dvora 

Evropské unie (CJEU) musejí členské 

státy poskytovat Komisi jasné a přesné 

informace o tom, jakým způsobem 

provádějí směrnice EU ve svých právních 

předpisech; 

 1Věc C-427/07, Komise v. Irsko, bod 107: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že judikatura 

Soudního dvora vyžaduje, aby členské 

státy poskytovaly Komisi jasné a přesné 

informace o tom, jakým způsobem 

provádějí směrnice EU ve vnitrostátním 

právu1a; 

1a Věc C-427/07, Komise v. Irsko, bod 107. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  12 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že správné 

uplatňování práva EU zaručuje přínos 

politik Unie všem evropským občanům a 

rovné podmínky pro podniky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že podle 

společného politického prohlášení ze dne 

28. září 2011 členských států a Komise2a a 
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společného politického prohlášení ze dne 

27. října 2011 Evropského parlamentu, 

Rady a Komise3a mohou být členské státy 

při oznamování vnitrostátních 

prováděcích opatření Komisi rovněž 

požádány o poskytnutí dokumentů, které 

vysvětlují, jakým způsobem směrnice ve 

vnitrostátním právu provedly4a; 

 _________________ 

 2a Úř. věst. 2011/C 369/02. 

 3a Úř. věst. 2011/C 369/03. 

 4a Standardní odůvodnění v takových 

směrnicích bývá toto: členské státy 

„doplní oznámení o opatřeních přijatých 

za účelem provedení směrnice do 

vnitrostátního práva o jeden či více 

informativních dokumentů, jež mohou mít 

podobu srovnávacích tabulek nebo jiných 

dokumentů sloužících stejnému účelu”. 

Komise zdůvodní „při předložení každého 

jednotlivého návrhu potřebu a 

přiměřenost poskytnutí těchto 

dokumentů”. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  14 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cc. vzhledem k tomu, že po přijetí 

sdělení s názvem „Právo EU: lepší 

výsledky díky lepšímu uplatňování“ 5a v 

prosinci 2016 se Komise rozhodla 

soustředit na případy, kdy členské státy 

neoznámily prováděcí opatření, pokud 

tato opatření provádějí směrnice 

nesprávně nebo pokud členské státy 

nesplňují rozsudek Soudního dvora (podle 

čl. 260 odst. 2 SFEU), vážně poškozují 
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finanční zájmy EU nebo zasahují do 

výlučných pravomocí EU; 

 _________________ 

 5a C(2016) 8600, Úř. věst. C 18, 19.1.2017, 

s. 10. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  15 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že s odkazem na 

své usnesení ze dne 25. října 2016 

obsahující doporučení Komisi o vytvoření 

mechanismu EU pro demokracii, právní 

stát a základní práva považuje za nezbytné 

v reakci na současný demokratický deficit 

vytvořit nový mechanismus poskytující 

jednotný a soudržný rámec založený na 

stávajících nástrojích a mechanismech, 

který by měl být jednotně uplatňován ve 

všech orgánech EU a ve všech členských 

státech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že v rámci 

nových politik přijatých Komisí s cílem 

zajistit soulad s právem EU není cílem 

projektu EU Pilot prodloužit řízení o 
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porušení právních předpisů, které je samo 

o sobě prostředkem pro vstup do dialogu o 

řešení problémů s členským státem; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  17 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8b. vzhledem k tomu, že v zájmu 

zajištění strategičtějšího a účinnějšího 

přístupu k prosazování při řešení 

nesplnění povinnosti se Komise ve svém 

sdělení nazvaném „Lepší výsledky 

prostřednictvím lepšího uplatňování“ 

rozhodla zahájit řízení o nesplnění 

povinnosti, aniž by se spoléhala na 

mechanismus EU Pilot, pokud to v daném 

případě nepovažuje za užitečné; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  18 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že podle čl. 258 

odst. 1 a 2 SFEU, má-li Komise za to, že 

členský stát nesplnil povinnost, která pro 

něj vyplývá ze Smluv, vydá o tom 

odůvodněné stanovisko a může předložit 

věc Soudnímu dvoru EU, pokud daný 

členský stát stanovisku ve lhůtě stanovené 

Komisí nevyhoví; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že Komise v roce 

2016 zahájila 847 nových řízení o 

nesplnění povinnosti z důvodu 

opožděného provedení směrnic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fb. vzhledem k tomu, že v roce 2016 

bylo 95 případů nesplnění povinnosti stále 

otevřeno, přestože o nedodržení povinnosti 

dotčených členských států rozhodl Soudní 

dvůr EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že článek 41 

Listiny základních práv Evropské unie 
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stanoví právo na uspokojivé správní řízení 

jako právo každého na to, aby jeho 

záležitosti byly orgány a institucemi Unie 

řešeny nestranně, spravedlivě a v 

přiměřené lhůtě, a vzhledem k tomu, že 

článek 298 SFEU stanoví, že při plnění 

svých úkolů se orgány, instituce a jiné 

subjekty Unie opírají o otevřenou, 

efektivní a nezávislou evropskou správu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že rámcová 

dohoda o vztazích mezi Evropským 

parlamentem a Evropskou komisí stanoví 

sdílení informací o veškerých řízeních p 

nesplnění povinnosti zasláním formálního 

dopisu, ale nepokrývá neformální postup 

„EU Pilot“, který zahájení formálního 

řízení o nesplnění povinnosti předchází; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gb. vzhledem k tomu, že článek 41 

Listiny základních práv Evropské unie 

stanoví právo na uspokojivé správní řízení 

jako právo každého na to, aby jeho 

záležitosti byly orgány a institucemi Unie 
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řešeny nestranně, spravedlivě a v 

přiměřené lhůtě, a vzhledem k tomu, že 

článek 298 SFEU stanoví, že při plnění 

svých úkolů se orgány, instituce a jiné 

subjekty Unie opírají o otevřenou, 

efektivní a nezávislou evropskou správu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gc. vzhledem k tomu, že Komise ve 

svém sdělení ze dne 3. února 2017 

„Přezkum provádění právních předpisů 

EU v oblasti životního prostředí“ tvrdí, že 

zahájila strukturovaný a komplexní dialog 

s členskými státy o provádění právních 

předpisů EU v oblasti životního prostředí, 

a aniž by byly dotčeny její donucovací 

pravomoci podle Smluv EU, Komise 

nabízí členským státům možnost 

usnadnění jejich úsilí prostřednictvím 

nového zvláštního rámce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá výroční zprávu Komise 

o kontrole uplatňování práva EU v roce 

2016 a konstatuje, že podle této zprávy 

jsou životní prostředí, spravedlnost 

1. bere na vědomí výroční zprávu 

Komise o kontrole uplatňování práva EU 

v roce 2016 a konstatuje, že podle této 

zprávy jsou životní prostředí, spravedlnost 
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a spotřebitelé, daně a vnitřní trh čtyřmi 

oblastmi, v nichž byl proti členským 

státům v roce 2016 zahájen nejvyšší počet 

řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti 

s prováděním právních předpisů ve 

vnitrostátním právu; 

a spotřebitelé, daně a vnitřní trh čtyřmi 

oblastmi, v nichž byl proti členským 

státům v roce 2016 zahájen nejvyšší počet 

řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti 

s prováděním právních předpisů ve 

vnitrostátním právu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  26 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 

velkou výzvu a prioritu; domnívá se, že 

některé případy porušení unijních 

předpisů jsou výsledkem toho, že určité 

členské státy nevynakládají na veřejnou 

správu dostatečné zdroje, což lze někdy 

přičíst neuváženým úsporným opatřením; 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 

velkou výzvu a prioritu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  27 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 
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velkou výzvu a prioritu; domnívá se, že 

některé případy porušení unijních 

předpisů jsou výsledkem toho, že určité 

členské státy nevynakládají na veřejnou 

správu dostatečné zdroje, což lze někdy 

přičíst neuváženým úsporným opatřením; 

velkou výzvu a prioritu;  

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  28 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 

velkou výzvu a prioritu; domnívá se, že 

některé případy porušení unijních 

předpisů jsou výsledkem toho, že určité 

členské státy nevynakládají na veřejnou 

správu dostatečné zdroje, což lze někdy 

přičíst neuváženým úsporným opatřením;  

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 

velkou výzvu a prioritu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 
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velkou výzvu a prioritu; domnívá se, že 

některé případy porušení unijních předpisů 

jsou výsledkem toho, že určité členské 

státy nevynakládají na veřejnou správu 

dostatečné zdroje, což lze někdy přičíst 

neuváženým úsporným opatřením; 

velkou výzvu a prioritu, s ohledem na 

nový, strategičtější a účinnější přístup k 

prosazování, který Komise přijala na rok 

2016; domnívá se, že některé případy 

porušení unijních předpisů jsou výsledkem 

toho, že určité členské státy nevynakládají 

na veřejnou správu dostatečné zdroje, což 

lze někdy přičíst neuváženým úsporným 

opatřením; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  30 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 

velkou výzvu a prioritu; domnívá se, že 

některé případy porušení unijních předpisů 

jsou výsledkem toho, že určité členské 

státy nevynakládají na veřejnou správu 

dostatečné zdroje, což lze někdy přičíst 

neuváženým úsporným opatřením; 

2. domnívá se, že vysoký počet řízení 

o nesplnění povinnosti v roce 2016 

ukazuje, že zajištění včasného a správného 

provedení právních předpisů EU 

v členských státech představuje i nadále 

velkou výzvu; konstatuje, že řada případů 

porušení unijních předpisů jsou výsledkem 

toho, že určité členské státy nevynakládají 

na veřejnou správu dostatečné zdroje, což 

je samo o sobě důsledkem neuvážených 

úsporných opatření uložených Evropskou 

unií; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  31 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje skutečnost, že na konci 
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roku 2016 zůstalo otevřeno 1 657 případů 

nesplnění povinnosti, což představovalo 

značné zvýšení oproti předchozímu roku a 

vyšší počet případů než ve všech 

předcházejících letech; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  32 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že počet nových 

stížností dosáhl nejvyšší úrovně od roku 

2011, kdy jich bylo podáno rekordních 3 

783; 

3. zdůrazňuje, že počet nových 

stížností dosáhl nejvyšší úrovně od roku 

2011, kdy jich bylo podáno rekordních 3 

783; zdůrazňuje, že v roce 2016 bylo 

zahájeno 986 případů nesplnění 

povinnosti, z nichž 847 se týkalo 

opožděného provedení právních předpisů; 

se znepokojením konstatuje, že 95 případů 

nesplnění povinnosti zůstává stále 

otevřeno, přestože o nedodržení povinnosti 

dotčených členských států rozhodl Soudní 

dvůr EU;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že počet nových 

stížností dosáhl nejvyšší úrovně od roku 

2011, kdy jich bylo podáno rekordních 3 

783; 

3. zdůrazňuje, že počet nových 

stížností dosáhl nejvyšší úrovně od roku 

2011, kdy jich bylo podáno rekordních 3 

783; dále poznamenává, že nejvíce 

zasaženy jsou oblasti „zaměstnanost“ a 
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„spravedlnost a spotřebitelé“; připomíná, 

že nesprávné uplatňování nebo provedení 

právních předpisů EU členskými státy 

může výrazně omezit práva spotřebitelů a 

zaměstnanců; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  34 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že počet nových 

stížností dosáhl nejvyšší úrovně od roku 

2011, kdy jich bylo podáno rekordních 3 

783; 

3. vyjadřuje své znepokojení nad 

skutečností, že počet nových stížností 

dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2011, kdy 

jich bylo podáno rekordních 3 783, z nichž 

75 % bylo zaznamenáno v následujících 

pěti oblastech politiky: spravedlnost a 

spotřebitelé, zaměstnanost, vnitřní trh, 

průmysl, podnikání a malé a střední 

podniky, daně a cla a životní prostředí; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  35 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá pokles počtu nových případů 

v rámci projektu EU Pilot otevřených 

v roce 2016 (790 oproti 881 případům 

v roce 2014); konstatuje nicméně, že podíl 

vyřešených případů se v porovnání s rokem 

2015 nepatrně zmenšil (ze 75 % na 72 %); 

4. bere na vědomí pokles počtu 

nových případů v rámci projektu EU Pilot 

otevřených v roce 2016 (790 oproti 881 

případům v roce 2014); konstatuje 

nicméně, že podíl vyřešených případů se 

v porovnání s rokem 2015 nepatrně 

zmenšil (ze 75 % na 72 %); bere na 

vědomí nový přístup Komise, který 
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stanovila ve svém sdělení1a, k tomu, aby 

byl projekt EU Pilot používán pouze 

tehdy, je-li v daném případě považován za 

užitečný; v této souvislosti žádá Komisi, 

aby podala zprávu o stanovení priorit, 

pokud jde o politiku v oblasti prosazování, 

oznámeném v témže sdělení, v němž 

uvádí, že svá donucovací opatření bude 

zaměřovat na případy, kdy mohou přinést 

skutečnou změnu, a o politických 

prioritách, které odhalují systémové 

slabiny v právních systémech členských 

států;  

 _________________ 

 1a Sdělení Komise „Právo EU: lepší 

výsledky díky lepšímu uplatňování 

(2017/C 18/02). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá pokles počtu nových případů 

v rámci projektu EU Pilot otevřených 

v roce 2016 (790 oproti 881 případům 

v roce 2014); konstatuje nicméně, že podíl 

vyřešených případů se v porovnání s rokem 

2015 nepatrně zmenšil (ze 75 % na 72 %); 

4. vítá pokles počtu nových případů 

v rámci projektu EU Pilot otevřených 

v roce 2016 (790 oproti 881 případům 

v roce 2014); konstatuje nicméně, že podíl 

vyřešených případů se v porovnání s rokem 

2015 nepatrně zmenšil (ze 75 % na 72 %); 

připomíná však, že Komise neprovádí 

žádné postupy projektu EU Pilot v případě 

opožděného provedení směrnic; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  37 

Daniel Buda 
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Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá pokles počtu nových případů 

v rámci projektu EU Pilot otevřených 

v roce 2016 (790 oproti 881 případům 

v roce 2014); konstatuje nicméně, že podíl 

vyřešených případů se v porovnání s rokem 

2015 nepatrně zmenšil (ze 75 % na 72 %); 

4. vítá pokles počtu nových případů 

v rámci projektu EU Pilot otevřených 

v roce 2016 (790 oproti 881 případům 

v roce 2015) a skutečnost, že tento počet 

dosáhl nejnižší úrovně od roku 2011; 

konstatuje nicméně, že podíl vyřešených 

případů se v porovnání s rokem 2015 

nepatrně zmenšil (ze 75 % na 72 %); 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  38 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá pokles počtu nových případů 

v rámci projektu EU Pilot otevřených 

v roce 2016 (790 oproti 881 případům 

v roce 2014); konstatuje nicméně, že podíl 

vyřešených případů se v porovnání s rokem 

2015 nepatrně zmenšil (ze 75 % na 72 %); 

4. bere na vědomí pokles počtu 

nových případů v rámci projektu EU Pilot 

otevřených v roce 2016 (790 oproti 881 

případům v roce 2014); konstatuje 

nicméně, že podíl vyřešených případů se 

v porovnání s rokem 2015 nepatrně 

zmenšil (ze 75 % na 72 %); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  39 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že většina spisů 

v rámci programu EU Pilot, které vedly k 

formálním řízením o nesplnění 
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povinnosti, se týkala zejména politických 

oblastí životního prostředí, vnitřního trhu, 

průmyslu, podnikání a malých a středních 

podniků, energetiky a daní a cel; dále 

konstatuje, že Maďarsko, Německo, 

Španělsko a Polsko měly v rámci 

programu EU Pilot nejvyšší počet spisů, u 

nichž následovalo řízení o nesplnění 

povinnosti;  

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  40 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. je si vědom toho, že primární 

odpovědnost za řádné provádění 

a uplatňování práva EU nesou členské 

státy, ale zdůrazňuje, že tato skutečnost 

nezprošťuje unijní orgány povinnosti 
dodržovat primární právo EU při přijímání 

sekundárních právních předpisů, tím spíše, 

pokud se jedná o zásady právního státu 

a základní práva související s Listinou; 

5. připomíná unijním orgánům 

povinnost dodržovat primární právo EU při 

přijímání sekundárních právních předpisů 

nebo při rozhodování o sociálních, 

hospodářských nebo jiných politikách, 

jejich provádění a ukládání členským 

státům; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  41 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. bere na vědomí význam, který 

přisuzuje Komise včasnému a správnému 

provedení práva EU ve vnitrostátních 

právních předpisech, a existenci jasných 
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vnitřních rámcových ustanovení, která od 

členských států vyžadují, aby 

upřednostňovaly tento cíl, aby se předešlo 

porušování právních předpisů EU a 

zajistilo, že jednotlivci a podniky mohou 

těžit z jejich efektivního a účinného 

provádění; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  42 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. dále připomíná zvláštní úlohu 

sociálních partnerů a občanské 

společnosti při vytváření právních 

předpisů, při hlášení nedostatků a při 

provádění a uplatňování právních 

předpisů EU členskými státy; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  43 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. poukazuje však na to, že nereálné 

lhůty pro provedení právních předpisů 

mohou členským státům znemožnit jejich 

dodržování, což znamená nevyslovené 

přijetí opožděného provádění; naléhavě 

vyzývá orgány EU, aby se dohodly na 

realističtějším harmonogramu provádění 

nařízení a směrnic a současně náležitě 

zohlednily čas potřebný pro ověření a 
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konzultace; domnívá se, že Komise by 

měla předkládat zprávy, souhrny a revize 

právních předpisů v termínech 

dohodnutých spolunormotvůrci a v 

souladu s platnými právními předpisy; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  44 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5c. poukazuje na to, že v roce 2016 

mělo být provedeno 70 směrnic, což oproti 

56 směrnicím v roce 2015 představuje 

nárůst; vyjadřuje znepokojení nad 

prudkým nárůstem počtu nových případů 

nesplnění povinnosti z důvodu 

opožděného provedení z 543 na 847; 

vyjadřuje politování nad tím, že na konci 

roku 2016 bylo stále nedořešeno 868 

případů nesplnění povinnosti z důvodu 

opožděného provedení směrnic, což je 

o 67,5 % více než koncem roku 2015, kdy 

těchto nedořešených případů bylo 518;  

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  45 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5d. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

stejně jako v roce 2015 nesplnily členské 

státy všechny své závazky poskytnout 

informativní dokumenty společně s 
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opatřeními, která přijaly k provedení 

směrnic ve vnitrostátních právních 

předpisech; domnívá se, že s ohledem na 

nerovnoměrnou kvalitu mnoha 

předložených informativních dokumentů 

by měla Komise poskytnout členským 

státům větší pomoc při jejich přípravě a 

sestavování srovnávacích tabulek; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  46 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že EU byla vytvořena 

jakožto unie založená na zásadách 

právního státu a dodržování lidských práv 

(článek 2 SEU); opětovně zdůrazňuje, že 

pečlivá kontrola jednání a opomenutí 

členských států a orgánů EU má zásadní 

význam; 

6. zdůrazňuje, že EU byla vytvořena 

jakožto unie založená na zásadách 

právního státu a dodržování lidských práv 

(článek 2 SEU); konstatuje, že při 

provádění právních předpisů EU musí 

členské státy plně dodržovat základní 

práva zakotvená ve Smlouvách a v Listině 

základních práv Evropské unie; opětovně 

zdůrazňuje, že pečlivá kontrola jednání 

a opomenutí členských států a orgánů EU 

má zásadní význam; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  47 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že EU byla vytvořena 

jakožto unie založená na zásadách 

právního státu a dodržování lidských práv 

6. opětovně zdůrazňuje, že pečlivá 

kontrola jednání a opomenutí orgánů EU 

má zásadní význam; 
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(článek 2 SEU); opětovně zdůrazňuje, že 

pečlivá kontrola jednání a opomenutí 

členských států a orgánů EU má zásadní 

význam; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  48 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že orgány EU jsou 

vázány zásadou subsidiarity a 

pravomocemi členských států; vyzývá 

proto k užšímu dialogu s parlamenty 

členských států, zejména pokud vyjadřují 

obavy ohledně dodržování zásady 

subsidiarity; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  49 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje důležitou úlohu 

sociálních partnerů, organizací občanské 

společnosti a dalších zúčastněných stran 

při vytváření právních předpisů a při 

monitorování a oznamování nedostatků 

při provádění a uplatňování právních 

předpisů EU ze strany členských států; 

Or. ro 
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Pozměňovací návrh  50 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. opětovně vyjadřuje své znepokojení 

nad počtem petic předložených 

Evropskému parlamentu a stížností 

předložených Komisi, které se týkají 

problémů, jež Komise údajně vyřešila; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. zdůrazňuje důležitou úlohu 

sociálních partnerů, organizací občanské 

společnosti, evropských občanů a dalších 

zúčastněných stran při vytváření právních 

předpisů a při monitorování a 

oznamování nedostatků při provádění a 

uplatňování právních předpisů EU ze 

strany členských států; vítá proto zvýšené 

povědomí občanů o přezkumu politiky 

EU, včetně klíčové úlohy informátorů v 

soukromém a veřejném sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6c. vyzývá Komisi, aby uplatňovala co 

nejvíce transparentnosti a soudržnosti ve 

svém úsilí o vytvoření nového rámce pro 

provádění právních předpisů v oblasti 

životního prostředí členskými státy , jakož 

i nového rámce pro hlubší a spravedlivější 

hospodářskou a měnovou unii, aby mohly 

být příslušné problémy účinným 

způsobem vyřešeny; vyzývá Komisi, aby 

zvážila vytvoření takového rámce, který 

bude konkrétně zaměřen na spravedlivý a 

vyvážený rozvoj, zaměstnanost, sociální 

věci a záležitosti týkající se začlenění 

v souvislosti s evropským pilířem 

sociálních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná, že Komise je povinna 

kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů 

zakotvených ve Smlouvách ze strany 

členských států a všech orgánů a institucí 

Unie; doporučuje proto, aby byl tento úkol 

zohledněn v rámci politického cyklu pro 

demokracii, právní stát a základní práva; 

v této souvislosti připomíná své usnesení 

ze dne 25. října 2016, v němž Komisi 

vyzval, aby od roku 2018 spojovala své 

příslušné výroční tematické zprávy 

s výsledky stávajících monitorovacích 

mechanismů a pravidelných hodnotících 

nástrojů s cílem předložit je včas; 

7. připomíná, že Komise je povinna 

kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů 

zakotvených ve Smlouvách ze strany 

členských států a všech orgánů a institucí 

Unie; vyzývá Komisi, aby vykonávala své 

povinnosti strážkyně Smluv při plném 

respektování zásady řádné a účinné 

správy stanovené ve článku 298 SFEU a 

článku 41 Listiny základních práv EU; 

vyzývá proto Komisi, aby v případech, kdy 

je posílena asistence členského státu, 

uplatňovala rovnoměrně vyváženou 

politiku, aby se usnadnilo provádění a 

dodržování právních předpisů EU, a aby 

byla dodržována přísnější politika týkající 

se neplnění povinností, pokud nejsou 

dodržovány závazky vyplývajících ze 
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Smluv; doporučuje proto, aby byl tento 

úkol zohledněn v rámci politického cyklu 

pro demokracii, právní stát a základní 

práva; v této souvislosti připomíná své 

usnesení ze dne 25. října 2016, v němž 

Komisi vyzval, aby od roku 2018 spojovala 

své příslušné výroční tematické zprávy 

s výsledky stávajících monitorovacích 

mechanismů a pravidelných hodnotících 

nástrojů s cílem předložit je včas; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Emil Radev, József Szájer 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná, že Komise je povinna 

kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů 

zakotvených ve Smlouvách ze strany 

členských států a všech orgánů a institucí 

Unie; doporučuje proto, aby byl tento úkol 

zohledněn v rámci politického cyklu pro 

demokracii, právní stát a základní práva; 

v této souvislosti připomíná své usnesení 

ze dne 25. října 2016, v němž Komisi 

vyzval, aby od roku 2018 spojovala své 

příslušné výroční tematické zprávy 

s výsledky stávajících monitorovacích 

mechanismů a pravidelných hodnotících 

nástrojů s cílem předložit je včas; 

7. připomíná, že Komise je povinna 

kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů 

zakotvených ve Smlouvách ze strany 

členských států a všech orgánů a institucí 

Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná, že Komise je povinna 

kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů 

zakotvených ve Smlouvách ze strany 

členských států a všech orgánů a institucí 

Unie; doporučuje proto, aby byl tento úkol 

zohledněn v rámci politického cyklu pro 

demokracii, právní stát a základní práva; 

v této souvislosti připomíná své usnesení 

ze dne 25. října 2016, v němž Komisi 

vyzval, aby od roku 2018 spojovala své 

příslušné výroční tematické zprávy 

s výsledky stávajících monitorovacích 

mechanismů a pravidelných hodnotících 

nástrojů s cílem předložit je včas; 

7. znovu vyzývá Komisi, aby na 

základě článku 295 SFEU předložila 

návrh na uzavření Paktu Unie o 

demokracii, právním státu a základních 

právech; připomíná, že Komise je povinna 

kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů 

zakotvených ve Smlouvách ze strany 

členských států a všech orgánů a institucí 

Unie; doporučuje proto, aby byl tento úkol 

zohledněn v rámci politického cyklu pro 

demokracii, právní stát a základní práva; 

v této souvislosti připomíná své usnesení 

ze dne 25. října 2016, v němž Komisi 

vyzval, aby od roku 2018 spojovala své 

příslušné výroční tematické zprávy 

s výsledky stávajících monitorovacích 

mechanismů a pravidelných hodnotících 

nástrojů s cílem předložit je včas; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná, že Komise je povinna 

kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů 

zakotvených ve Smlouvách ze strany 

členských států a všech orgánů a institucí 

Unie; doporučuje proto, aby byl tento úkol 

zohledněn v rámci politického cyklu pro 

demokracii, právní stát a základní práva; 

v této souvislosti připomíná své usnesení 

ze dne 25. října 2016, v němž Komisi 

vyzval, aby od roku 2018 spojovala své 

příslušné výroční tematické zprávy 

s výsledky stávajících monitorovacích 

7. připomíná, že Komise je povinna 

kontrolovat a posuzovat řádné provádění 

unijního práva a dodržování zásad a cílů 

zakotvených ve Smlouvách ze strany 

členských států a všech orgánů a institucí 

Unie; v této souvislosti připomíná své 

usnesení ze dne 25. října 2016, v němž 

Komisi vyzval, aby od roku 2018 spojovala 

své příslušné výroční tematické zprávy 

s výsledky stávajících monitorovacích 

mechanismů a pravidelných hodnotících 

nástrojů s cílem předložit je včas; 
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mechanismů a pravidelných hodnotících 

nástrojů s cílem předložit je včas; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  57 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. bere na vědomí přetrvávající a 

zhoršující se situaci, pokud jde o opožděné 

provádění směrnic, kdy bylo v roce 2016 

zahájeno 847 nových případů nesplnění 

povinnosti z důvodu opožděného 

provedení, což představuje roční nárůst o 

více než 60 %, a v závěru roku 2016 vedla 

k 868 zahájeným případům opožděného 

provedení; vyjadřuje silné politování nad 

počtem případů, které Komise na základě 

článku 260.3 předložila Soudnímu dvoru; 

vzhledem k tomu, že je společně 

dohodnuto, že finanční sankce mají 

rozhodující dopad na včasnost při 

dodržování právních předpisů EU ze 

strany členských států; požaduje v zájmu 

EU úplné a přísné uplatňování postupu 

stanoveného v článku 260.3 pro případy 

týkající se nesdělení náležitých opatření, 

který respektuje základní záměr 

evropských složek, s cílem zajistit včasný a 

účinný mechanismus nápravy; vyzývá 

Komisi, aby plně využívala dostupných 

monitorovacích a preventivních nástrojů, 

jako jsou plány Komise na provádění a 

uplatňování, studie pro kontrolu souladu, 

informativní dokumenty a srovnávací 

tabulky; vyzývá Komisi a Radu, aby plně 

uplatňovaly interinstitucionální dohodu o 

zlepšení tvorby právních předpisů z roku 

20161a a společné politické prohlášení z 

roku 20111b; 
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 _________________ 

 1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016. 

 1b Úř. věst. 2011/C 369/02. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vítá závazek Komise aktivně 

pomáhat členským státům při provádění a 

uplatňování evropských právních 

předpisů tím, že bude pro určité směrnice 

a nařízení vypracovávat prováděcí plány; 

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  59 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. bere na vědomí neuspokojivou 

úroveň uplatňování právních předpisů EU 

mezi členskými státy, jak dokládá velký 

počet stížností zaslaných Komisi a 

významný tok petic předložených 

Evropskému parlamentu; vítá záměr 

Komise vyjádřený v jejím sdělení z 

prosince 2016 zvýšit využívání 

preventivních nástrojů, jako jsou soubory 

schůzí, prováděcí pokyny, skupiny 

odborníků, specializované sítě, včetně sítě 

SOLVIT, a podporovat budování kapacit v 

členských státech s cílem prosazovat 
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právní předpisy EU; vyzývá Komisi, aby 

využila ustanovení článku 197 SFEU o 

provádění této obnovené politiky týkající 

se prosazování právních předpisů v plném 

partnerství s členskými státy a evropskými 

orgány; vyzývá Komisi, aby zlepšila své 

řešení petic tím, že bude poskytovat včasné 

a důkladné odpovědi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7c. konstatuje, že 95 případů porušení 

nesplnění povinnosti je stále otevřeno, 

přestože o nedodržení požadavků ze strany 

členských států rozhodl Soudní dvůr 

Evropské unie a pouze 3 z těchto případů 

vedly Komisi k tomu, aby využila 

rozhodnutí Soudního dvora na základě 

článku 260; domnívá se, že je naprosto 

nezbytné zajistit plné a včasné provedení 

soudních rozhodnutí a v případě potřeby 

plně využít ustanovení článku 279 SFEU, 

aby se zabránilo jakémukoliv narušení 

práva EU a pravomoci Soudního dvora; 

vyzývá Komisi, aby tuto situaci řešila a 

pravidelně informovala Evropský 

parlament o dosaženém pokroku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. doporučuje, aby jakákoliv 

meziparlamentní diskuse o demokracii, 

právním státu a základních právech 

zahrnovala občanskou společnost a 

občanskou účast, např. prostřednictvím 

petic předložených Evropskému 

parlamentu a evropské občanské 

iniciativě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že memoranda o 

porozumění uzavřená mezi orgány EU a 

členskými státy se nepovažují za akty EU, 

přestože jsou na jejich základě členské 

státy povinny provádět rozpočtové a 

daňové politiky směřující ke značným 

úsporám; 

vypouští se 

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  63 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že memoranda 

o porozumění uzavřená mezi orgány EU 

a členskými státy se nepovažují za akty 

EU, přestože jsou na jejich základě 

členské státy povinny provádět rozpočtové 

vypouští se 
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a daňové politiky směřující ke značným 

úsporám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že memoranda 

o porozumění uzavřená mezi orgány EU 

a členskými státy se nepovažují za akty 

EU, přestože jsou na jejich základě 

členské státy povinny provádět rozpočtové 

a daňové politiky směřující ke značným 

úsporám; 

9. zdůrazňuje, že memoranda 

o porozumění uzavřená mezi orgány EU 

a členskými státy se podle článku 288 

SFEU nepovažují za akty EU; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  65 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že přestože jsou 

povinnosti, které Komisi a Evropské 

centrální bance ukládá Smlouva o zřízení 

Evropského mechanismu stability (dále 

jen „smlouva o ESM“), důležité, 

nevyplývá z nich žádná pravomoc 

k přijímání samostatných rozhodnutí, a že 

činnosti vykonávané oběma orgány 

v rámci smlouvy o ESM zavazují samotný 

ESM, nikoli orgány EU9; 

vypouští se 

_________________  

9 Tamtéž, bod 51.  
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  66 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že přestože jsou 

povinnosti, které Komisi a Evropské 

centrální bance ukládá Smlouva o zřízení 

Evropského mechanismu stability (dále 

jen „smlouva o ESM“), důležité, 

nevyplývá z nich žádná pravomoc 

k přijímání samostatných rozhodnutí, a že 

činnosti vykonávané oběma orgány 

v rámci smlouvy o ESM zavazují samotný 

ESM, nikoli orgány EU9; 

vypouští se 

_________________  

9 Tamtéž, bod 51.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že přestože jsou 

povinnosti, které Komisi a Evropské 

centrální bance ukládá Smlouva o zřízení 

Evropského mechanismu stability (dále 

jen „smlouva o ESM“), důležité, 

nevyplývá z nich žádná pravomoc 

k přijímání samostatných rozhodnutí, a že 

činnosti vykonávané oběma orgány 

v rámci smlouvy o ESM zavazují samotný 

ESM, nikoli orgány EU9; 

vypouští se 
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_________________  

9 Tamtéž, bod 51.  

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  68 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. upozorňuje na skutečnost, že 

hlavní rozhodnutí týkající se EU, 

členských států a jejích obyvatel, jako jsou 

rozhodnutí o vnitrostátních rozpočtech 

a reformách, jsou obvykle připravována 

téměř zcela neprůhledně a že jsou 

ministry přijímána, aniž by byly dodrženy 

základní zásady transparentnosti, a to 

často po velmi omezených diskuzích a bez 

formálních pravidel10; lituje, že za tato 

rozhodnutí není vůči Parlamentu nikdo 

odpovědný11, a vybízí příslušné orgány ke 

změně této situace; 

vypouští se 

_________________  

10 Viz mj.: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Tamtéž.  

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  69 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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11. upozorňuje na skutečnost, že 

hlavní rozhodnutí týkající se EU, 

členských států a jejích obyvatel, jako jsou 

rozhodnutí o vnitrostátních rozpočtech 

a reformách, jsou obvykle připravována 

téměř zcela neprůhledně a že jsou 

ministry přijímána, aniž by byly dodrženy 

základní zásady transparentnosti, a to 

často po velmi omezených diskuzích a bez 

formálních pravidel10; lituje, že za tato 

rozhodnutí není vůči Parlamentu nikdo 

odpovědný11, a vybízí příslušné orgány ke 

změně této situace; 

vypouští se 

_________________  

10 Viz mj.: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Tamtéž.  

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  70 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. upozorňuje na skutečnost, že 

hlavní rozhodnutí týkající se EU, 

členských států a jejích obyvatel, jako jsou 

rozhodnutí o vnitrostátních rozpočtech 

a reformách, jsou obvykle připravována 

téměř zcela neprůhledně a že jsou 

ministry přijímána, aniž by byly dodrženy 

základní zásady transparentnosti, a to 

často po velmi omezených diskuzích a bez 

formálních pravidel10; lituje, že za tato 

rozhodnutí není vůči Parlamentu nikdo 

odpovědný11, a vybízí příslušné orgány ke 

změně této situace; 

vypouští se 

_________________  
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10 Viz mj.: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Tamtéž.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. vyzývá Komisi, aby zvýšila 

transparentnost své politiky prosazování 

při plném uplatňování zásady účinné a 

řádné správy; vyzývá Komisi, aby 

systematicky sdělovala svá rozhodnutí, 

pokud jde o řízení o nesplnění povinnosti, 

a různé kroky, které přijal sbor komisařů, 

a zveřejnila pořad jednání a hlavní 

výsledky souboru schůzí; znovu vyzývá 

Komisi, aby zapojovala předkladatele petic 

do postupů EU Pilot zahájených v 

souvislosti s jejich peticemi s cílem mimo 

jiné usnadnit dialog mezi předkladateli 

petic a dotčenými vnitrostátními orgány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

přísná fiskální opatření (včetně 

omezování výdajů na starobní důchody, 

vypouští se 
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systém zdravotní péče a veřejnou správu) 

a reformy daňové politiky a daňové 

správy, které předpokládají programy 

strukturálních změn a které orgány EU 

uložily členským státům, mají negativní 

dopad, mimo jiné pokud jde o pracovníky, 

důchodová práva a zaměstnanost12 

a rovněž na systémy zdravotní péče i právo 

na zdravotní péči a vzdělání13; 

_________________  

12 Viz mj.: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/I

EDebt/LabourRights/Greece.pdf; Zvláštní 

zpráva EÚD č. 17/2017. 

 

13 Viz mj.: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_con

ceptual_framework_and_evidence_on_pat

hways.pdf 

 

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  73 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

přísná fiskální opatření (včetně 

omezování výdajů na starobní důchody, 

systém zdravotní péče a veřejnou správu) 

a reformy daňové politiky a daňové 

správy, které předpokládají programy 

strukturálních změn a které orgány EU 

uložily členským státům, mají negativní 

dopad, mimo jiné pokud jde o pracovníky, 

důchodová práva a zaměstnanost12 

a rovněž na systémy zdravotní péče i právo 

na zdravotní péči a vzdělání13; 

vypouští se 

_________________  
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12 Viz mj.: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/I

EDebt/LabourRights/Greece.pdf; Zvláštní 

zpráva EÚD č. 17/2017. 

 

13 Viz mj.: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_con

ceptual_framework_and_evidence_on_pat

hways.pdf 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Daniel Buda 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

přísná fiskální opatření (včetně omezování 

výdajů na starobní důchody, systém 

zdravotní péče a veřejnou správu) 

a reformy daňové politiky a daňové správy, 

které předpokládají programy 

strukturálních změn a které orgány EU 

uložily členským státům, mají negativní 

dopad, mimo jiné pokud jde o pracovníky, 

důchodová práva a zaměstnanost12 

a rovněž na systémy zdravotní péče i právo 

na zdravotní péči a vzdělání13; 

12. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

přísná fiskální opatření (včetně omezování 

výdajů na starobní důchody, systém 

zdravotní péče a veřejnou správu) 

a reformy daňové politiky a daňové správy, 

které předpokládají programy 

strukturálních změn a které orgány EU 

uložily členským státům, nemají 

zamýšlený dopad, mimo jiné pokud jde 

o pracovníky, důchodová práva 

a zaměstnanost12 a rovněž na systémy 

zdravotní péče i právo na zdravotní péči 

a vzdělání13; 

_________________ _________________ 

12 Viz mj.: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IE

Debt/LabourRights/Greece.pdf; Zvláštní 

zpráva EÚD č. 17/2017. 

12 Viz mj.: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IE

Debt/LabourRights/Greece.pdf; Zvláštní 

zpráva EÚD č. 17/2017. 

13 Viz mj.: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_conce

ptual_framework_and_evidence_on_pathw

13 Viz mj.: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_conce

ptual_framework_and_evidence_on_pathw
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ays.pdf ays.pdf 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  75 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby v případě 

nezbytnosti a pokud to bude možné, 

posílila oddíl Evropského sociálního fondu 

věnovaný „posilování institucionální 

kapacity veřejných orgánů a zúčastněných 

stran a přispívání k účinné veřejné správě“ 

(tematický cíl č. 11)14 za účelem podpory 

sociálního blahobytu a hospodářského 

rozvoje a zvýšení účinnosti právních 

předpisů v sociální oblasti; 

13. vyzývá Komisi, aby v případě 

nezbytnosti a pokud to bude možné, 

posílila oddíl Evropského sociálního fondu 

věnovaný „posilování institucionální 

kapacity veřejných orgánů a zúčastněných 

stran a přispívání k účinné veřejné správě“ 

(tematický cíl č. 11)14 za účelem podpory 

sociálního blahobytu a hospodářského 

rozvoje a zvýšení účinnosti právních 

předpisů v sociální oblasti; vyzývá Komisi, 

aby plně využila článek 197 SFEU s cílem 

posílit budování kapacit členských států 

při provádění a prosazování práva EU; 

_________________ _________________ 

14 Čl. 3 písm. d) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze 

dne 17. prosince 2013 o Evropském 

sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady 

(ES) č. 1081/2006; Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 470. 

14 Čl. 3 písm. d) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze 

dne 17. prosince 2013 o Evropském 

sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady 

(ES) č. 1081/2006; Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 470. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 



 

PE619.083v01-00 42/51 AM\1147318CS.docx 

CS 

13. vyzývá Komisi, aby v případě 

nezbytnosti a pokud to bude možné, 

posílila oddíl Evropského sociálního 

fondu věnovaný „posilování 

institucionální kapacity veřejných orgánů 

a zúčastněných stran a přispívání 

k účinné veřejné správě“ (tematický cíl č. 

11)14 za účelem podpory sociálního 

blahobytu a hospodářského rozvoje 

a zvýšení účinnosti právních předpisů 

v sociální oblasti; 

13. vyzývá Komisi, aby v případě 

nezbytnosti a pokud to bude možné, 

posílila nástroje určené k tomu, aby 

členským státům pomohly rozpoznat 

problémy s prováděním předpisů, řešit je v 

počáteční fázi postupů o nesplnění 

povinnosti a pomohla jim nalézt společná 

řešení, a tak zvýšit účinnost právních 

předpisů EU v sociální oblasti; 

_________________  

14 Čl. 3 písm. d) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze 

dne 17. prosince 2013 o Evropském 

sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady 

(ES) č. 1081/2006; Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 470. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby v případě 

nezbytnosti a pokud to bude možné, 

posílila oddíl Evropského sociálního 

fondu věnovaný „posilování institucionální 

kapacity veřejných orgánů a zúčastněných 

stran a přispívání k účinné veřejné správě“ 

(tematický cíl č. 11)14 za účelem podpory 

sociálního blahobytu a hospodářského 

rozvoje a zvýšení účinnosti právních 

předpisů v sociální oblasti; 

13. vyzývá Komisi, aby v případě 

nezbytnosti a pokud to bude možné, 

posílila finanční zdroje věnované 

„posilování institucionální kapacity 

veřejných orgánů a zúčastněných stran 

a přispívání k účinné veřejné správě“ za 

účelem podpory sociálního blahobytu 

a hospodářského rozvoje a zvýšení 

účinnosti právních předpisů v sociální 

oblasti; 

_________________  

14 Čl. 3 písm. d) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze 

dne 17. prosince 2013 o Evropském 

sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady 
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(ES) č. 1081/2006; Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 470. 

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  78 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. znovu opakuje, že právní předpisy 

vedoucí k nejflagrantnějším postupům při 

řízení o nesplnění povinnosti vycházejí ze 

směrnic; připomíná, že nařízení se 

povinně a přímo uplatňují ve všech 

členských státech; vyzývá proto Komisi, 

aby v případě, že hodlá vydávat návrhy 

právních předpisů, využívala v co největší 

míře legislativní návrhy; domnívá se, že 

by tento přístup mohl zmírnit riziko 

nadměrné regulace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. připomíná, že předběžné otázky 

přispívají k objasnění způsobu, jakým se 

má uplatňovat právo Evropské unie; 

domnívá se, že využití tohoto postupu 

umožňuje jednotný výklad a provádění 

evropských právních předpisů; vybízí 

tudíž vnitrostátní soudy, aby se v případě 

pochybností obracely na Soudní dvůr 

Evropské unie, a předcházely tak řízením 
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o nesplnění povinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby věnovala 

zvláštní pozornost kontrole provádění 

směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. 

července 2016, kterou se stanoví pravidla 

proti praktikám vyhýbání se daňovým 

povinnostem, které mají přímý vliv na 

fungování vnitřního trhu15, a aby zahájila 

nezbytná řízení o nesplnění povinnosti 

a byla přitom obezřetná zejména vůči 

nesprávnému či chybnému uplatňování 

unijních právních předpisů;  

14. vyzývá Komisi, aby věnovala 

zvláštní pozornost kontrole provádění 

směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. 

července 2016, kterou se stanoví pravidla 

proti praktikám vyhýbání se daňovým 

povinnostem, které mají přímý vliv na 

fungování vnitřního trhu15, a aby v případě 

nutnosti zahájila řízení o nesplnění 

povinnosti a byla přitom obezřetná 

zejména vůči nesprávnému či chybnému 

uplatňování unijních právních předpisů; 

_________________ _________________ 

15 Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 1. 15 Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 1. 

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  81 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vítá pokračující úsilí Komise o 

prosazování pravidel EU v oblasti 

životního prostředí s cílem zajistit rovné 

podmínky pro všechny členské státy a 

hospodářské subjekty a zabývat se 

nedostatky při provádění a prosazování 

právních předpisů EU v oblasti životního 
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prostředí; upozorňuje však na známá 

omezení účinnosti předpisů EU v oblasti 

životního prostředí a zejména směrnice o 

odpovědnosti za životní prostředí; vyzývá 

Komisi, aby vzala na vědomí usnesení 

Parlamentu o provádění směrnice o 

odpovědnosti za životní prostředí1a; 

 _________________ 

 1a Přijaté texty, P8_TA-PROV(2017)0414. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. zdůrazňuje, že acquis EU zahrnuje 

i mezinárodní dohody uzavřené 

Evropskou unií; s vážnými obavami 

konstatuje, že pravidla EU v oblasti 

životního prostředí nemusí být v souladu s 

Úmluvou o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a o přístupu 

k právní ochraně v záležitostech životního 

prostředí (dále jen „Aarhuská úmluva“)1a, 

pokud jde o neposkytnutí dostatečného 

přístupu k právní ochraně pro organizace 

na ochranu životního prostředí a pro 

veřejnost; vyzývá proto Komisi, aby 

věnovala pozornost zjištěním a 

doporučením Výboru pro dohled nad 

dodržováním Aarhuské úmluvy1b a postoji 

Rady ze dne 13. července 20171c a 

prozkoumala způsoby a prostředky, jak 

dodržet Aarhuskou úmluvu způsobem, 

který je slučitelný se základními zásadami 

právního řádu Unie a jeho systémem 

soudního přezkumu; 

 _________________ 

 1a Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 4. 
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 1b ACCC/C/2008/32 (EU), část II, přijatá 

dne 17. března 2017. 

 1c 11150/17; Interinstitucionální spis: 

2017/0151 (NLE); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby věnovala 

zvláštní pozornost provádění opatření 

přijatých v oblasti azylu a migrace tak, 

aby byl zajištěn jejich soulad se zásadami 

zakotvenými v Listině, a aby v příslušných 

případech zahájila nezbytná řízení o 

nesplnění povinnosti; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  84 

Norbert Erdős, József Szájer 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby věnovala 

zvláštní pozornost provádění opatření 

přijatých v oblasti azylu a migrace tak, 

aby byl zajištěn jejich soulad se zásadami 

zakotvenými v Listině, a aby v příslušných 

případech zahájila nezbytná řízení 

o nesplnění povinnosti; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  85 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby věnovala 

zvláštní pozornost provádění opatření 

přijatých v oblasti azylu a migrace tak, aby 

byl zajištěn jejich soulad se zásadami 

zakotvenými v Listině, a aby v příslušných 

případech zahájila nezbytná řízení 

o nesplnění povinnosti; 

15. vyzývá Komisi, aby věnovala 

zvláštní pozornost provádění opatření 

přijatých v oblasti azylu a migrace tak, aby 

byl zajištěn jejich soulad se zásadami 

zakotvenými v Listině, a aby v příslušných 

případech zahájila nezbytná řízení 

o nesplnění povinnosti; zdůrazňuje, že by 

měla být řešena nedostatečná solidarita 

mezi některými členskými státy v oblasti 

azylu a migrace, aby všechny členské státy 

plnily své závazky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Emil Radev 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby věnovala 

zvláštní pozornost provádění opatření 

přijatých v oblasti azylu a migrace tak, aby 

byl zajištěn jejich soulad se zásadami 

zakotvenými v Listině, a aby v příslušných 

případech zahájila nezbytná řízení 

o nesplnění povinnosti; 

15. vyzývá Komisi, aby nadále 

monitorovala provádění opatření přijatých 

v oblasti azylu a migrace, včetně jejich 

souladu s Listinou základních práv 

Evropské unie, a spolupracovala s 

členskými státy na překonání jakýchkoliv 

obtíží, s nimiž se mohou během tohoto 

provádění setkat; 

Or. bg 

 

Pozměňovací návrh  87 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 
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Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi, aby efektivním 

způsobem reagovala na vývoj situace 

v oblasti migrace a bezpečnosti a účinně 

posílila evropský program pro migraci, 

jakož i související prováděcí balíčky 

právních předpisů; žádá členské státy, aby 

řádně provedly směrnici o navracení 

(2008/115/ES)16 a pravidelně podávaly 

zprávy o provádění evropského programu 

pro migraci; 

16. vyzývá Komisi, aby efektivním 

způsobem reagovala na vývoj situace 

v oblasti migrace a bezpečnosti a učinila 

vše pro to, aby pomohla členským státům 

v boji proti nelegální migraci; 

_________________  

16 Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98.  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  88 

Emil Radev, József Szájer 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi, aby efektivním 

způsobem reagovala na vývoj situace 

v oblasti migrace a bezpečnosti a účinně 

posílila evropský program pro migraci, 

jakož i související prováděcí balíčky 

právních předpisů; žádá členské státy, aby 

řádně provedly směrnici o navracení 

(2008/115/ES)16 a pravidelně podávaly 

zprávy o provádění evropského programu 

pro migraci; 

16. vyzývá Komisi, aby efektivním 

způsobem reagovala na vývoj situace 

v oblasti migrace a bezpečnosti; žádá 

členské státy, aby řádně provedly směrnici 

o navracení (2008/115/ES), mimo jiné 

prostřednictvím žádosti o pomoc u 

agentury Frontex za účelem dosažení 

účinných návratů, a rychle dosáhly 

dohody o změně právních předpisů EU v 

oblasti azylu; 

_________________  

16 Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98.  

Or. en 
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 CS 

Pozměňovací návrh  89 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá Komisi, aby zkontrolovala 

slučitelnost smluv na nulový počet hodin s 

právními předpisy EU v oblasti 

zaměstnanosti, včetně směrnice o 

pracovní době na částečný úvazek, neboť 

v roce 2016 bylo podáno mnoho petic 

týkajících se nejisté práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vybízí orgány EU, aby za každé 

situace dostály své povinnosti dodržovat 

primární právo EU při tvorbě předpisů 

sekundárního práva EU a „měkkého“ 

práva, vytváření politik a při uzavírání 

dohod či smluv s institucemi mimo EU 

a aby rovněž plnily svou povinnost 

pomáhat všemi dostupnými prostředky 

členským státům v jejich úsilí o provádění 

právních předpisů EU ve všech oblastech 

a dodržování hodnot a zásad Unie, zejména 

s ohledem na nedávný vývoj v členských 

státech; 

17. vybízí orgány EU, aby za každé 

situace dostály své povinnosti dodržovat 

primární právo EU při tvorbě předpisů 

sekundárního práva EU a „měkkého“ 

práva, vytváření politik a při uzavírání 

dohod či smluv s institucemi mimo EU 

a aby rovněž plnily svou povinnost 

pomáhat všemi dostupnými prostředky 

členským státům v jejich úsilí o provádění 

právních předpisů EU ve všech oblastech 

a dodržování hodnot a zásad Unie; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  91 

Heidi Hautala 
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CS 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. souhlasí s názorem Komise, že 

jednotliví stěžovatelé hrají zásadní úlohu 

při poukazování na širší problémy s 

prosazováním práva EU, jež postihují 

zájmy občanů a podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17b. zdůrazňuje, že nedostatek 

soudržného a komplexního souboru 

kodifikovaných pravidel řádné správy v 

celé Unii ztěžuje občanům a podnikům, 

aby snadno a plně porozuměli svým 

právům podle práva Unie; zdůrazňuje, že 

kodifikace pravidel dobré správy v podobě 

nařízení stanovujícího různé aspekty 

správního postupu – včetně oznámení, 

závazných časových lhůt, práva být 

vyslyšen a práva každého člověka na 

přístup ke svému spisu – má zásadní 

význam pro posílení práv občanů a 

transparentnosti; je přesvědčen, že toto 

nařízení by přineslo větší přístupnost, 

srozumitelnost a soudržnost výkladu 

stávajících pravidel ve prospěch občanů a 

podniků a správy a jejích představitelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 
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 CS 

Heidi Hautala 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17c. připomíná, že Parlament ve svých 

usneseních ze dne 15. ledna 2013 a 

9. června 2016 vyzval k přijetí nařízení o 

otevřené, účinné a nezávislé správě 

Evropské unie podle článku 298 SFEU, 

ale tyto žádosti Parlamentu nebyly 

následovány žádnými návrhy ze strany 

Komise; znovu proto vyzývá Komisi, aby 

předložila legislativní návrh týkající se 

evropského správního práva procesního a 

zohlednila přitom kroky, které v této 

oblasti dosud učinil Parlament; 

Or. en 

 


