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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Článok 24 ZFEÚ ukladá 
Európskemu parlamentu a Rade povinnosť 
prijať ustanovenia o postupoch 
a podmienkach potrebných na iniciatívu 
občanov v zmysle článku 11 Zmluvy 
o Európskej únii. Tieto právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
[Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
211/201114 ]. Program by mal podporovať 
financovanie technickej a organizačnej 
podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 
211/2011], čím by sa podporil výkon práva 
občanov začať a podporovať európske 
iniciatívy občanov.

(14) Európska iniciatíva občanov je 
prvým nadnárodným nástrojom 
participatívnej demokracie, ktorý vytvára 
priame spojenie medzi európskymi 
občanmi a inštitúciami EÚ. Článok 24 
ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu 
a Rade povinnosť prijať ustanovenia 
o postupoch a podmienkach potrebných na 
iniciatívu občanov v zmysle článku 11 
Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci 
by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením [Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 211/201114 ]. Program by 
mal podporovať financovanie technickej 
a organizačnej podpory vykonávania 
nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím by sa 
podporil výkon práva občanov začať 
a podporovať európske iniciatívy občanov.

__________________ __________________

14 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 
2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 
11.3.2011, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 
2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 
11.3.2011, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Nezávislé orgány pre ľudské práva (18) Nezávislé orgány pre ľudské práva 
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a organizácie občianskej spoločnosti 
zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, 
ochrane a zvyšovaní povedomia 
o spoločných hodnotách Únie v súlade 
s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní 
k účinnému uplatňovaniu práv 
vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty 
základných práv EÚ. Ako sa uvádza 
v uznesení Európskeho parlamentu 
z 18. apríla 2018, náležitá finančná 
podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého 
a udržateľného prostredia pre organizácie 
občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa 
tak posilní a umožní im to nezávislé 
a účinné plnenie si svojich funkcií. 
Doplnením úsilia vynakladaného na 
vnútroštátnej úrovni by financovanie 
z prostriedkov EÚ preto malo prispieť 
k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe 
kapacít nezávislých organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
presadzovania ľudských práv, ktorých 
činnosti napomáhajú pri strategickom 
presadzovaní práv vyplývajúcich z práva 
EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj 
propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako 
aj presadzovaním a ochranou spoločných 
hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia 
o nich na vnútroštátnej úrovni.

a organizácie občianskej spoločnosti 
zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, 
ochrane a zvyšovaní povedomia 
o spoločných hodnotách Únie v súlade 
s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní 
k účinnému uplatňovaniu práv 
vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty 
základných práv EÚ. Ako sa uvádza 
v uznesení Európskeho parlamentu 
z 18. apríla 2018, náležitá a dostatočná 
finančná podpora je kľúčom k rozvoju 
priaznivého a udržateľného prostredia pre 
organizácie občianskej spoločnosti, 
ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to 
nezávislé a účinné plnenie si svojich 
funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného 
na vnútroštátnej úrovni by financovanie 
z prostriedkov EÚ preto malo prispieť 
k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe 
kapacít nezávislých organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
presadzovania ľudských práv, ktorých 
činnosti napomáhajú pri strategickom 
presadzovaní práv vyplývajúcich z práva 
EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj 
propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako
aj presadzovaním a ochranou spoločných 
hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia 
o nich na miestnej, regionálnej a
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Zdôrazňuje, že je potrebné prijať 
opatrenia na ochranu a podporu 
pluralitných, nezávislých a slobodných 
médií s cieľom zabezpečiť slobodu 
prejavu, zabrániť šíreniu nesprávnych 
informácií a zaistiť nepretržité využívanie 
demokratických práv občanmi. Preto by 
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sa mali vytvoriť synergie s programom 
Kreatívna Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Typy financovania a spôsoby 
plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť 
špecifické ciele opatrení a priniesť 
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady 
na kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesúladu. Malo by 
to zahŕňať zohľadnenie použitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovanie, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622

a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania správnych sankcií. Konkrétne
môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správne vyšetrovania vrátane kontrol 
a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či 
nedošlo k podvodu, korupcii alebo 

(24) Typy financovania a spôsoby 
plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť 
špecifické ciele opatrení a priniesť 
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady 
na kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesúladu. Malo by 
to zahŕňať zohľadnenie použitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovanie, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Opatrenia musia čo najviac 
minimalizovať administratívnu záťaž pre 
uchádzačov. Ak je to možné, mali by sa 
prijímať elektronické žiadosti. Uchádzači 
o financovanie v každej oblasti by mali 
mať prístup ku kontaktnému miestu, 
ktoré im poskytne podporu, zodpovie ich 
otázky týkajúce sa postupu podávania 
žiadostí a skontroluje, či je ich 
dokumentácia pred podaním kompletná. 
V prípade potreby by sa mala náležitá 
pozornosť venovať dvojstupňovému 
postupu hodnotenia, ktorý sa používa vo 
viacerých podprogramoch programu 
Horizont 2020, aby sa znížili náklady na 
prípravu návrhov, ktoré sú neúspešné.
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013, nariadením Rady (Euratom, 
ES) č. 2988/95, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením 
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akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné 
činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy 
Únie, ako sa stanovuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/137124. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné 
záujmy Únie chránené primeranými 
opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, 
nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí 
a podvodov, vymáhania stratených, 
nesprávne vyplatených alebo nesprávne 
použitých finančných prostriedkov 
a prípadne ukladania správnych sankcií. 
Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné 
činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy 
Únie, ako sa stanovuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/137124. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

__________________ __________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
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spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 
2).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 
2).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom tohto 
programu je chrániť a podporovať práva 
a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ 
vrátane podpory organizácií občianskej 
spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, 
demokratické a inkluzívne spoločnosti.

1. Všeobecným cieľom tohto 
programu je chrániť a podporovať práva 
a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ 
vrátane podpory organizácií občianskej 
spoločnosti na miestnej, regionálnej, 
národnej a nadnárodnej úrovni s cieľom 
zachovať otvorené, demokratické 
a inkluzívne spoločnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať angažovanosť a účasť 
občanov na demokratickom živote Únie 
(oblasť zapojenie a účasť občanov);

b) podporovať angažovanosť a účasť 
občanov na demokratickom živote Únie 
(oblasť Európa pre občanov);

Or. en

Odôvodnenie

Vzťahuje sa na celý text.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporu výmen a spolupráce medzi 
občanmi rôznych krajín; podporu 
občianskej a demokratickej účasti 
umožňujúcu občanom a reprezentatívnym 
združeniam oznamovať a zverejňovať 
svoje stanoviská k všetkým oblastiam 
činnosti Únie.

b) podporu výmen a spolupráce medzi 
občanmi rôznych krajín; podporu 
občianskej a demokratickej účasti 
umožňujúcu občanom a reprezentatívnym 
združeniam oznamovať a zverejňovať 
svoje stanoviská k všetkým oblastiam 
činnosti Únie, aby sa zvýšilo porozumenie, 
pokiaľ ide o pluralistickú a participatívnu 
demokraciu, právny štát a základné práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva v súvislosti 
s programom a jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti. 

2. Komisia vykonáva v súvislosti 
s programom a jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti na 
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Finančné zdroje alokované na program 
zároveň prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 2.

miestnej, regionálnej, národnej a 
európskej úrovni. Finančné zdroje 
alokované na program zároveň prispievajú 
k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 
týkajú cieľov uvedených v článku 2.

Or. en
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