
AM\728241CS.doc PE407.857v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2008/2063(INI)

12. 6. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 12

Návrh stanoviska
Johannes Voggenhuber
(PE406.164v02-00)

k nové úloze a úkolům Parlamentu podle Lisabonské smlouvy
(2008/2063(INI))



PE407.857v01-00 2/9 AM\728241CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\728241CS.doc 3/9 PE407.857v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh stanoviska
Odst. 2 – písm. a

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) novou koncepci a hlavní cíle EU po 
roce 2009;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ioannis Varvitsiotis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. Budoucí legislativní program prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva by měl 
prosazovat opatření v oblasti policejní a 
soudní spolupráce v občanských a 
trestních věcech a zohledňovat zásadu 
vzájemného uznávání soudních 
rozhodnutí, která je zakotvena v nové 
Smlouvě, a usnadnit tak přeshraniční 
spolupráci mezi členskými státy a zaměřit 
se rovněž na budoucí evropské trestní 
právo. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Johannes Voggenhuber

Návrh stanoviska
Odst. 4 – písm. b

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) vytvoření trvalých a hlubších vztahů s b) vytvoření trvalých a hlubších vztahů 
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evropskými a vnitrostátními soudci 
a zákonodárci, pokud jde o záležitosti 
sdílených pravomocí s členskými státy.

mezi evropskými a vnitrostátními 
zákonodárci na jedné straně, a mezi 
evropskými a vnitrostátními soudci na 
straně druhé, pokud jde o záležitosti 
pravomocí sdílených s členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Maria da Assunção Esteves

Návrh stanoviska
Odst. 4 – písm. b

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) vytvoření trvalých a hlubších vztahů s 
evropskými a vnitrostátními soudci 
a zákonodárci, pokud jde o záležitosti 
sdílených pravomocí s členskými státy. 

b) vytvoření trvalých a hlubších vztahů s 
evropskými a vnitrostátními zákonodárci, 
pokud jde o záležitosti sdílených 
pravomocí s členskými státy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 5
Johannes Voggenhuber

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. o víceletém programu pro prostor 
svobody, bezpečnosti a práva je třeba 
nadále diskutovat ve výroční rozpravě, jež 
by se měla zaměřit na ochranu základních 
práv v Evropské unii, na provádění Listiny 
základních práv a na to, aby členské státy 
dodržovaly hodnoty a zásady stanovené 
novým článkem 6 Smlouvy o Evropské 
unii. Tento program by se měl zakládat na 
zprávách předložených Radou, Komisí a 
Agenturou Evropské unie pro základní 
práva;

6. o víceletém programu pro prostor 
svobody, bezpečnosti a práva je třeba 
nadále diskutovat ve výroční rozpravě, jež 
by se měla zaměřit na ochranu základních 
práv v Evropské unii, na provádění Listiny 
základních práv a na to, aby členské státy 
dodržovaly hodnoty a zásady stanovené 
novým článkem 6 Smlouvy o Evropské 
unii. Tento program by se měl zakládat na 
zprávách předložených Radou, Komisí a 
Agenturou Evropské unie pro základní 
práva; Evropský parlament sdílí 
stanovisko tří států, které budou předsedat 
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Radě1 (Francie, Česká republika, 
Švédsko), že „případný přezkum mandátu 
Agentury pro základní práva, by měl být 
proveden do 31. prosince 2009“ a že tento 
přezkum poskytuje možnost prohloubit 
spolupráci s Radou Evropy, jejím 
generálním tajemníkem, jejím komisařem 
pro lidská práva a s příslušnými výbory 
Parlamentního shromáždění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. Mnohem obecnější otázkou je, jak 
uplatňovat nová ustanovení Smlouvy 
týkající se přenesených a prováděcích 
pravomocí (článek 290 a článek 291 
Smlouvy o fungování EU). Měla by být 
uplatňována obecná zásada, že opatření, jež 
by mohla ovlivnit rozsah ochrany 
základních práv, by měla být přijímána v 
rámci systému přenesení pravomoci, který 
Parlamentu dává pravomoc rozhodnutí 
zrušit.

9. Mnohem obecnější otázkou je, jak 
uplatňovat nová ustanovení Smlouvy 
týkající se přenesených a prováděcích 
pravomocí (článek 290 a článek 291 
Smlouvy o fungování EU). Aniž by byl 
dotčen článek 290 Smlouvy o fungování 
EU, podle něhož jsou podstatné prvky, 
jako např. omezení výkonu základních 
práv, vždy vyhrazeny legislativním aktům,
měla by být uplatňována obecná zásada, že 
opatření, jež by mohla ovlivnit rozsah 
ochrany základních práv, by měla být 
přijímána v rámci systému přenesení 
pravomoci, který Parlamentu dává 
pravomoc rozhodnutí zrušit.

Or. en

                                               
1 Návrh 18 měsíčního programu Rady, č. 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10093.en08.pdf
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Pozměňovací návrh 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. V přechodném období bude Parlament 
čelit několika změnám, pokud jde o formu 
a obsah připravovaných právních předpisů. 
Podle Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci by měl 
Parlament trvat na dosažení 
interinstitucionální dohody o zmrazení 
připravovaných legislativních návrhů, jež 
spadají pod třetí pilíř a zasahují do oblasti 
základních práv, do té doby, než nová 
Smlouva vstoupí v platnost, aby tak byla 
umožněna úplná právní kontrola. To by 
mohla být příležitost pro uskutečnění 
takových opatření, jako je například 
přepracování rámcového rozhodnutí o 
terorismu.

11. V přechodném období bude Parlament 
čelit několika změnám, pokud jde o formu 
a obsah připravovaných právních předpisů. 
Podle Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci by měl 
Parlament trvat na dosažení 
interinstitucionální dohody o zmrazení 
připravovaných legislativních návrhů, jež 
spadají pod třetí pilíř a zasahují do oblasti 
základních práv, do té doby, než nová 
Smlouva vstoupí v platnost, aby tak byla 
umožněna jednotná právní kontrola v celé 
Evropské unii. To by mohla být příležitost 
pro uskutečnění takových opatření, jako je 
například přepracování rámcového 
rozhodnutí o terorismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Maria da Assunção Esteves

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. V přechodném období bude Parlament 
čelit několika změnám, pokud jde o formu 
a obsah připravovaných právních předpisů.
Podle Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci by měl 
Parlament trvat na dosažení 
interinstitucionální dohody o zmrazení 
připravovaných legislativních návrhů, jež 
spadají pod třetí pilíř a zasahují do oblasti 
základních práv, do té doby, než nová 
Smlouva vstoupí v platnost, aby tak byla 

11. V přechodném období bude Parlament 
čelit několika změnám, pokud jde o formu 
a obsah připravovaných právních předpisů.
Podle Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci by měl 
Parlament trvat na dosažení 
interinstitucionální dohody, jež by měla do 
přijetí připravovaných legislativních 
návrhů, jež spadají pod třetí pilíř, stanovit 
rovnocennost postupu konzultace při 
prvním čtení s postupem 
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umožněna úplná právní kontrola. To by 
mohla být příležitost pro uskutečnění 
takových opatření, jako je například 
přepracování rámcového rozhodnutí o 
terorismu.

Všechny připravované návrhy spadající 
pod třetí pilíř, které mají na základní 
práva a svobody jen omezený dopad, 
mohou být proto bezodkladně přijaty. To 
se týká například rámcového rozhodnutí o 
výkonu rozhodnutí vynesených v 
nepřítomnosti, rozhodnutí o posílení 
Eurojustu a rozhodnutí o Evropské 
soudní síti. Všechny tyto dokumenty jsou 
pro zlepšení soudní spolupráce důležité.

spolurozhodování, aby tak byla umožněna 
úplná právní kontrola.

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Maria da Assunção Esteves

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. Pokud členské státy použijí v oblasti 
trestního soudnictví (čl. 82 odst. 3 a čl. 83 
odst. 3) postup mimořádného zablokování 
stanovený ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, zašle předseda Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci písemnou zprávu Evropské radě, v níž 
vyjádří současný postoj, jehož bylo v 
rozpravě dosaženo.  

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 17 – písm. d
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

d) vytvoření úřadu evropského veřejného 
žalobce pro lepší fungování Eurojustu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 17 – písm. d a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

da) vypracování zelené knihy o evropském 
trestním právu týkající se jurisdikce, na 
jejímž základě může být posléze zřízen 
úřad evropského veřejného žalobce.  

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Johannes Voggenhuber

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. Evropský parlament vítá stanovisko 
tří států, které budou předsedat Radě, že 
„donucovací opatření by měla jít ruku v 
ruce s odpovídajícími pravidly s cílem 
posílit práva jednotlivce, ať už jde o 
podezřelého, oběť nebo svědka. Na 
základě posudku Komise týkajícího se 
provádění rámcového rozhodnutí o 
postavení obětí v trestním řízení bude 
posouzena možnost případného 
vypracování práv obětí. Po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost se očekává, 
že Komise nebo členské státy předloží 
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návrh právního nástroje týkajícího se 
procesních práv v trestním řízení.  

Or. en
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