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Pozměňovací návrh 1
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní 
záležitosti a stanovisko Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci (A6-0000/2008),

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní 
záležitosti (A6-0000/2008),

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zákonná úprava 
dokazování je pro členské státy citlivou 
záležitostí a v určitých případech mohou 
mít dokonce souvislost s ústavním 
pořádkem,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že nařízení (ES) 
č. 1206/2001 nebylo uplatňováno tak 
účinně, jak tomu mohlo být, a že proto 
musí být přijata další opatření pro 
zlepšení spolupráce mezi soudy členských 
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států v oblasti dokazování a pro zvýšení 
účinnosti nařízení,

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nařízení obecně 
dosáhlo svých cílů zjednodušit spolupráci 
přímou komunikací mezi soudy 
a používáním standardních formulářů,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Komise učinila 
kroky s cílem zajistit, aby byli s nařízením 
lépe obeznámeni právníci, a to tak, že 
zařídila, aby koncem roku 2006 
a začátkem roku 2007 bylo distribuováno 
50 000 výtisků praktické příručky,

D. vzhledem k tomu, že Komise sice 
učinila kroky s cílem zajistit, aby koncem 
roku 2006 a začátkem roku 2007 bylo 
v členských státech distribuováno celkem
50 000 výtisků praktické příručky, avšak že 
k tomu došlo příliš pozdě, a proto musí být 
přijata další opatření, aby byli účastníci 
řízení, zejména soudy a právníci, 
o nařízení lépe informováni.

Or. de
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Pozměňovací návrh 6
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že zařízení pro 
videokonference nejsou zatím k dispozici 
v mnohem více než v polovině členských 
států a že Komise konstatuje, že moderní 
komunikační prostředky jsou „stále 
využívány spíše zřídka“,

F. vzhledem k tomu, že zařízení pro 
videokonference má dosud k dispozici 
pouze několik málo členských států, že je 
proto této techniky nedostatečně 
využíváno, že je zároveň členskými státy 
nedostatečně podporována dostupnost 
moderních komunikačních technik a že 
ani Komise nepředložila žádné konkrétní 
návrhy na zlepšení v této oblasti, 

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připojuje se k názoru Komise, že na 
základě její zprávy není v současnosti 
zapotřebí provádět v nařízení jakékoli 
změny;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je pohoršen opožděným předložením 
výše uvedené zprávy Komise, která měla 
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být podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 1206/2001 předložena do 1. ledna 2007, 
avšak ve skutečnosti se tak stalo až 
5. prosince 2007;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. soudí, že skutečnost, že zařízení pro 
videokonference nejsou zatím k dispozici 
v mnohem více než v polovině členských
států, spolu se zjištěním Komise, že 
moderní komunikační prostředky jsou 
„stále využívány spíše zřídka“, potvrzuje 
opodstatněnost plánů na vypracování 
evropské strategie pro elektronické 
soudnictví (e-justici), kterou nedávno 
doporučil parlamentní Výbor pro právní 
záležitosti, a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby vynakládaly více prostředků na 
to, aby byla na soudech instalována 
moderní komunikační zařízení a soudci 
byli školeni v jejich používání;

5. soudí, že skutečnost, že zařízení pro 
videokonference nejsou zatím k dispozici 
v mnoha členských státech, spolu se 
zjištěním Komise, že moderní komunikační 
prostředky jsou „stále využívány spíše 
zřídka“, potvrzuje opodstatněnost plánů na 
vypracování evropské strategie pro 
elektronické soudnictví (e-justici), kterou 
nedávno doporučil parlamentní Výbor pro 
právní záležitosti, naléhavě vyzývá členské 
státy, aby vynakládaly více prostředků na 
to, aby byla na soudech instalována 
moderní komunikační zařízení a soudci 
byli školeni v jejich používání, a vyzývá 
Komisi, aby předložila konkrétní návrhy 
na zlepšení tohoto stavu;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

5. soudí, že skutečnost, že zařízení pro 
videokonference nejsou zatím k dispozici 

5. soudí, že skutečnost, že zařízení pro 
videokonference nejsou zatím k dispozici
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v mnohem více než v polovině členských 
států, spolu se zjištěním Komise, že 
moderní komunikační prostředky jsou 
„stále využívány spíše zřídka“, potvrzuje 
opodstatněnost plánů na vypracování 
evropské strategie pro elektronické 
soudnictví (e-justici), kterou nedávno 
doporučil parlamentní Výbor pro právní 
záležitosti, a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby vynakládaly více prostředků na 
to, aby byla na soudech instalována 
moderní komunikační zařízení a soudci 
byli školeni v jejich používání;

v mnohem více než v polovině členských 
států, spolu se zjištěním Komise, že 
moderní komunikační prostředky jsou 
„stále využívány spíše zřídka“, potvrzuje 
opodstatněnost plánů na vypracování 
evropské strategie pro elektronické 
soudnictví (e-justici), kterou nedávno 
doporučil parlamentní Výbor pro právní 
záležitosti, a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby vynakládaly více prostředků na 
to, aby byla na soudech instalována 
moderní komunikační zařízení a soudci 
byli školeni v jejich používání; zastává 
názor, že pomoc a finanční podpora 
Evropské unie musí být poskytnuty co 
nejdříve a v přiměřeném rozsahu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. se značným znepokojením bere na 
vědomí zjištění Komise, že lhůta 90 dnů, 
v níž je podle čl. 10 odst. 1 nařízení nutno 
vyřídit žádosti o dokazování, byla 
překročena „ve značném počtu případů“ 
a že „v některých případech bylo zapotřebí 
dokonce více než šesti měsíců“; blahopřeje 
nově přistoupivším členským státům 
k tomu, že se jim daří tento požadavek 
plnit, a domnívá se, že nejlepším 
způsobem, jak zajistit dodržování 
časového rámce 90 dnů pro vyřízení
žádosti o dokazování, je, aby ministerstva 
spravedlnosti členských států podpořila 
distribuci praktické příručky ve větším 
množství než 50 000 výtisků 
distribuovaných koncem roku 2006 
a počátkem roku 2007 a také organizovala 
školení a ukázky nových technologií, 

7. se značným znepokojením bere na 
vědomí zjištění Komise, že lhůta 90 dnů, 
v níž je podle čl. 10 odst. 1 nařízení nutno 
vyřídit žádosti o dokazování, byla 
překročena „ve značném počtu případů“ 
a že „v některých případech bylo zapotřebí 
dokonce více než šesti měsíců“; vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve předložila 
konkrétní návrhy opatření k vyřešení 
tohoto problému, přičemž by měla být 
zvážena také možnost existence 
odvolacího orgánu nebo kontaktní osoby 
v rámci sítě soudních orgánů;
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a zároveň bedlivě sledovala, jak se v jejich 
jurisdikci nařízení uplatňuje, a zajistila, 
aby byla soudům v případě potřeby 
poskytnuta pomoc;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby mj. v rámci 
strategie pro elektronické soudnictví (e-
justici) poskytovala praktickou podporu 
úsilí, které – jak připouští – je nutno 
vyvinout v zájmu využití skutečných 
možností, které nařízení skýtá pro zlepšení 
fungování občanského soudnictví 
z hlediska občanů, podniků, právníků 
a soudců;

8. je pohoršen tím, že zpráva Komise 
dochází k závěru, že nařízení (ES) č. 
1206/2001 komplexně zlepšilo 
dokazování, čímž vytváří nesprávný obraz 
situace, a vyzývá proto Komisi, aby mj. v 
rámci strategie pro elektronické soudnictví 
(e-justici) poskytovala výraznější 
praktickou podporu úsilí, které je nutno 
vyvinout v zájmu využití skutečných 
možností, které nařízení skýtá pro zlepšení 
fungování občanského soudnictví 
z hlediska občanů, podniků, právníků 
a soudců;

Or. de
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