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Pozměňovací návrh 1
Aloyzas Sakalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že právo Společenství 
nesmí být chápáno jako oblast určená 
výlučně elitní skupině odborníků a že 
nárok na vzdělání v této oblasti nesmí mít 
pouze soudci vyšších soudů,

C. vzhledem k tomu, že právo Společenství 
nesmí být chápáno jako oblast určená 
výlučně elitní skupině odborníků a že 
nárok na vzdělání v této oblasti musí 
striktně vycházet ze systému rotace 
a nesmí ho mít pouze soudci vyšších 
soudů,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že nic z tohoto 
usnesení nemá ovlivnit nezávislosti 
soudců, v souladu s doporučením 
č. R(94)12 Výboru ministrů Rady Evropy 
a Evropskou chartou o statutu soudců 
z roku 1998,

H. vzhledem k tomu, že nic z tohoto 
usnesení nemá ovlivnit nezávislosti 
soudců, v souladu s doporučením 
č. R(94)12 Výboru ministrů Rady Evropy,
Evropskou chartou o statutu soudců z roku 
1998 a vnitrostátními právními systémy,

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje, že právo Společenství 
fakticky neplatí, není-li řádně 
uplatňováno v členských státech, a to 
rovněž soudci jednotlivých států, kteří se 
tak stávají základními pilíři soudního 
systému Evropské unie;

1. upozorňuje, že Evropské společenství je 
právním společenstvím,1 které spočívá na 
zásadě dělby moci a na zásadě nezbytné 
rovnováhy mezi výkonem 
institucionálních a správních funkcí 
a výkonem soudní pravomoci; proto 
pokládá úlohu soudců jednotlivých států 
za zásadní a za nepostradatelnou pro 
vytvoření jednotného evropského 
soudního systému, a to rovněž z hlediska 
posledních rozhodnutí evropského 
zákonodárce2, podle nichž dochází 
k většímu zapojení soudců a poskytuje se 
jim rovněž větší odpovědnost při 
provádění práva Společenství;
______________
1 Soudní dvůr Evropských společenství, rozsudek 
ze dne 23. dubna 1986, věc 294/83, strana „Les 
Verts“ v. Evropský parlament ECR 1986, s. 1339 
a násl., bod 23.
2 Viz nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 
16. prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 
a 82 Smlouvy, Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. it
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Pozměňovací návrh 4
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. pokládá jazyk za hlavní nástroj 
vykonavatelů spravedlnosti; domnívá se, že 
současná úroveň výuky cizích jazyků pro 
soudce členských států omezuje nejen 
možnosti soudní spolupráce při určitých 
postupech, ale také rozvoj vzájemné 
důvěry, správné užití doktríny acte clair 
a zapojení do výměnných programů; 
vyzývá všechny subjekty zapojené do 
justičního vzdělávání, aby věnovaly 
zvláštní pozornost vzdělávání soudců 
v oblasti jazykové průpravy;

3. pokládá znalost práva Společenství za 
hlavní nástroj vykonavatelů spravedlnosti; 
nicméně považuje důkladnou znalost 
cizích jazyků za nezbytnou alespoň pro 
realizaci neomezené a vědomé soudní 
spolupráce mezi různými právními 
systémy členských států a samotným 
Soudním dvorem; vyzývá proto všechny 
subjekty zapojené do justičního vzdělávání, 
aby věnovaly zvláštní pozornost 
vzdělávání soudců v oblasti jazykové 
průpravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Aloyzas Sakalas

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je ve veřejném zájmu 
rozšiřovat jazykovou vybavenost 
v soudnictví členských států; vyzývá proto 
členské státy, aby zajistily, že toto 
vzdělávání bude bezplatné a snadno 
dostupné;

5. domnívá se, že je ve veřejném zájmu 
rozšiřovat jazykovou vybavenost 
v soudnictví členských států; vyzývá proto 
členské státy, aby zajistily, že toto 
vzdělávání bude bezplatné a snadno 
dostupné a že soudci budou mít možnost 
vzdělávat se v dotčeném jazyce 
v zahraničí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že mnoho soudců 
jednotlivých států nemá řádný 
systematický přístup k uceleným 
a aktuálním informacím o právu 
Společenství a že právo Společenství 
někdy bývá nedostatečně prezentováno ve 
vnitrostátních úředních věstnících, 
zákonících, komentářích, periodicích 
a učebnicích; vyzývá členské státy, aby 
v této oblasti začaly znovu vyvíjet větší 
úsilí;

7. konstatuje, že mnoho soudců 
jednotlivých států nemá řádný 
systematický přístup k uceleným 
a aktuálním informacím o právu 
Společenství a že právo Společenství 
někdy nebývá ve vnitrostátních úředních 
věstnících zveřejňováno jasným 
a přístupným způsobem a v zákonících, 
komentářích, periodicích a učebnicích bývá 
nedostatečně prezentováno; vyzývá 
členské státy, aby v této oblasti začaly 
znovu vyvíjet větší úsilí;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Aloyzas Sakalas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že mnoho soudců 
jednotlivých států nemá řádný 
systematický přístup k uceleným 
a aktuálním informacím o právu 
Společenství a že právo Společenství 
někdy bývá nedostatečně prezentováno ve 
vnitrostátních úředních věstnících, 
zákonících, komentářích, periodicích 
a učebnicích; vyzývá členské státy, aby 
v této oblasti začaly znovu vyvíjet větší 
úsilí;

7. konstatuje, že mnoho soudců 
jednotlivých států nemá řádný 
systematický přístup k uceleným 
a aktuálním informacím o právu 
Společenství a že právo Společenství 
někdy bývá nedostatečně prezentováno ve 
vnitrostátních úředních věstnících, 
zákonících, komentářích, periodicích 
a učebnicích; vyzývá členské státy, aby 
bezpodmínečně zlepšily kvalitu překladů 
informací o právu Společenství do 
mateřského jazyka;

Or. en



AM\721162CS.doc PE405.881v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 8
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že skutečně evropské 
soudnictví, v němž může docházet k účinné 
právní spolupráci, nevyžaduje jen znalost 
evropského práva, ale také vzájemnou 
znalost právních systémů ostatních 
členských států; poukazuje na 
nekonsistentní nakládání se zahraničním 
právem v rámci celé Evropské unie 
a domnívá se, že by se tento důležitý 
problém měl v budoucnu řešit; bere v této 
souvislosti na vědomí plánovanou 
horizontální studii Komise o nakládání se 
zahraničním právem v občanských 
a obchodních věcech a probíhající studie 
v rámci Haagské konference 
o mezinárodním právu soukromém;

8. zastává názor, že skutečně evropské 
soudnictví, v němž může docházet k účinné 
právní spolupráci, nevyžaduje jen znalost 
evropského práva, ale také vzájemnou 
znalost základů právních systémů ostatních 
členských států; poukazuje na 
nekonsistentní nakládání se zahraničním 
právem v rámci celé Evropské unie 
a domnívá se, že by se tento důležitý 
problém měl v budoucnu řešit; bere v této 
souvislosti na vědomí plánovanou 
horizontální studii Komise o nakládání se 
zahraničním právem v občanských 
a obchodních věcech a probíhající studie 
v rámci Haagské konference 
o mezinárodním právu soukromém;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá závazek Komise publikovat 
přehledy právních aktů Společenství pro 
veřejnost a domnívá se, že takové 
neúřední přehledy pomohou rovněž 
profesionálům v rychlejším přístupu 
k důležitým informacím;

12. vítá závazek Komise publikovat 
přehledy právních aktů Společenství pro 
veřejnost;

Or. it
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Pozměňovací návrh 10
Manuel Medina Ortega

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– byla uznána za povinnou, zejména 
v souvislosti se zkouškami před vstupem 
do soudních profesí,

– byla zahrnuta do vzdělávání a zkoušek 
před vstupem do soudních profesí,

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. podporuje vývoj společných složek 
v osnově a výukových metodách pro
všechny členské státy v oblasti 
občanského práva vedle iniciativ, které již 
existují na poli trestního práva;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladné hodnocení výsledků tohoto 
rámcového programu s ohledem na 
předloženou zprávu a aby vypracovala 
nové návrhy pro rozvoj a diverzifikaci 
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opatření na podporu vzdělávání soudců;

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. upozorňuje, že uplatňování práva 
Společenství klade na soudce jednotlivých 
členských států, které přistoupily 
k Evropské unii v květnu 2004 nebo 
později, mnohem vyšší nároky a že musí 
být v těchto členských státech posílena 
příslušná opatření na podporu jejich 
vzdělávání;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. nicméně se domnívá, že nadešel čas na 
pragmatické řešení justičního vzdělávání 
na úrovni EU, které plně využije stávající 
struktury a předejde zbytečnému 
zdvojování programů; proto vyzývá 
k založení Evropské justiční akademie 
složené z Evropské sítě pro justiční 
vzdělávání, jejímž úkolem bude stanovit 
vzdělávací priority, a z Akademie
evropského práva, jež by se stala jejím 
operativním nástrojem, který tyto priority 
uplatní v praxi; vyzývá k tomu, aby se 
v tomto institucionálním řešení využily 

19. domnívá se, že je nezbytné posílit 
Akademii evropského práva, aby mohla 
lépe plnit budoucí úkoly týkající se 
vzdělávání a odborné přípravy soudců 
jednotlivých států;
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poznatky z řízení Evropské policejní 
akademie;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. nicméně se domnívá, že nadešel čas na 
pragmatické řešení justičního vzdělávání 
na úrovni EU, které plně využije stávající 
struktury a předejde zbytečnému 
zdvojování programů; proto vyzývá 
k založení Evropské justiční akademie 
složené z Evropské sítě pro justiční 
vzdělávání, jejímž úkolem bude stanovit 
vzdělávací priority, a z Akademie 
evropského práva, jež by se stala jejím 
operativním nástrojem, který tyto priority 
uplatní v praxi; vyzývá k tomu, aby se 
v tomto institucionálním řešení využily 
poznatky z řízení Evropské policejní 
akademie;

19. nicméně se domnívá, že nadešel čas na 
pragmatické řešení vzdělávání soudců, 
státních zástupců a soudních úředníků na 
úrovni EU, které plně využije stávající 
struktury a předejde zbytečnému 
zdvojování programů; proto vyzývá 
k založení Evropské justiční akademie, 
v jejímž složení by měli být plně 
zohledněni všichni aktéři činní v této 
oblasti; vyzývá k tomu, aby se v tomto 
institucionálním řešení využily poznatky 
z řízení Evropské policejní akademie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Manuel Medina Ortega

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. nicméně se domnívá, že nadešel čas na 
pragmatické řešení justičního vzdělávání 
na úrovni EU, které plně využije stávající 
struktury a předejde zbytečnému 
zdvojování programů; proto vyzývá 

19. nicméně se domnívá, že nadešel čas na 
pragmatické řešení justičního vzdělávání 
na úrovni EU, které plně využije stávající 
struktury a předejde zbytečnému 
zdvojování programů; proto vyzývá 
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k založení Evropské justiční akademie 
složené z Evropské sítě pro justiční 
vzdělávání, jejímž úkolem bude stanovit 
vzdělávací priority, a z Akademie 
evropského práva, jež by se stala jejím 
operativním nástrojem, který tyto priority 
uplatní v praxi; vyzývá k tomu, aby se 
v tomto institucionálním řešení využily 
poznatky z řízení Evropské policejní 
akademie;

k založení Evropské justiční akademie, již 
bude tvořit Evropská síť pro justiční 
vzdělávání a která stanoví vzdělávací 
priority a bude tyto priority prosazovat; 
vyzývá k tomu, aby se v tomto 
institucionálním řešení využily poznatky 
z řízení Evropské policejní akademie;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že soudci jednotlivých 
států nemohou zaujímat pasivní přístup 
k právu Společenství tím, že budou pouze 
reagovat na podněty vznesené účastníky, 
jak vyplývá z judikatury Soudního dvora 
v případech vnitrostátních soudů, jež 
aplikovaly právo Společenství z vlastní 
iniciativy1;

vypouští se

______________
1 Věci C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, 
C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 a C-168/05 
Mostaza Claro [2006] ECR I-10421.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že soudci jednotlivých 
států nemohou zaujímat pasivní přístup 
k právu Společenství tím, že budou pouze 
reagovat na podněty vznesené účastníky, 
jak vyplývá z judikatury Soudního dvora 
v případech vnitrostátních soudů, jež 
aplikovaly právo Společenství z vlastní 
iniciativy1;

20. domnívá se, že soudci jednotlivých 
států by se dále neměli omezovat na 
rozhodování o výjimkách nebo 
o podnětech vznesených účastníky, jak 
vyplývá z judikatury Soudního dvora1, 
neboť musí být oprávněni vystupovat 
u těchto podnětů jako orgány veřejné 
moci; zejména se domnívá, že by samy 
ústavní soudy měly podávat žádosti 
o řízení o předběžné otázce, přičemž by 
mohly Soudnímu dvoru předkládat otázky 
týkající se výkladu dopadů rozhodnutí 
Soudního dvora na ústavy členských 
států;

____________
1 Věci C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, 
C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 a C-168/05 
Mostaza Claro [2006] ECR I-10421.

____________
1 Věci C-312/93, Peterbroeck, Van Campenhout & 
Cie SCS v. Belgie ECR1995, I-4599, C-473/00,
Codifis ECR 2002, I-10875 a C-168/05 Mostaza 
Claro ECR 2006, I-10421.

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že právníci hrají 
rozhodující úlohu v užívání práva 
Společenství u vnitrostátních soudů, 
a vyzývá k tomu, aby se posílilo také jejich 
vzdělávání podobným způsobem, jako se 
výše navrhuje pro soudce jednotlivých 
členských států;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 20
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. poukazuje dále na významnou úlohu, 
kterou v tomto ohledu vykonávají 
organizace, jež zastupují zájmy 
jednotlivců vůči soudům, a proto vyzývá 
rovněž k finanční podpoře činnosti těchto 
organizací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Diana Wallis

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyjadřuje politování nad tím, že podle 
článku 10 Protokolu o přechodných 
ustanoveních připojenému k Lisabonské 
smlouvě zůstanou pravomoci Soudního 
dvora u právních aktů v oblasti policejní 
spolupráce a soudní spolupráce 
v trestních věcech, které byly přijaty před 
vstupem této smlouvy v platnost, po 
přechodné období pěti let stejné jako 
pravomoci podle stávající Smlouvy o EU; 
vítá však prohlášení mezivládní 
konference týkající se tohoto článku 
Protokolu, a proto důrazně vyzývá Radu 
a Komisi, aby se připojily k Parlamentu 
a opětovně přijaly tyto právní akty 
v oblasti policejní spolupráce a soudní 
spolupráce v trestních věcech, jež byly 
přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Soudní dvůr, aby zvážil veškerá 
možná zlepšení řízení o předběžné otázce, 
která by postupující soudce více zahrnula 
do celého procesu a zároveň jim poskytla 
více příležitostí objasnit žádost a účastnit 
se ústního jednání;

27. vyzývá Soudní dvůr, aby zvážil veškerá 
možná zlepšení řízení o předběžné otázce, 
která by postupující soudce více zahrnula 
do celého procesu, také tím, že by 
postupující soudce byl vyzýván, aby 
v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce 
uváděl podrobné odůvodnění týkající se 
žádosti, přičemž Soudní dvůr by mohl 
požádat o doplnění těchto odůvodnění 
o další objasnění a podrobnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že ve vyspělém 
decentralizovaném právním řádu 
Společenství by soudci jednotlivých 
členských států neměli být opomíjeni 
a měli by dostat více zodpovědnosti a větší 
podporu coby první soudci práva 
Společenství; proto doporučuje zavedení 
systému „zeleného světla“, díky němuž by 
soudci jednotlivých členských států mohli 
k otázkám, jež pokládají Soudnímu dvoru, 
připojit navrhované odpovědi, načež by 
Soudní dvůr v určité lhůtě rozhodl, zda 
přijme navržený rozsudek, nebo rozhodne 
sám jako odvolací soud;

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 24
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že ve vyspělém 
decentralizovaném právním řádu 
Společenství by soudci jednotlivých 
členských států neměli být opomíjeni 
a měli by dostat více zodpovědnosti a větší 
podporu coby první soudci práva 
Společenství; proto doporučuje zavedení 
systému „zeleného světla“, díky němuž by 
soudci jednotlivých členských států mohli 
k otázkám, jež pokládají Soudnímu dvoru, 
připojit navrhované odpovědi, načež by 
Soudní dvůr v určité lhůtě rozhodl, zda 
přijme navržený rozsudek, nebo rozhodne 
sám jako odvolací soud;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá vznik fóra pro diskusi o politikách 
a praxi EU v oblasti práva a vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že debaty v rámci 
fóra budou vedeny transparentně, aby byly 
přínosem pro práci všech institucí EU 
a vnitrostátních orgánů; s uspokojením 
zaznamenává závazek Komise pravidelně 
podávat zprávy Parlamentu a Radě; vítá 
záměr koordinovat práci příslušných 

29. vítá vznik fóra pro diskusi o politikách 
a praxi EU v oblasti práva a vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že debaty v rámci 
fóra budou vedeny transparentně;



AM\721162CS.doc PE405.881v01-00
Externí překlad

CS

orgánů Evropské rady a zabránit 
neefektivnímu zdvojování jejich 
významných aktivit;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Gabriele Stauner

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. plně se ztotožňuje s tím, že Komise od 
členských států vyžaduje pravidelné 
dodávání srovnávacích tabulek 
ukazujících, jak uplatňují směrnice 
Společenství ve vnitrostátních právních 
předpisech; souhlasí s tím, že tyto tabulky 
jsou zdrojem cenných informací 
s minimálními náklady a náročností; 
navíc se domnívá, že srovnávací tabulky 
zvyšují transparentnost při zavádění práva 
Společenství a dávají soudcům 
jednotlivých členských států 
a zúčastněným stranám reálnou šanci 
dozvědět se, jestli za konkrétním 
vnitrostátním pravidlem leží právo 
Společenství, a ověřit si, zda bylo správně 
provedeno;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. trvá na tom, že právní předpisy 
Společenství potřebuje zjednodušení 

31. trvá na tom, že právní předpisy 
Společenství potřebují zjednodušení
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jazyka a větší soulad v terminologii 
právních nástrojů; plně podporuje projekt 
Evropské smluvní právo jakožto nástroj 
pro zdokonalení tvorby právních předpisů, 
například v oblasti spotřebitelské politiky;

a větší soulad v terminologii právních 
nástrojů; zejména podporuje projekt 
společného referenčního rámce v oblasti 
evropského smluvního práva jakožto 
nástroj pro zdokonalení tvorby právních 
předpisů;

Or. fr
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