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Pozměňovací návrh 1
Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že Lisabonská smlouva 
přinesla zásadní kladné prvky do oblasti 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, ale 
vyjadřuje politování nad nedostatky v jejím
provádění; není nadále ochoten přijmout 
fakt, že v mnoha případech jedná Rada 
a Komise, jako kdyby Lisabonská smlouva 
nevstoupila v platnost; vyžaduje plnění 
povinnosti informovat Parlament 
„okamžitě a plně ve všech etapách tohoto 
postupu“ vedoucího k uzavírání 
mezinárodních dohod; vyjadřuje politování 
nad nepřijatelným zpožděním v uvádění 
aktů původního třetího pilíře do souladu 
s Lisabonskou smlouvou; požaduje 
posouzení případ od případu jednotlivých 
aktů původního třetího pilíře se zřetelem na 
jejich dopad na základní práva a s cílem 
uvést je do souladu s novou hierarchií 
norem základních aktů, aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů;

1. zastává názor, že Lisabonská smlouva 
přinesla zásadní kladné prvky do oblasti 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, ale 
vyjadřuje politování nad nedostatky v jejím 
provádění; není nadále ochoten přijmout 
fakt, že v mnoha případech jedná Rada 
a Komise, jako kdyby Lisabonská smlouva 
nevstoupila v platnost; vyžaduje plnění 
povinnosti informovat Parlament 
„okamžitě a plně ve všech etapách tohoto 
postupu“ vedoucího k uzavírání 
mezinárodních dohod; vyjadřuje politování 
nad nepřijatelným zpožděním v uvádění 
aktů původního třetího pilíře do souladu 
s Lisabonskou smlouvou; požaduje 
posouzení případ od případu jednotlivých 
aktů původního třetího pilíře se zřetelem na 
jejich dopad na základní práva a s cílem 
uvést je do souladu s novou hierarchií 
norem základních aktů, aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů a s novým 
institucionálním řádem a uspořádáním po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že Lisabonská smlouva 
přinesla zásadní kladné prvky do oblasti 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, ale 

1. zastává názor, že Lisabonská smlouva a 
Listina základních práv posílily ústavní 
základ institucí EU a členských států pro 
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vyjadřuje politování nad nedostatky v jejím 
provádění; není nadále ochoten přijmout 
fakt, že v mnoha případech jedná Rada 
a Komise, jako kdyby Lisabonská smlouva 
nevstoupila v platnost; vyžaduje plnění 
povinnosti informovat Parlament 
„okamžitě a plně ve všech etapách tohoto 
postupu“ vedoucího k uzavírání 
mezinárodních dohod; vyjadřuje politování 
nad nepřijatelným zpožděním v uvádění 
aktů původního třetího pilíře do souladu 
s Lisabonskou smlouvou; požaduje 
posouzení případ od případu jednotlivých 
aktů původního třetího pilíře se zřetelem na 
jejich dopad na základní práva a s cílem 
uvést je do souladu s novou hierarchií 
norem základních aktů, aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů;

dosažení společného cíle, kterým je 
transformace EU v oblasti prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva, ale vyjadřuje 
politování nad nedostatky v jejím 
provádění; domnívá se, že tento cíl 
vyžaduje, aby se Smlouvy a právní 
předpisy EU uplatňovaly v celé EU 
stejným způsobem, a že by tudíž možnost 
se z dodržování těchto smluv vyvázat či 
dodržovat jejich ustanovení ve zvláštním 
režimu měla být zrušena; není nadále 
ochoten přijmout fakt, že v mnoha 
případech jedná Rada a Komise, jako 
kdyby Lisabonská smlouva a Listina 
základních práv nevstoupila v platnost, a 
to např. tím, že ignorují úlohu a legitimitu 
Evropského parlamentu a vnitrostátních 
parlamentů; vyžaduje plnění povinnosti 
informovat Parlament „okamžitě a plně ve 
všech etapách tohoto postupu“ vedoucího 
k uzavírání mezinárodních dohod; 
vyjadřuje politování nad nepřijatelným 
zpožděním v uvádění aktů původního 
třetího pilíře do souladu s Lisabonskou 
smlouvou; požaduje posouzení případ od 
případu jednotlivých aktů původního 
třetího pilíře se zřetelem na jejich dopad na 
základní práva a s cílem uvést je do 
souladu s novou hierarchií norem 
základních aktů, aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že Lisabonská smlouva 
přinesla zásadní kladné prvky do oblasti 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, ale
vyjadřuje politování nad nedostatky 

1. zastává názor, že Lisabonská smlouva 
přinesla zásadní kladné prvky do oblasti 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, ale
poukazuje na nedostatky v jejím 



AM\1001332CS.doc 5/162 PE516.857v01-00

CS

v jejím provádění; není nadále ochoten 
přijmout fakt, že v mnoha případech 
jedná Rada a Komise, jako kdyby
Lisabonská smlouva nevstoupila 
v platnost; vyžaduje plnění povinnosti 
informovat Parlament „okamžitě a plně ve 
všech etapách tohoto postupu“ vedoucího 
k uzavírání mezinárodních dohod;
vyjadřuje politování nad nepřijatelným
zpožděním v uvádění aktů původního 
třetího pilíře do souladu s Lisabonskou 
smlouvou; požaduje posouzení případ od 
případu jednotlivých aktů původního 
třetího pilíře se zřetelem na jejich dopad na 
základní práva a s cílem uvést je do 
souladu s novou hierarchií norem 
základních aktů, aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů;

provádění; zdůrazňuje, že Lisabonská 
smlouva znamená rozšíření pravomocí 
Parlamentu; vyžaduje plnění povinnosti 
informovat Parlament „okamžitě a plně ve 
všech etapách tohoto postupu“ vedoucího 
k uzavírání mezinárodních dohod;
vyjadřuje politování nad zpožděním 
v uvádění aktů původního třetího pilíře do 
souladu s Lisabonskou smlouvou; požaduje 
posouzení případ od případu jednotlivých 
aktů původního třetího pilíře se zřetelem na 
jejich dopad s cílem uvést je do souladu 
s novou hierarchií norem základních aktů, 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že pokud jde o základní 
práva a práva evropských občanů, úkolem 
EU by mělo být usilovat o nejvyšší úroveň
jejich ochrany (jak je uvedeno v článku 53 
Listiny a v soudních rozhodnutích 
Evropského soudu pro lidská práva);

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že řádný legislativní postup
přiblížil právní předpisy občanům a zvýšil 
vliv Parlamentu – jediného demokraticky 
zvoleného orgánu EU;

2. domnívá se, že řádný legislativní postup
má za cíl přiblížit právní předpisy 
občanům zvýšením vlivu Parlamentu –
jediného demokraticky zvoleného orgánu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že řádný legislativní postup 
přiblížil právní předpisy občanům a zvýšil 
vliv Parlamentu – jediného demokraticky 
zvoleného orgánu EU;

2. domnívá se, že řádný legislativní postup 
přiblížil právní předpisy občanům a zvýšil 
vliv Parlamentu – jediného orgánu EU
zvoleného přímo občany, čímž činnost 
Unie získala na legitimitě, efektivitě, 
transparentnosti a demokratičnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že řádný legislativní postup 
přiblížil právní předpisy občanům a zvýšil 
vliv Parlamentu – jediného demokraticky 
zvoleného orgánu EU;

2. domnívá se, že řádný legislativní postup 
přiblížil právní předpisy občanům a zvýšil 
vliv Parlamentu – jediného demokraticky 
zvoleného orgánu EU – a zdůrazňuje, že 
tento postup by se měl ještě rozšířit v 
rámci příštích přezkumů Smlouvy; je 
rovněž toho názoru, že do rozhodovacích 
procesů by se měla vnést větší 
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transparentnost, zejména pokud jde o 
dohody v prvním čtení a trialogy, tak aby 
se zajistilo, že bude zaručeno právo na 
přístup k dokumentům a informacím, jak 
je stanoveno ve Smlouvách; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že Komise ve svém 
sdělení ze dne 20. dubna 2010 nazvaném
„Poskytování prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva evropským občanům –
akční plán provádění Stockholmského 
programu“ vyzvala k posílení úsilí přinést 
řešení každodenních starostí a přání
evropských občanů a zároveň zdůraznila, 
že Unie musí být schopna reagovat na 
nečekané události, urychleně se chápat 
příležitostí, které se jí nabízejí, a předvídat 
budoucí vývojové směry a přizpůsobovat 
se jim;

3. poukazuje na to, že Komise ve svém 
sdělení ze dne 20. dubna 2010 nazvaném
„Poskytování prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva evropským občanům –
akční plán provádění Stockholmského 
programu“ vyzvala k posílení úsilí přinést 
řešení každodenních starostí, zájmů a 
očekávání evropských občanů a zároveň 
zdůraznila, že Unie musí být schopna 
reagovat na nečekané události, urychleně 
se chápat příležitostí, které se jí nabízejí, 
a předvídat budoucí vývojové směry 
a přizpůsobovat se jim;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že Komise ve svém 
sdělení ze dne 20. dubna 2010 nazvaném 
„Poskytování prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva evropským občanům –

3. poukazuje na to, že Komise ve svém 
sdělení ze dne 20. dubna 2010 nazvaném 
„Poskytování prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva evropským občanům –
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akční plán provádění Stockholmského 
programu“3 vyzvala k posílení úsilí přinést 
řešení každodenních starostí a přání 
evropských občanů a zároveň zdůraznila, 
že Unie musí být schopna reagovat na 
nečekané události, urychleně se chápat 
příležitostí, které se jí nabízejí, a předvídat 
budoucí vývojové směry a přizpůsobovat 
se jim;

akční plán provádění Stockholmského 
programu“3 vyzvala k posílení úsilí přinést 
řešení každodenních starostí a přání 
evropských občanů, osob žijících v EU a 
do EU přistěhovalých a zároveň 
zdůraznila, že Unie musí být schopna 
reagovat na nečekané události, urychleně 
se chápat příležitostí, které se jí nabízejí, 
a předvídat budoucí vývojové směry 
a přizpůsobovat se jim;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že Komise ve svém 
sdělení ze dne 20. dubna 2010 nazvaném 
„Poskytování prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva evropským občanům –
akční plán provádění Stockholmského 
programu“3 vyzvala k posílení úsilí přinést 
řešení každodenních starostí a přání 
evropských občanů a zároveň zdůraznila, 
že Unie musí být schopna reagovat na 
nečekané události, urychleně se chápat 
příležitostí, které se jí nabízejí, a předvídat 
budoucí vývojové směry a přizpůsobovat 
se jim;

3. poukazuje na to, že Komise ve svém 
sdělení ze dne 20. dubna 2010 nazvaném 
„Poskytování prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva evropským občanům –
akční plán provádění Stockholmského 
programu“3 vyzvala k posílení úsilí přinést 
řešení každodenních starostí a přání 
evropských občanů, osob žijících v EU a 
do EU přistěhovalých a zároveň 
zdůraznila, že Unie musí být schopna 
reagovat na nečekané události, urychleně 
se chápat příležitostí, které se jí nabízejí, 
a předvídat budoucí vývojové směry 
a přizpůsobovat se jim;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že v tomto smyslu Komise 
několikrát uplatnila své právo podávat 
návrhy v souladu s článkem 76 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že doba velkých víceletých 
plánů definovaných na mezivládní úrovni 
se zdá být minulostí vzhledem k bohatosti 
právních základů stanovených ve 
Smlouvách pro oblast prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a vzhledem 
k možnosti a proklamovaným ambicím 
Komise využívat svého práva podávat 
návrhy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že doba velkých víceletých 
plánů definovaných na mezivládní úrovni 
se zdá být minulostí vzhledem k bohatosti 
právních základů stanovených ve 
Smlouvách pro oblast prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a vzhledem k možnosti 

5. domnívá se, že doba velkých víceletých 
plánů definovaných na mezivládní úrovni 
se zdá být minulostí vzhledem k důležitosti 
zajištění demokratické kontroly v této 
oblasti prostřednictvím legislativního 
postupu a vzhledem k bohatosti právních 
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a proklamovaným ambicím Komise 
využívat svého práva podávat návrhy;

základů stanovených ve Smlouvách pro 
oblast prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva a vzhledem k možnosti 
a proklamovaným ambicím Komise 
využívat svého práva podávat návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že doba velkých víceletých 
plánů definovaných na mezivládní úrovni 
se zdá být minulostí vzhledem k bohatosti 
právních základů stanovených ve 
Smlouvách pro oblast prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a vzhledem k možnosti 
a proklamovaným ambicím Komise 
využívat svého práva podávat návrhy;

5. domnívá se, že vzhledem k bohatosti 
právních základů stanovených ve 
Smlouvách pro oblast prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a vzhledem k možnosti 
a proklamovaným ambicím Komise 
využívat svého práva podávat návrhy lze 
praxi velkých víceletých plánů 
definovaných na mezivládní úrovni 
přehodnotit a zajistit větší prostor pro 
flexibilitu, zejména v situacích, kdy je 
třeba reagovat na naléhavé záležitosti 
nebo na žádosti EP o přijetí opatření či na 
jeho návrhy; je toho názoru, že Komise by 
měla v každém případě na začátku svého
funkčního období vypracovat a představit 
svůj akční program, který pak bude na 
základě žádostí EP a Rady přezkoumán a 
dokončen a následně v rámci 
jednoznačných lhůt proveden;  

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že doba velkých víceletých 
plánů definovaných na mezivládní úrovni 
se zdá být minulostí vzhledem k bohatosti 
právních základů stanovených ve 
Smlouvách pro oblast prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a vzhledem 
k možnosti a proklamovaným ambicím 
Komise využívat svého práva podávat 
návrhy;

5. vyjadřuje svou podporu rozhodnutí, 
které Rada přijala na své neformální 
schůzi v červenci 2013 a na jehož základě 
by se měl přijmout program, který bude 
nástupcem Stockholmského programu; 
poukazuje na to, že působnost a šíře 
tohoto programu bude ještě předmětem 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí tedy Komisi, aby se ujala své role 
v definování politik a legislativních priorit 
a aby využila svého práva podávat návrhy, 
kdykoliv to bude nutné, a zabránila tím 
pokusům o návrat k mezivládní 
spolupráci, jež byla uplatňována v době 
před vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí tedy Komisi, aby se ujala své role 
v definování politik a legislativních priorit 

6. vybízí tedy Komisi, aby se ujala své role 
v definování politik a legislativních priorit 
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a aby využila svého práva podávat návrhy, 
kdykoliv to bude nutné, a zabránila tím
pokusům o návrat k mezivládní 
spolupráci, jež byla uplatňována v době 
před vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost;

a aby využila svého práva podávat návrhy, 
kdykoliv to bude nutné, v zájmu zaručení 
holistického a soudržného přístupu k 
záležitostem týkajícím se oblasti svobody, 
spravedlnosti a bezpečnosti; vyjadřuje 
zároveň svůj nesouhlas s jakýmkoli 
návratem k mezivládní spolupráci, jež byla 
uplatňována v době před vstupem 
Lisabonské smlouvy v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vybízí tedy Komisi, aby se ujala své role 
v definování politik a legislativních priorit 
a aby využila svého práva podávat návrhy, 
kdykoliv to bude nutné, a zabránila tím 
pokusům o návrat k mezivládní 
spolupráci, jež byla uplatňována v době 
před vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost;

6. poukazuje na to, že Komise může využít 
svého práva navrhovat legislativní akty s 
plným ohledem na své pravomoci uvedené 
ve Smlouvách, včetně zásady subsidiarity, 
a v úzké spolupráci se spoluzákonodárci;
vyjadřuje zároveň svůj nesouhlas s 
jakýmkoli návratem k mezivládní 
spolupráci, jež byla uplatňována v době 
před vstupem Lisabonské smlouvy v 
platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že schopnost 
navrhnout každoročně několik 
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legislativních aktů by měla být cílem 
Evropského parlamentu pro polovinu jeho 
funkčního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že zvýšená účast 
vnitrostátních parlamentů na činnostech 
Evropské unie, jež je zakotvena 
v protokolech č. 1 (o úloze vnitrostátních 
parlamentů v Evropské unii) a č. 2 (o 
používání zásad subsidiarity 
a proporcionality), které jsou připojeny ke 
Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě 
o založení Evropského společenství, měla 
pozitivní vliv zejména na rozvoj 
a fungování prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva, a to nejen proto, že bylo lépe 
zajištěno dodržování zásady subsidiarity, 
ale také jelikož širší a intenzivnější 
demokratické sdružení evropských národů 
bylo významným přínosem pro právní 
předpisy a evropskou politiku;

7. domnívá se, že zvýšená účast 
vnitrostátních parlamentů na činnostech 
Evropské unie, jež je zakotvena 
v protokolech č. 1 (o úloze vnitrostátních 
parlamentů v Evropské unii) a č. 2 (o 
používání zásad subsidiarity 
a proporcionality), které jsou připojeny ke 
Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě 
o založení Evropského společenství, měla 
pozitivní vliv zejména na rozvoj 
a fungování prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva, a to nejen proto, že bylo lépe 
zajištěno dodržování zásady subsidiarity, 
ale také jelikož širší a intenzivnější 
demokratické sdružení evropských národů 
bylo významným přínosem pro právní 
předpisy a evropskou politiku; je toho 
názoru, že vnitrostátní parlamenty by 
měly být zapojeny ještě ve větší míře a že 
by také měly mezi sebou vzájemně 
spolupracovat při plnění úkolů na základě 
stejného harmonogramu; domnívá se, že 
zapojení vnitrostátních parlamentů je 
nezbytné z hlediska bezpečnosti a že by se 
politický cyklus Rady, členských států a 
evropských agentur bez jakékoli 
parlamentní kontroly měl podřídit 
parlamentnímu cyklu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 21
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že zvýšená účast 
vnitrostátních parlamentů na činnostech 
Evropské unie, jež je zakotvena 
v protokolech č. 1 (o úloze vnitrostátních 
parlamentů v Evropské unii) a č. 2 (o 
používání zásad subsidiarity 
a proporcionality), které jsou připojeny ke 
Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě 
o založení Evropského společenství, měla 
pozitivní vliv zejména na rozvoj 
a fungování prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva, a to nejen proto, že bylo lépe 
zajištěno dodržování zásady subsidiarity,
ale také jelikož širší a intenzivnější 
demokratické sdružení evropských národů 
bylo významným přínosem pro právní 
předpisy a evropskou politiku;

7. domnívá se, že zvýšená účast 
vnitrostátních parlamentů na činnostech 
Evropské unie, jež je zakotvena 
v protokolech č. 1 (o úloze vnitrostátních 
parlamentů v Evropské unii) a č. 2 (o 
používání zásad subsidiarity 
a proporcionality), které jsou připojeny ke 
Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě 
o založení Evropského společenství, měla 
pozitivní vliv zejména na rozvoj 
a fungování prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva, a to nejen proto, že bylo lépe 
zajištěno dodržování zásady subsidiarity, 
ale také jelikož širší a intenzivnější 
demokratické sdružení evropských národů 
bylo významným přínosem pro právní 
předpisy a evropskou politiku; domnívá se, 
že zásada subsidiarity by se měla 
uplatňovat také s ohledem na ty 
regionální vlády, které mají v této oblasti 
zákonné pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k prohloubení spolupráce a 
dialogu mezi vnitrostátními parlamenty a 
Evropským parlamentem, jakož i mezi 
orgány a institucemi EU obecně a 
vnitrostátními parlamenty, s cílem zajistit, 
že orgány a instituce EU budou v co 
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nejširší míře vnitrostátním parlamentům 
přímo a bez prodlení poskytovat 
informace o iniciativách EU, například 
prostřednictvím účasti na jejich 
plenárních zasedáních a výborových 
slyšeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Jednotný volební zákon Jednotný volební zákon pro volby do 
Evropského parlamentu

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že i bez dohody o jednotném 
volebním postupu došlo k postupnému 
sbližování volebních systémů, zejména 
pomocí založení politických stran na 
úrovni EU4, prostřednictvím činností 
směřujících k vytvoření evropského 
statutu, které vyplývají z návrhu Komise 
na reformu pravidel týkajících se 
evropských politických stran5, a díky 
zrušení dvojího mandátu6, čímž se funkce 
člena Evropského parlamentu stala 
neslučitelnou s funkcí člena 
vnitrostátního parlamentu;

vypouští se
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__________________
4Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 
o statutu a financování politických stran 
na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 
15.11.2003, s. 1), pozměněné nařízením 
(ES) č. 1524/2007.
5 COM(2012)0499.
6Rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom, 
čl. 1 odst. 7 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že i bez dohody o jednotném
volebním postupu došlo k postupnému 
sbližování volebních systémů, zejména 
pomocí založení politických stran na 
úrovni EU4, prostřednictvím činností 
směřujících k vytvoření evropského 
statutu, které vyplývají z návrhu Komise na 
reformu pravidel týkajících se evropských 
politických stran5, a díky zrušení dvojího 
mandátu6, čímž se funkce člena 
Evropského parlamentu stala neslučitelnou 
s funkcí člena vnitrostátního parlamentu;

8. konstatuje, že i bez dohody o jednotném 
volebním postupu došlo k postupnému 
sbližování volebních systémů, zejména 
pomocí založení politických stran a 
politických organizací na úrovni EU4, 
prostřednictvím činností směřujících 
k vytvoření evropského statutu, které 
vyplývají z návrhu Komise na reformu 
pravidel týkajících se evropských 
politických stran5, a díky zrušení dvojího 
mandátu6, čímž se funkce člena 
Evropského parlamentu stala neslučitelnou 
s funkcí člena vnitrostátního parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že i bez dohody o jednotném 
volebním postupu došlo k postupnému 
sbližování volebních systémů, zejména 
pomocí založení politických stran na 
úrovni EU4, prostřednictvím činností 
směřujících k vytvoření evropského 
statutu, které vyplývají z návrhu Komise na 
reformu pravidel týkajících se evropských 
politických stran5, a díky zrušení dvojího 
mandátu6, čímž se funkce člena 
Evropského parlamentu stala neslučitelnou 
s funkcí člena vnitrostátního parlamentu;

8. konstatuje, že i bez dohody o jednotném 
volebním postupu pro volby do 
Evropského parlamentu došlo 
k postupnému sbližování volebních 
systémů, zejména pomocí založení 
politických stran na úrovni EU4, 
prostřednictvím činností směřujících 
k vytvoření evropského statutu, které 
vyplývají z návrhu Komise na reformu 
pravidel týkajících se evropských 
politických stran5, a díky zrušení dvojího 
mandátu6, čímž se funkce člena 
Evropského parlamentu stala neslučitelnou 
s funkcí člena vnitrostátního parlamentu; 
vyzývá k transparentnějšímu postupu pro 
jmenování kandidátů s cílem zaručit jejich 
nezávislost a možnost zavést přímou volbu 
na základě volebních okrsků;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že demokratická funkce 
Parlamentu by měla být ve veřejném 
mínění lépe zviditelněna a že volební 
kampaně pro jeho obměnu by se měly 
zaměřit na skutečně evropské otázky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že demokratická funkce 
Parlamentu by měla být ve veřejném 
mínění lépe zviditelněna a že volební 
kampaně pro jeho obměnu by se měly 
zaměřit na skutečně evropské otázky;

9. domnívá se, že demokratická funkce 
Parlamentu by měla být ve veřejném 
mínění lépe zviditelněna a že volební 
kampaně pro jeho obměnu by se měly 
zaměřit na všechny záležitosti, které se 
týkají Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 
postupu s cílem zvýšit legitimitu 
a účinnost Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru 
a zajištěním přiměřenějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu 
se zásadami obsaženými ve Smlouvách; je 
přesvědčen, že takováto reforma může 
podpořit chuť evropských občanů účastnit 
se evropských voleb v členském státě, ve 
kterém mají bydliště, ale jehož nejsou 
státními příslušníky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude
nutné přistoupit k reformě volebního 
postupu s cílem zvýšit legitimitu 
a účinnost Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru 
a zajištěním přiměřenějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
zásadami obsaženými ve Smlouvách; je 
přesvědčen, že takováto reforma může 
podpořit chuť evropských občanů účastnit 
se evropských voleb v členském státě, ve 
kterém mají bydliště, ale jehož nejsou 
státními příslušníky;

10. domnívá se proto, že v budoucnosti
bude nutná radikální reforma evropského 
systému, na jejímž základě budou občané 
nejen volit poslance Evropského
parlamentu, ale také přímo vybírat 
vykonavatele nejvyšších funkcí v rámci 
EU (předsedu Evropské rady, 
místopředsedy, komisaře); je toho názoru, 
že tento postup výrazně přispěje k 
demokratickému přiblížení EU evropským 
občanům a ke zvýšení legitimity 
a účinnosti Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru 
a zajištěním přiměřenějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
zásadami obsaženými ve Smlouvách; je 
přesvědčen, že takováto reforma může 
podpořit chuť evropských občanů účastnit 
se evropských voleb v členském státě, ve 
kterém mají bydliště, ale jehož nejsou 
státními příslušníky;

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Hubert Pirker

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 
postupu s cílem zvýšit legitimitu a účinnost 
Parlamentu posílením evropského 
demokratického rozměru a zajištěním 
přiměřenějšího rozdělení mandátů mezi 
jednotlivé státy v souladu se zásadami 
obsaženými ve Smlouvách; je přesvědčen, 
že takováto reforma může podpořit chuť 
evropských občanů účastnit se evropských 
voleb v členském státě, ve kterém mají 

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 
postupu s cílem zvýšit legitimitu a účinnost 
Parlamentu posílením evropského 
demokratického rozměru v souladu se 
zásadami obsaženými ve Smlouvách; je 
přesvědčen, že takováto reforma může 
podpořit chuť evropských občanů účastnit 
se evropských voleb v členském státě, ve 
kterém mají bydliště, ale jehož nejsou 
státními příslušníky;
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bydliště, ale jehož nejsou státními 
příslušníky;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 
postupu s cílem zvýšit legitimitu 
a účinnost Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru 
a zajištěním přiměřenějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
zásadami obsaženými ve Smlouvách; je 
přesvědčen, že takováto reforma může 
podpořit chuť evropských občanů účastnit 
se evropských voleb v členském státě, ve 
kterém mají bydliště, ale jehož nejsou 
státními příslušníky;

10. domnívá se proto, že reforma 
volebního postupu musí být evropská, 
autonomní a celistvá a že její provedení 
bude v budoucnu nutné pro zvýšení 
legitimity a účinnosti Parlamentu 
posílením evropského demokratického 
rozměru a zajištěním přiměřenějšího 
rozdělení mandátů mezi jednotlivé státy 
v souladu se zásadami obsaženými ve 
Smlouvách; je přesvědčen, že takováto 
reforma může podpořit chuť evropských 
občanů účastnit se evropských voleb 
v členském státě, ve kterém mají bydliště, 
ale jehož nejsou státními příslušníky; proto 
považuje za nutné, aby se vynaložilo větší 
úsilí, pokud jde o šíření informací o 
evropských volbách a o propagaci těchto 
voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 



AM\1001332CS.doc 21/162 PE516.857v01-00

CS

postupu s cílem zvýšit legitimitu a účinnost 
Parlamentu posílením evropského 
demokratického rozměru a zajištěním 
přiměřenějšího rozdělení mandátů mezi 
jednotlivé státy v souladu se zásadami 
obsaženými ve Smlouvách; je přesvědčen, 
že takováto reforma může podpořit chuť 
evropských občanů účastnit se evropských 
voleb v členském státě, ve kterém mají 
bydliště, ale jehož nejsou státními 
příslušníky;

postupu s cílem zvýšit legitimitu a účinnost 
Parlamentu posílením evropského 
demokratického rozměru v souladu se 
zásadami obsaženými ve Smlouvách; je 
přesvědčen, že takováto reforma může 
podpořit chuť evropských občanů účastnit 
se evropských voleb v členském státě, ve 
kterém mají bydliště, ale jehož nejsou 
státními příslušníky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 
postupu s cílem zvýšit legitimitu a účinnost 
Parlamentu posílením evropského 
demokratického rozměru a zajištěním 
přiměřenějšího rozdělení mandátů mezi 
jednotlivé státy v souladu se zásadami 
obsaženými ve Smlouvách; je přesvědčen, 
že takováto reforma může podpořit chuť 
evropských občanů účastnit se evropských 
voleb v členském státě, ve kterém mají 
bydliště, ale jehož nejsou státními 
příslušníky;

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 
postupu s cílem zvýšit legitimitu a účinnost 
Parlamentu posílením evropského 
demokratického rozměru a zajištěním 
přiměřenějšího rozdělení mandátů mezi 
jednotlivé státy na základě jasné a 
srozumitelné matematické definice 
sestupné proporcionality, v souladu se 
zásadami obsaženými ve Smlouvách, a 
zavedením nadnárodních kandidátních 
listin; je přesvědčen, že takováto reforma 
může podpořit chuť evropských občanů 
účastnit se evropských voleb v členském 
státě, ve kterém mají bydliště, ale jehož 
nejsou státními příslušníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že v budoucnu bude 
nutné přistoupit k reformě volebního 
postupu s cílem zvýšit legitimitu a účinnost 
Parlamentu posílením evropského 
demokratického rozměru a zajištěním 
přiměřenějšího rozdělení mandátů mezi 
jednotlivé státy v souladu se zásadami 
obsaženými ve Smlouvách; je přesvědčen, 
že takováto reforma může podpořit chuť 
evropských občanů účastnit se evropských 
voleb v členském státě, ve kterém mají 
bydliště, ale jehož nejsou státními 
příslušníky;

10. domnívá se proto, že má-li se zajistit 
lepší zastoupení malých stran a malých 
členských států, bude v budoucnu nutné 
přistoupit k reformě volebního postupu 
s cílem zvýšit legitimitu a účinnost 
Parlamentu posílením evropského 
demokratického rozměru a zajištěním 
přiměřenějšího rozdělení mandátů mezi 
jednotlivé státy v souladu se zásadami 
obsaženými ve Smlouvách; je přesvědčen, 
že takováto reforma může podpořit chuť 
evropských občanů účastnit se evropských 
voleb v členském státě, ve kterém mají 
bydliště, ale jehož nejsou státními 
příslušníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých členských státech stanovuje 
volební zákon pro Evropské volby jedinou, 
uzavřenou národní listinu; upozorňuje na 
to, že mezi občany a jimi zvolenými 
zástupci tak chybí vazby, což přispívá k 
politicky nepříznivým postojům vůči EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá členské státy, jejichž počet 
obyvatelstva přesahuje 20 milionů, aby 
zajistily, že jejich volební zákon bude v 
zájmu minimalizace zkreslení volebních 
výsledků umožňovat hlasování podle 
regionálních volebních okrsků;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá nicméně přijetí směrnice Rady 
2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, 
kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 
6. prosince 1993, pokud jde o některá 
podrobná pravidla pro výkon práva být 
volen ve volbách do Evropského 
parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě 
a nejsou jeho státními příslušníky7, kterou 
se zmírňují požadavky pro občany Unie 
mající bydliště v členském státě, jehož 
nejsou státními příslušníky, pro případ 
jejich kandidatury ve volbách do 
Evropského parlamentu;

vypouští se

__________________
7 Úř. věst. L 26, 26.1.2013, s. 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Enrique Guerrero Salom
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá nicméně přijetí směrnice Rady 
2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, 
kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 
6. prosince 1993, pokud jde o některá 
podrobná pravidla pro výkon práva být 
volen ve volbách do Evropského 
parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě 
a nejsou jeho státními příslušníky7, kterou 
se zmírňují požadavky pro občany Unie 
mající bydliště v členském státě, jehož 
nejsou státními příslušníky, pro případ 
jejich kandidatury ve volbách do 
Evropského parlamentu;

11. vítá nicméně přijetí směrnice Rady 
2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, 
kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 
6. prosince 1993, pokud jde o některá 
podrobná pravidla pro výkon práva být 
volen ve volbách do Evropského 
parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě 
a nejsou jeho státními příslušníky7, kterou 
se zmírňují požadavky pro občany Unie 
mající bydliště v členském státě, jehož 
nejsou státními příslušníky, pro případ 
jejich kandidatury ve volbách do 
Evropského parlamentu; naléhavě vyzývá k 
tomu, aby při volbách do Evropského 
parlamentu byly odstraněny odstranění 
byrokratické překážky, které stále brání v 
účasti těm občanům EU, kteří mají 
bydliště v členském státě, jehož nejsou 
státními příslušníky, a vyzývá  členské 
státy, aby spolu při nápravě této situace, 
jež je v naprostém rozporu s 
demokratickými standardy EU, vzájemně 
spolupracovaly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá nicméně přijetí směrnice Rady 
2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, 
kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 
6. prosince 1993, pokud jde o některá 

11. vítá nicméně přijetí směrnice Rady 
2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, 
kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 
6. prosince 1993, pokud jde o některá 
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podrobná pravidla pro výkon práva být 
volen ve volbách do Evropského 
parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě 
a nejsou jeho státními příslušníky7, kterou 
se zmírňují požadavky pro občany Unie 
mající bydliště v členském státě, jehož 
nejsou státními příslušníky, pro případ 
jejich kandidatury ve volbách do 
Evropského parlamentu;

podrobná pravidla pro výkon práva být 
volen ve volbách do Evropského 
parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě 
a nejsou jeho státními příslušníky7, kterou 
se zmírňují požadavky pro občany Unie 
mající bydliště v členském státě, jehož 
nejsou státními příslušníky, pro případ 
jejich kandidatury ve volbách do 
Evropského parlamentu; opakuje, že má-li 
se zaručit, že každý evropský občan bude 
mít právo volit bez ohledu na to, kde se 
nachází jeho aktuální bydliště, je třeba 
učinit další opatření; 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzdvihuje skutečnost, že jediný 
způsob, jak přiblížit EU jejím občanům, je 
provést reformu Smluv, kterou se posílí 
její demokratická a instituční struktura na 
základě federalistického uspořádání a 
zvýší účast občanů na rozhodovacích 
procesech;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato iniciativa by se 13. domnívá se, že tato forma účasti 
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mohla stát významným nástrojem 
umožňujícím definovat témata, kterými se 
má Evropská unie zabývat;

občanů na politickém rozhodování by se 
mohla stát významným nástrojem 
umožňujícím definovat témata, kterými se 
má Evropská unie zabývat;

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato iniciativa by se 
mohla stát významným nástrojem 
umožňujícím definovat témata, kterými se 
má Evropská unie zabývat;

13. domnívá se, že tato iniciativa by se 
mohla stát významným nástrojem 
umožňujícím definovat témata, kterými se 
má Evropská unie zabývat, a že zvyšuje 
legitimitu provádění politik na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato iniciativa by se 
mohla stát významným nástrojem 
umožňujícím definovat témata, kterými se 
má Evropská unie zabývat;

13. domnívá se, že tato iniciativa by se 
mohla stát významným nástrojem 
umožňujícím definovat témata, kterými se 
má Evropská unie zabývat; vyzývá 
Evropskou komisi, aby k iniciativám 
evropských občanů zaujala otevřený a 
inkluzivní přístup, a zajistila tak, že 
budou-li splněna příslušná kritéria, budou 
moci tyto iniciativy vyústit až do podoby 
legislativních návrhů, čímž se osoby žijící 
v EU skutečně zapojí do rozhodovacího 
procesu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje nicméně politování nad 
technickými problémy, se kterými se 
organizátoři během provádění iniciativy 
setkali, a vyzývá Komisi, aby nalezla 
řešení těchto problémů;

14. vyjadřuje nicméně politování nad 
technickými problémy, se kterými se 
organizátoři během provádění iniciativy 
setkali, zejména nad problémy spojenými s 
otevřeným softwarem pro sběr podpisů 
on-line, a nad tím, že podle odhadů se 11 
milionům občanů EU žijících mimo svou 
vlast upírá ze strany členských států právo 
podporovat evropské občanské iniciativy;
vyzývá Komisi, aby nalezla řešení těchto 
problémů, a členské státy vybízí k tomu, 
aby zajistily validaci všech podpisů 
občanů EU s cílem snížit na rozumnou 
míru množství osobních údajů, které 
občané musí poskytnout, pokud chtějí 
některou iniciativu svým podpisem 
podpořit;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje nicméně politování nad 
technickými problémy, se kterými se 
organizátoři během provádění iniciativy 
setkali, a vyzývá Komisi, aby nalezla 
řešení těchto problémů;

14. vyzývá Komisi, aby úžeji 
spolupracovala s členskými státy s cílem 
zvýšit efektivitu evropské občanské 
iniciativy a zajistit, aby byl tento nástroj 
dostupný všem; vyzývá Komisi, aby 
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vypracovala o evropské občanské 
iniciativě první hodnotící zprávu; 
vyjadřuje nicméně politování nad 
technickými problémy, se kterými se 
organizátoři během provádění iniciativy 
setkali, a vyzývá Komisi, aby bez 
zbytečného odkladu nalezla řešení těchto 
problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. (nový odstavec)
zdůrazňuje, že účinnému uplatňování 
občanské iniciativy brání nejen technické 
problémy, ale z důvodu nedostatečných 
rozpočtových prostředků také problémy 
finanční;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marco Scurria

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že provádění 
Stockholmského programu obecně 
nenaplňuje své ambice prosazovat 
občanská práva;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 49
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že provádění
Stockholmského programu obecně
nenaplňuje své ambice prosazovat 
občanská práva;

15. poukazuje na to, že byla učiněna řada 
kroků na ochranu základních práv, 
zejména pokud jde o práva dětí a 
zranitelných skupin, včetně obětí zločinu 
a terorismu; domnívá se však, že mají-li se 
naplnit ambice Stockholmského programu, 
které jsou implicitně obsaženy v jeho 
cílech týkajících se prosazování 
občanských práv, je obecně nutno
pokračovat v jeho provádění;

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že provádění 
Stockholmského programu obecně 
nenaplňuje své ambice prosazovat 
občanská práva;

15. domnívá se, že provádění 
Stockholmského programu obecně 
nenaplňuje své ambice prosazovat 
občanská práva ani práva ostatních osob, 
za něž má Unie odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že provádění 
Stockholmského programu obecně 
nenaplňuje své ambice prosazovat 
občanská práva;

15. domnívá se, že Stockholmský program 
byl obecně velmi ambiciózní, nicméně 
jeho provedení ještě není dokončeno a 
mělo by se v zájmu podpory spravedlnosti, 
bezpečnosti a občanských svobod urychlit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. důrazně vyzývá Evropskou unii, aby 
v zájmu srozumitelnosti a ochrany 
evropského práva a v zájmu důvěry v něj 
přijímala méně zákonů, které ovšem 
budou kvalitnější; 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak 
postrádá nástroje pro členské státy; 
oznamuje svůj záměr zřídit ve Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci Kodaňskou komisi;

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 54
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi;

16. vyzývá k tomu, aby se na všech 
úrovních hledala opatření, kterými by se 
reagovalo na tzv. kodaňské dilema, tj. 
situaci, kdy EU stanoví vysoké standardy, 
které musí kandidátské země splňovat, 
avšak postrádá nástroje pro členské státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Tadeusz Zwiefka

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi;

16. vyzývá k tomu, aby se v budoucnosti 
věnovala pozornost řešení tzv. 
kodaňského dilematu, tj. situace, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Renate Weber
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi;

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; vyzývá Komisi, 
aby přijala rozhodnutí, kterým se zřídí 
nový mechanismus pro provádění článku 
2 SEU o evropských základních 
hodnotách, a to i s ohledem na 
uplatňování článku 7 SEU v Evropské 
unii; vyzývá orgány EU, aby připravily 
rovněž pozměňovací návrhy ke Smlouvě, 
kterými by se ještě více posílila ochrana a 
podpora základních práv v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Hubert Pirker

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak 
postrádá nástroje pro členské státy; 
oznamuje svůj záměr zřídit ve Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci Kodaňskou komisi;

16. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Marco Scurria
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi;

16. vyzývá k opatřením řešícím tzv. 
kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 59
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi;

16. vyzývá k tomu, aby se v budoucnosti 
věnovala pečlivá pozornost řešení tzv.
kodaňského dilematu, tj. situace, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi;

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby stav dodržování základních 
práv monitorovala a pro účely podávání 
zpráv zaznamenávala jednotlivě, v každém 
členském státě EU zvlášť; vyzývá Komisi, 
aby srovnávací přehled EU o soudnictví, 
který je její iniciativou, rozšířila a 
monitorovala v jeho rámci nejen stav 
soudnictví, ale i stav právního státu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi;

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Kodaňskou komisi; je přesvědčen, že 
stávající situace maří dosažení politických 
cílů v souvislosti s procesem přistoupení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; oznamuje svůj 
záměr zřídit ve Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Kodaňskou komisi;

16. naléhavě vyzývá k opatřením řešícím 
tzv. kodaňské dilema, tj. situaci, kdy EU 
stanoví vysoké standardy, které musí 
kandidátské země splňovat, avšak postrádá 
nástroje pro členské státy; vyzývá k co 
nejrychlejšímu zřízení Kodaňské komise
ve Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci, a to v souladu 
se svým usnesením o stavu dodržování 
základních práv: normy a postupy v 
Maďarsku;

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že stávající situace, která 
umožňuje nebo povoluje členským státům 
porušovat bez politických důsledků 
evropské hodnoty a podmínky přistoupení, 
jako je např. nezávislost soudnictví nebo 
občanská rovnost, je nepřijatelná a je 
třeba ji změnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Rui Tavares
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. opakuje požadavky vyjádřené již ve 
svém usnesení ze dne 12. prosince 2012 o 
stavu dodržování základních práv v 
Evropské unii (2010–2011), konkrétně 
požadavek na zřízení nového mechanismu 
zajišťujícího dodržování společných 
hodnot zakotvených v článku 2 SEU ze 
strany všech členských států a kontinuitu 
kodaňských kritérií; uvádí, že tento 
mechanismus by mohl mít podobu 
„Kodaňské komise“ nebo skupiny 
na vysoké úrovni – „skupiny moudrých“ 
nebo vyhodnocení článku 70 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a zakládat 
se na reformě a posílení mandátu 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva a na prohloubeném dialogu 
o nezbytných opatřeních, který by 
probíhal mezi Radou, Komisí, 
Parlamentem a členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. opakuje, že v rámci vytváření tohoto 
mechanismu by mohl být přehodnocen 
mandát Agentury Evropské unie pro 
základní práva, který by měl být doplněn 
o průběžné sledování dodržování článku 2 
SEU ze strany členských států; 
doporučuje, aby tato „Kodaňská skupina 
na vysoké úrovni“ nebo jakýkoli podobný 
mechanismus vycházely ze stávajících 
mechanismů a struktur a aby s nimi 
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spolupracovaly; připomíná úlohu 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva, která by mohla sjednotit velmi 
cennou činnost nejrůznějších stávajících 
monitorovacích orgánů Rady Evropy 
a vlastní údaje a analýzy s cílem 
pravidelně provádět nezávislé 
komparativní posouzení toho, jak členské 
státy EU článek 2 SEU dodržují;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. opakuje svůj požadavek, aby Komise 
– ihned po zjištění rizika porušení článku 
2 SEU – vytvořila „program pro případ 
ohrožení článku 2 SEU“, 
tj. mechanismus, jehož prostřednictvím by 
se dohlíželo na dodržování hodnot Unie 
a který by Komise uplatňovala s nejvyšší 
prioritou a naléhavostí, koordinovala na 
nejvyšší politické úrovni a plně 
zohledňovala v různých odvětvových 
politikách EU, dokud by nebyl plný soulad 
s článkem 2 SEU znovu nastolen a hrozba 
porušování tohoto článku nebyla zcela 
eliminována, jak je uvedeno mj. v dopise 
ministrů zahraničních věcí čtyř členských 
států, který předsedu Komise upozornil 
na nutnost vypracovat nový a účinnější 
způsob zaručení základních hodnot 
s cílem klást větší důraz na podporu 
kultury dodržování zásad právního státu a 
který byl zohledněn v závěrech Rady 
týkajících se základních práv a právního 
státu a zprávy o uplatňování Listiny 
základních práv Evropské unie v roce 
2012, již Komise předložila ve dnech 6. 
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a 7. června 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Luigi Berlinguer

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že silné politické vedení je nezbytné 
k ochraně výsledků dosažených při 
budování demokracie;

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že silné politické vedení a další posílení 
koncepce evropského občanství jsou 
nezbytné k ochraně výsledků dosažených 
při budování demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že silné politické vedení je nezbytné 
k ochraně výsledků dosažených při 
budování demokracie;

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že silné politické vedení je nezbytné 
k ochraně výsledků dosažených při 
budování demokracie a k boji proti 
rostoucímu populismu v Evropě;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Renate Weber
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že silné politické vedení je nezbytné 
k ochraně výsledků dosažených při 
budování demokracie;

17. varuje před tím, že hospodářská krize
postihující Evropu i další státy je v 
některých členských státech EU 
doprovázena krizí demokracie, a je 
přesvědčen, že mají-li se ochránit výsledky 
dosažené při budování demokracie, 
právního státu, prosazování základních 
práv, rovnosti a ochrany menšin, musí na 
národní a evropské úrovni existovat silné 
politické vedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že silné politické vedení je nezbytné 
k ochraně výsledků dosažených při 
budování demokracie;

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že silné politické vedení je nezbytné 
k ochraně výsledků dosažených při 
budování demokracie; je znepokojen 
přístupem některých členských států, 
které otevřeně vyjádřily nesouhlas s 
mobilitou pracovníků EU a snaží se práva
pracovníků z některých nových členských 
států oslabit;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že silné politické vedení je nezbytné
k ochraně výsledků dosažených při 
budování demokracie;

17. obává se, že hospodářská krize se může 
vyvinout v krizi demokracie, a domnívá se, 
že k ochraně výsledků dosažených při 
budování demokracie a k dohledu nad tím, 
zda nedochází k jejímu ovlivňování a 
případnému znehodnocení, je naprosto 
nezbytné silné politické vedení a pevná 
institucionální struktura; vybízí 
Evropskou komisi, aby se plně ujala své 
aktivní úlohy důrazné obhájkyně lidských 
práv, o níž se hovoří ve Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. obává se, že hospodářská krize se 
může vyvinout v krizi demokracie, 
a domnívá se, že silné politické vedení je 
nezbytné k ochraně výsledků dosažených 
při budování demokracie;

17. zastává názor, že v době hospodářské 
krize je nutno obzvláště dbát na ochranu 
demokracie a prevenci nesnášenlivosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. obává se, že hospodářská krize se 
může vyvinout v krizi demokracie, 
a domnívá se, že silné politické vedení je 

17. je přesvědčen, že probíhající krize není 
jen krizí hospodářskou, ale i krizí sociální 
a environmentální a krizí demokracie; 



AM\1001332CS.doc 41/162 PE516.857v01-00

CS

nezbytné k ochraně výsledků dosažených 
při budování demokracie;

vyjadřuje politování nad tím, že v 
důsledku této krize a úsporných opatření 
přijatých v reakci na finanční problémy 
vzrostlo množství osob žijících pod hranicí 
chudoby a že tato krize a úsporná opatření 
byly použity jako politický nástroj k 
porušování práv jedince a skupin; 
domnívá se, že k ochraně výsledků 
dosažených při budování demokracie a k 
ochraně základních práv je nezbytné silné 
politické vedení; odsuzuje ty, kteří 
využívají krize jako prostředku k 
prohlubování strachu občanů z 
neznámého a k šíření rasismu a 
xenofobie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. upozorňuje na význam nadcházející 
zprávy Komise o provádění rámcového 
rozhodnutí 2008/913/SVV o boji proti 
některým formám a projevům rasismu a 
xenofobie prostřednictvím trestního 
práva, která má být předložena do 28. 
listopadu 2013; vybízí k intenzivnějšímu 
úsilí v boji proti beztrestnosti a při 
nápravě nedostatků v právní předpisech a 
postupech členských států, jelikož v 
některých z nich stále neexistuje žádné 
legislativní opatření, kterým by se 
omezoval vliv politických stran s 
rasistickými a nenávistnými postoji, jež 
mj. popírají holocaust, a na jehož základě 
by bylo možno tyto strany i zakázat; 
vyzývá Komisi, aby se intenzivněji 
zasazovala o odsouzení nenávistných 
projevů veřejných a politických osobností 
a aby už v roce 2014 učinila kroky k 
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zahájení řízení o nesplnění povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že je mimořádně důležité 
přijmout a účinně uplatňovat právní 
předpisy týkající se boje proti trestným 
činům páchaným z nenávisti a proti těm, 
kdo tyto trestné činy propagují, podporují 
a páchají;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. domnívá se, že je nutné se více 
zabývat konkrétní situací ohrožených 
skupin, jak je uvedeno v bodě 2.3.3. 
Stockholmského programu, aby na ni bylo 
možné reagovat a zintenzivnit boj proti 
rasismu, xenofobii, antisemitismu, 
islamofobii, afrofobii, protiromským 
náladám a homofobii v Evropské unii; 

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Timothy Kirkhope
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že přistoupení Unie 
k Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod (EÚLP) 
stanovené v čl. 6 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii ještě více posílí ochranu 
základních práv v rámci Unie, která je 
zajištěna Listinou základních práv 
a judikaturou Evropského soudního 
dvora;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že přistoupení Unie 
k Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod (EÚLP) 
stanovené v čl. 6 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii ještě více posílí ochranu 
základních práv v rámci Unie, která je 
zajištěna Listinou základních práv 
a judikaturou Evropského soudního dvora;

18. zdůrazňuje, že přistoupení Unie 
k Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod (EÚLP) 
stanovené v čl. 6 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii ještě více posílí ochranu 
základních práv v rámci Unie, která je 
zajištěna Listinou základních práv 
a judikaturou Evropského soudního dvora; 
s politováním však konstatuje, že 
při dokončení přistoupení EU k této 
úmluvě dochází k prodlevám;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na význam připravované 
zprávy Komise o provedení rámcové 
směrnice 2008/913/SVV o boji proti 
některým formám a projevům rasismu 
a xenofobie prostřednictvím trestního 
práva (která má být vypracována 
do 28. listopadu 2013) v právních 
předpisech členských států; podporuje 
zintenzivnění úsilí v boji proti 
beztrestnosti a nejednotnosti nápravných 
opatření v právních předpisech 
a postupech členských států, jelikož 
v některých členských státech stále 
neexistují ustanovení, podle nichž by bylo 
možné zavést omezení činnosti politických 
stran hlásajících rasismus a nenávist, mj. 
popírání holocaustu, včetně jejich zákazu; 
vyzývá Komisi, aby co nejpřísněji 
odsoudila nenávistné verbální projevy 
a popírání holocaustu ze strany veřejných 
a politických činitelů a zahájila postup 
pro nedodržování předpisů již v roce 
2014; 

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Rui Tavares, Jean Lambert

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. domnívá se, že pro účinnou ochranu 
a prosazování lidských práv v rámci 
vnitřní i vnější politiky EU a pro zajištění 
legitimní a účinné politiky v oblasti 
bezpečnosti, která by byla založena 
na právním státu, má zásadní význam 
řádný postup přijetí odpovědnosti; vyzývá 
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Komisi, aby navrhla mechanismus 
odpovědnosti zaměřený na zvýšení 
schopnosti EU a členských států bránit 
na úrovni EU případům porušování 
lidských práv, především případům, které 
byly spáchány v kontextu programu CIA, 
a vyšetřovat a napravovat je;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že přistoupení k Úmluvě 
zajistí občanům v jejich vztazích s Unií 
obdobnou ochranu, jako je ta, které již 
požívají vůči všem členským státům; 
připomíná, že tato otázka je tím 
aktuálnější, že členské státy svěřily Unii 
značné pravomoci, zejména v oblasti 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že přistoupení k Úmluvě 
zajistí občanům v jejich vztazích s Unií 
obdobnou ochranu, jako je ta, které již 
požívají vůči všem členským státům; 
připomíná, že tato otázka je tím 
aktuálnější, že členské státy svěřily Unii 
značné pravomoci, zejména v oblasti 

19. konstatuje, že přistoupení k Úmluvě 
zajistí občanům a ostatním osobám, vůči 
nimž nese Unie určitou odpovědnost, 
v jejich vztazích s Unií obdobnou ochranu, 
jako je ta, které již požívají vůči všem 
členským státům; připomíná, že tato otázka 
je tím aktuálnější, že členské státy svěřily 
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prostoru svobody, bezpečnosti a práva; Unii značné pravomoci, zejména v oblasti 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že je nutné se více 
zabývat konkrétní situací ohrožených 
skupin, jak je uvedeno v bodě 2.3.3. 
Stockholmského programu, aby na ni bylo 
možné reagovat a zintenzivnit boj proti 
rasismu, xenofobii, antisemitismu, 
islamofobii, afrofobii, protiromským 
náladám a homofobii v Evropské unii; 

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá, že přistoupení k Úmluvě bude 
představovat významný prvek dodatečné 
ochrany, zejména v rámci prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá, že přistoupení k Úmluvě bude 
představovat významný prvek dodatečné 
ochrany, zejména v rámci prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva;

20. vítá, že přistoupení k Úmluvě bude 
pro občany a ostatní osoby, vůči nimž nese 
Unie určitou odpovědnost, představovat 
významný prvek dodatečné ochrany, 
zejména v rámci prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva; poukazuje 
na zbytečně dlouhou lhůtu k ukončení 
jednání o přistoupení k úmluvě 
a s politováním konstatuje, že EU 
ve skutečnosti k této úmluvě stále ještě 
nepřistoupila; připomíná, že přistoupení 
EU k úmluvě závisí nejen na ratifikaci ze 
strany členských států EU, ale také ze 
strany všech států, které jsou členy 
úmluvy;  vyzývá všechny příslušné strany, 
aby v ratifikaci co nejdříve pokračovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. důrazně odsuzuje obstrukce 
a prodlevu, které zažívá EU v rámci 
jednání o přistoupení k Evropské listině 
lidských práv, a vyzývá orgány EU 
a členské státy, aby urychlily postup 
přistoupení EU k této listině a aby 
v budoucnu odmítly jakékoli další pokusy 
o podkopání její úlohy, kompetencí 
a pravomocí ve vztahu k lidským právům 
a základním svobodám občanů a obyvatel 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že jeden z hlavních pilířů 
svobody, bezpečnosti a práva spočívá 
v 2. článku Všeobecné deklarace lidských 
práv OSN, v němž je na prvním místě 
ve výčtu možných důvodů diskriminace 
uvedena rasa;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. s politováním však konstatuje, 
že v EU se jednotlivcům mimo pracoviště 
stále nedostává ochrany proti 
diskriminaci na základě náboženství nebo 
víry, věku, zdravotního postižení nebo 
sexuální orientace; připomíná, že k přijetí 
návrhu směrnice, kterou se uplatňuje 
zásada rovného zacházení s osobami 
bez ohledu na náboženství nebo víru, 
zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci, vyzval Radu za poslední čtyři 
roky celkem jedenáctkrát, Rada však 
na tyto výzvy nereagovala; vyjadřuje 
politování nad nedostatkem politické vůle 
členských států, netransparentností 
průběhu jednání v Radě a zneužíváním 
zásady jednomyslnosti členskými státy, 
které se stavějí proti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. s politováním konstatuje, že politika 
zaměřená na integraci osob se zdravotním 
postižením a na to, nakolik se přihlíží 
k jejich právům, vykazuje nedostatky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. podotýká, že Stockholmský program 
právem poukazuje na boj s xenofobií, když 
vyzval Komisi, aby předložila zprávu 
o jejich formách a projevech, 
a že programy financování by se měly 
s ohledem na oblasti, které jsou náchylné 
k diskriminačním tendencím, zaměřovat 
nejen na intervenci, ale také na prevenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)



PE516.857v01-00 50/162 AM\1001332CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. lituje, že nebylo dosaženo většího 
pokroku, pokud jde o strategie členských 
států v oblasti integrace Romů, a že v celé 
EU i nadále dochází k projevům rasismu 
a diskriminace vůči Romům, včetně 
segregace romských dětí v oblasti 
vzdělávání; vyzývá členské státy, aby 
vystupňovaly své úsilí o posílení 
základních práv a sociálního začlenění 
Romů; vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby finančně podporovaly romské 
organizace a zapojily je do veškerých 
oblastí politiky, které se jich týkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. vítá sdělení Komise COM 2013(454) 
nazvané „Další kroky v provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů“ 
a jeho doporučení; s politováním však 
konstatuje, že členské státy nevyužily své 
strategie pro integraci Romů 
k vypracování a provádění aktivnější 
romské politiky; s politováním konstatuje, 
že Komise navrhla dlouhou dobu 
24 měsíců, v průběhu níž by členské státy 
měly uplatnit uvedená doporučení, 
a poukazuje na nedostatek angažovanosti 
ze strany Evropského parlamentu 
vzhledem k jeho úloze, kterou dosud hrál 
při kritice porušování základních práv 
Romů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 20 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20d. vyzývá Evropskou komisi, aby 
navrhla koncepci boje proti násilí 
na ženách, jak bylo vyhlášeno ve sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů dne 20. dubna 
2010 nazvaném „Poskytování prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva evropským 
občanům – akční plán provádění 
Stockholmského programu“ (COM(2010) 
171 final);

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 20 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20e. připomíná, že rychlý vývoj v digitální 
oblasti (včetně většího využívání internetu, 
aplikací a sociálních médií) vyžaduje, aby 
byla zajištěna co nejvyšší míra ochrany 
osobních údajů a soukromí; odsuzuje 
ratifikaci dohod o přenosu a výměně 
osobních údajů se třetími zeměmi 
ze strany EU, včetně Programu sledování 
financování terorismu (TFTP) a dohod 
týkajících se jmenné evidence cestujících 
(PNR) uzavřených se Spojenými státy, 
které neodpovídají normám v oblasti 
ochrany údajů a soukromí stanoveným 
Evropskou unií a Radou Evropy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 95
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 20 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20f. odsuzuje špionážní praktiky 
na internetu a v oblasti telekomunikací, 
jak odhalil případ programu Prism 
agentury NSA, i neschopnost EU prosadit 
své normy ochrany, pokud jde o její 
občany nebo o občany třetích zemí či 
o informántory na jejím území; odsuzuje 
nedostatečnou reakci EU na skandál, 
který představuje toto špehování 
Evropanů ze strany NSA;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. považuje za nepřípustné pokračující 
blokování přezkumu nařízení o přístupu 
k dokumentům;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 21



AM\1001332CS.doc 53/162 PE516.857v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. považuje za nepřípustné pokračující 
blokování přezkumu nařízení o přístupu 
k dokumentům;

21. považuje za nepřípustné pokračující 
blokování přezkumu nařízení o přístupu 
k dokumentům a vyzývá Komisi a Radu, 
aby zajistily uzákonění, dodržování, rozvoj 
a prosazování práva na přístup 
k dokumentům a informacím zakotvené 
v Listině základních práv EU 
a ve Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. považuje za nepřípustné pokračující 
blokování přezkumu nařízení o přístupu 
k dokumentům;

21. považuje za nepřípustné pokračující 
blokování přezkumu nařízení o přístupu 
k dokumentům a naléhavě vyzývá 
k okamžitému zahájení jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Carmen Romero López

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. podotýká, že směrnice a nařízení 
o evropském ochranném příkazu jsou 
krokem kupředu v boji proti násilí 
založenému na pohlaví, poukazuje však 
také na to, že neexistují srovnatelné 
charakteristiky, které by ilustrovaly 
situace, jimž čelí oběti tohoto násilí nebo 
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oběti obchodování s lidmi v členských 
státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 100
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že Stockholmský program 
má za cíl usnadnit volný pohyb evropských 
občanů ochranou a dodržováním všech 
práv vyplývajících z evropského prostoru 
práva a že hlavním nástrojem k dosažení 
tohoto cíle je soudní spolupráce;

22. konstatuje, že Stockholmský program 
má za cíl usnadnit volný pohyb evropských 
občanů a obecněji osob, které žijí v EU, 
na základě ochrany a dodržování všech 
práv vyplývajících z evropského prostoru 
práva a že hlavním nástrojem k dosažení 
tohoto cíle je soudní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že Stockholmský program 
má za cíl usnadnit volný pohyb evropských 
občanů ochranou a dodržováním všech 
práv vyplývajících z evropského prostoru 
práva a že hlavním nástrojem k dosažení 
tohoto cíle je soudní spolupráce;

22. konstatuje, že Stockholmský program 
má za cíl usnadnit volný pohyb evropských 
občanů a dále zvýšit bezpečnost v Unii, 
a tím chránit životy a bezpečnost občanů 
Unie a bojovat proti organizovanému 
zločinu, terorismu a dalším hrozbám, 
na základě ochrany a dodržování všech 
práv vyplývajících z evropského prostoru 
práva a že jedním z nástrojů k dosažení 
tohoto cíle je soudní spolupráce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že je naprosto nezbytné, 
aby byla reforma právního rámce EU 
v oblasti ochrany údajů dokončena 
co nejdříve, aby bylo zajištěno dodržování 
veškerých základních práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Tadeusz Zwiefka

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. uznává, že iniciativy v oblasti 
vzájemného uznávání právních situací, 
rozhodnutí a dokumentů hrají v tomto 
ohledu zásadní úlohu, jelikož vzájemné 
uznávání zajistí, že právní systémy 
členských států zůstanou beze změny, 
avšak sníží se obtíže, které jednotlivým 
občanům způsobují odlišnosti právních 
předpisů;

23. uznává, že iniciativy v oblasti 
vzájemného uznávání právních situací, 
rozhodnutí a dokumentů hrají v tomto 
ohledu zásadní úlohu, jelikož vzájemné 
uznávání zajistí, že právní systémy 
členských států zůstanou beze změny, 
avšak dojde k omezení dodatečné finanční 
zátěže a právních překážek a zároveň 
ke zvýšení důvěry občanů a podniků 
za současného využívání práva 
na svobodu pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Renate Weber
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. uznává, že iniciativy v oblasti 
vzájemného uznávání právních situací, 
rozhodnutí a dokumentů hrají v tomto 
ohledu zásadní úlohu, jelikož vzájemné 
uznávání zajistí, že právní systémy 
členských států zůstanou beze změny, 
avšak sníží se obtíže, které jednotlivým 
občanům způsobují odlišnosti právních 
předpisů;

23. zdůrazňuje, že iniciativy v oblasti 
vzájemného uznávání právních situací, 
rozhodnutí a dokumentů a jejich platnosti 
a účinnosti hrají v tomto ohledu zásadní 
úlohu, protože zajišťují, že občané mohou 
uplatňovat svá práva v EU nehledě 
na hranice členských států, jelikož 
vzájemné uznávání zajistí, že přestože 
právní systémy členských států zůstanou 
beze změny, dojde ke značnému snížení 
zbytečných a neúnosných úředních 
a byrokratických obtíží, které způsobují 
rozdíly v právních předpisech jednotlivých 
členských států z hlediska občanů a jejich 
rodin v EU, zejména pokud uplatňují své 
základní právo na svobodu pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. uznává, že iniciativy v oblasti 
vzájemného uznávání právních situací, 
rozhodnutí a dokumentů hrají v tomto 
ohledu zásadní úlohu, jelikož vzájemné 
uznávání zajistí, že právní systémy 
členských států zůstanou beze změny, 
avšak sníží se obtíže, které jednotlivým 
občanům způsobují odlišnosti právních 
předpisů;

23. uznává, že iniciativy v oblasti 
vzájemného uznávání právních situací, 
rozhodnutí a dokumentů hrají v tomto 
ohledu zásadní úlohu, protože vedou 
k omezení obtíží, které rozdíly v právních 
předpisech způsobují jednotlivým 
občanům, a proto poukazuje na to, že 
iniciativy, jako je vzájemné uznávání, by 
měly být založeny na jasných společných 
minimálních normách, dodržování 
právního státu a základních práv, přičemž 
v konečném důsledku by nad rychlostí 
měla převážit důkladnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 106
Luigi Berlinguer

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná, že Stockholmský program 
obsahuje řadu iniciativ v oblasti 
občanského práva, včetně snadnějšího 
uznávání rozhodnutí, celounijní platnosti 
závětí, jednoduššího postupu při uznávání 
veřejných dokumentů, jednoduššího 
přeshraničního prosazování dluhů 
a unijních iniciativ v oblasti justičního 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Luigi Berlinguer

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. podotýká, že v této oblasti byly dosud 
přijaty pouze tři právní předpisy, totiž 
přepracované nařízení Brusel I, nařízení 
o dědických věcech a nařízení Řím III, 
z nichž v současné době platí pouze 
třetina, a že zatímco Komise předložila 
celou řadu návrhů požadovaných v rámci 
Stockholmského programu, zbývá 
předložit ještě několik důležitých návrhů, 
včetně návrhu na společné uznávání 
účinnosti dokumentů dokládajících 
občanský stav a 14. směrnice v oblasti 
práva společností;
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Pozměňovací návrh 108
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že posilování 
skutečně evropské právní kultury, která 
plně respektuje principy subsidiarity 
a soudní nezávislosti, vytváření společných 
norem a povědomí o jiných právních
systémech hraje zásadní úlohu při 
podporování vzájemného uznávání 
a důvěry; zdůrazňuje, že vzájemné 
uznávání a důvěra mohou skrze výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
vést k postupným změnám tradic 
vnitrostátního občanského práva;

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že posilování 
skutečně evropské právní kultury, která 
plně respektuje principy subsidiarity 
a soudní nezávislosti a rozdělení profesí 
(mezi soudci a vyšetřovacími soudci),
vytváření společných norem a vzájemná 
znalost právních systémů hraje zásadní 
úlohu při podporování vzájemného 
uznávání a důvěry; zdůrazňuje, že 
vzájemné uznávání a důvěra mohou skrze 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy vést k postupným změnám 
tradic vnitrostátního občanského práva;

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že posilování 
skutečně evropské právní kultury, která 
plně respektuje principy subsidiarity 
a soudní nezávislosti, vytváření 

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; zajištění, aby měly členské 
státy plně fungující, demokratický, 
nezávislý a účelný právní systém, který by 
účinně spolupracoval s jinými členskými 
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společných norem a povědomí o jiných 
právních systémech hraje zásadní úlohu 
při podporování vzájemného uznávání 
a důvěry; zdůrazňuje, že vzájemné 
uznávání a důvěra mohou skrze výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
vést k postupným změnám tradic 
vnitrostátního občanského práva;

státy a měl povědomí o jiných právních 
systémech a zároveň by plně dodržoval 
zásady subsidiarity a nezávislosti 
soudnictví, hraje velmi důležitou úlohu 
při prosazování vzájemného uznávání 
a důvěry;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že posilování 
skutečně evropské právní kultury, která 
plně respektuje principy subsidiarity
a soudní nezávislosti, vytváření společných 
norem a povědomí o jiných právních 
systémech hraje zásadní úlohu při 
podporování vzájemného uznávání 
a důvěry; zdůrazňuje, že vzájemné 
uznávání a důvěra mohou skrze výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
vést k postupným změnám tradic 
vnitrostátního občanského práva;

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že tuto důvěru lze 
vybudovat na základě posilování skutečně 
evropské právní kultury, která plně 
respektuje společné principy demokracie, 
právního státu, základních práv a soudní 
nezávislosti; zdůrazňuje, že posílení 
a monitorování těchto společných norem 
a povědomí o jiných právních systémech 
hraje zásadní úlohu při podporování 
vzájemného uznávání a důvěry; 
zdůrazňuje, že vzájemné uznávání, 
vzájemná znalost a výměna osvědčených 
postupů a větší důvěra mezi členskými 
státy může zaručit, aby bylo občanské 
právo na úrovni členských států 
uplatňováno způsobem, který by zaručoval 
občanská práva a byl jim ku prospěchu, 
místo aby vytvářel zbytečné 
a komplikované překážky, které by jim 
upíraly a omezovaly jejich práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že posilování 
skutečně evropské právní kultury, která 
plně respektuje principy subsidiarity 
a soudní nezávislosti, vytváření společných 
norem a povědomí o jiných právních 
systémech hraje zásadní úlohu při 
podporování vzájemného uznávání 
a důvěry; zdůrazňuje, že vzájemné 
uznávání a důvěra mohou skrze výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
vést k postupným změnám tradic 
vnitrostátního občanského práva;

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že posilování 
skutečně evropské právní kultury, která 
plně respektuje principy subsidiarity 
a soudní nezávislosti, vytváření společných 
norem a povědomí o jiných právních 
systémech, získané zejména na základě 
odborné přípravy, hraje zásadní úlohu při 
podporování vzájemného uznávání 
a důvěry; zdůrazňuje, že vzájemné 
uznávání a důvěra mohou skrze výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
vést k postupným změnám tradic 
vnitrostátního občanského práva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že posilování 
skutečně evropské právní kultury, která 
plně respektuje principy subsidiarity 
a soudní nezávislosti, vytváření společných 
norem a povědomí o jiných právních 
systémech hraje zásadní úlohu při 
podporování vzájemného uznávání 
a důvěry; zdůrazňuje, že vzájemné 

24. domnívá se, že vzájemné uznávání 
vyžaduje, aby občané a odborníci v právní 
oblasti vzájemně důvěřovali svým právním 
institucím; konstatuje, že posilování 
skutečně evropské právní kultury, která 
plně respektuje základní práva stanovená 
v Listině základních práv Evropské unie, 
principy subsidiarity a soudní nezávislosti, 
vytváření společných norem a povědomí 
o jiných právních systémech hraje zásadní 
úlohu při podporování vzájemného 
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uznávání a důvěra mohou skrze výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
vést k postupným změnám tradic 
vnitrostátního občanského práva;

uznávání a důvěry; zdůrazňuje, že 
vzájemné uznávání a důvěra mohou skrze 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy vést k postupným změnám 
tradic vnitrostátního občanského práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
pokračovala ve stávajících plánech 
na předložení komplexního přístupu 
ke vzájemnému uznávání účinnosti 
dokumentů dokládajících občanský stav, 
aby evropští občané a obyvatelé a jejich 
rodinní příslušníci mohli po celé Evropské 
unii uplatňovat stávající práva 
doprovázející občanský stav, jak je již 
právně uznávají některé evropské 
jurisdikce;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že je 
občanské právo jednotlivých členských 
států hluboce zakořeněno v historických 
etických hodnotách a tradicích, neměla by 
snaha o výměnu osvědčených postupů 
a o dosažení jisté míry sblížení mezi 
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členskými státy vést k zániku těchto 
dlouholetých tradic a měla by i nadále 
zachovat bezpočet těchto nejrůznějších 
právních tradic;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
pokračovala ve stávajících plánech 
na předložení komplexního přístupu 
ke vzájemnému uznávání účinnosti 
dokumentů dokládajících občanský stav, 
aby evropští občané a obyvatelé a jejich 
rodinní příslušníci mohli po celé Evropské 
unii uplatňovat stávající práva 
doprovázející občanský stav, jak je již 
právně uznávají některé evropské 
jurisdikce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. domnívá se, že výměně osvědčených 
postupů by mělo předcházet, příp. by po ní 
mělo následovat vytvoření expertní 
komise, která by dále vypracovala adresný 
plán nápravy, místo aby se odvolávala 
pouze na společné normy, které mohou, 
ale nemusejí být v dané zemi realistické;
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Pozměňovací návrh 117
Tadeusz Zwiefka

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že legislativní iniciativy 
v oblasti občanského práva byly dosud 
do značné míry soustředěny na hmotné 
právo, a to na úkor procesního práva; 
vyzývá, aby bylo v budoucnosti kladeno 
více důrazu na procesní právo;

25. konstatuje, že legislativní iniciativy 
v oblasti občanského práva byly dosud 
do značné míry soustředěny na hmotné 
právo; vyzývá, aby byl v budoucnosti 
kladen větší důraz na procesní právo;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Carmen Romero López

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. poukazuje také na to, že pokrok 
dosažený v oblasti trestního práva 
se zaměřil na procesní aspekty, a vyzývá 
ke zvážení zdravějšího rámce, podle něhož 
by se v právních předpisech EU stanovilo, 
co představuje závažný a co méně závažný 
trestný čin, jelikož se tato definice bude 
využívat v trestním řízení a v boji proti 
terorismu;

Or. es

Pozměňovací návrh 119
Sarah Ludford
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva
v trestním řízení, ale vyjadřuje politování 
nad tím, že klíčové návrhy o právní 
pomoci a zranitelných podezřelých jsou 
stále nedokončené a že míra odhodlání 
Rady se zdá být čím dál tím menší;

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro posílení procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení, včetně přijetí směrnice o právu 
na tlumočení a překlad, směrnice o právu 
na informace v trestním řízení a dohody 
o směrnici o právu na přístup k obhájci 
v trestním řízení, a opakuje, že tato 
opatření jsou velmi důležitá z hlediska 
řádného fungování opatření v oblasti 
vzájemného uznávání a spolupráce 
při vyšetřování trestné činnosti, jako je 
evropský zatýkací rozkaz, a že mimořádný 
význam má také dosažení pokroku 
v oblasti ochrany práv podezřelých 
a obviněných;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Carmen Romero López

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady 
se zdá být čím dál tím menší;

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o bezplatné právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady 
se zdá být čím dál tím menší;

Or. es

Pozměňovací návrh 121
Timothy Kirkhope
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady se 
zdá být čím dál tím menší;

26. uznává a vítá pokrok, jehož bylo 
dosaženo pomocí plánu pro procesní práva 
v trestním řízení, který do značné míry 
přispívá ke vzájemné důvěře a respektu, 
jež jsou nutné pro účinné vzájemné 
uznávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady se 
zdá být čím dál tím menší;

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, a podotýká, že návrhy o právní 
pomoci, zranitelných podezřelých 
a komunikaci s příbuznými jsou stále 
nedokončené a že je nutné se snažit 
o urychlené schválení všech návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva

26. uznává pokrok, jehož bylo dosud 
dosaženo pomocí plánu pro posílení 
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v trestním řízení, ale vyjadřuje politování 
nad tím, že klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady se 
zdá být čím dál tím menší;

procesních práv podezřelých a obviněných 
osob v trestním řízení, včetně přijetí 
směrnice o právu na tlumočení a překlad, 
směrnice o právu na informace v trestním 
řízení a dohody o směrnici o právu 
na přístup k obhájci v trestním řízení, 
a opakuje, že tato opatření jsou velmi 
důležitá z hlediska řádného fungování 
opatření v oblasti vzájemného uznávání 
a spolupráce při vyšetřování trestné 
činnosti, jako je evropský zatýkací rozkaz;
znovu opakuje, že mimořádný význam má 
také dosažení pokroku v oblasti ochrany 
práv podezřelých a obviněných, 
a vyjadřuje proto politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady se 
zdá být čím dál tím menší;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva
v trestním řízení, ale vyjadřuje politování 
nad tím, že klíčové návrhy o právní 
pomoci a zranitelných podezřelých jsou 
stále nedokončené a že míra odhodlání 
Rady se zdá být čím dál tím menší;

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro posílení procesních práv 
podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení, včetně přijetí směrnice o právu 
na tlumočení a překlad, směrnice o právu 
na informace v trestním řízení a dohody 
o směrnici o právu na přístup k obhájci 
v trestním řízení (směrnice v rámci 
plánu), a opakuje, že tato opatření jsou 
velmi důležitá z hlediska řádného 
fungování opatření v oblasti vzájemného 
uznávání a spolupráce při vyšetřování 
trestné činnosti, jako je evropský zatýkací 
rozkaz, a že mimořádný význam má také 
dosažení pokroku v oblasti ochrany práv 
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podezřelých a obviněných;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Tadeusz Zwiefka

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady se 
zdá být čím dál tím menší;

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení; vyzývá evropské orgány, aby hrály 
aktivnější úlohu, pokud jde o návrhy 
o právní pomoci a zranitelných 
podezřelých; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby využívaly alternativní metody, 
které se ukázaly jako dobrý příklad 
osvědčených postupů v oblasti bezplatné 
právní pomoci, včetně agentur pro bono 
a právních poraden první pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady se 
zdá být čím dál tím menší;

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že nebyla přijata žádná 
opatření na ochranu svědků 
a informátorů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 127
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady se 
zdá být čím dál tím menší;

26. uznává pokrok, jehož bylo dosaženo 
pomocí plánu pro procesní práva v trestním 
řízení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
klíčové návrhy o právní pomoci 
a zranitelných podezřelých jsou stále 
nedokončené a že míra odhodlání Rady 
se zdá být čím dál tím menší; doufá, 
že vzhledem k neustálému porušování 
zásady proporcionality ze strany 
některých členských států zahájí orgány 
co nejdříve přehodnocení evropského 
zatýkacího rozkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. s politováním konstatuje, že stále 
ještě nebyly předloženy návrhy stanovené 
v plánu, pokud jde o posílení procesních 
práv podezřelých a obviněných osob 
v trestním řízení, a uznává potřebu 
předložit návrhy a přijmout zbývající 
opatření v oblasti právní pomoci 
a zranitelných podezřelých; je přesvědčen 
o tom, že aby bylo zajištěno účinné 
uplatňování směrnice o právu na přístup 
k obhájci, je nutné skutečně zaručit 
zejména právní pomoc;
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Or. en

Pozměňovací návrh 129
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. s politováním konstatuje, že stále 
ještě nebyly předloženy návrhy stanovené 
v plánu, pokud jde o posílení procesních 
práv podezřelých a obviněných osob 
v trestním řízení; uznává potřebu předložit 
návrhy a přijmout zbývající opatření 
v oblasti právní pomoci a zranitelných 
podezřelých; znovu opakuje, že účinné 
uplatňování směrnice o právu na přístup 
k obhájci nelze zajistit bez skutečného 
zaručení právní pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. s politováním konstatuje, že stále 
ještě nebyly předloženy návrhy stanovené 
v plánu, pokud jde o posílení procesních 
práv podezřelých a obviněných osob 
v trestním řízení, a uznává potřebu 
předložit návrhy a přijmout zbývající 
opatření v oblasti právní pomoci 
a zranitelných podezřelých; je přesvědčen 
o tom, že aby bylo zajištěno účinné 
uplatňování směrnic uvedených v plánu, 
zejména směrnice o právu na přístup 
k obhájci, je nutné skutečně zaručit 
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zejména právní pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. je si vědom toho, že aby bylo 
zajištěno, že každá ze směrnic přijatých 
v rámci plánu pro posílení procesních 
práv podezřelých a obviněných osob 
v trestním řízení povede ke zvýšení norem 
trestního soudnictví v celé EU, je nutné 
zajistit jejich účinné uplatňování, a to 
na základě spolupráce s členskými státy 
na dosažení jejich úplného provedení 
v jejich právních předpisech a na základě 
odborné přípravy poskytované vládním 
činitelům, soudcům, státním zástupcům 
a obhájcům v trestních věcech;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Carmen Romero López

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že zelená kniha 
o vazebních podmínkách nevedla k žádné 
iniciativě ze strany Komise;

Or. es
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Pozměňovací návrh 133
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. s politováním konstatuje, že pokud 
jde o vyšetřovací vazbu, v jejímž případě 
normy v mnoha členských státech 
nesplňují očekávání v oblasti lidských 
práv a dalších mezinárodních norem, je 
nutné učinit ještě mnoho práce; je si 
vědom toho, že je nutné vyhodnotit 
účinnost nelegislativní práce 
na stávajících rámcových rozhodnutích, 
získat celkové povědomí o problémech 
s předpisy a praxí týkající se vyšetřovací 
vazby v celé Evropě, které byly zjištěny 
v rámci konzultací s Komisí, a závazek 
znovu se věnovat nutnosti stanovit 
na základě legislativních opatření 
minimální vymahatelné normy v oblasti 
vyšetřovací vazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. zdůrazňuje, že v mnoha členských 
státech nesplňují normy v oblasti 
vyšetřovací vazby očekávání v oblasti 
lidských práv a dalších mezinárodních 
norem, a s politováním proto konstatuje, 
že pokud jde o vyšetřovací vazbu, je nutné 
učinit ještě mnoho práce; zdůrazňuje 
kromě toho, že je nutné vyhodnotit 
účinnost nelegislativní práce 
na stávajících rámcových rozhodnutích, 
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a poukazuje na široké povědomí 
o problémech s předpisy a praxí týkající se 
vyšetřovací vazby v celé Evropě, které byly 
zjištěny v rámci konzultací s Komisí; 
vyzývá k přijetí závazku znovu se věnovat 
nutnosti stanovit na základě legislativních 
opatření minimální vymahatelné normy 
v oblasti vyšetřovací vazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. s politováním konstatuje, že pokud 
jde o vyšetřovací vazbu, správní vazbu 
a vazební zadržování nezletilých, v jejichž 
případě normy v mnoha členských státech 
nesplňují očekávání v oblasti lidských 
práv a dalších mezinárodních norem, je 
nutné učinit ještě mnoho práce; je si 
vědom toho, že je nutné vyhodnotit 
účinnost nelegislativní práce 
na stávajících rámcových rozhodnutích, 
získat celkové povědomí o problémech 
s předpisy a praxí týkající se vyšetřovací 
vazby v celé Evropě, které byly zjištěny 
v rámci konzultací s Komisí, a závazek 
znovu se věnovat nutnosti stanovit 
na základě legislativních opatření 
minimální vymahatelné normy v oblasti 
vyšetřovací vazby; vyzývá Komisi, aby se 
znovu věnovala nutnosti stanovit 
na základě legislativních opatření 
minimální vymahatelné normy v oblasti 
vyšetřovací vazby, správní vazby 
a vazebního zadržování nezletilých;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. je toho názoru, že pokud jde 
o vyšetřovací vazbu, v jejímž případě 
normy v mnoha členských státech 
nesplňují očekávání v oblasti lidských 
práv a dalších mezinárodních norem, je 
nutné učinit ještě mnoho práce; je si 
vědom toho, že je nutné vyhodnotit 
účinnost nelegislativní práce 
na stávajících rámcových rozhodnutích, 
získat celkové povědomí o problémech 
s předpisy a praxí týkající se vyšetřovací 
vazby v celé Evropě, které byly zjištěny 
v rámci konzultací s Komisí, a závazek 
znovu se věnovat nutnosti stanovit 
na základě legislativních opatření 
minimální vymahatelné normy v oblasti 
vyšetřovací vazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je pevně přesvědčen o tom, že 
soudržnost zásad používaných při rozvoji 
prostoru trestního soudnictví v EU by měla 
být prioritou a že z tohoto důvodu by měly 
orgány EU vzájemně úzce spolupracovat, 
jak bylo uvedeno v usnesení Parlamentu 
o přístupu EU k trestnímu právu9;

27. je pevně přesvědčen o tom, že 
jednotnost, přiměřenost a dodržování 
svrchovanosti členských států v oblasti
zásad používaných při rozvoji prostoru 
trestního soudnictví v EU by měla být 
prioritou a že z tohoto důvodu by měly 
orgány EU vzájemně úzce spolupracovat, 
jak bylo uvedeno v usnesení Parlamentu 
o přístupu EU k trestnímu právu9;
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Or. en

Pozměňovací návrh 138
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je pevně přesvědčen o tom, že 
soudržnost zásad používaných při rozvoji 
prostoru trestního soudnictví v EU by měla 
být prioritou a že z tohoto důvodu by měly 
orgány EU vzájemně úzce spolupracovat, 
jak bylo uvedeno v usnesení Parlamentu 
o přístupu EU k trestnímu právu9;

27. je pevně přesvědčen o tom, že 
soudržnost zásad používaných při rozvoji 
prostoru trestního soudnictví v EU by měla 
být prioritou a že z tohoto důvodu by měly 
orgány EU vzájemně úzce spolupracovat, 
jak bylo uvedeno v usnesení Parlamentu 
o přístupu EU k trestnímu právu9; domnívá 
se, že musí dojít k upevnění vzájemné 
důvěry mezi členskými státy a že není 
možné dosáhnout pokroku ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci unijního 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně uplatňování daných pravidel 
na úrovni členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že 
není možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně provádění daných pravidel na 
úrovni členských států;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že není 
možné udělat pokrok ve vzájemném
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně provádění daných pravidel na 
úrovni členských států;

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že není 
možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání evropského trestního práva bez 
výrazné zpětné vazby ohledně provádění 
daných pravidel na úrovni členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že není 
možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně provádění daných pravidel na 
úrovni členských států;

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že není 
možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně účinného provádění daných 
pravidel na úrovni členských států, aby se 
zajistilo, že členské státy v celé EU zvýší 
normy trestního soudnictví; je kromě toho 
přesvědčen, že toho je možné dosáhnout 
pouze na základě spolupráce s členskými 
státy na dosažení jejich úplného provedení 
v jejich právních předpisech a na základě 
odborné přípravy poskytované vládním 
činitelům, soudcům, státním zástupcům 
a obhájcům v trestních věcech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že 
není možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně provádění daných pravidel na 
úrovni členských států;

28. domnívá se, že základním 
předpokladem vzájemné důvěry mezi 
členskými státy je ochrana procesních 
práv podezřelých a obviněných osob; je si 
vědom toho, že aby bylo zajištěno, 
že každá ze směrnic přijatých v rámci 
plánu povede ke zvýšení norem trestního 
soudnictví v celé EU, je nutné zajistit 
jejich účinné uplatňování, a to na základě 
spolupráce s členskými státy na dosažení 
jejich úplného provedení v jejich právních 
předpisech a na základě odborné přípravy 
poskytované vládním činitelům, soudcům, 
státním zástupcům a obhájcům v trestních 
věcech; zastává názor, že není možné 
udělat pokrok ve vzájemném uznávání 
a harmonizaci evropského trestního práva 
bez výrazné zpětné vazby ohledně 
provádění daných pravidel na úrovni 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že není 
možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena 
na základě harmonizace dodržování 
základních práv v oblasti trestního řízení, 
přijetí společných opatření, která by 
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ohledně provádění daných pravidel na 
úrovni členských států;

zajistila správné uplatňování 
spravedlnosti a řádnou správu věznic, což 
je často hlavním důvodem nedostatečné 
důvěry mezi členskými státy, a že není 
možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně provádění daných pravidel na 
úrovni členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že není 
možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně provádění daných pravidel na 
úrovni členských států;

28. domnívá se, že vzájemná důvěra mezi 
členskými státy musí být posílena a že není 
možné udělat pokrok ve vzájemném 
uznávání a harmonizaci evropského 
trestního práva bez výrazné zpětné vazby 
ohledně provádění daných pravidel na 
úrovni členských států; vítá důležité kroky, 
kterých bylo dosaženo v tomto ohledu, 
jako např. evropský zatýkací rozkaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. je si vědom toho, že aby bylo 
zajištěno, že každá ze směrnic přijatých 
v rámci plánu pro posílení procesních 
práv podezřelých a obviněných osob 
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v trestním řízení povede ke zvýšení norem 
trestního soudnictví v celé EU, je nutné 
zajistit jejich účinné uplatňování, a to 
na základě spolupráce s členskými státy 
na dosažení jejich úplného provedení 
v jejich právních předpisech a na základě 
odborné přípravy poskytované vládním 
činitelům, soudcům, státním zástupcům 
a obhájcům v trestních věcech;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. domnívá se, že hodnocení 
uplatňování rámcového nařízení Rady 
2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 
o boji proti některým formám a projevům 
rasismu a xenofobie prostřednictvím 
trestního práva nabízí příležitost 
k zahájení práce na vypracování a přijetí 
dalších evropských právních předpisů 
týkajících se všech forem trestných činů 
páchaných z nenávisti1;
__________________
1 Jedná se o jasný odkaz na zprávu EP 
o Stockholmském programu z roku 2009. 

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že uplatňování již 
přijatých směrnic, dosažení pokroku 
při práci na nedokončených opatřeních 
a zvážení ochrany práv podezřelých, která 
nejsou začleněna do Stockholmského 
programu, budou vyžadovat čas 
nad rámec časového období přiděleného 
na tento program, a proto musejí zůstat 
mezi hlavními body programu na další 
volební období; znovu opakuje, že se 
jedná o pokračující proces, který může být 
pouze začátkem účinnější ochrany práv 
podezřelých a obviněných v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že uplatňování již 
přijatých směrnic uvedených v plánu, 
dosažení pokroku při práci 
na nedokončených opatřeních a zvážení 
ochrany práv podezřelých, která nejsou 
začleněna do Stockholmského programu, 
budou vyžadovat čas nad rámec časového 
období přiděleného na tento program, 
a proto musejí zůstat mezi hlavními body 
programu na další volební období;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Renate Weber
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Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. domnívá se, že hodnocení 
uplatňování rámcového nařízení Rady 
2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 
o boji proti některým formám a projevům 
rasismu a xenofobie prostřednictvím 
trestního práva nabízí příležitost k přijetí 
dalších evropských právních předpisů 
týkajících se všech forem trestných činů 
páchaných z nenávisti;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Marco Scurria

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. domnívá se, že je nutné zintenzivnit 
snahu o uplatňování zásady vzájemného 
uznávání soudních rozhodnutí týkajících 
se prosazování rozhodnutí v trestních 
věcech; 

Or. it

Pozměňovací návrh 151
Carmen Romero López

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. je přesvědčen, že je nutné posílit 
úlohu agentury Eurojust ve všech 
oblastech vztahujících se k lepší soudní 
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koordinaci a lepšímu oběhu informací 
mezi členskými státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 152
Judith Sargentini, Jean Lambert

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že efektivní soudní 
systém je mocnou hnací silou 
prosperujícího hospodářství;

29. je přesvědčen, že efektivní soudní 
systém je důležitý z hlediska důvěry 
a blahobytu občanů a je také mocnou 
hnací silou prosperujícího hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že efektivní soudní
systém je mocnou hnací silou 
prosperujícího hospodářství;

29. je přesvědčen, že efektivní, spravedlivý 
a včasný systém občanského a trestního 
soudnictví a vězeňství, který by dodržoval 
základní práva, je mocnou hnací silou 
vzájemné důvěry a vzájemného uznávání 
v EU a záruky demokracie, právního 
státu, rovnosti a také prosperujícího 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že efektivní soudní 
systém je mocnou hnací silou 
prosperujícího hospodářství;

29. je přesvědčen, že efektivní, přístupný 
a odpovědný soudní systém je nezbytnou 
podmínkou demokracie a mocnou hnací 
silou prosperujícího hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 29 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vítá návrh nařízení Rady o zřízení 
Úřadu evropského veřejného žalobce, 
který Evropská komise předložila dne 17. 
července 2013; je pevně přesvědčen, že 
evropský veřejný žalobce je klíčovým 
faktorem pro rozvoj soudního prostoru 
EU; vyzývá Radu, aby využila čl. 86 odst. 
4 SFEU a rozšířila pravomoci evropského 
veřejného žalobce takovým způsobem, aby 
zahrnovaly i závažnou trestnou činnost 
s přeshraničním rozměrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 

vypouští se
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strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti korupci, praní 
špinavých peněz, financování terorismu 
a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Marco Scurria

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti korupci, praní 
špinavých peněz, financování terorismu 
a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi;

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti korupci, praní 
špinavých peněz, financování terorismu 
a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi, boje proti nedovolenému 
přistěhovalectví a ochrany vnějších 
hranic;

Or. it

Pozměňovací návrh 158
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti korupci, praní 
špinavých peněz, financování terorismu 
a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi;

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, včasné a účinné výměny 
informací, ochrany kritické infrastruktury 
a boje proti korupci, praní špinavých 
peněz, financování terorismu a obchodu 
s nelegálními střelnými zbraněmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti korupci, praní 
špinavých peněz, financování terorismu 
a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi;

30. bere na vědomí pokrok dosažený 
členskými státy a Komisí v rámci strategie 
vnitřní bezpečnosti a politického cyklu EU 
zaměřeného na organizovanou a závažnou 
mezinárodní trestnou činnost; poukazuje 
však na to, že je zapotřebí dalšího pokroku, 
například v oblasti kyberkriminality, 
ochrany kritické infrastruktury a boje proti 
korupci, praní špinavých peněz, 
financování terorismu a obchodu 
s nelegálními střelnými zbraněmi, a to jak 
na vnitřní, tak na vnější úrovni; je 
mimořádně znepokojen masovým 
dohledem USA a členských států EU nad 
občany a vyzývá k tomu, aby EU přijala 
důrazná opatření vůči třetí zemi a dohledu 
ze strany třetí země, které ohrožují vnitřní 
bezpečnost EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti korupci, praní 
špinavých peněz, financování terorismu 
a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi;

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti boje 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu, kyberkriminality, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti korupci, praní 
špinavých peněz, financování terorismu 
a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti korupci, praní 
špinavých peněz, financování terorismu 
a obchodu s nelegálními střelnými 
zbraněmi;

30. bere s uspokojením na vědomí pokrok 
dosažený členskými státy a Komisí v rámci 
strategie vnitřní bezpečnosti a politického 
cyklu EU zaměřeného na organizovanou 
a závažnou mezinárodní trestnou činnost; 
poukazuje však na to, že je zapotřebí 
dalšího pokroku, například v oblasti 
kyberkriminality, trestné činnosti páchané 
prostřednictvím počítačů, jako je dětská 
pornografie, ochrany kritické 
infrastruktury a boje proti organizovanému 
zločinu, včetně hospodářských trestných 
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činů, korupci, praní špinavých peněz, 
financování terorismu a obchodu 
s nelegálními střelnými zbraněmi, zejména 
posílením příslušných agentur na 
evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30 a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že členské státy neprovedly v plném 
rozsahu akční plán EU pro posílení 
chemické, biologické, radiologické a 
jaderné bezpečnosti na období 2010–2013 
ani jej nezohlednily při tvorbě 
vnitrostátních politik; vyzývá proto EU a 
členské státy, aby posílily spolupráci a 
koordinaci v oblasti chemické, biologické, 
radiologické a jaderné bezpečnosti na 
regionální i evropské úrovni, a rovněž 
v této souvislosti vyzývá Radu, aby zajistila 
koordinaci mezi vnitrostátními orgány a 
protiteroristickým koordinátorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30 a. naléhavě žádá Komisi, aby zvýšila 
úsilí o ochranu finančních zájmů Unie a 
aby dokončila opožděnou reformu 
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Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům plným začleněním ochrany 
údajů a práv podezřelých, přičemž by 
měla vycházet z definic založených čistě 
na trestní právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30 a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že strategie vnitřní bezpečnosti je zcela 
zaměřena na bezpečnost, a to na úkor 
občanských svobod, základních práv a 
přijímání preventivních opatření; 
vyjadřuje politování nad rozporem mezi 
slovy a skutky, mezi deklarovanými cíli, 
pokud jde o hodnoty a zásady, na jedné 
straně a uskutečňováním politik na straně 
druhé, zejména co se týká intenzivního a 
rozsáhlého shromažďování osobních 
údajů z blíže neurčených bezpečnostních 
důvodů, které jednoznačným způsobem 
porušuje právo na soukromí a ochranu 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vybízí k tomu, aby byla zvážena 
možnost stáhnout z oběhu 500eurové 
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bankovky a bojovat tak účinnějším 
způsobem proti praní špinavých peněz a 
kriminálním sítím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30 b. je pevně přesvědčen, že politika EU 
pro boj proti terorismu se musí zabývat 
otázkou radikalizace skupin či osob 
v evropských společnostech a zřejmou 
tendencí k individualizaci teroristických 
aktivit v našich společnostech; vyzývá 
k lepší koordinaci všech útvarů EU 
odpovědných za provádění politik EU pro 
boj proti terorismu, jako jsou zejména 
protiteroristický koordinátor EU, Europol, 
Stálý výbor pro operativní spolupráci 
v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), 
Pracovní skupina pro terorismus 
(mezinárodní aspekty) (COTER) a 
Eurojust;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30 b. považuje za politováníhodné, že 
druhé sdělení Komise o provádění 
strategie vnitřní bezpečnosti ze dne 
10. dubna 2013 vyjadřuje nedostatečnou 
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kritiku činností vykonávaných v rámci 
této strategie a potvrzuje tytéž priority jako 
původní sdělení z listopadu 2010, a 
zejména nezohledňuje dopady začlenění 
Listiny základních práv do práva Unie, 
kdy se většina ustanovení této listiny 
nevztahuje pouze na občany EU, ale na 
každého, kdo se nachází na území EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30 b. vyjadřuje politování nad tím, že 
druhé sdělení Komise o provádění 
strategie vnitřní bezpečnosti Evropské 
unie ze dne 10. dubna 2013 není 
dostatečně kritické vůči činnostem 
prováděným v rámci této strategie a 
jednoduše potvrzuje tytéž priority, které 
byly uvedeny v původním sdělení 
z listopadu 2010, aniž by zohlednilo dopad 
Listiny základních práv, která se vztahuje 
na všechny osoby v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 30 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30 c. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
narůstajícím počtem případů obchodování 
s lidmi, které využívá nadnárodních sítí 
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a kybernetické sítě, což představuje 
závažnou hrozbu pro zranitelné skupiny, 
především pro ženy a děti, a to hlavně 
v dobách hospodářské a společenské 
krize, kterou ještě zesiluje nadnárodní 
povaha takové trestné činnosti; 
upozorňuje proto na důležitost strategické 
koordinace mezi cíli a prováděním 
strategie vnitřní bezpečnosti a Evropské 
bezpečnostní strategie a na možnost, že 
oba dokumenty vyžadují aktualizaci; 
doporučuje, aby v souladu s doporučeními 
Strategie EU pro vymýcení obchodu 
s lidmi 2012 a za dohledu koordinátora 
EU pro boj proti obchodování s lidmi byly 
pro členské státy vypracovány a přijaty 
vnitrostátní plány proti otroctví;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že Parlament je nyní 
plnohodnotným institucionálním aktérem 
v oblasti bezpečnostních politik, a je proto 
oprávněn aktivně se podílet na stanovování 
podoby a priorit strategie vnitřní 
bezpečnosti a na hodnocení těchto nástrojů, 
a to i prostřednictvím pravidelných kontrol 
provádění strategie vnitřní bezpečnosti, 
které mají podle článků 70 a 71 SFEU 
společně vykonávat Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a Rada;

31. připomíná, že Parlament je nyní 
plnohodnotným institucionálním aktérem 
v oblasti bezpečnostních politik, a je proto 
oprávněn aktivně se podílet na stanovování 
podoby a priorit strategie vnitřní 
bezpečnosti a na hodnocení těchto nástrojů, 
a to i prostřednictvím kontrol provádění 
strategie vnitřní bezpečnosti, které mají 
podle článků 70 a 71 SFEU společně 
vykonávat Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a Rada;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že Parlament je nyní 
plnohodnotným institucionálním aktérem 
v oblasti bezpečnostních politik, a je proto 
oprávněn aktivně se podílet na stanovování 
podoby a priorit strategie vnitřní 
bezpečnosti a na hodnocení těchto nástrojů, 
a to i prostřednictvím pravidelných kontrol 
provádění strategie vnitřní bezpečnosti, 
které mají podle článků 70 a 71 SFEU 
společně vykonávat Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a Rada;

31. připomíná, že Parlament je nyní 
plnohodnotným institucionálním aktérem 
v oblasti bezpečnostních politik, a je proto 
oprávněn aktivně se podílet na stanovování 
podoby a priorit strategie vnitřní 
bezpečnosti a na hodnocení těchto nástrojů, 
a to i prostřednictvím kontrol provádění 
strategie vnitřní bezpečnosti, které mají 
podle článků 70 a 71 SFEU společně 
vykonávat Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a Rada;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že Parlament je nyní 
plnohodnotným institucionálním aktérem 
v oblasti bezpečnostních politik, a je proto 
oprávněn aktivně se podílet na stanovování 
podoby a priorit strategie vnitřní 
bezpečnosti a na hodnocení těchto nástrojů, 
a to i prostřednictvím pravidelných kontrol 
provádění strategie vnitřní bezpečnosti, 
které mají podle článků 70 a 71 SFEU 
společně vykonávat Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a Rada;

31. připomíná, že Parlament je nyní 
plnohodnotným institucionálním aktérem 
v oblasti bezpečnostních politik, a je proto 
oprávněn aktivně se podílet na stanovování 
podoby a priorit strategie vnitřní 
bezpečnosti a na hodnocení těchto nástrojů, 
a to i prostřednictvím pravidelných kontrol 
provádění strategie vnitřní bezpečnosti, 
které mají podle článků 70 a 71 SFEU 
společně vykonávat Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a Rada; domnívá 
se, že Evropský parlament by měl hrát 
klíčovou úlohu při hodnocení a 
stanovování politik vnitřní bezpečnosti, 
neboť mají významný vliv na základní 
práva všech osob žijících v EU; 
zdůrazňuje proto, že je nutné, aby tyto 
politiky spadaly z důvodu kontroly a 
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demokratického dohledu do oblasti 
působnosti jediného přímo voleného 
evropského orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je toho názoru, že zásadním 
předpokladem účinné strategie vnitřní 
bezpečnosti je náležitá analýza hrozeb, 
které je třeba řešit;

32. je toho názoru, že základními 
předpoklady účinné strategie vnitřní 
bezpečnosti je náležité hodnocení 
provádění, účinků a konkrétních výsledků 
politik a právních předpisů v oblasti 
vnitřní bezpečnosti, jakož i analýza hrozeb, 
které je třeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je toho názoru, že zásadním 
předpokladem účinné strategie vnitřní 
bezpečnosti je náležitá analýza hrozeb, 
které je třeba řešit;

32. je toho názoru, že zásadním 
předpokladem účinné strategie vnitřní 
bezpečnosti je náležitá analýza hrozeb a 
demokratická diskuse o těchto hrozbách 
na úrovni EU, které je třeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
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Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je toho názoru, že zásadním 
předpokladem účinné strategie vnitřní 
bezpečnosti je náležitá analýza hrozeb, 
které je třeba řešit;

32. je toho názoru, že zásadním 
předpokladem účinné strategie vnitřní 
bezpečnosti je náležitá analýza hrozeb, 
které je třeba řešit; konstatuje, že analýzy 
prováděné Europolem jsou v této 
souvislosti užitečné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je toho názoru, že zásadním 
předpokladem účinné strategie vnitřní 
bezpečnosti je náležitá analýza hrozeb, 
které je třeba řešit;

32. je toho názoru, že zásadním 
předpokladem účinné strategie vnitřní 
bezpečnosti je nezávislá a důkladná
analýza hrozeb, které je třeba řešit, 
zejména vzhledem k posouzení nutnosti a 
přiměřenosti politik vnitřní bezpečnosti, 
které v podstatě hodnotí, zda je každý 
jednotlivý legislativní nástroj nadále 
potřebný;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. upozorňuje, že současná strategie 
vnitřní bezpečnosti skončí v roce 2014; 
vyzývá Komisi, aby začala připravovat 
novou strategii vnitřní bezpečnosti pro 
období 2015–2019, která zohlední vstup 
Lisabonské smlouvy v platnost a začlenění 
Listiny základních práv do práva Unie; 
vyzývá Radu, aby před přijetím nové 
strategie vnitřní bezpečnosti řádně 
zohlednila stanovisko Parlamentu k této 
strategii;

33. upozorňuje, že současná strategie 
vnitřní bezpečnosti skončí v roce 2014; 
vyzývá Komisi, aby začala připravovat 
novou strategii vnitřní bezpečnosti pro 
období 2015–2019, která zohlední vstup 
Lisabonské smlouvy v platnost a začlenění 
Listiny základních práv do práva Unie; 
vyzývá Radu, aby před přijetím nové 
strategie vnitřní bezpečnosti řádně 
zohlednila stanovisko Parlamentu k této 
strategii a analýzu rizik vypracovanou 
Europolem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33 a. naléhavě vyzývá k přijetí komplexní 
dohody o balíčku předpisů o ochraně 
údajů, která zajistí jednotnou a vysokou 
úroveň ochrany subjektů údajů a rovné 
podmínky pro podniky; trvá na tom, že jde 
o základní podmínku svobodného 
obchodu a policejní a soudní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů;

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU a nedostatečné 
odpovědnosti vůči občanům a migrantům; 
vyžaduje do budoucna zaměřenou vizi o 
tom, jak pozměnit a optimalizovat sdílení 
údajů pro účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů a za použití metod 
shromažďování, které respektují právo na 
soukromí, důstojnost a nediskriminaci, 
jakož i základní práva podezřelých osob;
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
návrhy s cílem převést nástroje 
přeshraniční policejní spolupráce, které 
byly přijaty v rámci tehdejšího třetího 
pilíře (jako je např. prümské rozhodnutí či 
tzv. švédská iniciativa), do právního rámce 
Lisabonské smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. uznává, že přeshraniční trestná 
činnost je v EU na vzestupu, a proto 
zdůrazňuje význam výměny informací 
z oblasti vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná

34. je přesvědčen, že současné spektrum 
různých nástrojů a kanálů pro vymáhání 
práva za účelem boje proti celoevropské 
kriminalitě je příliš komplikované
a roztříštěné, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
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a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů;

k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat aktivity v rámci
prosazování práva v EU a příslušný 
demokratický soudní dohled při 
současném zajištění základních práv 
včetně vysoké úrovně ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů;

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů a za použití metod 
shromažďování, které respektují právo na 
soukromí, důstojnost a nediskriminaci, 
jakož i základní práva podezřelých osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Monika Hohlmeier
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Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů;

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva, spolupráce a poskytování 
dostatečných finančních prostředků 
agenturám; je přesvědčen, že současná 
konfigurace různých nástrojů a kanálů je 
příliš komplikovaná a roztříštěná; to vede 
k možnému nedostatku transparentnosti a 
koordinace různých subjektů; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů;

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů; vyžaduje 
do budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů; konstatuje, že je třeba 
podpořit vzájemnou důvěru orgánů pro 
vymáhání práva za účelem intenzivnější 
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výměny informací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů;

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 
a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů, která umožní zachovat 
důvěrnost totožnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, a proto zdůrazňuje 
význam výměny informací z oblasti 
vymáhání práva; je přesvědčen, že 
současná konfigurace různých nástrojů 

34. uznává, že přeshraniční trestná činnost 
je v EU na vzestupu, je však znepokojen 
chybějícím demokratickým dohledem i 
nedostatečnou ochranou základních práv 
při přeshraniční spolupráci proti trestné 
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a kanálů je příliš komplikovaná 
a roztříštěná, což vede k neefektivnímu 
využívání dostupných nástrojů a 
k nedostatečnému demokratickému 
dohledu na úrovni EU; vyžaduje do 
budoucna zaměřenou vizi o tom, jak 
pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro 
účely prosazování práva v EU při 
současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany údajů;

činnosti v EU, zejména v souvislosti 
s širším přístupem orgánů pro vymáhání 
práva k digitálním databázím osobních 
údajů; vyžaduje do budoucna zaměřenou 
vizi o tom, jak pozměnit a optimalizovat 
spolupráci a sdílení údajů pro účely 
prosazování práva v EU při současném 
zajištění vysoké úrovně ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34 a. vítá iniciativu Evropské rady 
poskytovat opakovaně informace Stálému 
výboru pro operativní spolupráci v oblasti 
vnitřní bezpečnosti (COSI), za klíčové 
však považuje vytvoření komunikačního 
kanálu, který bude pro občany EU snadno 
přístupný a bezpečný a umožní odhalovat 
případy obchodování s lidmi a dětského 
otroctví.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34 a. odmítá koncept prediktivní policejní 
práce („predictive policing“) bez 
předchozího podezření, zejména návrh 
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evropského systému jmenné evidence 
cestujících a systému EU pro sledování 
financování terorismu; vyzývá Komisi, 
aby zrušila směrnici o uchovávání údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyjadřuje uznání Komisi za návrh na 
konfiskaci majetku z trestné činnosti, 
který předložila, a věří, že toto reformní 
opatření bude urychleně přijato; 
poukazuje na to, že konfiskace majetku 
z trestné činnosti je jedním 
z nejúčinnějších způsobů boje proti 
zločineckým organizacím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34 b. vyzývá Komisi, aby povzbudila 
členské státy ke zřizování středisek pomoci 
v oblastech nechvalně proslulých 
prostitucí, která by obětem poskytovala 
okamžité duševní a tělesné zotavení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. vyjadřuje politování nad zpožděním 
při jednáních o zavedení systému jmenné 
evidence cestujících (PNR);

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby urychleně 
předložila návrhy s cílem převést nástroje 
přeshraniční policejní spolupráce, které 
byly přijaty v rámci tehdejšího třetího 
pilíře (jako je např. prümské rozhodnutí či 
tzv. švédská iniciativa), do právního rámce 
Lisabonské smlouvy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby urychleně 
předložila návrhy s cílem převést nástroje
přeshraniční policejní spolupráce, které 
byly přijaty v rámci tehdejšího třetího 

35. vyzývá Komisi, aby zvážila návrhy na 
převedení nástrojů přeshraniční policejní 
spolupráce, které byly přijaty v rámci 
tehdejšího třetího pilíře (jako je např. 
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pilíře (jako je např. prümské rozhodnutí či 
tzv. švédská iniciativa), do právního rámce 
Lisabonské smlouvy;

prümské rozhodnutí či tzv. švédská 
iniciativa), do právního rámce Lisabonské 
smlouvy pouze v případě, že existují 
oprávněné důvody pro další regulaci a že 
návrh povede ke zlepšení nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vítá návrh Komise o novém nařízení 
o Europolu a doufá v rychlý vývoj tohoto 
důležitého legislativního spisu, aby bylo 
možné co nejdříve uvést Europol v soulad 
s Lisabonskou smlouvu;

36. vítá návrh Komise o novém nařízení 
o Europolu a doufá v rychlý vývoj tohoto 
důležitého legislativního spisu, aby 
Europol mohl účinněji plnit svou úlohu 
v boji proti organizované přeshraniční 
trestné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vítá návrh Komise o novém nařízení 
o Europolu a doufá v rychlý vývoj tohoto 
důležitého legislativního spisu, aby bylo 
možné co nejdříve uvést Europol v soulad 
s Lisabonskou smlouvu;

36. vítá změnu právního základu a 
pozitivní změny navržené Komisí 
v souvislosti s Europolem za účelem 
přijetí nového nařízení o Europolu a doufá 
v rychlý vývoj tohoto důležitého 
legislativního spisu, aby bylo možné co 
nejdříve uvést Europol v soulad 
s Lisabonskou smlouvu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 195
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vítá návrh Komise o novém nařízení 
o Europolu a doufá v rychlý vývoj tohoto 
důležitého legislativního spisu, aby bylo 
možné co nejdříve uvést Europol v soulad 
s Lisabonskou smlouvu;

36. bere na vědomí návrh Komise o novém 
nařízení o Europolu a doufá v rychlý vývoj 
tohoto důležitého legislativního spisu, aby 
bylo možné co nejdříve uvést Europol 
v soulad s Lisabonskou smlouvu; 
zdůrazňuje, že revizi nařízení o Europolu 
je třeba provést tak, aby byly plně 
dodržovány demokratické hodnoty a 
zásady, základní práva i zásady 
přiměřenosti a nutnosti; v této souvislosti 
se domnívá, že seznam trestných činů, 
které spadají do působnosti Europolu, by 
měl být co nejjednoznačnější, aby se 
zabránilo zdvojování činnosti s 
vnitrostátními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 36 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

potvrzuje svůj závazek, že bude usilovat o 
přijetí odpovědnosti EU i jednotlivými 
členskými státy za spoluúčast Evropy na 
porušování lidských práv v rámci 
programů mimořádného vydávání a 
tajného zadržování osob pod vedením 
CIA; vyzývá členské státy, aby plně 
provedly doporučení obsažená ve zprávě 
Evropského parlamentu přijaté v září 
2012;
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Or. en

Pozměňovací návrh 197
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36 a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že poté, co bylo provedeno hodnocení 
směrnice 2006/24/ES, nebyla přijata 
žádná další opatření; vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní návrh na urychlené 
zrušení rámce pro uchovávání údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. nejvíce lituje skutečnosti, že 
nepokročil boj proti terorismu; zejména si 
všímá, že zbývá ještě hodně práce, pokud 
jde o předcházení terorismu a o sledování 
financování terorismu a jeho 
předcházení; vyzývá k vypracování 
strategií, které by zabránily radikalizaci 
zejména mladých osob a vedly k jejímu 
brzkému odhalení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou
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Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. poznamenává, že obchodování 
s drogami i lidmi v EU se i nadále 
rozmáhá a že je třeba posílit příslušné 
evropské politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 36 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36c. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že EU dosud nemá náležité zdroje, které 
by umožnily odvrátit přírodní katastrofy 
nebo katastrofy způsobené člověkem a na 
tyto katastrofy reagovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 36 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36d. žádá, aby byly navýšeny prostředky 
přidělované společným vyšetřovacím 
týmům, a to bez přílišné administrativní 
zátěže;  

Or. fr
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Pozměňovací návrh 202
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 36 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36e. žádá, aby byly posíleny politiky na 
ochranu dětí proti všem druhům násilí, 
včetně násilí páchaného v digitálním 
prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vítá výsledky jednání o balíčku 
opatření týkajících se správy Schengenu; 
vyzývá Komisi, aby plně dostála své úloze 
koordinátorky hodnocení schengenského 
prostoru a strážkyně Smluv, čímž zabrání 
jakékoli situaci, která by mohla ohrozit 
fungování schengenského prostoru; 
opakuje svůj postoj, že schengenský 
prostor by měl být bez dalšího odkladu 
rozšířen o Rumunsko a Bulharsko;

37. vítá výsledky jednání o balíčku 
opatření týkajících se správy Schengenu; 
vyzývá Komisi, aby plně dostála své úloze 
koordinátorky hodnocení schengenského 
prostoru a strážkyně Smluv, čímž zabrání 
jakékoli situaci, která by mohla ohrozit 
fungování schengenského prostoru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vítá výsledky jednání o balíčku 
opatření týkajících se správy Schengenu;
vyzývá Komisi, aby plně dostála své úloze 
koordinátorky hodnocení schengenského 
prostoru a strážkyně Smluv, čímž zabrání 
jakékoli situaci, která by mohla ohrozit 
fungování schengenského prostoru; 
opakuje svůj postoj, že schengenský 
prostor by měl být bez dalšího odkladu 
rozšířen o Rumunsko a Bulharsko;

37. vyzývá Komisi, aby plně dostála své 
úloze koordinátorky hodnocení 
schengenského prostoru a strážkyně 
Smluv, čímž zabrání jakékoli situaci, která 
by mohla ohrozit fungování schengenského 
prostoru; opakuje svůj postoj, že 
schengenský prostor by měl být bez 
dalšího odkladu rozšířen o Rumunsko 
a Bulharsko;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vítá výsledky jednání o balíčku 
opatření týkajících se správy Schengenu; 
vyzývá Komisi, aby plně dostála své úloze 
koordinátorky hodnocení schengenského 
prostoru a strážkyně Smluv, čímž zabrání 
jakékoli situaci, která by mohla ohrozit 
fungování schengenského prostoru; 
opakuje svůj postoj, že schengenský 
prostor by měl být bez dalšího odkladu 
rozšířen o Rumunsko a Bulharsko;

37. vítá výsledky jednání o balíčku 
opatření týkajících se správy Schengenu; 
vyzývá Komisi, aby plně dostála své úloze 
koordinátorky hodnocení schengenského 
prostoru a strážkyně Smluv, čímž zabrání 
jakékoli situaci, která by mohla ohrozit 
fungování schengenského prostoru; je 
znepokojen současnými událostmi 
v Bulharsku, jako je porušování 
základních práv a brutalita ze strany 
policie; vyjadřuje své obavy ohledně 
nezávislosti ústavního soudu a zásad 
právního státu v Rumunsku a Bulharsku; 
podporuje a podněcuje Komisi v její 
činnosti, kterou vyvíjí na podporu 
maximálního úsilí Bulharska a 
Rumunska o co nejrychlejší vstup do 
schengenského prostoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vítá výsledky jednání o balíčku 
opatření týkajících se správy Schengenu; 
vyzývá Komisi, aby plně dostála své úloze 
koordinátorky hodnocení schengenského 
prostoru a strážkyně Smluv, čímž zabrání 
jakékoli situaci, která by mohla ohrozit 
fungování schengenského prostoru; 
opakuje svůj postoj, že schengenský 
prostor by měl být bez dalšího odkladu 
rozšířen o Rumunsko a Bulharsko;

37. vítá výsledky jednání o balíčku 
opatření týkajících se správy Schengenu; 
vyzývá Komisi, aby plně a nestranně
dostála své úloze, aby tak bylo možné 
posoudit bez jakýchkoliv ideologických 
tlaků, zda by Rumunsku a Bulharsku měl 
být povolen vstup do schengenského 
prostoru;

Or. it

Pozměňovací návrh 207
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vnímá neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích jako jeden z největších úspěchů 
evropské integrace; žádá Komisi, aby 
věnovala neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích zvláštní pozornost, a důrazně 
odmítá veškeré snahy o omezení volného 
pohybu osob;

38. vnímá neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích jako jeden z největších úspěchů 
evropské integrace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vnímá neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích jako jeden z největších úspěchů 
evropské integrace; žádá Komisi, aby 
věnovala neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích zvláštní pozornost, a důrazně 
odmítá veškeré snahy o omezení volného 
pohybu osob;

38. vnímá neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích jako jeden z největších úspěchů 
evropské integrace;

Or. it

Pozměňovací návrh 209
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vnímá neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích jako jeden z největších úspěchů 
evropské integrace; žádá Komisi, aby 
věnovala neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích zvláštní pozornost, a důrazně 
odmítá veškeré snahy o omezení volného 
pohybu osob;

38. vnímá neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích jako jeden z největších úspěchů 
evropské integrace; žádá Komisi, aby 
věnovala neexistenci kontrol na vnitřních 
hranicích zvláštní pozornost, a důrazně 
odmítá veškeré neoprávněné snahy 
o omezení volného pohybu osob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 

vypouští se
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že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Marco Scurria

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vzhledem ke značnému tlaku, který je 
vyvíjen na vnější hranice schengenského 
prostoru, a vzhledem k jejich 
strategickému významu pro provádění 
všech ostatních politik EU, měly by být 
tyto hranice bezodkladně hlídány 
evropskou pohraniční stráží;  

Or. it

Pozměňovací návrh 212
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 



AM\1001332CS.doc 111/162 PE516.857v01-00

CS

evropskou pohraniční stráží; evropskou pohraniční stráží, jež bude 
vyškolena v oblasti norem ochrany 
lidských práv a budou jí nápomocni 
právníci, odborníci na lidská práva, 
tlumočníci a zdravotnický personál;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány na 
základě nejvyšších společných norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží vyškolenou 
v oblasti norem ochrany lidských práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 215
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna s cílem 
posílit kontroly vnějších hranic; domnívá 
se, že vnější hranice schengenského 
prostoru by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 217
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

39. uznává, že schengenský prostor je 
jediný svého druhu a doposud se vyvíjel
krok za krokem; zastává nicméně názor, že 
je nutné strategicky promyslet jeho další 
vývoj do budoucna; domnívá se, že vnější 
hranice schengenského prostoru by měly 
být do budoucna hlídány za podpory 
evropské pohraniční stráže;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 39
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; zastává nicméně 
názor, že je nutné strategicky promyslet 
jeho další vývoj do budoucna; domnívá se, 
že vnější hranice schengenského prostoru 
by měly být do budoucna hlídány 
evropskou pohraniční stráží;

39. uznává, že schengenský prostor je do 
jisté míry laboratoří, která se doposud 
vyvíjela krok za krokem; lituje však 
skutečnosti, že roste tendence spojovat 
vnitřní svobodu pohybu se stále 
intenzivnějším uzavíráním a střežením 
vnějších hranic; je znepokojen tímto 
vývojem, kdy jsou migranti vnímáni jako 
hrozba či jako pachatelé trestných činů a 
kdy je právo na azyl oslabováno 
zaváděním stále větších překážek při 
vstupu do EU; zastává proto názor, že je 
nutné strategicky promyslet další vývoj 
schengenského prostoru do budoucna a že 
je při tom třeba vzít v úvahu základní 
práva migrantů a osob, jež potřebují 
mezinárodní ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vítá reformu mandátu agentury Frontex 
a dohodu o Evropském systému kontroly 
hranic (EUROSUR); domnívá se, že by se 
co nejdříve měla dohodnout nová pravidla 
pro ostrahu námořních hranic, že by měla 
být upřednostňována záchrana životů 
migrantů a že zásada nenavrácení má být 
plně dodržována;

40. vítá reformu mandátu agentury Frontex 
a dohodu o Evropském systému kontroly 
hranic (EUROSUR); domnívá se, že by se 
co nejdříve měla dohodnout nová pravidla 
pro ostrahu námořních hranic, a to 
s ohledem na zásadu uvedenou v čl. 13 
odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv 
OSN z roku 1948 a na zásadu uvedenou 
v Úmluvě o právním postavení uprchlíků 
z roku 1951, že by měla být 
upřednostňována záchrana životů migrantů 
a že zásada nenavrácení má být plně 
dodržována, stejně jako práva dětí a obětí 
obchodování s lidmi; vítá úspěšný přechod 
na schengenský informační systém druhé 
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generace, postupné zprovoznění vízového 
informačního systému a zřízení agentury 
eu-LISA pro jejich provozní řízení; 
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní 
musí projít testem každodenního 
používání; připomíná svůj požadavek, aby 
nebyly zaváděny nové nástroje správy 
hranic nebo systémy rozsáhlého ukládání 
údajů, dokud nejsou existující nástroje 
plně funkční, bezpečné a spolehlivé; 
očekává hodnocení systémů 
předpokládaných v příslušných právních 
nástrojích;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vítá reformu mandátu agentury 
Frontex a dohodu o Evropském systému 
kontroly hranic (EUROSUR); domnívá se, 
že by se co nejdříve měla dohodnout nová 
pravidla pro ostrahu námořních hranic, že 
by měla být upřednostňována záchrana 
životů migrantů a že zásada nenavrácení
má být plně dodržována;

40. domnívá se, že by se co nejdříve měla 
dohodnout nová pravidla pro ostrahu 
námořních hranic;

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vítá reformu mandátu agentury Frontex 40. vítá reformu mandátu agentury Frontex 
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a dohodu o Evropském systému kontroly 
hranic (EUROSUR); domnívá se, že by se 
co nejdříve měla dohodnout nová pravidla 
pro ostrahu námořních hranic, že by měla 
být upřednostňována záchrana životů 
migrantů a že zásada nenavrácení má být 
plně dodržována;

a dohodu o Evropském systému kontroly 
hranic (EUROSUR); domnívá se, že by se 
co nejdříve měla dohodnout nová pravidla 
pro ostrahu námořních hranic, že by měla 
být upřednostňována záchrana životů 
migrantů a že zásada nenavrácení má být 
plně dodržována; domnívá se, že záchrana 
životů začíná již ve třetí zemi a že by se 
měla zlepšit spolupráce se třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vítá reformu mandátu agentury Frontex 
a dohodu o Evropském systému kontroly 
hranic (EUROSUR); domnívá se, že by se 
co nejdříve měla dohodnout nová pravidla 
pro ostrahu námořních hranic, že by měla 
být upřednostňována záchrana životů 
migrantů a že zásada nenavrácení má být
plně dodržována;

40. vítá v tomto ohledu reformu mandátu 
agentury Frontex, která předpokládá 
zahrnutí strategie v oblasti základních 
práv, mj. prostřednictvím jmenování 
zmocněnce pro základní práva, a 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit nezávislé 
sledování toho, zda agentura plní své 
povinnosti v oblasti základních práv; 
domnívá se, že veškerá pravidla týkající se 
ostrahy vnějších hranic (vzdušných, 
pozemních či mořských) by měla 
dodržovat zásadu ochrany lidských práv 
migrantů a žadatelů o azyl a řídit se jí; 
vyjadřuje proto politování nad 
skutečností, že některé členské státy 
nedodržují zásadu nenavracení a vyzývá 
Evropskou komisi, aby všemi prostředky, 
včetně prostředků finančních, zaručila 
dodržování této zásady; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit, aby při jakékoliv spolupráci 
se třetími zeměmi v oblasti 
přistěhovalectví byla plně dodržována 
práva žadatelů o azyl, uprchlíků a 
migrantů a aby zavedeny mechanismy 
sledování, jež zaručí dodržování lidských 
práv v praxi; domnívá se, že by se co 
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nejdříve měla dohodnout nová pravidla pro 
ostrahu námořních hranic pod podmínkou, 
že upřednostní záchranu životů migrantů 
a plně dodrží zásadu nenavrácení;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40 a. odsuzuje nevýraznou reakci ze 
strany EU a jejích členských států, pokud 
jde o počet osob, jež přišly o život, zejména 
na moři, a o zvyšující se počet případů 
porušování lidských práv v situaci, kdy se 
nelegální migranti snaží vstoupit na území 
EU; vyzývá Komisi, aby před podepsáním 
jakékoliv dohody mezi agenturou Frontex 
a třetími zeměmi vedla konzultace 
s Evropským parlamentem; trvá na tom, 
že takové dohody by měly poskytnout 
vysokou úroveň ochrany s cílem zaručit, 
že budou plně dodržovány normy v oblasti 
lidských práv, především pokud jde o 
návraty a organizování společných 
operací, pátracích a záchranných operací 
nebo operací týkajících se zadržování; 
připomíná různé zprávy mezinárodních 
organizací (zejména Rady Evropy a OSN), 
Agentury pro základní práva a evropského 
veřejného ochránce práv týkající se 
dopadu řízení vnějších hranic EU na 
práva migrantů a na dodržování lidských 
práv agenturou Frontex a vyzývá evropské 
orgány a členské státy, aby neprodleně 
přijaly nezbytná opatření, která by toto 
porušování ukončila;

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Carmen Romero López

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá Komisi, aby poskytla 
informace o situaci v záchytných 
střediscích a o dodržování lidských práv 
v těchto střediscích a aby předložila 
iniciativy týkající se jejich provozu 
v budoucnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 226
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá úspěšné přejití na schengenský 
informační systém druhé generace, 
postupné zprovoznění vízového 
informačního systému a zřízení agentury 
eu-LISA pro jejich provozní řízení; 
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní 
musí projít testem každodenního 
používání; připomíná svůj požadavek, aby 
nebyly zaváděny nové nástroje správy 
hranic nebo systémy rozsáhlého ukládání 
údajů, dokud nejsou existující nástroje 
plně funkční, bezpečné a spolehlivé; 
očekává hodnocení systémů 
předpokládaných v příslušných právních 
nástrojích;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá úspěšné přejití na schengenský 
informační systém druhé generace, 
postupné zprovoznění vízového 
informačního systému a zřízení agentury 
eu-LISA pro jejich provozní řízení;
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní 
musí projít testem každodenního 
používání; připomíná svůj požadavek, aby 
nebyly zaváděny nové nástroje správy 
hranic nebo systémy rozsáhlého ukládání 
údajů, dokud nejsou existující nástroje 
plně funkční, bezpečné a spolehlivé; 
očekává hodnocení systémů 
předpokládaných v příslušných právních 
nástrojích;

41. vítá úspěšné přejití na schengenský 
informační systém druhé generace, 
postupné zprovoznění vízového 
informačního systému a zřízení agentury 
eu-LISA pro jejich provozní řízení;
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní 
musí projít testem každodenního 
používání; očekává hodnocení systémů 
předpokládaných v příslušných právních 
nástrojích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá úspěšné přejití na schengenský 
informační systém druhé generace, 
postupné zprovoznění vízového 
informačního systému a zřízení agentury 
eu-LISA pro jejich provozní řízení; 
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní 
musí projít testem každodenního 
používání; připomíná svůj požadavek, aby 
nebyly zaváděny nové nástroje správy 
hranic nebo systémy rozsáhlého ukládání 
údajů, dokud nejsou existující nástroje plně 
funkční, bezpečné a spolehlivé; očekává 

41. vyjadřuje politování nad opožděným 
přechodem na schengenský informační 
systém druhé generace a nad zvýšenými 
náklady, které jsou s ním spojené, nad 
postupným zprovozněním vízového 
informačního systému a zřízením agentury 
eu-LISA pro jejich provozní řízení; 
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní 
musí projít testem každodenního 
používání; připomíná svůj požadavek, aby 
nebyly zaváděny nové nástroje správy 
hranic nebo systémy rozsáhlého ukládání 
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hodnocení systémů předpokládaných 
v příslušných právních nástrojích;

údajů, dokud nejsou existující nástroje 
nezbytné, plně funkční, bezpečné 
a spolehlivé; očekává hodnocení systémů 
předpokládaných v příslušných právních 
nástrojích;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá úspěšné přejití na schengenský 
informační systém druhé generace, 
postupné zprovoznění vízového 
informačního systému a zřízení agentury 
eu-LISA pro jejich provozní řízení; 
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní 
musí projít testem každodenního 
používání; připomíná svůj požadavek, aby 
nebyly zaváděny nové nástroje správy 
hranic nebo systémy rozsáhlého ukládání 
údajů, dokud nejsou existující nástroje plně 
funkční, bezpečné a spolehlivé; očekává 
hodnocení systémů předpokládaných 
v příslušných právních nástrojích;

41. bere na vědomí přejití na schengenský 
informační systém druhé generace, 
postupné zprovoznění vízového 
informačního systému a zřízení agentury 
eu-LISA pro jejich provozní řízení; 
zdůrazňuje, že tyto nové systémy nyní 
musí projít testem každodenního 
používání; připomíná svůj požadavek, aby 
nebyly zaváděny nové nástroje správy 
hranic nebo systémy rozsáhlého ukládání 
údajů, dokud nejsou existující nástroje plně 
funkční, bezpečné a spolehlivé; vyzývá 
Komisi, aby provedla hodnocení všech
systémů předpokládaných v příslušných 
právních nástrojích;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. žádá lepší zabezpečení zdrojových 
dokladů s cílem zvýšit spolehlivost 
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dokladů totožnosti v Evropské unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 41 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41b. zdůrazňuje, že k posílení kontroly 
vnějších hranic je důležité využít všech 
prostředků, jež máme k dispozici, včetně 
dostupných nových technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 41 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41c. zdůrazňuje význam boje proti 
obchodování a pašování na hranicích, 
včetně boje proti obchodování s migranty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá lepší provádění acquis o vízech 42. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo 
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a větší harmonizaci postupů a praxe 
v oblasti víz; domnívá se, že společná 
střediska pro žádosti o víza by se měla stát 
pravidlem; žádá o interinstitucionální 
diskuzi o cílech společné vízové politiky;

v oblasti acquis o vízech a větší 
harmonizaci postupů a praxe v oblasti víz; 
domnívá se, že společná střediska pro 
žádosti o víza prokázala svou užitečnost; 
domnívá se, že interinstitucionální diskuze
o cílech společné vízové politiky může 
přispět k vypracování dalších opatření pro 
rozsáhlejší harmonizaci praxe v oblasti 
víz, včetně společných pravidel pro 
vydávání víz;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá lepší provádění acquis o vízech 
a větší harmonizaci postupů a praxe 
v oblasti víz; domnívá se, že společná 
střediska pro žádosti o víza by se měla stát 
pravidlem; žádá o interinstitucionální 
diskuzi o cílech společné vízové politiky;

42. žádá lepší provádění acquis o vízech; 
vyzývá Komisi, aby v této souvislosti plně 
využila svých pravomocí strážkyně Smluv; 
žádá o interinstitucionální diskuzi o cílech 
společné vízové politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42 a. žádá evropské orgány a členské 
státy, aby zvýšily mobilitu pracovníků tím, 
že umožní vydávání časově omezených víz 
a usnadní postup opakovaného podání 
žádosti pro osoby, které jsou již zaneseny 
v systému; tento způsob by účinně zvýšil 
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mobilitu pracovníků, neboť by zaručil 
právní jistotu a zlepšil vnitřní mobilitu 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. vyzývá Komisi, aby dále 
zdokonalovala stávající dohody 
o zjednodušení vízového režimu mezi 
Evropskou unií a jejími východními 
sousedy a aby zároveň pracovala na 
vytvoření oblasti bezvízového cestování, 
která umožní mezilidské kontakty;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Nadpis 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Azyl a migrace Obchodování s lidmi

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Nadpis 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy a Evropskou komisi, 
aby problém obchodování s lidmi řešily 
komplexním způsobem, který se bude 
týkat jak trestné činnosti, tak oblasti 
prevence a ochrany obětí; vyzývá v této 
souvislosti k zapojení většího počtu 
institucí, jako je Evropský podpůrný úřad 
pro otázky azylu (EASO), Evropský 
institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) a 
Agentura Evropské unie pro základní 
práva (FRA);

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Nadpis 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy, aby řádně prováděly 
směrnici ze dne 5. dubna 2011o prevenci 
obchodování s lidmi, boji proti němu a o 
ochraně obětí a aby respektovaly příslušné 
mezinárodní nástroje, jako je Úmluva 
OSN o potlačování obchodu s lidmi 
a využívání prostituce druhých osob 
z roku 1949;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Nadpis 10 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytly více financování na podpůrné 
programy pro osoby, které se staly oběťmi 
obchodu s lidmi, především pro ženy 
provozující prostituci;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Nadpis 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se funkce 
koordinátora pro boj proti obchodování 
s lidmi stala stálou funkcí s cílem zajistit 
provádění směrnice ze dne 5. dubna 2011 
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí a také komplexní 
a soudržný přístup na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Marco Scurria

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. připomíná, že Evropská rada ve 
Stockholmském programu zdůraznila, že 
„náležitě řízená migrace může být 
přínosem pro všechny zúčastněné strany“; 
lituje, že bylo dosaženo jen omezeného 
pokroku při přijímání právních předpisů 
v oblasti legální migrace, a s ohledem na 

43. připomíná, že Evropská rada ve 
Stockholmském programu zdůraznila, že 
„náležitě řízená migrace může být 
přínosem pro všechny zúčastněné strany“; 
lituje, že bylo dosaženo jen omezeného 
pokroku při přijímání právních předpisů 
v oblasti legální migrace, a s ohledem na 
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demografické výzvy a potřeby ekonomiky 
vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu 
úsilí; zároveň se domnívá, že integrace 
migrantů vyžaduje větší pozornost;

demografické výzvy a potřeby ekonomiky 
vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu 
úsilí; domnívá se, že hodnocení sociálního 
dopadu přistěhovalectví a podstatného 
přílivu osob, které nejsou státními 
příslušníky zemí EU a přecházejí vnější 
hranice, a zároveň integrace migrantů 
vyžadují větší pozornost;

Or. it

Pozměňovací návrh 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. připomíná, že Evropská rada ve 
Stockholmském programu zdůraznila, že 
„náležitě řízená migrace může být 
přínosem pro všechny zúčastněné strany“; 
lituje, že bylo dosaženo jen omezeného 
pokroku při přijímání právních předpisů 
v oblasti legální migrace, a s ohledem na 
demografické výzvy a potřeby ekonomiky 
vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu 
úsilí; zároveň se domnívá, že integrace 
migrantů vyžaduje větší pozornost;

43. připomíná, že Evropská rada ve 
Stockholmském programu zdůraznila, že 
„náležitě řízená migrace může být 
přínosem pro všechny zúčastněné strany“; 
lituje, že bylo dosaženo jen omezeného 
pokroku při přijímání právních předpisů 
v oblasti legální migrace, a s ohledem na 
demografické výzvy a potřeby ekonomiky 
vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu 
úsilí, jak stanoví legislativní návrhy 
týkající se migrace pracovních sil; zároveň 
se domnívá, že integrace migrantů 
vyžaduje větší pozornost; připomíná 
závěry zasedání Rady v roce 1999 
v Tampere, v nichž bylo navrženo, že 
„Cílem intenzivnější integrační politiky by 
mělo být, že těmto osobám (tj. státním 
příslušníkům třetích zemí) budou 
přiznány práva a povinnosti srovnatelné s 
právy a povinnostmi občanů EU“.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon
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Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. připomíná, že Evropská rada ve 
Stockholmském programu zdůraznila, že 
„náležitě řízená migrace může být 
přínosem pro všechny zúčastněné strany“; 
lituje, že bylo dosaženo jen omezeného
pokroku při přijímání právních předpisů 
v oblasti legální migrace, a s ohledem na 
demografické výzvy a potřeby ekonomiky 
vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu 
úsilí; zároveň se domnívá, že integrace 
migrantů vyžaduje větší pozornost;

43. připomíná, že Evropská rada ve 
Stockholmském programu zdůraznila, že 
„náležitě řízená migrace může být 
přínosem pro všechny zúčastněné strany“; 
očekává, že bude dosaženo dalšího
pokroku při přijímání právních předpisů 
v oblasti legální migrace, a s ohledem na 
demografické výzvy a potřeby ekonomiky 
vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu 
úsilí; zároveň se domnívá, že integrace 
migrantů vyžaduje větší pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. připomíná, že Evropská rada ve 
Stockholmském programu zdůraznila, že 
„náležitě řízená migrace může být 
přínosem pro všechny zúčastněné strany“; 
lituje, že bylo dosaženo jen omezeného 
pokroku při přijímání právních předpisů 
v oblasti legální migrace, a s ohledem na 
demografické výzvy a potřeby ekonomiky 
vyzývá do budoucna k intenzivnějšímu 
úsilí; zároveň se domnívá, že integrace 
migrantů vyžaduje větší pozornost;

43. připomíná, že Evropská rada ve 
Stockholmském programu zdůraznila, že 
„náležitě řízená migrace může být 
přínosem pro všechny zúčastněné strany“; 
lituje, že bylo dosaženo jen omezeného 
pokroku při přijímání právních předpisů 
v oblasti legální migrace, a s ohledem 
nejen na demografické výzvy a potřeby 
ekonomiky, ale také s cílem zajistit 
ochranu přistěhovalců, včetně migrujících 
pracovníků, pomocí dobře stanovených 
pravidel a postupů, které zajistí právní 
srozumitelnost a právní jistotu, a tím také 
poskytnou možnosti odvolání a nápravy; 
zároveň se domnívá, že integrace migrantů 
jakožto dvousměrný proces vyžaduje větší 
pozornost a také posílení základních práv 
migrantů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 246
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. naléhavě vyzývá k větší 
transparentnosti a požaduje, aby každý 
členský stát každoročně předkládal zprávu 
o pokroku každé konkrétní menšinové 
skupiny, pokud jde o integraci na trh 
práce a dopady politiky rovnosti; vybízí 
Evropskou komisi, aby poskytovala 
„výroční zprávu o trendech“, která bude 
odrážet srovnatelné ukazatele týkající se 
sociální soudržnosti, které byly dohodnuty 
a předloženy jako cíle, včetně 
monitorování situace nově příchozích, 
dlouhodobě pobývajících rezidentů, 
naturalizovaných migrantů a dětí 
migrantů v celé EU, a které budou 
rozděleny podle hledisek rovnosti (např. 
etnické/rasové, podle 
náboženství/přesvědčení, pohlaví, věku, 
sexuální orientace a zdravotního 
postižení), aby tak bylo možné zjistit 
pokrok v politikách sociálního 
začleňování v čase. Za tímto účelem by 
měla být uplatňována otevřená metoda 
koordinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. uznává, že nedávné změny a 
nepokoje v severní Africe a na Blízkém 
východě zintenzivnily tlak na východních 
a jižních hranicích EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 43 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43b. vyzývá k zavedení konzistentního, 
stálého programu pro dobrovolné trvalé 
přemístění v rámci EU pro osoby 
požívající mezinárodní ochrany; 

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu 
tohoto balíčku v platnost sledovala jeho 
řádné provádění ve členských státech;

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu, přestože ještě zbývá dokončit 
společný evropský azylový systém (CEAS);
vyzývá Komisi, aby od vstupu tohoto 
balíčku v platnost sledovala jeho řádné 
komplexní a plné provádění a také 
dodržování příslušné judikatury ve 
členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu 
tohoto balíčku v platnost sledovala jeho 
řádné provádění ve členských státech;

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu 
tohoto balíčku v platnost sledovala jeho 
řádné provádění ve členských státech, a 
navrhuje, aby Evropský podpůrný úřad 
pro otázky azylu (EASO) tyto nové právní 
předpisy nadále zahrnoval do svých 
vzdělávacích programů.

Or. es

Pozměňovací návrh 251
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu 
tohoto balíčku v platnost sledovala jeho 
řádné provádění ve členských státech;

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu, zejména zlepšení týkající se 
nezletilých osob bez doprovodu; vyzývá 
Komisi, aby od vstupu tohoto balíčku 
v platnost sledovala jeho řádné provádění 
ve členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 44
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu 
tohoto balíčku v platnost sledovala jeho 
řádné provádění ve členských státech;

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu 
tohoto balíčku v platnost sledovala jeho 
řádné a komplexní provádění v každém 
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu; vyzývá Komisi, aby od vstupu 
tohoto balíčku v platnost sledovala jeho 
řádné provádění ve členských státech;

44. vítá přijetí souboru předpisů týkajících 
se azylu, avšak zdůrazňuje, že 
nedostatečně řeší standardy zajišťující 
vysokou úroveň ochrany; vyzývá Komisi, 
aby od vstupu tohoto balíčku v platnost 
sledovala jeho řádné provádění ve 
členských státech a aby podnikla nezbytné 
kroky k zajištění toho, aby vnitrostátní 
právní předpisy byly v souladu s vývojem 
v judikatuře; vyzývá EASO, aby v tomto 
procesu členské státy podpořil; připomíná, 
že soubor předpisů týkající se azylu 
stanoví pouze minimální rámec pro 
politiky členských států v této oblasti, 
a vybízí členské státy, aby šly za rámec 
jeho minimálních ustanovení, zejména 
pokud jde o zadržování žadatelů o azyl, 
zejména nezletilých, o práva zranitelných 
osob a o používání zrychleného postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Juan Fernando López Aguilar
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Návrh usnesení
Bod 44 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) Připomíná, že Unie a její členské státy 
by při zásazích na volném moři nebo při 
vydávání pravidel týkajících se ostrahy 
vnějších hranic měly dodržovat 
mezinárodní právní předpisy, acquis a 
zejména judikatura Evropského soudu 
pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 44 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyjadřuje politování nad přetrvávající a 
systematickou praxí zadržování migrantů 
v záchytných střediscích, jak nedávno 
zdůraznila Rada OSN pro lidská práva; 
vyzývá k rozvíjení a provádění řešení, 
která jsou alternativou k zadržování, a to 
včetně legalizace přistěhovalců bez 
dokladů na základě jasných kritérií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 44 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44 a. domnívá se, že v souvislosti 
s Dublinským systémem by měla být 
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v budoucnu zvážena možnost zrušit 
předávání do členských států, které čelí 
závažným obtížím;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření;

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření; 
domnívá se, že by Komise měla 
přezkoumat proveditelnost zavedení 
skutečných evropských azylových 
středisek v blízkosti vnějších hranic 
Evropské unie, s cílem řešit první 
přezkoumání žádostí o azyl, a systém 
spravedlivého sdílení odpovědnosti 
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u komplikovanějších žádostí o azyl, které 
nemohou být v evropských azylových 
střediscích řešeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření;

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že jsou zapotřebí důrazná a 
konkrétnější opatření, jako je používání 
distribučního klíče EU při přemisťování 
osob požívajících mezinárodní ochrany, a 
to na základě odpovídajících ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření;

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU, neboť to 
poškozuje ty členské státy, které jsou více 
vystaveny silnému migračnímu tlaku; 
domnívá se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření, 
v souvislosti s přístupem vyznačujícím se 
velmi úzkou spoluprací v rámci EU;
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Or. it

Pozměňovací návrh 261
Marco Scurria

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření;

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že musí být poskytnuta nezbytná 
podpora těm členským státům, které 
přijímají vyšší počet migrantů a žádostí o 
azyl, a domnívá se také, že v budoucnu 
bude zapotřebí důrazných a konkrétnějších 
opatření; 

Or. it

Pozměňovací návrh 262
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření;

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření, 
včetně využívání článku 80 jakožto 
právního základu v příslušných právních 
textech, a zavedení stálého režimu 
přemisťování pro osoby požívající 
mezinárodní ochrany v rámci EU, což by 
mohlo také sloužit jako základ pro 
budoucí iniciativy zaměřené na 
přemisťování žadatelů o azyl;
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Or. en

Pozměňovací návrh 263
Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; domnívá 
se, že v budoucnu bude zapotřebí 
důrazných a konkrétnějších opatření;

45. hluboce lituje neúspěchu 
v uskutečňování zásad solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 
stanovených v článku 80 SFEU; 
připomíná, že jsou k dispozici důrazná 
a konkrétnější opatření pro členské státy, 
které čelí obtížným situacím; vybízí 
členské státy, aby účinně využívaly těchto 
podpůrných opatření, jako jsou opatření, 
která poskytuje EASO, s cílem zlepšit 
situaci všech žadatelů o azyl; vybízí 
Komisi, aby zkoumala řešení 
přerozdělování žadatelů o mezinárodní 
ochranu v případě, že jeden členský stát 
čelí jejich výraznému přílivu, který 
nemůže sám zvládnout, ačkoli jsou 
prováděna všechna ustanovení právních 
předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Hubert Pirker

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. domnívá se, že vnější rozměr azylu by 
měl být posílen, zvláště ve vztahu ke 
znovuusídlení;

46. domnívá se, že vnější rozměr azylu by 
měl být posílen;

Or. de
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Pozměňovací návrh 265
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. domnívá se, že vnější rozměr azylu by 
měl být posílen, zvláště ve vztahu ke 
znovuusídlení;

46. domnívá se, že vnější rozměr azylu by 
měl být posílen v souvislosti se 
znovuosídlením a s postupy pro chráněný 
vstup; lituje, že členské státy problém 
znovuosídlení dosud řešily jen omezeně.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. domnívá se, že vnější rozměr azylu by 
měl být posílen, zvláště ve vztahu ke 
znovuusídlení;

46. domnívá se, že vnější rozměr azylu by 
měl být posílen, zvláště ve vztahu ke 
znovuosídlení a k otázce solidarity se 
třetími zeměmi, které přijímají uprchlíky 
prchající před občanskými konflikty, a 
také ve vztahu k uprchlíkům přijímaným 
třetími zeměmi ležícími v blízkosti zemí, 
v nichž probíhají občanské konflikty;

Or. es

Pozměňovací návrh 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. domnívá se, že vnější rozměr azylu by 
měl být posílen, zvláště ve vztahu ke 
znovuusídlení;

46. domnívá se, že koordinace a podpora 
ze strany EU v oblasti azylu by měla být 
posílena, zvláště ve vztahu ke 
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znovuusídlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 46 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

připomíná, že návratové politiky jsou 
nedílnou součástí politik, které řeší 
nelegální přistěhovalectví; zdůrazňuje, že 
musí být posílena vzájemná spolupráce a 
uznávání rozhodnutí o návratu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. připomíná závazek Komise 
usnadňovat řádný vstup do EU osobám, 
které potřebují ochranu, a vyzývá 
k využívání nových postupů v dostupnosti 
azylových postupů, mimo jiné 
prostřednictvím schválení „Sdělení o 
nových postojích k přístupu k azylovým 
postupům zacíleným na hlavní tranzitní 
země“, které je plánováno na rok 2013; 
vyzývá dále Komisi, aby do roku 2014 
předložila sdělení o rámci pro převádění 
ochrany osob požívajících mezinárodní 
ochrany a vzájemné uznávání rozhodnutí 
o udělení azylu v souladu s akčním 
plánem provádění Stockholmského 
programu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 270
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. Vyzývá evropské orgány a instituce a 
členské státy, aby zhodnotily transpozici 
směrnice EU o modré kartě a aby zajistily 
následný postup pomocí pokynů Evropské 
komise; naléhavě vyzývá Evropskou 
komisi, aby včas zahajovala řízení o 
nesplnění povinnosti, pokud by některý 
členský stát nedodržoval požadavky 
směrnic;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. vyzývá evropské orgány a instituce a 
vlády členských států, aby mezi širokou 
veřejností a zaměstnavateli zvyšovaly 
povědomí o přistěhovaleckém portálu EU, 
na němž lze nalézt pokyny EU a 
vnitrostátní pokyny, procedurální kroky a 
seznamy požadované dokumentace, již 
státní příslušníci třetích zemí potřebují, 
aby mohli pracovat v EU; vlády potřebují 
tyto on-line informace rozpracovat tak, že 
poskytnou relevantní informace státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou již 
rezidenty v EU, aby mohli pracovat buď 
v zemi EU, v níž žijí, nebo v jiné zemi EU, 
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včetně relevantních informací 
o důchodových systémech, příspěvcích
v nezaměstnanosti, právech pracovníků a 
nabídkách pracovních míst; a zpřístupnit 
je ve více jazycích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. zdůrazňuje význam účinného 
provádění readmisních dohod se třetími 
zeměmi; znovu opakuje, že pokud třetí 
země účinně nespolupracuje, může být 
návrat v praxi nemožný;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. vnější rozměr svobody, bezpečnosti a 
práva

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 46 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46b. vyzývá evropské orgány a instituce a 
vlády členských států, aby mezi širokou 
veřejností a zaměstnavateli zvyšovaly 
povědomí o přistěhovaleckém portálu EU, 
na němž lze nalézt pokyny EU a 
vnitrostátní pokyny, procedurální kroky a 
seznamy požadované dokumentace, již 
státní příslušníci třetích zemí potřebují, 
aby mohli pracovat v EU; vlády potřebují 
tyto on-line informace rozpracovat tak, že 
poskytnou relevantní informace státním 
příslušníkům třetích zemí, kteří jsou již 
rezidenty v EU, aby mohli pracovat buď 
v zemi EU, v níž žijí, nebo v jiné zemi EU, 
včetně relevantních informací o 
důchodových systémech, příspěvcích
v nezaměstnanosti, právech pracovníků a 
nabídkách pracovních míst; a zpřístupnit 
je ve více jazycích;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 46 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46b. bere na vědomí význam posíleného 
vnějšího rozměru pro evropské politiky 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 46 c (nový)



PE516.857v01-00 142/162 AM\1001332CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46c. vyzývá k posílení spolupráce se 
třetími zeměmi na všech úrovních 
v oblasti bezpečnosti, migrace, základních 
práv a správy hranic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 277
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 46 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46d. konstatuje, že je zapotřebí 
přezkoumat a řešit úlohu tranzitních 
zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Návrh usnesení
Bod 46 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46e. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
podporovat politiky dobrovolného 
návratu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel
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Návrh usnesení
Bod 46 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46f. Zdůrazňuje, že Evropská unie a 
členské státy by měly pokračovat 
v začleňování přistěhovalectví do 
rozvojové spolupráce a posilovat své 
dohody o partnerství s cílem prosazovat 
spolupráci se třetími zeměmi původu a 
transitu, pokud jde o boj proti 
obchodování s lidmi a nelegálnímu 
přistěhovalectví, obnovu rodinných vazeb, 
navracení a neadmisní záležitosti, v rámci 
pravidelného dialogu, který Evropská 
unie s těmito zeměmi vede, a činnosti, již 
provádí Evropská služba pro vnější 
činnost (ESVČ);

Or. fr

Pozměňovací návrh 280
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. vyjadřuje hluboké politování nad 
nízkou kvalitou procesu tvorby politiky; 
konstatuje, že při definování problému, 
diskusi o možných řešeních a výběru 
z daných možností není obvykle 
respektováno toto pořadí, jak by bylo 
správné, ale častěji probíhají tyto etapy 
současně; žádá Komisi, aby nejdříve 
předložila zprávy o problémech k vyřešení, 
poté vyzvala k diskusi o možných řešeních 
a nakonec předložila legislativní návrhy;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 281
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. vyjadřuje hluboké politování nad 
nízkou kvalitou procesu tvorby politiky; 
konstatuje, že při definování problému, 
diskusi o možných řešeních a výběru 
z daných možností není obvykle 
respektováno toto pořadí, jak by bylo 
správné, ale častěji probíhají tyto etapy 
současně; žádá Komisi, aby nejdříve 
předložila zprávy o problémech k vyřešení, 
poté vyzvala k diskusi o možných řešeních 
a nakonec předložila legislativní návrhy;

47. vyjadřuje hluboké politování nad 
nízkou kvalitou procesu tvorby politiky; 
konstatuje, že při definování problému, 
diskusi o možných řešeních a výběru 
z daných možností není obvykle 
respektováno toto pořadí, jak by bylo 
správné, ale častěji probíhají tyto etapy 
současně; žádá Komisi, aby nejdříve 
předložila zprávy o problémech k vyřešení, 
poté vyzvala k diskusi o možných řešeních 
a nakonec předložila legislativní návrhy; 
vyzývá své příslušné parlamentní orgány, 
aby vyvinuly systém – podle vzoru 
podobných systémů ve vnitrostátních 
parlamentech – s jehož pomocí útvary EP 
vypracují nezávislou studii nebo 
výzkumnou dokumentaci o každém 
návrhu právních předpisů, který bude EP 
přezkoumávat, v níž budou návrhy 
podrobně analyzovány ve vztahu k: 
současné právní situaci; zaváděným 
změnám; účinkům; právnímu kontextu na 
vnitrostátní úrovni; odborníkům, 
zúčastněným subjektům a názorům 
občanské společnosti; kompatibilitě 
s mezinárodními smlouvami a základními 
právy apod. 

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. domnívá se, že pomocí užší 
koordinace a spolupráce mezi Komisí, 
členskými státy a agenturami EU, jako 
jsou Europol, Frontex, EASO, ENISA, 
EMCDDA a eu-LISA se může zlepšit
provádění nových právních předpisů a 
zvýšit prospěšnost těchto agentur pro 
členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh usnesení
Bod 47 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47b. zdůrazňuje, že je nezbytné posilovat 
mechanismy a nástroje s cílem zajistit 
rovné provádění a zabránit zneužívání 
v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva; zdůrazňuje význam informací 
sdílených na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni EU a v případě potřeby možnost 
využívat doložky o pozastavení v právních 
předpisech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. vyjadřuje politování nad neexistencí 
objektivního hodnocení pokroku 

48. lituje, že není více dostupných 
informací ohledně provádění evropských 
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dosaženého při budování prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva 
a spolehlivých informací ohledně 
provádění acquis v členských státech;

právních předpisů v členských státech, aby 
bylo možné zákonodárcům a občanům 
usnadnit sledování uplatňování 
a rozvíjení evropského acquis;

Or. fr

Pozměňovací návrh 285
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. navrhuje systematické a nezávislé 
následné hodnocení (ex-post) nových 
právních předpisů, které by mělo též 
zhodnotit setrvalou potřebu právních 
předpisů v této oblasti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 286
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. navrhuje systematické a nezávislé 
následné hodnocení (ex-post) nových
právních předpisů, které by mělo též 
zhodnotit setrvalou potřebu právních 
předpisů v této oblasti;

49. navrhuje systematické, objektivní
a nezávislé následné sledování a hodnocení 
(ex-post) právních předpisů, které by mělo 
též zhodnotit setrvalou potřebu  nových 
právních předpisů v některých odvětvích, 
nebo naopak potřebu řádného a lepšího 
provádění na vnitrostátní úrovni, na které 
by měly dbát orgány a instituce EU spolu 
s členskými státy, a to prostřednictvím
pokynů, řízení o neslnění povinnosti 
apod.;

Or. en



AM\1001332CS.doc 147/162 PE516.857v01-00

CS

Pozměňovací návrh 287
Tadeusz Zwiefka

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. navrhuje systematické a nezávislé 
následné hodnocení (ex-post) nových 
právních předpisů, které by mělo též 
zhodnotit setrvalou potřebu právních 
předpisů v této oblasti;

49. navrhuje systematické a nezávislé 
následné hodnocení (ex-post) nových 
právních předpisů, které by mělo též 
zhodnotit setrvalou potřebu právních 
předpisů v této oblasti; připomíná závazek, 
který Evropský parlament a Rada přijaly 
v roce 2005 v Interinstitucionálním 
společném přístupu k posouzení dopadů, 
pokud to považují za vhodné a nutné pro 
legislativní proces, a to před přijetím 
jakýchkoli podstatných změn, a vyzývá 
výbory, aby při plnění tohoto závazku 
využívaly oddělení pro posuzování 
dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. navrhuje systematické a nezávislé 
následné hodnocení (ex-post) nových 
právních předpisů, které by mělo též 
zhodnotit setrvalou potřebu právních 
předpisů v této oblasti;

49. navrhuje systematické a nezávislé 
následné hodnocení (ex-post) nových 
právních předpisů, které by mělo též 
zhodnotit setrvalou potřebu právních 
předpisů v této oblasti; navrhuje, aby 
investice do informační infrastruktury 
v souvislosti se Stockholmským 
programem zajistily a poskytovaly pouze 
bezplatná softwarová řešení z otevřených 
zdrojů tak, aby se zabránilo vytváření trhů 
s bezpečnostními nedostatky ve 
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vlastnických programech;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. zdůrazňuje, že Unie trvale potřebuje 
zajišťovat pro členské státy praktickou 
podporu a osvědčené postupy tak, aby 
státy mohly účinně zajistit řádné 
uplatňování stávajících právních předpisů 
EU týkajících se přistěhovalectví a 
nediskriminace; upozorňuje na některé 
současné snahy Komise s cílem pomoci 
členským státům zajistit, aby byla řádně 
uplatňovány stávající právní předpisy 
s cílem řešit diskriminaci (zejména 
příprava doporučení Rady k praktickým 
opatřením s cílem napomoci členským 
státům při začleňování Romů do širšího 
společenství, které Komise přijala 
v červnu 2013; nástroje, jako je hodnotící
rámec LIME za účelem posuzování 
ekonomického dopadu migrace 
a integračních politik, neboť má potenciál 
k tomu, aby se migrace a začleňování 
stalo pevnou součástí pracovních 
programů na úrovni států a EU, neboť by 
dokládalo význam kvalitních migračních 
politik a potřebu komplexního úsilí 
s cílem zlepšit výsledky v oblasti trhu 
práce a vzdělávání zaměřené na 
migranty);

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Sarah Ludford
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Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. zdůrazňuje, že Unie trvale potřebuje 
zajišťovat pro členské státy praktickou 
podporu a osvědčené postupy tak, aby 
státy mohly účinně zajistit řádné 
uplatňování stávajících právních předpisů 
EU týkajících se přistěhovalectví 
a nediskriminace; upozorňuje na některé 
stávající snahy Komise napomoci 
členským státům zajistit, aby byly řádně 
uplatňovány stávající právní předpisy 
s cílem řešit diskriminaci, zejména 
přípravu doporučení Rady k praktickým 
opatřením s cílem napomoci členským 
státům při začleňování Romů do širšího 
společenství, které Komise přijala 
v červnu 2013, a nástroje, jako je 
hodnotící rámec LIME za účelem 
posuzování ekonomického dopadu 
migrace a integračních politik, neboť má 
potenciál k tomu, aby se migrace 
a začleňování staly pevnou součástí 
pracovních programů na úrovni států 
a EU, neboť by dokládalo význam 
kvalitních migračních politik a potřebu 
komplexního úsilí s cílem zlepšit výsledky 
v oblasti trhu práce a vzdělávání 
zaměřené na migranty;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. lituje, že posuzování dopadu nebylo 
vždy odpovídající a neumožnilo vždy 
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objektivně posoudit náklady na nová 
opatření; zdůrazňuje, že je důležité 
zamezit jakékoli zbytečné byrokracii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 292
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek; navrhuje, 
aby byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv a plnění evropských hodnot (článek 2
Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve všech 
členských státech;

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek; navrhuje, 
aby byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Tadeusz Zwiefka

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
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soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek; navrhuje, 
aby byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv a plnění evropských hodnot (článek 
2 Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve 
všech členských státech;

soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví v rámci působnosti Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek; navrhuje, 
aby byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv a plnění evropských hodnot (článek 2 
Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve všech 
členských státech;

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek, navrhuje, 
aby byl aktualizován srovnávací přehled 
a aby bylo také upřednostněno 
monitorování diskriminace vůči etnickým 
menšinám, migrantům a dalším 
znevýhodněným skupinám, navrhuje, aby 
byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv a plnění evropských hodnot (článek 2 
Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve všech 
členských státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 295
Renate Weber

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek; navrhuje, 
aby byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv a plnění evropských hodnot (článek 2 
Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve všech 
členských státech;

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že konkrétní uplatňování právních 
předpisů je na soudech; žádá, aby byl 
srovnávací přehled o soudnictví rozšířen 
a zhodnotil všechny oblasti soudnictví, 
včetně trestního soudnictví a všech 
horizontálních otázek, neboť základní 
práva mají v této oblasti přímý vliv; 
navrhuje, aby byla zahrnuta i data týkající 
se stavu právního státu, demokracie 
a základních práv a plnění evropských 
hodnot (článek 2 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU)) ve všech členských státech, 
zejména v souvislosti s rozvojem „nového 
mechanismu“ v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 
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obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek; navrhuje, 
aby byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv a plnění evropských hodnot (článek 
2 Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve 
všech členských státech;

obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 297
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského,
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek; navrhuje, 
aby byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv a plnění evropských hodnot (článek 2 
Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve všech 
členských státech;

50. vítá iniciativu Komise vypracovat 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
má za cíl zajistit vysoce kvalitní systém 
soudnictví v oblasti občanského, 
obchodního a správního práva vzhledem 
k tomu, že v konečném důsledku je 
konkrétní uplatňování právních předpisů na 
soudech; žádá, aby srovnávací přehled 
o soudnictví zhodnotil všechny oblasti 
soudnictví, včetně trestního soudnictví 
a všech horizontálních otázek; navrhuje, 
aby byl aktualizován srovnávací přehled a 
aby bylo také upřednostněno 
monitorování diskriminace vůči etnickým 
menšinám, migrantům a dalším
znevýhodněným skupinám; navrhuje, aby
byla zahrnuta i data týkající se stavu 
právního státu, demokracie a základních 
práv a plnění evropských hodnot (článek 2 
Smlouvy o Evropské unii (SEU)) ve všech 
členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Luigi Berlinguer

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50a. zdůrazňuje, že vysoce kvalitní soudní 
systémy mohou hrát klíčovou úlohu při 
obnovování důvěry tím, že vyvolají návrat 
k růstu a přispějí k důvěře a stabilitě; 
zdůrazňuje, že předvídatelná, včasná 
a vymahatelná soudní rozhodnutí jsou 
významnými strukturálními komponenty 
atraktivního podnikatelského prostředí, 
jak je popsáno ve sdělení Evropské komise 
„Srovnávací přehled EU o soudnictví. 
Nástroj podpory efektivního soudnictví 
a růstu“1.
__________________
1 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropské centrální 
bance, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů 
COM(2013) 160 v konečném znění;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na 
dohled a na zajištění konkrétního 
provádění právních předpisů EU členskými 
státy; konstatuje, že pokud jde o práva 
občanů, je nutné dosáhnout provádění od 
prvního dne, kdy akt vstoupí v platnost; 

51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na 
dohled a na zajištění konkrétního 
provádění právních předpisů EU členskými 
státy; konstatuje, že pokud jde o práva 
občanů, rezidentů a migrantů, je nutné 
dosáhnout provádění od prvního dne, kdy 
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domnívá se, že je třeba ještě dosáhnout 
určitého pokroku v této oblasti a že by 
měly být zjištěny důvody, které vedou 
k případnému neprovádění právních 
předpisů EU;

akt vstoupí v platnost; domnívá se, že je 
třeba ještě dosáhnout určitého pokroku 
v této oblasti a že by měly být zjištěny 
důvody, které vedou k případnému 
neprovádění právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na 
dohled a na zajištění konkrétního 
provádění právních předpisů EU členskými 
státy; konstatuje, že pokud jde o práva 
občanů, je nutné dosáhnout provádění od 
prvního dne, kdy akt vstoupí v platnost; 
domnívá se, že je třeba ještě dosáhnout 
určitého pokroku v této oblasti a že by 
měly být zjištěny důvody, které vedou 
k případnému neprovádění právních 
předpisů EU;

51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na 
dohled a na zajištění konkrétního 
provádění právních předpisů EU členskými 
státy; konstatuje, že pokud jde o práva 
občanů, rezidentů a migrantů, je nutné 
dosáhnout provádění od prvního dne, kdy 
akt vstoupí v platnost; domnívá se, že je 
třeba ještě dosáhnout určitého pokroku 
v této oblasti a že by měly být zjištěny 
důvody, které vedou k případnému 
neprovádění právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na 
dohled a na zajištění konkrétního 
provádění právních předpisů EU členskými 
státy; konstatuje, že pokud jde o práva 
občanů, je nutné dosáhnout provádění od 
prvního dne, kdy akt vstoupí v platnost; 

51. vzhledem k širokému rozporu, který 
existuje mezi přijatými politikami a jejich 
prováděním na vnitrostátní úrovni, což 
přispívá ke stále složitějšímu a 
nekoherentnějšímu rámci, žádá Komisi, 
aby kladla větší důraz na dohled a na 
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domnívá se, že je třeba ještě dosáhnout 
určitého pokroku v této oblasti a že by 
měly být zjištěny důvody, které vedou 
k případnému neprovádění právních 
předpisů EU;

zajištění konkrétního provádění právních 
předpisů EU členskými státy; konstatuje, 
že pokud jde o práva občanů, je nutné 
dosáhnout provádění od prvního dne, kdy 
akt vstoupí v platnost; domnívá se, že je 
třeba ještě dosáhnout určitého pokroku 
v této oblasti a že by měly být zjištěny, 
zdůvodněny a řešeny důvody, které vedou 
k případnému neprovádění právních 
předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na 
dohled a na zajištění konkrétního 
provádění právních předpisů EU členskými 
státy; konstatuje, že pokud jde o práva 
občanů, je nutné dosáhnout provádění od 
prvního dne, kdy akt vstoupí v platnost; 
domnívá se, že je třeba ještě dosáhnout 
určitého pokroku v této oblasti a že by 
měly být zjištěny důvody, které vedou 
k případnému neprovádění právních 
předpisů EU;

51. žádá Komisi, aby učinila politickou 
prioritou dohled nad prováděním a 
zajištění konkrétního provádění právních 
předpisů EU členskými státy; konstatuje, 
že pokud jde o práva občanů, je nutné 
dosáhnout provádění od prvního dne, kdy 
akt vstoupí v platnost; domnívá se, že je 
třeba ještě dosáhnout určitého pokroku 
v této oblasti a že by měly být zjištěny 
důvody, které vedou k případnému 
neprovádění právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na 51. žádá Komisi, aby kladla větší důraz na 
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dohled a na zajištění konkrétního 
provádění právních předpisů EU členskými 
státy; konstatuje, že pokud jde o práva 
občanů, je nutné dosáhnout provádění od 
prvního dne, kdy akt vstoupí v platnost;
domnívá se, že je třeba ještě dosáhnout 
určitého pokroku v této oblasti a že by 
měly být zjištěny důvody, které vedou 
k případnému neprovádění právních 
předpisů EU;

dohled a na zajištění konkrétního 
provádění právních předpisů EU členskými 
státy; domnívá se, že je třeba ještě 
dosáhnout určitého pokroku v této oblasti 
a že by měly být zjištěny důvody, které 
vedou k případnému neprovádění právních 
předpisů EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 304
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. zastává názor, že zlepšení kvality 
právních předpisů v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva vyžaduje společné úsilí 
členských států a evropských orgánů 
při zlepšování výměny informací 
o jednotlivých vnitrostátních systémech 
a při zajišťování správných právních 
informací (o vnitrostátních/regionálních 
použitelných právních předpisech 
a normách) a stejně tak informací 
o provádění a postupech;

52. zastává názor, že zlepšení kvality 
právních předpisů v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva vyžaduje společné úsilí 
členských států a evropských orgánů 
při zlepšování výměny informací 
o jednotlivých vnitrostátních systémech 
a při zajišťování správných právních 
informací (o vnitrostátních/regionálních 
použitelných právních předpisech 
a normách) spolu se zajištěním ochrany 
základních práv a stejně tak informací 
o provádění a postupech;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 52
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. zastává názor, že zlepšení kvality 
právních předpisů v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva vyžaduje společné úsilí 
členských států a evropských orgánů 
při zlepšování výměny informací 
o jednotlivých vnitrostátních systémech 
a při zajišťování správných právních 
informací (o vnitrostátních/regionálních 
použitelných právních předpisech 
a normách) a stejně tak informací 
o provádění a postupech;

52. zastává názor, že zlepšení kvality 
právních předpisů v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva vyžaduje společné úsilí 
členských států a evropských orgánů 
při zlepšování výměny informací 
o jednotlivých vnitrostátních systémech 
a při zajišťování správných právních 
informací (o vnitrostátních/regionálních 
použitelných právních předpisech 
a normách) spolu se zajištěním ochrany 
základních práv a stejně tak informací 
o provádění a postupech;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. zastává názor, že zlepšení kvality 
právních předpisů v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva vyžaduje společné úsilí 
členských států a evropských orgánů 
při zlepšování výměny informací 
o jednotlivých vnitrostátních systémech 
a při zajišťování správných právních 
informací (o vnitrostátních/regionálních 
použitelných právních předpisech
a normách) a stejně tak informací 
o provádění a postupech;

52. zastává názor, že zlepšení kvality 
právních předpisů v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva vyžaduje společné úsilí 
členských států a evropských orgánů 
při zlepšování výměny informací 
o jednotlivých vnitrostátních systémech 
a při zajišťování správných právních 
informací (o vnitrostátních/regionálních 
použitelných právních předpisech 
a normách) a stejně tak informací 
o provádění a postupech; vyzývá k lepší 
interinstitucionální koordinaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 307
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. vyjadřuje politování nad tím, že Rada 
často využívá strategické dokumenty, jako 
je protidrogová strategie a strategie vnitřní 
bezpečnosti, které jsou přijaty bez jakékoli 
účasti Parlamentu;

53. lituje, že Rada více nezapojuje 
Evropský parlament do přípravy 
strategických dokumentů, jako je 
protidrogová strategie a strategie vnitřní 
bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 308
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. domnívá se, že rozvoj evropské soudní 
kultury je klíčovým předpokladem pro to, 
aby se prostor svobody, bezpečnosti 
a práva stal pro občany realitou; s 
ohledem na tuto skutečnost vyzývá, aby 
byl kladen větší důraz na odborné justiční 
vzdělávání v oblasti práva EU všech 
odborníků v právní oblasti a na jeho 
financování; poukazuje na význam využití 
přístupu „zdola nahoru“ pro systémy 
justičního vzdělávání, zajištění lepší 
dostupnosti informačních zdrojů 
o evropském právu za využití internetu (tj. 
portálu e-justice), zlepšování znalostí 
evropského práva mezi soudci a stejně tak 
jazykových dovedností odborníků v oblasti 
soudnictví a zavádění a údržby sítí v této 
oblasti; konstatuje, že je též důležitý výcvik 
policejních sil s evropskou perspektivou;

54. domnívá se, že rozvoj lepší dostupnosti 
informačních zdrojů o evropském právu za 
využití internetu (tj. portálu e-justice), 
zlepšování znalostí evropského práva mezi 
soudci a stejně tak jazykových dovedností 
odborníků v oblasti soudnictví a zavádění 
a údržby sítí v této oblasti napomůže 
k lepšímu uplatňování evropských 
právních předpisů, fungování vzájemného 
uznávání a k dobré spolupráci mezi 
členskými státy; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 309
Claude Moraes

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. domnívá se, že rozvoj evropské soudní 
kultury je klíčovým předpokladem pro to, 
aby se prostor svobody, bezpečnosti 
a práva stal pro občany realitou; s ohledem 
na tuto skutečnost vyzývá, aby byl kladen 
větší důraz na odborné justiční vzdělávání 
v oblasti práva EU všech odborníků 
v právní oblasti a na jeho financování; 
poukazuje na význam využití přístupu 
„zdola nahoru“ pro systémy justičního 
vzdělávání, zajištění lepší dostupnosti 
informačních zdrojů o evropském právu za 
využití internetu (tj. portálu e-justice), 
zlepšování znalostí evropského práva mezi 
soudci a stejně tak jazykových dovedností 
odborníků v oblasti soudnictví a zavádění 
a údržby sítí v této oblasti; konstatuje, že je 
též důležitý výcvik policejních sil 
s evropskou perspektivou;

54. domnívá se, že rozvoj evropské soudní 
kultury je klíčovým předpokladem pro to, 
aby se prostor svobody, bezpečnosti 
a práva stal pro občany realitou; s ohledem 
na tuto skutečnost vyzývá, aby byl kladen 
větší důraz na odborné justiční vzdělávání 
v oblasti práva EU všech odborníků 
v právní oblasti a na jeho financování; 
poukazuje na význam využití přístupu 
„zdola nahoru“ pro systémy justičního 
vzdělávání, zajištění lepší dostupnosti 
informačních zdrojů o evropském právu za 
využití internetu (tj. portálu e-justice), 
zlepšování znalostí evropského práva mezi 
soudci a stejně tak jazykových dovedností 
odborníků v oblasti soudnictví a zavádění 
a údržby sítí v této oblasti; konstatuje, že je 
též důležitý výcvik policejních sil 
s evropskou perspektivou citlivou 
k prolínání kultur;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. domnívá se, že rozvoj evropské soudní 
kultury je klíčovým předpokladem pro to, 
aby se prostor svobody, bezpečnosti 
a práva stal pro občany realitou; s ohledem 
na tuto skutečnost vyzývá, aby byl kladen 
větší důraz na odborné justiční vzdělávání 
v oblasti práva EU všech odborníků 

54. domnívá se, že rozvoj evropské soudní 
a policejní kultury je klíčovým 
předpokladem pro to, aby se prostor 
svobody, bezpečnosti a práva stal pro 
občany realitou; s ohledem na tuto 
skutečnost vyzývá, aby byl kladen větší 
důraz na odborné justiční vzdělávání 
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v právní oblasti a na jeho financování;
poukazuje na význam využití přístupu 
„zdola nahoru“ pro systémy justičního 
vzdělávání, zajištění lepší dostupnosti 
informačních zdrojů o evropském právu za 
využití internetu (tj. portálu e-justice), 
zlepšování znalostí evropského práva mezi 
soudci a stejně tak jazykových dovedností 
odborníků v oblasti soudnictví a zavádění 
a údržby sítí v této oblasti; konstatuje, že je
též důležitý výcvik policejních sil 
s evropskou perspektivou;

v oblasti práva EU všech odborníků 
v právní oblasti a policejních sil a na jeho 
financování; poukazuje na význam využití 
přístupu „zdola nahoru“ pro systémy 
justičního vzdělávání, zajištění lepší 
dostupnosti informačních zdrojů 
o evropském právu za využití internetu (tj. 
portálu e-justice), zlepšování znalostí 
evropského práva a jazykových dovedností
mezi soudci a příslušníky policejních sil 
a zavádění a údržby sítí v této oblasti a 
veškerých dalších opatření s cílem 
usnadnit jejich každodenní spolupráci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 311
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. zastává názor, že pro prostor svobody, 
bezpečnosti a práva je zapotřebí řízení, 
soudržnosti a referenčních hodnot, které by 
měly být zajištěny v souladu s čl. 17 odst. 1 
Smlouvy o EU; navrhuje, aby se v souladu 
s tímto ustanovením Smlouvy o EU 
všechny tři orgány EU dohodly na 
víceletém plánování; očekává, že Komise 
za tímto účelem přijme odpovídající 
opatření a na jejich základě předloží návrh;

55. zastává názor, že pro prostor svobody, 
bezpečnosti a práva je zapotřebí řízení, 
soudržnosti a referenčních hodnot, které by 
skutečně chránily práva občanů a které by 
měly být zajištěny v souladu s čl. 17 odst. 1 
Smlouvy o EU; navrhuje, aby se v souladu 
s tímto ustanovením Smlouvy o EU 
všechny tři orgány EU dohodly na 
víceletém plánování; očekává, že Komise 
za tímto účelem přijme odpovídající 
opatření a na jejich základě předloží návrh;
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56. žádá, aby jakékoli budoucí plánování 
bylo připraveno v duchu Lisabonské 
smlouvy v úzké spolupráci mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; bere na 
vědomí závěry Evropské rady ze dnů 27. 
a 28. června tohoto roku, podle nichž bude 
Evropská rada „na svém zasedání v červnu 
roku 2014 jednat o vymezení strategických 
směrů pro legislativní a operativní 
plánování v rámci prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva (podle článku 68 
SFEU)“; považuje zamýšlené načasování 
za nevhodné;

56. žádá, aby jakékoli budoucí plánování 
bylo připraveno v duchu Lisabonské 
smlouvy v úzké spolupráci mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; domnívá 
se, že je nezbytné zaměřit se na provádění 
a konsolidaci stávajících nástrojů a že by 
proto budoucí program měl být stručný a 
vyvážený; bere na vědomí závěry Evropské 
rady ze dnů 27. a 28. června tohoto roku, 
podle nichž bude Evropská rada „na svém 
zasedání v červnu roku 2014 jednat 
o vymezení strategických směrů pro 
legislativní a operativní plánování v rámci 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
(podle článku 68 SFEU)“; považuje 
zamýšlené načasování za nevhodné;

Or. fr


