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Predlog spremembe 1
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. so protokoli k PEU in k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije njun sestavni 
del in zato dodatni protokol o posebnih 
pravilih glede uporabe delov prava Unije 
v državah članicah zahteva revizijo 
Pogodb,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. v skladu s členom 6(1)(2) PEU Listina 
v nobenem pogledu ne razširja pristojnosti 
Unije, ki so določene v Pogodbah,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 3
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. se v skladu s členom 51 Listine določbe 
Listine uporabljajo za institucije, organe, 
urade in agencije Unije ob spoštovanju 
načela subsidiarnosti, za države članice 

črtano
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pa samo, kadar izvajajo pravo Unije. Te 
institucije, organi, uradi in agencije 
morajo zato spoštovati pravice in načela 
ter spodbujati njihovo uporabo v skladu s 
svojimi pristojnostmi in ob spoštovanju 
meja pristojnosti, ki so Uniji dodeljene s 
Pogodbama. Ta listina ne razširja 
področja uporabe prava Unije prek meja 
pristojnosti Unije, niti ne ustvarja novih 
pristojnosti ali nalog Unije in ne 
spreminja pristojnosti in nalog, določenih 
v Pogodbah in potrjenih z izjavo št. 1,

Or. en

Predlog spremembe 4
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. je v odstavku 2 izjave št. 53 Češke 
republike navedeno, da Listina „ne zožuje 
področja uporabe nacionalnega prava in 
ne omejuje sedanjih pristojnosti 
nacionalnih organov na tem področju“, iz 
česar izhaja, da je celovitost pravnega 
reda Češke republike zagotovljena brez 
uporabe dodatnega instrumenta,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 5
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. na podlagi znanstvenih dokazov in črtano
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sodne prakse protokol št. 30 Republike 
Poljske in Združenega kraljestva ne 
izvzema iz obvezujočih določb Listine, ne 
dopušča možnosti neuporabe ter ne 
spreminja Listine in pravnega položaja, ki 
bi prevladal, če tega protokola ne bi bilo1. 
Njegov edini učinek je ustvarjanje pravne 
negotovosti ne le na Poljskem in v 
Združenem kraljestvu, temveč tudi v 
drugih državah članicah,

Or. en

Predlog spremembe 6
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. je pomembna funkcija Listine 
povečevanje pomembnosti temeljnih 
pravic in zagotavljanje njihove večje 
prepoznavnosti, vendar protokol št. 30 
povečuje pravno negotovost in politično 
zmedo, s čimer spodkopava prizadevanja 
Unije za zagotovitev in ohranjanje enako 
visoke in enakovredne stopnje varovanja 
pravic,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

                                               
1 Sodba Sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2011 v združenih zadevah C–411/10 in C–493/10, zlasti 

odstavek 120.
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Predlog resolucije Predlog spremembe

L. če naj se razlaga, da ima protokol št. 30 
učinek omejevanja obsega ali veljavnosti 
določb Listine, bi bil rezultat zmanjšanje 
varovanja temeljnih pravic ljudi na 
Poljskem, Združenem kraljestvu in v 
prihodnosti tudi v Češki republiki,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. Listina po češkem in mednarodnem 
pravu ter pravu Unije nima nobenega 
učinka na veljavnost beneševih dekretov v 
zvezi z razlastitvami po drugi svetovni 
vojni,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 9
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. je češki parlament ratificiral Lizbonsko 
pogodbo točno tako, kot je bila podpisana, 
brez pridržkov ali pogojev glede 
popolnega spoštovanja Listine s strani 
Češke republike2,

črtano

                                               
2 Češka poslanska zbornica je ratificirala Lizbonsko pogodbo 18. februarja 2009, češki senat pa 9. maja 2009.
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Predlog spremembe 10
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. je češko ustavno sodišče v letih 2008 in 
2009 zavrnilo dve peticiji ter ugotovilo, da 
je Lizbonska pogodba v celoti v skladu s 
češkim ustavnim pravom, vendar ni 
mogoče izključiti možnosti, da bo pri istem 
sodišču vložena peticija proti predlagani 
spremembi Pogodb,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. Evropski svet lahko prizna, da se 
politične razmere lahko včasih razvijejo 
tako, da postanejo predhodni politični 
sporazumi med vladami nepotrebni,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 12
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava R
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Predlog resolucije Predlog spremembe

R. je Parlament v duhu iskrenega 
sodelovanja zavezan, da Evropskemu svetu 
poda svoje mnenje o vseh predlaganih 
spremembah Pogodb, ne glede na njihov 
pomen, vendar nikakor ni zavezan, da z 
Evropskim svetom soglaša,

R. je Parlament je v duhu iskrenega 
sodelovanja zavezan, da Evropskemu svetu 
poda svoje mnenje o vseh predlaganih 
spremembah Pogodb,

Or. en

Predlog spremembe 13
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. še vedno obstaja dvom o pripravljenosti 
češkega parlamenta, da zagotovi 
ratifikacijo novega protokola, katerega 
namen je razširitev uporabe protokola 
št. 30 na Češko republiko; če bi Evropski 
svet sklenil preučiti predlagano 
spremembo, bi bilo bolje, če druge države 
članice ne začnejo svojih ratifikacijskih 
postopkov, preden Češka republika ne 
zaključi svojega,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da se je Evropski svet 
posvetoval s Parlamentom v zvezi s 
preučitvijo predlagane spremembe 

1. poziva Evropski svet, naj preuči 
predlagano spremembo Pogodb, da se k 
Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
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Pogodb; delovanju Evropske unije priloži protokol 
o uporabi Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah v Češki republiki;

Or. en


