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Pozmeňujúci návrh 1
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Lisabonská zmluva 
priniesla dôležité pozitívne prvky do 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, ale vyjadruje poľutovanie 
nad istými nedostatkami v jej plnení; nie je 
viac ochotný akceptovať, že Rada a 
Komisia v mnohých prípadoch aj naďalej 
konajú tak, ako keby Lisabonská zmluva 
nenadobudla platnosť; požaduje plnenie 
povinnosti bezodkladne a úplne 
informovať Parlament vo všetkých fázach 
postupu pri uzatváraní medzinárodných 
dohôd; vyjadruje poľutovanie nad 
neprijateľnými oneskoreniami v 
predkladaní aktov z pôvodného tretieho 
piliera v súlade s Lisabonskou zmluvou; 
požaduje, aby sa akty z pôvodného tretieho 
piliera posudzovali od prípadu k prípadu, 
pokiaľ ide o ich vplyv na základné práva, s 
cieľom zosúladiť ich s novou hierarchiou 
noriem základných, delegovaných a 
vykonávacích aktov;

1. domnieva sa, že Lisabonská zmluva 
priniesla dôležité pozitívne prvky do 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, ale vyjadruje poľutovanie 
nad istými nedostatkami v jej plnení; nie je 
viac ochotný akceptovať, že Rada a 
Komisia v mnohých prípadoch aj naďalej 
konajú tak, ako keby Lisabonská zmluva 
nenadobudla platnosť; požaduje plnenie 
povinnosti bezodkladne a úplne 
informovať Parlament vo všetkých fázach 
postupu pri uzatváraní medzinárodných 
dohôd; vyjadruje poľutovanie nad 
neprijateľnými oneskoreniami v 
predkladaní aktov z pôvodného tretieho 
piliera v súlade s Lisabonskou zmluvou; 
požaduje, aby sa akty z pôvodného tretieho 
piliera posudzovali od prípadu k prípadu, 
pokiaľ ide o ich vplyv na základné práva, s 
cieľom zosúladiť ich s novou hierarchiou 
noriem základných, delegovaných a 
vykonávacích aktov; a novým
inštitucionálnym poriadkom/štruktúrou
po nadobudnutí platnosti Lisabonskej 
zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Lisabonská zmluva 
priniesla dôležité pozitívne prvky do 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, ale vyjadruje poľutovanie 
nad istými nedostatkami v jej plnení; nie je 
viac ochotný akceptovať, že Rada a 
Komisia v mnohých prípadoch aj naďalej 
konajú tak, ako keby Lisabonská zmluva 
nenadobudla platnosť; požaduje plnenie 
povinnosti bezodkladne a úplne 
informovať Parlament vo všetkých fázach 
postupu pri uzatváraní medzinárodných 
dohôd; vyjadruje poľutovanie nad 
neprijateľnými oneskoreniami v 
predkladaní aktov z pôvodného tretieho 
piliera v súlade s Lisabonskou zmluvou; 
požaduje, aby sa akty z pôvodného tretieho 
piliera posudzovali od prípadu k prípadu, 
pokiaľ ide o ich vplyv na základné práva, s 
cieľom zosúladiť ich s novou hierarchiou 
noriem základných, delegovaných a 
vykonávacích aktov;

1. domnieva sa, že Lisabonská zmluva a
Charta základných práv posilnili ústavný
základ inštitúcií EÚ a členských štátov pri
dosahovaní spoločného cieľa premeniť
EÚ na priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, ale vyjadruje poľutovanie 
nad istými nedostatkami v ich plnení; 
domnieva sa, že tento cieľ si vyžaduje
zhodné uplatňovanie zmlúv a právnych 
predpisov EÚ v rámci EÚ a z toho
vyplývajúcu potrebu zrušenia osobitných
výnimiek a osobitných režimov; nie je viac 
ochotný akceptovať, že Rada a Komisia v 
mnohých prípadoch aj naďalej konajú tak, 
ako keby Lisabonská zmluva a Charta
základných práv nenadobudla platnosť
vrátane ignorovania úlohy a legitímnosti
Európskeho parlamentu a národných
parlamentov; požaduje plnenie povinnosti 
bezodkladne a úplne informovať Parlament 
vo všetkých fázach postupu pri uzatváraní 
medzinárodných dohôd; vyjadruje 
poľutovanie nad neprijateľnými 
oneskoreniami v predkladaní aktov z 
pôvodného tretieho piliera v súlade s 
Lisabonskou zmluvou; požaduje, aby sa 
akty z pôvodného tretieho piliera 
posudzovali od prípadu k prípadu, pokiaľ 
ide o ich vplyv na základné práva, s cieľom 
zosúladiť ich s novou hierarchiou noriem 
základných, delegovaných a vykonávacích 
aktov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Lisabonská zmluva 
priniesla dôležité pozitívne prvky do 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, ale vyjadruje poľutovanie 
nad istými nedostatkami v jej plnení; nie 
je viac ochotný akceptovať, že Rada a 
Komisia v mnohých prípadoch aj naďalej 
konajú tak, ako keby Lisabonská zmluva 
nenadobudla platnosť; požaduje plnenie 
povinnosti bezodkladne a úplne 
informovať Parlament vo všetkých fázach 
postupu pri uzatváraní medzinárodných 
dohôd; vyjadruje poľutovanie nad 
neprijateľnými oneskoreniami v 
predkladaní aktov z pôvodného tretieho 
piliera v súlade s Lisabonskou zmluvou; 
požaduje, aby sa akty z pôvodného tretieho 
piliera posudzovali od prípadu k prípadu, 
pokiaľ ide o ich vplyv na základné práva, 
s cieľom zosúladiť ich s novou hierarchiou 
noriem základných, delegovaných a 
vykonávacích aktov;

1. domnieva sa, že Lisabonská zmluva 
priniesla dôležité pozitívne prvky do 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, ale konštatuje isté 
nedostatky v jej plnení; poukazuje na to, 
že Lisabonská zmluva znamená zvýšenie
právomocí Európskeho parlamentu;
požaduje plnenie povinnosti bezodkladne a 
úplne informovať Parlament vo všetkých 
fázach postupu pri uzatváraní 
medzinárodných dohôd; vyjadruje 
poľutovanie nad oneskoreniami v 
predkladaní aktov z pôvodného tretieho 
piliera v súlade s Lisabonskou zmluvou; 
požaduje, aby sa akty z pôvodného tretieho 
piliera posudzovali od prípadu k prípadu, 
pokiaľ ide o ich vplyv, s cieľom zosúladiť 
ich s novou hierarchiou noriem 
základných, delegovaných a vykonávacích 
aktov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že pokiaľ ide o základné 
práva a európske občianske práva, úlohou
EÚ by malo byť podporovať najvyššiu
úroveň ich ochrany (ako je uvedené v
článku 53 Charty základných práv EÚ a v
judikatúre ESĽP);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že použitie riadneho 
legislatívneho postupu približuje tvorbu 
právnych predpisov bližšie k občanom a
dáva Európskemu parlamentu, jedinej 
demokraticky volenej inštitúcii Únie, 
väčšiu mieru vplyvu;

2. zastáva názor, že použitie riadneho 
legislatívneho postupu má za cieľ priblížiť
tvorbu právnych predpisov bližšie k 
občanom tým, že dáva Európskemu 
parlamentu, jedinej demokraticky volenej 
inštitúcii Únie, väčšiu mieru vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že použitie riadneho 
legislatívneho postupu približuje tvorbu 
právnych predpisov bližšie k občanom a 
dáva Európskemu parlamentu, jedinej 
demokraticky volenej inštitúcii Únie, 
väčšiu mieru vplyvu;

2. zastáva názor, že použitie riadneho 
legislatívneho postupu približuje tvorbu 
právnych predpisov bližšie k občanom a 
dáva Európskemu parlamentu, jedinej 
inštitúcii Únie priamo volenej občanmi, 
väčšiu mieru vplyvu, čím sa činnosť
Európskej únie stáva legitímnejšou, 
efektívnejšou, transparentnejšou a
demokratickejšou;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 7
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že použitie riadneho 
legislatívneho postupu približuje tvorbu 
právnych predpisov bližšie k občanom a 
dáva Európskemu parlamentu, jedinej 
demokraticky volenej inštitúcii Únie, 
väčšiu mieru vplyvu;

2. zastáva názor, že použitie riadneho 
legislatívneho postupu približuje tvorbu 
právnych predpisov bližšie k občanom a 
dáva Európskemu parlamentu, jedinej 
demokraticky volenej inštitúcii Únie, 
väčšiu mieru vplyvu; zdôrazňuje, že tento
postup by sa mal ďalej rozšíriť v rámci
budúcich revízií zmluvy a že by sa mala
zabezpečiť väčšia transparentnosť v
rozhodovacom procese, a to najmä vo
vzťahu k dohodám v prvom čítaní a
trialógom, aby sa zabezpečilo, že právo na
prístup k dokumentom a informáciám sa
zaručuje, ako je stanovené v zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že v oznámení z 20. apríla 
2010 s názvom Vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre 
občanov Európy – akčný plán na 
implementáciu Štokholmského programu, 
sa Komisia vyslovila za ambicióznejšiu 
odozvu na každodenné obavy a priania
občanov EÚ a zdôraznila, že Únia musí 
byť schopná reagovať na neočakávané 
udalosti a musí rýchlo využívať príležitosti 
a predvídať budúce trendy a prispôsobovať 
sa im;

3. konštatuje, že v oznámení z 20. apríla 
2010 s názvom Vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre 
občanov Európy – akčný plán na 
implementáciu Štokholmského programu, 
sa Komisia vyslovila za ambicióznejšiu 
odozvu na každodenné obavy, záujmy a 
očakávania občanov EÚ a zdôraznila, že 
Únia musí byť schopná reagovať na 
neočakávané udalosti a musí rýchlo 
využívať príležitosti a predvídať budúce 
trendy a prispôsobovať sa im;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 9
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že v oznámení z 20. apríla 
2010 s názvom Vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre 
občanov Európy – akčný plán na 
implementáciu Štokholmského programu, 
sa Komisia vyslovila za ambicióznejšiu 
odozvu na každodenné obavy a priania 
občanov EÚ a zdôraznila, že Únia musí 
byť schopná reagovať na neočakávané 
udalosti a musí rýchlo využívať príležitosti 
a predvídať budúce trendy a prispôsobovať 
sa im;

3. konštatuje, že v oznámení z 20. apríla 
2010 s názvom Vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre 
občanov Európy – akčný plán na 
implementáciu Štokholmského programu, 
sa Komisia vyslovila za ambicióznejšiu 
odozvu na každodenné obavy a priania 
občanov EÚ, obyvateľov aj migrantov, a 
zdôraznila, že Únia musí byť schopná 
reagovať na neočakávané udalosti a musí 
rýchlo využívať príležitosti a predvídať 
budúce trendy a prispôsobovať sa im;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že v oznámení z 20. apríla 
2010 s názvom Vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre 
občanov Európy – akčný plán na 
implementáciu Štokholmského programu, 
sa Komisia vyslovila za ambicióznejšiu 
odozvu na každodenné obavy a priania 
občanov EÚ a zdôraznila, že Únia musí 
byť schopná reagovať na neočakávané 
udalosti a musí rýchlo využívať príležitosti 
a predvídať budúce trendy a prispôsobovať 
sa im;

3. konštatuje, že v oznámení z 20. apríla 
2010 s názvom Vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre 
občanov Európy – akčný plán na 
implementáciu Štokholmského programu, 
sa Komisia vyslovila za ambicióznejšiu 
odozvu na každodenné obavy a priania 
občanov EÚ, obyvateľov aj migrantov, a 
zdôraznila, že Únia musí byť schopná 
reagovať na neočakávané udalosti a musí
rýchlo využívať príležitosti a predvídať 
budúce trendy a prispôsobovať sa im;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že práve so zreteľom 
na tieto ciele Komisia pri niekoľkých 
príležitostiach využila svoje právo 
navrhnúť právny predpis v súlade s 
článkom 76 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že éra veľkých 
viacročných programov založených na 
medzivládnom prístupe sa končí, 
vzhľadom na celý rad právnych základov 
stanovených zmluvami v oblastiach 
politiky, ktoré sa týkajú priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, možnosti 
Komisie využiť právo navrhovať právne 
predpisy a jej potvrdenú ambíciu, že ho 
využívať bude;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Kyriacos Triantaphyllides



PE516.857v01-00 10/164 AM\1001332SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že éra veľkých 
viacročných programov založených na 
medzivládnom prístupe sa končí, 
vzhľadom na celý rad právnych základov 
stanovených zmluvami v oblastiach 
politiky, ktoré sa týkajú priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, možnosti 
Komisie využiť právo navrhovať právne 
predpisy a jej potvrdenú ambíciu, že ho 
využívať bude;

5. zastáva názor, že éra veľkých 
viacročných programov založených na 
medzivládnom prístupe sa končí, 
vzhľadom na potrebu zabezpečiť
demokratický dohľad v tejto oblasti
prostredníctvom riadneho legislatívneho 
postupu, celý rad právnych základov 
stanovených zmluvami v oblastiach 
politiky, ktoré sa týkajú priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, možnosti 
Komisie využiť právo navrhovať právne 
predpisy a jej potvrdenú ambíciu, že ho 
využívať bude;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že éra veľkých 
viacročných programov založených na 
medzivládnom prístupe sa končí, 
vzhľadom na celý rad právnych základov 
stanovených zmluvami v oblastiach 
politiky, ktoré sa týkajú priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, možnosti 
Komisie využiť právo navrhovať právne 
predpisy a jej potvrdenú ambíciu, že ho
využívať bude;

5. zastáva názor, že éru veľkých 
viacročných programov založených na 
medzivládnom prístupe možno 
prehodnotiť poskytnutím väčšieho
priestoru pre flexibilitu, najmä s cieľom
reagovať na naliehavé problémy alebo
žiadosti Európskeho parlamentu o 
vykonanie opatrení alebo prijatie návrhov,
vzhľadom na celý rad právnych základov 
stanovených zmluvami v oblastiach 
politiky, ktoré sa týkajú priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, možnosti 
Komisie využiť právo navrhovať právne 
predpisy a jej potvrdenú ambíciu, že ho 
využívať bude; domnieva sa, že Komisia
by mala v každom prípade vypracovať a 
predložiť na začiatku svojho funkčného
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obdobia svoj akčný program, ktorý sa 
musí preskúmať a dopracovať na základe
požiadaviek Európskeho parlamentu a
Rady a následne uplatňovať v jasne 
stanovených lehotách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že éra veľkých 
viacročných programov založených na 
medzivládnom prístupe sa končí, 
vzhľadom na celý rad právnych základov 
stanovených zmluvami v oblastiach 
politiky, ktoré sa týkajú priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, možnosti 
Komisie využiť právo navrhovať právne 
predpisy a jej potvrdenú ambíciu, že ho 
využívať bude;

5. podporuje rozhodnutie Rady na jej
neformálnom zasadnutí v júli 2013 o
prijatí programu, ktorý nadväzuje na
Štokholmský program, avšak konštatuje, 
že je potrebné definovať rozsah a objem
tohto programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. nabáda preto Komisiu, aby prevzala 
úlohu rámcového usporiadania politík a 
určovania legislatívnych priorít a aby 
využívala právo navrhovať právne 
predpisy vždy, keď to bude potrebné; 
vyjadruje tiež nesúhlas s akýmkoľvek 
návratom k medzivládnemu prístupu, 

vypúšťa sa
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ktorý bol pre túto éru typický pred 
nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. nabáda preto Komisiu, aby prevzala 
úlohu rámcového usporiadania politík a 
určovania legislatívnych priorít a aby 
využívala právo navrhovať právne predpisy 
vždy, keď to bude potrebné; vyjadruje tiež 
nesúhlas s akýmkoľvek návratom k 
medzivládnemu prístupu, ktorý bol pre túto 
éru typický pred nadobudnutím platnosti 
Lisabonskej zmluvy;

6. nabáda preto Komisiu, aby prevzala 
úlohu rámcového usporiadania politík a 
určovania legislatívnych priorít a aby 
využívala právo navrhovať právne predpisy 
vždy, keď to bude potrebné s cieľom 
zabezpečiť komplexný a ucelený prístup k
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti; vyjadruje tiež nesúhlas s 
akýmkoľvek návratom k medzivládnemu 
prístupu, ktorý bol pre túto éru typický 
pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. nabáda preto Komisiu, aby prevzala 
úlohu rámcového usporiadania politík a 
určovania legislatívnych priorít a aby 
využívala právo navrhovať právne predpisy
vždy, keď to bude potrebné; vyjadruje tiež 
nesúhlas s akýmkoľvek návratom k 
medzivládnemu prístupu, ktorý bol pre túto 

6. konštatuje, že Komisia môže využiť
svoje právo navrhovať právne predpisy pri
plnom rešpektovaní jej právomocí, ako sú
stanovené v zmluvách, vrátane zásady
subsidiarity a v úzkej spolupráci so
spoluzákonodarcami; vyjadruje tiež 
nesúhlas s akýmkoľvek návratom k 
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éru typický pred nadobudnutím platnosti 
Lisabonskej zmluvy;

medzivládnemu prístupu, ktorý bol pre túto 
éru typický pred nadobudnutím platnosti 
Lisabonskej zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že je strednodobým
cieľom Európskeho parlamentu by mala 
byť schopnosť navrhnúť niekoľko
právnych úprav každoročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zastáva názor, že väčšia úloha 
národných parlamentov v činnostiach 
Európskej únie, ako je zakotvená v 
protokoloch č. 1 (o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii) a č. 2 (o 
uplatňovaní zásad subsidiarity a 
proporcionality) priložených k Zmluve o 
Európskej únii a Zmluve o fungovaní 
Európskej únie, má pozitívny vplyv najmä 
na rozvoj a fungovanie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, a to nielen 
preto, že je pravdepodobnejšie, že zásada 
subsidiarity sa bude dodržiavať, ale tiež 
preto, že rozsiahlejšie a užšie zapojenie 
európskych národov do demokratického 

7. zastáva názor, že väčšia úloha 
národných parlamentov v činnostiach 
Európskej únie, ako je zakotvená v 
protokoloch č. 1 (o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii) a č. 2 (o 
uplatňovaní zásad subsidiarity a 
proporcionality) priložených k Zmluve o 
Európskej únii a Zmluve o fungovaní 
Európskej únie, má pozitívny vplyv najmä 
na rozvoj a fungovanie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, a to nielen 
preto, že je pravdepodobnejšie, že zásada 
subsidiarity sa bude dodržiavať, ale tiež 
preto, že rozsiahlejšie a užšie zapojenie 
európskych národov do demokratického 
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procesu významne prispieva k tvorbe 
právnych predpisov a tvorbe politík na 
európskej úrovni;

procesu významne prispieva k tvorbe 
právnych predpisov a tvorbe politík na 
európskej úrovni; zastáva názor, že
zapojenie národných parlamentov by sa 
malo ďalej posilňovať vrátane spolupráce
medzi národnými parlamentmi podľa 
rovnakého harmonogramu; domnieva sa, 
že zapojenie národných parlamentov je
nevyhnutné s ohľadom na bezpečnosť, a
že politický cyklus sledovaný Radou, 
členskými štátmi a európskymi
agentúrami by mal podliehať
parlamentnému cyklu, a to bez
akéhokoľvek parlamentného dohľadu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zastáva názor, že väčšia úloha 
národných parlamentov v činnostiach 
Európskej únie, ako je zakotvená v 
protokoloch č. 1 (o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii) a č. 2 (o 
uplatňovaní zásad subsidiarity a 
proporcionality) priložených k Zmluve o 
Európskej únii a Zmluve o fungovaní 
Európskej únie, má pozitívny vplyv najmä 
na rozvoj a fungovanie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, a to nielen 
preto, že je pravdepodobnejšie, že zásada 
subsidiarity sa bude dodržiavať, ale tiež 
preto, že rozsiahlejšie a užšie zapojenie 
európskych národov do demokratického 
procesu významne prispieva k tvorbe 
právnych predpisov a tvorbe politík na 
európskej úrovni;

7. zastáva názor, že väčšia úloha 
národných parlamentov v činnostiach 
Európskej únie, ako je zakotvená v 
protokoloch č. 1 (o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii) a č. 2 (o 
uplatňovaní zásad subsidiarity a 
proporcionality) priložených k Zmluve o 
Európskej únii a Zmluve o fungovaní 
Európskej únie, má pozitívny vplyv najmä 
na rozvoj a fungovanie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, a to nielen 
preto, že je pravdepodobnejšie, že zásada 
subsidiarity sa bude dodržiavať, ale tiež 
preto, že rozsiahlejšie a užšie zapojenie 
európskych národov do demokratického 
procesu významne prispieva k tvorbe 
právnych predpisov a tvorbe politík na 
európskej úrovni; zastáva názor, že 
subsidiaritu by mali uplatňovať aj tie
regionálne vlády, ktoré majú v tejto 
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oblasti zákonné právomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva na posilnenie spolupráce a
dialógu medzi národnými parlamentmi a
Európskym parlamentom, ako aj medzi
inštitúciami a orgánmi EÚ vo 
všeobecnosti a národnými parlamentmi s 
cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie a 
orgány EÚ poskytovali národným 
parlamentom informácie o iniciatívach
EÚ priamo a bezodkladne, pokiaľ je to 
možné, napríklad prostredníctvom účasti
na zasadaniach plén a výborov národných
parlamentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Podnadpis 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jednotné volebné právo Jednotné volebné právo pre voľby do
Európskeho parlamentu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Claude Moraes



PE516.857v01-00 16/164 AM\1001332SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že aj pri absencii dohody o 
jednotnom volebnom postupe sa volebné 
systémy na seba čoraz viac podobajú, a to 
najmä v dôsledku vytvorenia politických 
strán na úrovni Európskej únie4, práce na 
vypracovávaní európskeho štatútu na 
základe návrhu Komisie na reformu 
pravidiel upravujúcich činnosť 
európskych politických strán5 a zákazu 
dvojitého mandátu6, na základe čoho je 
funkcia poslanca Európskeho parlamentu 
nezlučiteľná s funkciou poslanca 
národného parlamentu;

vypúšťa sa

__________________
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra
2003 o štatúte a financovaní politických 
strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ L 
297, 15.11.2003, s. 1), zmenené a 
doplnené nariadením (ES) č. 1524/2007.
5 COM(2012)0499.
6 Rozhodnutie Rady 2002/772/ES, 
Euratom, článok 1 ods. 7 písm. b).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že aj pri absencii dohody o 
jednotnom volebnom postupe sa volebné 
systémy na seba čoraz viac podobajú, a to 
najmä v dôsledku vytvorenia politických 

8. konštatuje, že aj pri absencii dohody o 
jednotnom volebnom postupe sa volebné 
systémy na seba čoraz viac podobajú, a to 
najmä v dôsledku vytvorenia politických 
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strán na úrovni Európskej únie, práce na 
vypracovávaní európskeho štatútu na 
základe návrhu Komisie na reformu 
pravidiel upravujúcich činnosť európskych 
politických strán a zákazu dvojitého 
mandátu, na základe čoho je funkcia 
poslanca Európskeho parlamentu 
nezlučiteľná s funkciou poslanca 
národného parlamentu;

strán a politických nadácií na úrovni 
Európskej únie, práce na vypracovávaní 
európskeho štatútu na základe návrhu 
Komisie na reformu pravidiel upravujúcich 
činnosť európskych politických strán a 
zákazu dvojitého mandátu, na základe čoho 
je funkcia poslanca Európskeho 
parlamentu nezlučiteľná s funkciou 
poslanca národného parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že aj pri absencii dohody o 
jednotnom volebnom postupe sa volebné 
systémy na seba čoraz viac podobajú, a to 
najmä v dôsledku vytvorenia politických 
strán na úrovni Európskej únie, práce na 
vypracovávaní európskeho štatútu na 
základe návrhu Komisie na reformu 
pravidiel upravujúcich činnosť európskych 
politických strán a zákazu dvojitého 
mandátu, na základe čoho je funkcia 
poslanca Európskeho parlamentu 
nezlučiteľná s funkciou poslanca 
národného parlamentu;

8. konštatuje, že aj pri absencii dohody o 
jednotnom volebnom postupe pre voľby do 
Európskeho parlamentu sa volebné 
systémy na seba čoraz viac podobajú, a to 
najmä v dôsledku vytvorenia politických 
strán na úrovni Európskej únie, práce na 
vypracovávaní európskeho štatútu na 
základe návrhu Komisie na reformu 
pravidiel upravujúcich činnosť európskych 
politických strán a zákazu dvojitého 
mandátu, na základe čoho je funkcia 
poslanca Európskeho parlamentu 
nezlučiteľná s funkciou poslanca 
národného parlamentu; podporuje 
transparentnejšie postupy menovania
kandidátov, ktoré zaručia ich nezávislosť,
a možnosť zavedenia priamych volebných
obvodov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Claude Moraes
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že verejnosť by mala byť 
viac informovaná o demokratickej úlohe 
Parlamentu a že malo európske volebné 
kampane by sa mali sa zamerať na 
skutočné európske otázky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že verejnosť by mala byť 
viac informovaná o demokratickej úlohe 
Parlamentu a že malo európske volebné 
kampane by sa mali sa zamerať na 
skutočné európske otázky;

9. zastáva názor, že verejnosť by mala byť 
viac informovaná o demokratickej úlohe 
Parlamentu a že európske volebné 
kampane by sa mali zamerať na všetky
otázky, ktoré sa týkajú Európanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného 
postupu, aby sa zvýšila legitímnosť a 
účinnosť Parlamentu posilnením 
demokratického rozmeru Európy a 
proporčnejším rozdelením kresiel v 
Parlamente medzi členské štáty, v súlade 

vypúšťa sa
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so zásadami stanovenými v zmluvách; 
domnieva sa, že reforma tohto druhu zvýši 
motiváciu občanov zúčastniť sa na 
voľbách do Európskeho parlamentu v 
členskom štáte svojho bydliska, pokiaľ nie 
sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy a proporčnejším 
rozdelením kresiel v Parlamente medzi 
členské štáty, v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že 
reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 
svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná radikálna reforma 
európskeho systému, ktorá zabezpečí, že
občania budú nielen voliť poslancov, ale
aj priamo vyberať najvyšších
predstaviteľov EÚ (predseda, 
podpredseda, komisári). Týmto spôsobom
sa výrazne zníži demokratická priepasť
medzi EÚ a európskymi občanmi a zvýši 
sa legitímnosť a účinnosť Parlamentu 
posilnením demokratického rozmeru 
Európy a proporčnejším rozdelením kresiel 
v Parlamente medzi členské štáty, v súlade 
so zásadami stanovenými v zmluvách; 
domnieva sa, že reforma tohto druhu zvýši 
motiváciu občanov zúčastniť sa na voľbách 
do Európskeho parlamentu v členskom 
štáte svojho bydliska, pokiaľ nie sú 
štátnymi príslušníkmi tohto štátu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 31
Hubert Pirker

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy a proporčnejším 
rozdelením kresiel v Parlamente medzi 
členské štáty, v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že 
reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 
svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že 
reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 
svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 32
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy a proporčnejším 
rozdelením kresiel v Parlamente medzi 
členské štáty, v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že 
reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 
svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

10. domnieva sa preto, že reforma 
volebného postupu musí byť európska, 
autonómna, homogénna a v budúcnosti 
bude potrebná, aby sa zvýšila legitímnosť 
a účinnosť Parlamentu posilnením 
demokratického rozmeru Európy a 
proporčnejším rozdelením kresiel v 
Parlamente medzi členské štáty, v súlade 
so zásadami stanovenými v zmluvách; 
domnieva sa, že reforma tohto druhu zvýši 
motiváciu občanov zúčastniť sa na voľbách 
do Európskeho parlamentu v členskom 
štáte svojho bydliska, pokiaľ nie sú 
štátnymi príslušníkmi tohto štátu; na tento
účel bude nutné vyvinúť väčšie úsilie v
oblasti komunikácie a propagácie volieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy a proporčnejším 
rozdelením kresiel v Parlamente medzi 
členské štáty, v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že 
reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 
svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že 
reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 
svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 34
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy a proporčnejším 
rozdelením kresiel v Parlamente medzi 
členské štáty, v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že 
reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy, proporčnejším 
rozdelením kresiel v Parlamente medzi 
členské štáty, a to na základe jasnej a
zrozumiteľnej matematickej definície
klesajúcej proporcionality v súlade so 
zásadami stanovenými v zmluvách, a
zavedením nadnárodných kandidátnych
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svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

listín; domnieva sa, že reforma tohto druhu 
zvýši motiváciu občanov zúčastniť sa na 
voľbách do Európskeho parlamentu v 
členskom štáte svojho bydliska, pokiaľ nie 
sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy a proporčnejším 
rozdelením kresiel v Parlamente medzi 
členské štáty, v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách; domnieva sa, že 
reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 
svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

10. domnieva sa preto, že v budúcnosti 
bude potrebná reforma volebného postupu, 
aby sa zvýšila legitímnosť a účinnosť 
Parlamentu posilnením demokratického 
rozmeru Európy a proporčnejším 
rozdelením kresiel v Parlamente medzi 
členské štáty, v súlade so zásadami 
stanovenými v zmluvách, s cieľom
zabezpečiť lepšie zastúpenie malých strán
a malých členských štátov; domnieva sa, 
že reforma tohto druhu zvýši motiváciu 
občanov zúčastniť sa na voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte 
svojho bydliska, pokiaľ nie sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v
niektorých členských štátoch je volebné 
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právo pre voľby do Európskeho 
parlamentu založené na jednom
uzavretom národnom zozname;
pripomína, že to vytvára veľký odstup
medzi volenými zástupcami a občanmi, čo
posilňuje politickú ľahostajnosť voči EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva všetky členské štáty s počtom 
obyvateľov väčším ako 20 miliónov, aby 
zabezpečili, že ich volebné zákony pre
voľby do Európskeho parlamentu
stanovia regionálne okrsky s cieľom
minimalizovať skreslenie výsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta však, ako prvý krok, prijatie 
smernice Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 
2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
93/109/ES, pokiaľ ide o niektoré 
podrobnosti uplatňovania práva byť 
volený vo voľbách do Európskeho 
parlamentu pre občanov Únie s bydliskom 
v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi7, v tom, že zmierňuje 
požiadavky, ktoré musia občania EÚ s 

vypúšťa sa
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bydliskom v členskom štáte, ktorého nie 
sú štátnymi príslušníkmi, spĺňať, ak chcú 
kandidovať v európskych voľbách;
__________________
7 Ú. v. ES L 26, 26.1.2013, s. 27.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta však, ako prvý krok, prijatie 
smernice Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 
2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
93/109/ES, pokiaľ ide o niektoré 
podrobnosti uplatňovania práva byť volený 
vo voľbách do Európskeho parlamentu pre 
občanov Únie s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, 
v tom, že zmierňuje požiadavky, ktoré 
musia občania EÚ s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, 
spĺňať, ak chcú kandidovať v európskych 
voľbách;

11. víta však, ako prvý krok, prijatie 
smernice Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 
2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
93/109/ES, pokiaľ ide o niektoré 
podrobnosti uplatňovania práva byť volený 
vo voľbách do Európskeho parlamentu pre 
občanov Únie s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, 
v tom, že zmierňuje požiadavky, ktoré 
musia občania EÚ s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, 
spĺňať, ak chcú kandidovať v európskych 
voľbách; naliehavo vyzýva na odstránenie
byrokratických prekážok pri voľbách do
Európskeho parlamentu, ktoré stále
bránia účasti občanov EÚ s bydliskom v 
členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi, a podporuje spoluprácu
medzi členskými štátmi na prekonanie
tohto závažného nedostatku v
demokratických normách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta však, ako prvý krok, prijatie 
smernice Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 
2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
93/109/ES, pokiaľ ide o niektoré 
podrobnosti uplatňovania práva byť volený 
vo voľbách do Európskeho parlamentu pre 
občanov Únie s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi,
v tom, že zmierňuje požiadavky, ktoré 
musia občania EÚ s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, 
spĺňať, ak chcú kandidovať v európskych 
voľbách;

11. víta však, ako prvý krok, prijatie 
smernice Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 
2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
93/109/ES, pokiaľ ide o niektoré 
podrobnosti uplatňovania práva byť volený 
vo voľbách do Európskeho parlamentu pre 
občanov Únie s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, 
v tom, že zmierňuje požiadavky, ktoré 
musia občania EÚ s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, 
spĺňať, ak chcú kandidovať v európskych 
voľbách; opätovne pripomína, že je 
potrebné prijať ďalšie kroky, aby bolo 
zaručené právo každého európskeho
občana voliť bez ohľadu na jeho 
skutočné bydlisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že jediný spôsob, ako 
priblížiť občanov bližšie k EÚ je pristúpiť
k reforme zmlúv tak, aby sa posilnila jej
demokratická a inštitucionálna štruktúra
v rámci federálneho modelu a aby sa
posilnila účasť občanov na rozhodovacom
procese;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zastáva názor, že občianska iniciatíva
môže zohrať kľúčovú úlohu pri určovaní 
záležitostí, ktoré by sa mali riešiť na úrovni 
EÚ;

13. zastáva názor, že takáto forma
občianskej účasti na politických
rozhodnutiach môže zohrať kľúčovú úlohu 
pri určovaní záležitostí, ktoré by sa mali 
riešiť na úrovni EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 43
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zastáva názor, že občianska iniciatíva 
môže zohrať kľúčovú úlohu pri určovaní 
záležitostí, ktoré by sa mali riešiť na úrovni 
EÚ;

13. zastáva názor, že občianska iniciatíva 
môže zohrať kľúčovú úlohu pri určovaní 
záležitostí, ktoré by sa mali riešiť na úrovni 
EÚ, a posilňuje legitímnosť
rozhodovacieho postupu na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zastáva názor, že občianska iniciatíva 
môže zohrať kľúčovú úlohu pri určovaní 
záležitostí, ktoré by sa mali riešiť na úrovni 
EÚ;

13. zastáva názor, že občianska iniciatíva 
môže zohrať kľúčovú úlohu pri určovaní 
záležitostí, ktoré by sa mali riešiť na úrovni 
EÚ; vyzýva Európsku komisiu na otvorený
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a inkluzívny prístup k iniciatívam
európskych občanov, aby sa zabezpečilo, 
že tieto iniciatívy budú v prípade splnenia 
daných kritérií viesť k následným
legislatívnym návrhom, čím sa skutočne
zabezpečí účasť ľudí žijúcich v EÚ na
procese tvorby právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje však poľutovanie and
technickými problémami, s ktorými sa 
stretávajú organizátori iniciatívy občanov, 
a vyzýva Komisiu, aby tieto problémy 
vyriešila;

14. vyjadruje však poľutovanie nad
technickými problémami, s ktorými sa 
stretávajú organizátori iniciatívy občanov, 
najmä s open source softvérom pre
zhromažďovanie podpisov online, a nad 
skutočnosťou, že približne 11 miliónom
občanom EÚ, ktorí majú bydlisko mimo 
svojej domovskej krajiny, členské štáty 
odopierajú právo na podporu iniciatív 
európskych občanov; vyzýva Komisiu, 
aby tieto problémy vyriešila, a členské 
štáty, aby zabezpečili možnosť overenia
všetkých podpisov občanov EÚ a znížili na
rozumné minimum počet osobných
údajov, ktoré musia občania poskytnúť
pri podpise iniciatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 14



PE516.857v01-00 28/164 AM\1001332SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje však poľutovanie and
technickými problémami, s ktorými sa 
stretávajú organizátori iniciatívy občanov, 
a vyzýva Komisiu, aby tieto problémy 
vyriešila;

14. vyzýva Komisiu na užšiu spoluprácu s
členskými štátmi, aby iniciatíva 
európskych občanov bola účinnejšia a
prístupnejšia všetkým ľuďom; vyzýva
Komisiu, aby vypracovala prvú
hodnotiacu správu o iniciatíve európskych 
občanov; vyjadruje však poľutovanie nad
technickými problémami, s ktorými sa 
stretávajú organizátori iniciatívy občanov, 
a vyzýva Komisiu, aby tieto problémy 
vyriešila bez zbytočného odkladu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. (nový odsek)
zdôrazňuje, že účinnému uplatňovaniu
iniciatívy občanov bránia nielen technické 
problémy, ale aj finančné problémy v 
dôsledku nedostatku rozpočtových
prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marco Scurria

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že vo všeobecnosti 
vykonávanie Štokholmského programu 

vypúšťa sa
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nezodpovedá jeho ambícii presadzovať 
občianske práva;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 49
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že vo všeobecnosti 
vykonávanie Štokholmského programu 
nezodpovedá jeho ambícii presadzovať 
občianske práva;

15. pripomína, že sa dosiahol pokrok 
pokiaľ ide o zaručenie ochrany
základných práv, najmä v súvislosti s
ochranou práv detí a zraniteľných skupín
vrátane obetí trestnej činnosti a
terorizmu; domnieva sa, však že vo 
všeobecnosti by sa vykonávanie 
Štokholmského programu malo ďalej 
rozvíjať, aby zodpovedalo ambíciám jeho
cieľov pri presadzovaní občianskych práv;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 50
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že vo všeobecnosti
vykonávanie Štokholmského programu 
nezodpovedá jeho ambícii presadzovať 
občianske práva;

15. domnieva sa, že vo všeobecnosti 
vykonávanie Štokholmského programu 
nezodpovedá jeho ambícii presadzovať 
občianske práva, ako aj práva iných osôb, 
za ktoré Únia nesie zodpovednosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že vo všeobecnosti 
vykonávanie Štokholmského programu 
nezodpovedá jeho ambícii presadzovať 
občianske práva;

15. domnieva sa, že vo všeobecnosti 
vykonávanie Štokholmského programu 
bolo veľmi ambiciózne, že ešte nebol plne
vykonaný a že jeho vykonávanie sa musí
posilniť s cieľom presadzovať 
spravodlivosť, bezpečnosť a občianske
slobody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. dôrazne vyzýva Európsku úniu, aby 
pri tvorbe právnych predpisov
uprednostňovala ich vyššiu kvalitu pred 
kvantitou s cieľom priniesť do 
európskeho práva viac jasnosti, ochrany a
dôvery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení vypúšťa sa
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na riešenie takzvanej kodanskej dilemy, 
ktorá sa týka situácie, keď Únia stanoví 
vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale 
nemá pre členské štáty žiadne nástroje; 
oznamuje svoj zámer zriadiť v rámci 
Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci Kodanskú 
komisiu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 54
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení 
na riešenie takzvanej kodanskej dilemy, 
ktorá sa týka situácie, keď Únia stanoví 
vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale 
nemá pre členské štáty žiadne nástroje; 
oznamuje svoj zámer zriadiť v rámci 
Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci Kodanskú 
komisiu;

16. žiada, aby sa na všetkých úrovniach
venovala pozornosť lepšej reakcii na
kodanskú dilemu, ktorá sa týka situácie, 
keď Únia stanoví vysoké normy pre 
kandidátske krajiny, ale nemá pre členské 
štáty žiadne nástroje;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Tadeusz Zwiefka

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení 
na riešenie takzvanej kodanskej dilemy, 
ktorá sa týka situácie, keď Únia stanoví 
vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale 
nemá pre členské štáty žiadne nástroje; 

16. vyzýva na budúce zamyslenie sa nad
riešením takzvanej kodanskej dilemy, 
ktorá sa týka situácie, keď Únia stanoví 
vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale 
nemá pre členské štáty žiadne nástroje;
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oznamuje svoj zámer zriadiť v rámci 
Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci Kodanskú 
komisiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; oznamuje 
svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci Kodanskú komisiu;

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; vyzýva
Komisiu, aby prijala rozhodnutie o
vytvorení nového mechanizmu na
vykonávanie článku 2 ZEÚ o základných
európskych hodnotách, a to aj vzhľadom
na uplatňovanie článku 7 ZEÚ v
Európskej únii; vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
taktiež pripravili zmeny zmluvy s cieľom
ďalšieho posilnenia ochrany základných
práv a jej presadzovania v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Hubert Pirker

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení 
na riešenie takzvanej kodanskej dilemy, 
ktorá sa týka situácie, keď Únia stanoví 
vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale 

16. vypúšťa sa
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nemá pre členské štáty žiadne nástroje; 
oznamuje svoj zámer zriadiť v rámci 
Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci Kodanskú 
komisiu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 58
Marco Scurria

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; oznamuje 
svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci Kodanskú komisiu;

16. požaduje prijatie opatrení na riešenie 
takzvanej kodanskej dilemy, ktorá sa týka 
situácie, keď Únia stanoví vysoké normy 
pre kandidátske krajiny, ale nemá pre 
členské štáty žiadne nástroje;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 59
Jacek Protasiewicz

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení 
na riešenie takzvanej kodanskej dilemy, 
ktorá sa týka situácie, keď Únia stanoví 
vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale 
nemá pre členské štáty žiadne nástroje; 
oznamuje svoj zámer zriadiť v rámci 
Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci Kodanskú 
komisiu;

16. vyzýva na dôkladné zamyslenie sa nad 
riešením takzvanej kodanskej dilemy, 
ktorá sa týka situácie, keď Únia stanoví 
vysoké normy pre kandidátske krajiny, ale 
nemá pre členské štáty žiadne nástroje;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; oznamuje 
svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci Kodanskú komisiu;

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; oznamuje 
svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci Kodanskú komisiu; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala
individuálny prístup ku každej krajine, 
pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie
správ o situácií v oblasti základných práv
v členských štátoch EÚ; vyzýva Komisiu, 
aby rozšírila svoju iniciatívu o vytvorenie
porovnávacieho prehľadu v oblasti 
justície, ktorý by okrem justície zahŕňal aj 
otázky právneho štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; oznamuje 
svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre 

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; oznamuje 
svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre 
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občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci Kodanskú komisiu;

občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci Kodanskú komisiu; je
presvedčený, že súčasná situácia ohrozuje
politické ciele, ktoré stoja za prístupovým
procesom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; oznamuje 
svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci Kodanskú komisiu;

16. naliehavo požaduje prijatie opatrení na 
riešenie takzvanej kodanskej dilemy, ktorá 
sa týka situácie, keď Únia stanoví vysoké 
normy pre kandidátske krajiny, ale nemá 
pre členské štáty žiadne nástroje; vyzýva na 
zriadenie Kodanskej komisie v rámci 
Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci pri
najbližšej príležitosti, a to v súlade so 
svojím uznesením o situácii v oblasti
základných práv: normy a postupy v
Maďarsku;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 63
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že súčasná situácia, 
keď členské štáty môžu bez politických
následkov porušovať alebo umožňovať 
porušovanie európskych hodnôt a
podmienok pristúpenia, ako je napríklad
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nezávislosť súdnictva a rovnosť medzi
občanmi, je neprijateľná a nesmie 
pokračovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Rui Tavares

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. opakuje výzvy, ktoré uviedol vo
svojom uznesení z 12. decembra 2012 o
situácii v oblasti základných práv v
Európskej únii v rokoch 2010 – 2011, na
zriadenie nového mechanizmu na 
zabezpečenie dodržiavania spoločných
hodnôt stanovených v článku 2 ZEÚ 
všetkými členskými štátmi a na 
zabezpečenie kontinuity kodanských 
kritérií; tento mechanizmus by mohol 
mať podobu Kodanskej komisie alebo
skupiny na vysokej úrovni, „skupiny 
vzdelaných“ alebo prehodnotenia článku
70 ZFEÚ a mohol by založený na reforme
a posilnení mandátu Agentúry Európskej
únie pre základné práva a na rámci 
posilneného dialógu Komisie, Rady,
Európskeho parlamentu a členských
štátov o opatreniach, ktoré je potrebné
prijať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Rui Tavares

Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)



AM\1001332SK.doc 37/164 PE516.857v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. pripomína, že vytvorenie takéhoto 
mechanizmu by mohlo zahŕňať
prehodnotenie mandátu Agentúry
Európskej únie pre základné práva, ktorá 
by sa mala posilniť, aby mohla 
zabezpečovať pravidelné monitorovanie 
dodržiavania článku 2 ZEÚ členskými 
štátmi; odporúča, aby táto Kodanská
skupina na vysokej úrovni alebo 
akýkoľvek takýto mechanizmus zakladali 
svoju činnosť na existujúcich 
mechanizmoch a štruktúrach a
spolupracovali s nimi; pripomína úlohu
Agentúry Európskej únie pre základné
práva, ktorá by mohla prepojiť vysoko
hodnotnú prácu rôznych existujúcich 
kontrolných orgánov Rady Európy s
vlastnými údajmi a analýzami s cieľom
vykonávať nezávislé, porovnávacie a 
pravidelné hodnotenia dodržiavania
článku 2 ZEÚ členskými štátmi EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Rui Tavares

Návrh uznesenia
Odsek 16c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. opakuje svoju výzvu Komisii, aby
vytvorila – akonáhle sa zistia riziká
porušenia článku 2 ZEÚ – „Agendu 
signalizácie porušovania článku 2 ZEÚ“, 
tzn. mechanizmus na monitorovanie 
hodnôt Únie, s ktorým musí Komisia 
zaobchádzať s exkluzívnou prioritou a
naliehavosťou a ktorý je koordinovaný na
najvyššej politickej úrovni a plne
zohľadnený v rôznych sektorových 
politikách EÚ, až do obnovenia úplného
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súladu s článkom 2 ZEÚ a odstránenia 
všetkých rizík takéhoto porušenia, ako sa 
uvádza tiež v liste ministrov zahraničných
vecí štyroch členských štátov, ktorí spolu s
predsedom Komisie konštatujú potrebu
vyvinúť novú a účinnejšiu metódu 
ochrany základných hodnôt s cieľom
klásť väčší dôraz na presadzovanie
kultúry úcty k právnemu štátu,
zohľadnenom v záveroch Rady o
základných právach a právnom štáte a v 
Správe Komisie zo 6. a 7. júna 2013 o
uplatňovaní Charty základných práv
Európskej únie v roku 2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Luigi Berlinguer

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 
vyžaduje silné politické vedenie;

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 
vyžaduje silné politické vedenie a ďalšie
posilnenie európskeho občianstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov a boj 
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vyžaduje silné politické vedenie; proti nárastu populizmu v Európe si 
vyžaduje silné politické vedenie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 69
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 
vyžaduje silné politické vedenie;

17. upozorňuje na skutočnosť, že
hospodárska kríza, ktorej čelí Európa aj
zahraničie, je sprevádzaná krízou
demokracie v niektorých členských
štátoch EÚ, a verí, že obrana 
demokratických úspechov, právneho štátu, 
základných práv, rovnosti a ochrany
menšín si vyžaduje silné politické vedenie
na vnútroštátnej a európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 
vyžaduje silné politické vedenie;

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 
vyžaduje silné politické vedenie; je
znepokojený postojom niektorých 
členských štátov, ktoré otvorene prejavujú
neznášanlivosť voči mobilite pracovníkov
v EÚ, zameranú na oslabenie práv
pracovníkov z niektorých nových
členských štátoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 
vyžaduje silné politické vedenie;

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že silné 
politické vedenie, ako aj dobre zavedené
inštitucionálne štruktúry, sú nevyhnutné a
dôležité na obranu demokratických 
úspechov, zabezpečenie kontroly jej 
zachovávania a zabránenie jej 
prípadnému znehodnoteniu; vyzýva
Európsku komisiu, aby plne prevzala jej
aktívnu úlohu dôsledne chrániť ľudské 
práva uvedené v zmluvách;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 
vyžaduje silné politické vedenie;

17. zastáva názor, že v čase hospodárskej
krízy je nutná osobitná bdelosť, aby sa
zaručila demokracia a aby zabránilo
neznášanlivosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. obáva sa, že hospodárska kríza môže 
viesť ku kríze demokracie, a verí, že 
obrana demokratických úspechov si 
vyžaduje silné politické vedenie;

17. domnieva sa, že pretrvávajúca kríza
nie je len hospodárska, ale aj sociálna, 
environmentálna a demokratická;
vyjadruje poľutovanie nad tým, že kríza a
úsporné opatrenia prijaté v reakcii na
finančnú krízu viedli k zvýšeniu počtu 
ľudí žijúcich pod hranicou chudoby a boli 
použité ako politický prostriedok
zasahovania do individuálnych a
kolektívnych práv a verí, že obrana 
demokratických úspechov a základných
práv si vyžaduje silné politické vedenie;
odsudzuje tých, ktorí využívajú krízu na 
podnecovanie strachu z iných ľudí a
podporujú rasizmus a xenofóbiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. upozorňuje na význam pripravovanej
správy Komisie o transpozícii rámcového
rozhodnutia 2008/913/SVV o boji proti
niektorým formám a prejavom rasizmu a
xenofóbie prostredníctvom trestného
práva (má byť zverejnená 28. novembra
2013); podporuje väčšie úsilie v boji proti
beztrestnosti a pri náprave nezrovnalostí v
právnych predpisoch a postupoch 
členských štátov, keďže v niektorých
členských štátoch stále neexistuje právna 
úprava, ktorá by spočívala v ukladaní
obmedzení vrátane zákazu politických 
strán spájaných s prejavmi rasizmu a
nenávisti vrátane popierania holokaustu;
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vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o
odsúdenie prejavov nenávisti a popierania
holokaustu verejnými a politickými
osobnosťami a začala konanie vo veci 
porušenia právnych predpisov už v roku
2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zastáva názor, že prvoradé je prijatie
a účinné vykonávanie právnych predpisov
v oblasti riešenia problematiky trestných
činov z nenávisti a tých, ktorí propagujú, 
podporujú a páchajú trestné činy z
nenávisti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. domnieva sa, že väčšiu pozornosť 
treba venovať reakciám na osobitné 
situácie zraniteľných skupín, ako je 
uvedené v bode 2.3.3. Štokholmského 
programu a posilneniu boja proti rasizmu, 
xenofóbii, antisemitizmu, islamofóbii, 
afrofóbii, neznášanlivosti voči Rómom a
homofóbii v Európskej únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že pristúpenie Únie k 
Európskemu dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, ako 
je stanovené v článku 6 ods. 2 Zmluvy o 
Európskej únii, ešte viac posilní ochranu 
základných práv v Únii, ako zaručuje 
Charta základných práv Európskej únie a 
judikatúra Súdneho dvora;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že pristúpenie Únie k 
Európskemu dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd, ako je stanovené 
v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, 
ešte viac posilní ochranu základných práv 
v Únii, ako zaručuje Charta základných 
práv Európskej únie a judikatúra Súdneho 
dvora;

18. zdôrazňuje, že pristúpenie Únie k 
Európskemu dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd, ako je stanovené 
v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, 
ešte viac posilní ochranu základných práv 
v Únii, ako zaručuje Charta základných 
práv Európskej únie a judikatúra Súdneho 
dvora; vyjadruje však tiež poľutovanie 
nad oneskorením pristúpenia EÚ k 
Dohovoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht
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Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. upozorňuje na význam pripravovanej
správy Komisie o transpozícii rámcového
rozhodnutia 2008/913/SVV o boji proti
niektorým formám a prejavom rasizmu a
xenofóbie prostredníctvom trestného
práva (má byť zverejnená 28. novembra
2013); podporuje väčšie úsilie v boji proti
beztrestnosti a pri náprave nezrovnalostí v
právnych predpisoch a postupoch 
členských štátov, keďže v niektorých
členských štátoch stále neexistuje právna 
úprava, ktorá by spočívala v ukladaní
obmedzení vrátane zákazu politických 
strán spájaných s prejavmi rasizmu a
nenávisti vrátane popierania holokaustu;
vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o
odsúdenie prejavov nenávisti a popierania
holokaustu verejnými a politickými
osobnosťami a začala konanie vo veci 
porušenia právnych predpisov už v roku
2014;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zastáva názor, že náležitý proces 
zabezpečenia zodpovednosti je
rozhodujúci pre účinnú ochranu a
podporu ľudských práv v rámci
vnútorných aj vonkajších politík EÚ a pre 
zabezpečenie legitímnej a účinnej 
bezpečnostnej politiky založenej na 
zásadách právneho štátu; vyzýva Komisiu, 
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aby navrhla zodpovednostný
mechanizmus zameraný na posilnenie
kapacít EÚ a členských štátov v oblasti 
predchádzania porušovaniu ľudských
práv a jeho vyšetrovania a nápravy na
úrovni EÚ, a to najmä pokiaľ ide o
porušovanie, ktoré bolo spáchané v
súvislosti s programom CIA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. konštatuje, že pristúpenie k tomuto 
dohovoru poskytne občanom ochranu v 
kontexte opatrení Únie podobnú tej, ktorú 
už majú v súvislosti s opatreniami 
jednotlivých členských štátov; poukazuje 
na to, že je to ešte relevantnejšie, keďže 
členské štáty preniesli na Úniu významné 
právomoci , najmä v oblastiach politiky, 
ktoré spadajú pod priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. konštatuje, že pristúpenie k tomuto 
dohovoru poskytne občanom ochranu v 
kontexte opatrení Únie podobnú tej, ktorú 
už majú v súvislosti s opatreniami 

19. konštatuje, že pristúpenie k tomuto 
dohovoru poskytne občanom, ako aj iným
osobám, za ktorých Únia nesie
zodpovednosť, ochranu v kontexte opatrení 
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jednotlivých členských štátov; poukazuje 
na to, že je to ešte relevantnejšie, keďže 
členské štáty preniesli na Úniu významné 
právomoci , najmä v oblastiach politiky, 
ktoré spadajú pod priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti;

Únie podobnú tej, ktorú už majú v 
súvislosti s opatreniami jednotlivých 
členských štátov; poukazuje na to, že je to 
ešte relevantnejšie, keďže členské štáty 
preniesli na Úniu významné právomoci , 
najmä v oblastiach politiky, ktoré spadajú 
pod priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. domnieva sa, že väčšiu pozornosť 
treba venovať reakciám na osobitné 
situácie zraniteľných skupín, ako je 
uvedené v bode 2.3.3. Štokholmského 
programu a posilneniu boja proti rasizmu, 
xenofóbii, antisemitizmu, islamofóbii, 
afrofóbii, neznášanlivosti voči Rómom a
homofóbii v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. skutočnosť, že pristúpenie k 
Dohovoru ponúkne občanom dôležitú 
mimoriadnu ochranu, najmä v rámci 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta skutočnosť, že pristúpenie k 
Dohovoru ponúkne občanom dôležitú 
mimoriadnu ochranu, najmä v rámci 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti;

20. víta skutočnosť, že pristúpenie k 
Dohovoru ponúkne občanom, ako aj iným 
osobám, za ktorých Únia nesie
zodpovednosť, dôležitú mimoriadnu 
ochranu, najmä v rámci priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti; zdôrazňuje, 
že lehoty na ukončenie rokovaní o
pristúpení sú príliš dlhé, a vyjadruje
poľutovanie nad skutočnosťou, že EÚ
ešte stále nepristúpila účinne k tomuto 
Dohovoru; pripomína, že pristúpenie EÚ
závisí nielen na ratifikácii členských
štátov EÚ, ale aj všetkých štátov, ktoré sú
stranami Dohovoru; vyzýva všetky
zúčastnené strany, aby čo najskôr 
pokračovali v ratifikácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. dôrazne odsudzuje blokovanie a 
omeškanie, ku ktorému došlo v rámci 
rokovaní o pristúpení EÚ k EDĽP, a 
vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 
urýchlili postupy pre pristúpenie EÚ k 
EDĽP a odmietli akékoľvek ďalšie 
pokusy o oslabenie úlohy, kompetencií a 
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právomoci EDĽP vo vzťahu k ľudským 
právam a základným slobodám občanov a 
obyvateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. domnieva sa, že jeden z hlavných
pilierov slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti predstavuje článok 2
Charty ľudských práv OSN, ktorý kladie
rasu na prvé miesto vo svojom výpočte
možných dôvodov diskriminácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyjadruje však poľutovanie nad tým, 
že v EÚ jednotlivec mimo pracoviska stále 
nie je chránený proti diskriminácii na 
základe náboženského vyznania alebo 
viery, veku, zdravotného postihnutia alebo 
sexuálnej orientácie; pripomína, že 11 
krát za posledné 4 roky vyzval Radu, aby 
prijala návrh smernice o vykonávaní 
zásady rovnakého zaobchádzania s 
osobami bez ohľadu na náboženské 
vyznanie alebo vieru, zdravotné 
postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu, avšak Rada nekonala;
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vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie 
nad nedostatkom politickej vôle členských
štátov, nedostatkom transparentnosti v 
procese rokovania v Rade a zneužívaním
zásady jednomyseľnosti členskými štátmi, 
ktoré nesúhlasia s prijatím tohto návrhu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyjadruje poľutovanie nad
neprimeranosťou politík na integráciu
ľudí so zdravotným postihnutím a toho, 
ako sa ich práva zohľadňujú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 20b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. konštatuje, že Štokholmský program
sa oprávnene zameriava na boj proti
xenofóbii a vyzýva Komisiu, aby
predkladala správy o jej formách a 
prejavoch, a že finančné programy by 
mali zameriavať nielen na zásahy, ale aj 
na prevenciu na základe citlivých oblastí s 
tendenciami k diskriminácii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 20b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyjadruje poľutovanie nad
nedostatkom pokroku v rámci
vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov
a nad pretrvávajúcim rasizmom a
diskriminácii voči Rómom v celej EÚ
vrátane segregácie rómskych detí v oblasti 
vzdelávania; vyzýva členské štáty, aby
zvýšili svoje úsilie o presadenie
základných práv a sociálneho začlenenia
Rómov; vyzýva Európsku komisiu a
členské štáty, aby finančne podporovali a
zapájali rómske organizácie do všetkých 
politík, ktoré sa ich týkajú;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. víta oznámenie Komisie
COM(2013)454 s názvom „Kroky vpred
pri implementácii vnútroštátnych stratégií 
integrácie Rómov“ a jej odporúčania; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že
väčšina členských štátov nevyužila
vnútroštátnu stratégiu integrácie Rómov
na prijatie a vykonávanie aktívnejšej 
politiky týkajúcej sa rómskych otázok;
vyjadruje poľutovanie nad dlhým
časovým obdobím 24 mesiacov, ktoré
Komisia navrhuje členským štátom na
vykonávanie odporúčaní, ako aj nad
nezapojením Európskeho parlamentu, a 
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to aj vzhľadom na úlohu, ktorú parlament
doteraz hral pri odsúdení porušovania
základných práv Rómov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 20d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20d. vyzýva Európsku komisiu, aby 
navrhla stratégiu na boj proti násiliu
páchanému na ženách, ako to bolo
oznámené v oznámení Komisie
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 
20. apríla 2010 – Vytvorenie priestoru
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre 
európskych občanov – Akčný plán na 
implementáciu Štokholmského programu
(KOM(2010)171 v konečnom znení);

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20e. pripomína, že rýchly vývoj v
digitálnom svete (vrátane zvýšeného 
využívania internetu, aplikácií a
sociálnych médií) vyžaduje zabezpečenie
najvyššej úrovne ochrany osobných
údajov a súkromia; odsudzuje ratifikáciu
dohôd o prenose a výmene osobných
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údajov s tretími krajinami zo strany EÚ
vrátane dohôd so Spojenými štátmi o 
programe na sledovanie financovania 
terorizmu a osobných záznamoch o 
cestujúcich, ktoré nie sú v súlade s
normami v oblasti ochrany údajov a
súkromia, ktoré stanovila EÚ alebo Rada
Európy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20f. odsudzuje internetové a
telekomunikačné špionážne praktiky, aké
boli zistené v prípade NSA-Prism, ako aj
neschopnosť EÚ presadiť svoje normy v
oblasti ochrany, pokiaľ ide o jej občanov
alebo štátnych príslušníkov tretích krajín
alebo poskytovateľov informácií na jej 
území; odsudzuje nevýraznú európsku
reakciu na škandál spojený s týmto
sledovaním Európanov zo strany NSA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. považuje pretrvávajúce blokovanie 
revízie nariadenia o prístupe k 
dokumentom za neprijateľné;

vypúšťa sa
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. považuje pretrvávajúce blokovanie 
revízie nariadenia o prístupe k 
dokumentom za neprijateľné;

21. považuje pretrvávajúce blokovanie 
revízie nariadenia o prístupe k 
dokumentom za neprijateľné a vyzýva
Komisiu a Radu, aby zabezpečili
rešpektovanie, uvedenie do praxe, 
rozvíjanie a propagáciu práva na prístup
k dokumentom a informáciám, ktoré je 
zakotvené v Charte základných práv EÚ a
v zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Enrique Guerrero Salom

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. považuje pretrvávajúce blokovanie 
revízie nariadenia o prístupe k 
dokumentom za neprijateľné;

21. považuje pretrvávajúce blokovanie 
revízie nariadenia o prístupe k 
dokumentom za neprijateľné a naliehavo
vyzýva na okamžité pokračovanie v 
rokovaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Carmen Romero López
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Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. konštatuje, že smernica a nariadenie
o európskom ochrannom príkaze sú
krokom vpred v boji proti násiliu
založenému na rodovej príslušnosti, ale
poukazuje tiež na to, že neexistujú žiadne
porovnávacie štatistiky, ktoré by
ilustrovali situácie, s ktorými sa stretávajú
obete násilia založeného na rodovej 
príslušnosti a obchodovania s ľuďmi v
členských štátoch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 100
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. konštatuje, že Štokholmský program si 
kladie za cieľ uľahčiť voľný pohyb 
európskych občanov tým, že bráni a 
dodržiava všetky práva vyplývajúce z 
európskeho priestoru spravodlivosti, a že 
súdna spolupráca predstavuje hlavný 
nástroj na dosiahnutie tohto cieľa;

22. konštatuje, že Štokholmský program si 
kladie za cieľ uľahčiť voľný pohyb 
európskych občanov a všeobecne tých, 
ktorí žijú v EÚ, tým, že bráni a dodržiava 
všetky práva vyplývajúce z európskeho 
priestoru spravodlivosti, a že súdna 
spolupráca predstavuje hlavný nástroj na 
dosiahnutie tohto cieľa;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. konštatuje, že Štokholmský program si 
kladie za cieľ uľahčiť voľný pohyb 
európskych občanov tým, že bráni a 
dodržiava všetky práva vyplývajúce z 
európskeho priestoru spravodlivosti, a že 
súdna spolupráca predstavuje hlavný 
nástroj na dosiahnutie tohto cieľa;

22. konštatuje, že Štokholmský program si 
kladie za cieľ uľahčiť voľný pohyb 
európskych občanov a ďalej zvyšovať
bezpečnosť v rámci Únie, a tým chrániť 
životy a bezpečnosť občanov Únie, ako aj
boj proti organizovanej trestnej činnosti, 
terorizmu a iným hrozbám tým, že bráni a 
dodržiava všetky práva a povinnosti
vyplývajúce z európskeho priestoru 
spravodlivosti, a že súdna spolupráca 
predstavuje jeden z nástrojov na 
dosiahnutie tohto cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. domnieva sa, že zabezpečenie 
úplného dodržiavania základných práv je 
zásadné pre čo najrýchlejšie dokončenie
reformy právneho rámca EÚ v oblasti
ochrany údajov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 103
Tadeusz Zwiefka

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. uznáva, že iniciatívy v oblasti 
vzájomného uznávania právnych stavov, 

23. uznáva, že iniciatívy v oblasti 
vzájomného uznávania právnych stavov, 
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rozsudkov a dokumentov zohrávajú veľmi 
dôležitú úlohu v tomto ohľade, keďže 
vzájomné uznávanie ponecháva právne 
systémy členských štátov nezmenené, ale 
znižuje problémy, ktoré rozdiely v 
regulácii jednotlivým občanom spôsobujú;

rozsudkov a dokumentov zohrávajú veľmi 
dôležitú úlohu v tomto ohľade, keďže 
vzájomné uznávanie ponecháva právne 
systémy členských štátov nezmenené, ale 
znižuje dodatočné finančné zaťaženie,
zmierňuje právne prekážky a zároveň
posilňuje dôveru občanov a podnikateľov
pri výkone slobody pohybu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. uznáva, že iniciatívy v oblasti 
vzájomného uznávania právnych stavov, 
rozsudkov a dokumentov zohrávajú veľmi 
dôležitú úlohu v tomto ohľade, keďže 
vzájomné uznávanie ponecháva právne 
systémy členských štátov nezmenené, ale
znižuje problémy, ktoré rozdiely v
regulácii jednotlivým občanom spôsobujú;

23. zdôrazňuje, že iniciatívy v oblasti 
vzájomného uznávania právnych stavov, 
rozsudkov a dokumentov a ich platnosti a
účinkov zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri 
zabezpečovaní toho, aby občania mohli 
plne využívať svoje práva v rámci EÚ bez 
ohľadu na hranice jednotlivých štátov, 
keďže vzájomné uznávanie, hoci
ponecháva právne systémy členských 
štátov nezmenené, výrazne znižuje
neopodstatnené a neprijateľné
byrokratické problémy, ktoré rozdiely vo 
vnútroštátnej regulácii spôsobujú
občanom a ich rodinám v rámci EÚ, a to
najmä pri výkone ich základného práva
na voľný pohyb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. uznáva, že iniciatívy v oblasti 
vzájomného uznávania právnych stavov, 
rozsudkov a dokumentov zohrávajú veľmi 
dôležitú úlohu v tomto ohľade, keďže 
vzájomné uznávanie ponecháva právne 
systémy členských štátov nezmenené, ale 
znižuje problémy, ktoré rozdiely v 
regulácii jednotlivým občanom spôsobujú;

23. uznáva, že iniciatívy v oblasti 
vzájomného uznávania právnych stavov, 
rozsudkov a dokumentov zohrávajú veľmi 
dôležitú úlohu v tomto ohľade tým, že
znižujú problémy, ktoré rozdiely v 
regulácii jednotlivým občanom spôsobujú, 
a preto konštatuje, že iniciatívy, ako je 
vzájomné uznávanie, by mali byť založené
na jasným a spoločným minimálnych
normách pri rešpektovaní zásad právneho 
štátu a základných práv, pričom
dôkladnosť by mala prevážiť nad 
rýchlosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Luigi Berlinguer

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. pripomína, že Štokholmský program
obsahuje viacero významných iniciatív v
oblasti občianskeho práva vrátane
jednoduchšieho uznávania súdnych
rozhodnutí, platnosti závetov v rámci celej
Únie, jednoduchších postupov pre
prijímanie verejných listín, 
jednoduchšieho cezhraničného
vymáhania dlhov a iniciatív Únie v oblasti 
právneho vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Luigi Berlinguer
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Návrh uznesenia
Odsek 23b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. konštatuje, že v tejto oblasti boli 
prijaté iba tri právne predpisy, konkrétne
prepracované nariadenie Brusel I, 
nariadenie o dedičstve a nariadenie Rím
III, z ktorých len tretie je dodnes 
použiteľné, a že hoci Komisia vypracovala
významný počet návrhov, na ktorých
vypracovanie vyzýval Štokholmský
program, niekoľko hlavných návrhov
stále zostáva nevypracovaných vrátane
vzájomného uznávania účinkov dokladov
o občianskom stave a 14. smernice o 
obchodnom práve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; 
konštatuje, že posilnenie skutočne 
európskej právnej kultúry, ktorá plne 
rešpektuje zásadu subsidiarity a 
nezávislosti súdnictva, stanovenie 
spoločných noriem a chápanie iných 
právnych systémov, zohráva veľmi 
dôležitú úlohu pri podpore vzájomného 
uznávania a dôvery; poukazuje na to, že 
vzájomné uznávanie a dôvera môžu viesť k 
postupnej zmene vo vnútroštátnych 
občianskoprávnych tradíciách 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; 
konštatuje, že posilnenie skutočne 
európskej právnej kultúry, ktorá plne 
rešpektuje zásadu subsidiarity a 
nezávislosti súdnictva, ako aj zásadu 
oddelenia kariéry sudcov, stanovenie 
spoločných noriem a vzájomné poznávanie
iných právnych systémov, zohráva veľmi 
dôležitú úlohu pri podpore vzájomného 
uznávania a dôvery; poukazuje na to, že 
vzájomné uznávanie a dôvera môžu viesť k 
postupnej zmene vo vnútroštátnych 
občianskoprávnych tradíciách 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 109
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; 
konštatuje, že posilnenie skutočne 
európskej právnej kultúry, ktorá plne 
rešpektuje zásadu subsidiarity a 
nezávislosti súdnictva, stanovenie 
spoločných noriem a chápanie iných 
právnych systémov, zohráva veľmi 
dôležitú úlohu pri podpore vzájomného 
uznávania a dôvery; poukazuje na to, že 
vzájomné uznávanie a dôvera môžu viesť 
k postupnej zmene vo vnútroštátnych 
občianskoprávnych tradíciách 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; 
skutočnosť, že členské štáty majú plne
funkčný, demokratický, nezávislý a 
účinný právny systém, ktorý efektívne
spolupracuje s ostatnými členskými štátmi
a chápe iné právne systémy, pričom plne 
rešpektuje zásadu subsidiarity a 
nezávislosti súdnictva, zohráva veľmi 
dôležitú úlohu pri podpore vzájomného 
uznávania a dôvery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; 
konštatuje, že posilnenie skutočne 
európskej právnej kultúry, ktorá plne 
rešpektuje zásadu subsidiarity a 
nezávislosti súdnictva, stanovenie

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; 
konštatuje, že táto dôvera môže byť
postavená na posilnení skutočne európskej
právnej kultúry, ktorá plne rešpektuje 
spoločné zásady demokracie, právneho 



PE516.857v01-00 60/164 AM\1001332SK.doc

SK

spoločných noriem a chápanie iných 
právnych systémov, zohráva veľmi 
dôležitú úlohu pri podpore vzájomného 
uznávania a dôvery; poukazuje na to, že 
vzájomné uznávanie a dôvera môžu viesť 
k postupnej zmene vo vnútroštátnych 
občianskoprávnych tradíciách 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

štátu, základných práv a nezávislosti 
súdnictva; zdôrazňuje, že posilnenie a
monitorovanie týchto spoločných noriem a 
chápanie iných právnych systémov, 
zohráva veľmi dôležitú úlohu pri podpore 
vzájomného uznávania a dôvery; 
poukazuje na to, že vzájomné uznávanie, 
vzájomné poznanie a výmena osvedčených
postupov a posilnenie dôvery medzi
členskými štátmi môžu zaručiť, že
občianske právo sa bude na vnútroštátnej
úrovni uplatňovať tak, aby práva občanov
boli zaručené a mohli sa využívať 
namiesto vytvárania neopodstatnených a
zložitých prekážok, ktoré popierajú alebo 
obmedzujú ich práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že posilnenie skutočne 
európskej právnej kultúry, ktorá plne 
rešpektuje zásadu subsidiarity a 
nezávislosti súdnictva, stanovenie 
spoločných noriem a chápanie iných 
právnych systémov, zohráva veľmi 
dôležitú úlohu pri podpore vzájomného 
uznávania a dôvery; poukazuje na to, že 
vzájomné uznávanie a dôvera môžu viesť k 
postupnej zmene vo vnútroštátnych 
občianskoprávnych tradíciách 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

24. konštatuje, že posilnenie skutočne 
európskej právnej kultúry, ktorá plne 
rešpektuje zásadu subsidiarity a 
nezávislosti súdnictva, stanovenie 
spoločných noriem a chápanie iných 
právnych systémov, a to najmä
prostredníctvom školení, zohráva veľmi 
dôležitú úlohu pri podpore vzájomného 
uznávania a dôvery; poukazuje na to, že 
vzájomné uznávanie a dôvera môžu viesť k 
postupnej zmene vo vnútroštátnych 
občianskoprávnych tradíciách 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; 
konštatuje, že posilnenie skutočne 
európskej právnej kultúry, ktorá plne 
rešpektuje zásadu subsidiarity a 
nezávislosti súdnictva, stanovenie 
spoločných noriem a chápanie iných 
právnych systémov, zohráva veľmi 
dôležitú úlohu pri podpore vzájomného 
uznávania a dôvery; poukazuje na to, že 
vzájomné uznávanie a dôvera môžu viesť k 
postupnej zmene vo vnútroštátnych 
občianskoprávnych tradíciách 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov medzi členskými štátmi;

24. domnieva sa, že vzájomné uznávanie si 
vyžaduje, aby občania a právnici navzájom 
dôverovali právnym inštitúciám; 
konštatuje, že posilnenie skutočne 
európskej právnej kultúry, ktorá plne 
rešpektuje základné práva, ako sú uvedené
v Charte základných práv Európskej únie,
zásadu subsidiarity a nezávislosti 
súdnictva, stanovenie spoločných noriem a 
chápanie iných právnych systémov, 
zohráva veľmi dôležitú úlohu pri podpore 
vzájomného uznávania a dôvery; 
poukazuje na to, že vzájomné uznávanie a 
dôvera môžu viesť k postupnej zmene vo 
vnútroštátnych občianskoprávnych 
tradíciách prostredníctvom výmeny 
najlepších postupov medzi členskými 
štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
realizovala existujúce plány na 
vypracovanie návrhov na súhrnný prístup
k vzájomnému uznávaniu účinkov
dokladov o občianskom stave, aby
európski občania a obyvatelia a ich rodiny 
mohli v rámci celej Európskej únie
vykonávať existujúce práva spojené s
občianskym stavom, ktoré boli už právne 



PE516.857v01-00 62/164 AM\1001332SK.doc

SK

uznané v niekoľkých európskych
jurisdikciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje však, že vzhľadom na to, 
že vnútroštátne občianske právo je hlboko
zakorenené v historických etických
hodnotách a tradíciách, snaha o výmenu
osvedčených postupov a dosiahnutie
určitej úrovne aproximácie medzi
členskými štátmi nemôže viesť k zániku
týchto dlhodobo pretrvávajúcich tradícií a
mala by aj naďalej ctiť nespočetné
množstvo rôznych právnych tradícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
realizovala existujúce plány na 
vypracovanie návrhov na súhrnný prístup
k vzájomnému uznávaniu účinkov
dokladov o občianskom stave, aby
európski občania a obyvatelia a ich rodiny 
mohli v rámci celej Európskej únie
vykonávať existujúce práva spojené s
občianskym stavom, ktoré boli už právne 
uznané v niekoľkých európskych
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jurisdikciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. domnieva sa, že výmena osvedčených
postupov by mala by spojená s činnosťou
expertného diagnostického orgánu, ktorá 
by po tejto výmene nasledovala alebo jej 
predchádzala a v rámci ktorej by tento 
orgán vypracoval osobitný plán obnovy
namiesto odvolávania sa len na spoločné
normy, ktorých uplatňovanie môže, ale
nemusí byť v danej krajine reálne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Tadeusz Zwiefka

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. konštatuje, že legislatívne iniciatívy v 
oblasti občianskeho práva sa doteraz z 
veľkej časti zameriavali na hmotné právo 
na úkor procesného práva; požaduje, aby 
sa v budúcnosti väčší dôraz kládol na 
procesné právo;

25. konštatuje, že legislatívne iniciatívy v 
oblasti občianskeho práva sa doteraz z 
veľkej časti zameriavali na hmotné právo; 
požaduje, aby sa v budúcnosti väčší dôraz 
kládol na procesné právo;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 118
Carmen Romero López

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. poukazuje tiež na to, že pokrok, ktorý 
bol dosiahnutý v oblasti trestného práva,
sa sústredil na procedurálne aspekty, a
vyzýva na zváženie spoľahlivejšieho
rámca, ktorý by v právnych predpisoch
EÚ stanovil, čo predstavuje závažný
trestný čin a čo menej závažný trestný čin, 
keďže to bude slúžiť v trestnom konaní a
v boji proti terorizmu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 119
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý 
pri plnení plánu uplatňovania procesných 
práv v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a 
zraniteľných podozrivých sú nedoriešené 
a že sa zdá, že ambície Rady sa čoraz viac 
znižujú;

26. uznáva pokrok, ktorý sa dosiahol k 
dnešnému dňu pri plnení plánu 
uplatňovania procesných práv podozrivých
a obvinených osôb v trestnom konaní
vrátane prijatia smerníc o práve na
tlmočenie a preklad a o práve na
informácie v trestnom konaní, a dohody o 
smernici o práve na prístup k advokátovi v
trestnom konaní, a pripomína, že tieto 
opatrenia majú zásadný význam pre 
správne fungovanie vzájomného
uznávania opatrení spolupráce v oblasti 
boja proti trestnej činnosti v rámci EÚ, 
ako je európsky zatýkací rozkaz, a že je 
potrebné pokračovať v pokroku pri
ochrane práv podozrivých a
obžalovaných;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Carmen Romero López

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých sú nedoriešené a že sa zdá, že 
ambície Rady sa čoraz viac znižujú;

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa bezplatnej právnej pomoci a 
zraniteľných podozrivých sú nedoriešené a 
že sa zdá, že ambície Rady sa čoraz viac 
znižujú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 121
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a 
zraniteľných podozrivých sú nedoriešené 
a že sa zdá, že ambície Rady sa čoraz viac 
znižujú;

26. berie na vedomie a víta pokrok 
dosiahnutý pri plnení plánu uplatňovania 
procesných práv v trestnom konaní, ktorý 
významne prispieva k vzájomnej dôvere 
a rešpektovaniu, ktoré sú nevyhnutné pre 
zabezpečenie účinného vzájomného 
uznávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Monika Hohlmeier
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Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých sú nedoriešené a že sa zdá, že 
ambície Rady sa čoraz viac znižujú;

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, konštatuje, že návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci, zraniteľných
podozrivých a komunikácie s príbuznými
sú nedoriešené a že je potrebné
pokračovať v úsilí, aby sa urýchlene 
prijali všetky návrhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých sú nedoriešené a že sa zdá, že 
ambície Rady sa čoraz viac znižujú;

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu na posilnenie uplatňovania 
procesných práv podozrivých a
obvinených osôb v trestnom konaní
vrátane prijatia smerníc o práve na
tlmočenie a preklad a o práve na
informácie v trestnom konaní, a dohody o 
smernici o práve na prístup k advokátovi v
trestnom konaní, keďže tieto opatrenia
majú zásadný význam pre správne
fungovanie vzájomného uznávania
opatrení spolupráce v oblasti boja proti 
trestnej činnosti v rámci EÚ, ako je
európsky zatýkací rozkaz; pripomína, že je 
potrebné pokračovať v pokroku pri
ochrane práv podozrivých a obžalovaných
a vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že 
kľúčové návrhy týkajúce sa právnej 
pomoci a zraniteľných podozrivých sú 
nedoriešené a že sa zdá, že ambície Rady 
sa čoraz viac znižujú;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý 
pri plnení plánu uplatňovania procesných 
práv v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a 
zraniteľných podozrivých sú nedoriešené 
a že sa zdá, že ambície Rady sa čoraz viac 
znižujú;

26. uznáva pokrok, ktorý sa dosiahol k 
dnešnému dňu pri plnení plánu posilnenia
uplatňovania procesných práv podozrivých
a obvinených osôb v trestnom konaní
vrátane prijatia smerníc o práve na
tlmočenie a preklad a o práve na
informácie v trestnom konaní, a dohody o 
smernici o práve na prístup k advokátovi v
trestnom konaní (smernice o vykonaní
plánu), a pripomína, že tieto opatrenia
majú zásadný význam pre správne
fungovanie vzájomného uznávania
opatrení spolupráce v oblasti boja proti 
trestnej činnosti v rámci EÚ, ako je
európsky zatýkací rozkaz, a že je potrebné 
pokračovať v pokroku pri ochrane práv
podozrivých a obžalovaných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Tadeusz Zwiefka

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých sú nedoriešené a že sa zdá, že 

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní; vyzýva európske
inštitúcie, aby zohrávali aktívnejšiu 
úlohu, pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa 
právnej pomoci a zraniteľných 
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ambície Rady sa čoraz viac znižujú; podozrivých; naliehavo žiada členské
štáty, aby používali alternatívne metódy, 
ktoré sa ukázali ako dobré príklady
osvedčených postupov v oblasti
bezplatného právneho poradenstva
vrátane agentúr pre bono a právnych
kliník;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých sú nedoriešené a že sa zdá, že 
ambície Rady sa čoraz viac znižujú;

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých sú nedoriešené a že sa nič
neurobilo, pokiaľ ide o ochranu svedkov
a poskytovateľov informácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých sú nedoriešené a že sa zdá, že 
ambície Rady sa čoraz viac znižujú;

26. berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri 
plnení plánu uplatňovania procesných práv 
v trestnom konaní, ale vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že kľúčové návrhy 
týkajúce sa právnej pomoci a zraniteľných 
podozrivých sú nedoriešené a že sa zdá, že 
ambície Rady sa čoraz viac znižujú; 
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vyjadruje nádej, že inštitúcie čoskoro
pristúpia na revíziu európskeho 
zatýkacieho rozkazu vzhľadom na
pretrvávajúce systematické porušovania
zásady proporcionality zo strany
niektorých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
kľúčové návrhy obsiahnuté v pláne 
posilnenia uplatňovania procesných práv 
podozrivých a obvinených osôb v trestnom 
konaní sú nedoriešené a uznáva potrebu
prijať návrhy a závery o zostávajúcich
opatreniach týkajúcich sa právnej pomoci
a zraniteľných podozrivých; je pevne
presvedčený, že predovšetkým právna
pomoc musí byť účinne zaručená na 
zabezpečenie účinného vykonávania
smernice o práve na prístup k advokátovi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
kľúčové návrhy obsiahnuté v pláne 
posilnenia uplatňovania procesných práv 
podozrivých a obvinených osôb v trestnom 
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konaní sú nedoriešené; uznáva potrebu
prijať návrhy a závery o zostávajúcich
opatreniach týkajúcich sa právnej pomoci
a zraniteľných podozrivých; pripomína, 
že bez toho, aby bola účinne zaručená
právna pomoc, nemožno zabezpečiť 
účinné vykonávanie smerníc, najmä
smernice o práve na prístup k advokátovi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
kľúčové návrhy obsiahnuté v pláne 
posilnenia uplatňovania procesných práv 
podozrivých a obvinených osôb v trestnom 
konaní sú nedoriešené a uznáva potrebu
prijať návrhy a závery o zostávajúcich
opatreniach týkajúcich sa právnej pomoci
a zraniteľných podozrivých; je pevne
presvedčený, že predovšetkým právna
pomoc musí byť účinne zaručená na 
zabezpečenie účinného vykonávania
smerníc o vykonávaní plánu, a to najmä
smernice o práve na prístup k advokátovi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Elena Oana Antonescu

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. uznáva, že každá zo smerníc
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prijatých v rámci plánu na posilnenie 
uplatňovania procesných práv 
podozrivých a obvinených osôb v trestnom
konaní sa musí účinne vykonať s cieľom
zabezpečiť zvyšovanie noriem v oblasti
trestného súdnictva v celej EÚ
prostredníctvom spolupráce s členskými
štátmi na úplnej transpozícii smernice do
vnútroštátneho práva a poskytovaním
školení vládnych činiteľov, sudcov, 
prokurátorov a pracovníkov na strane 
obhajoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Carmen Romero López

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. konštatuje, že Zelená kniha o
väzobných podmienkach nedala podnet k 
akejkoľvek iniciatíve zo strany Komisie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 133
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ešte veľa práce zostáva nedokončenej vo
vzťahu k vyšetrovacej väzbe, vo vzťahu ku 
ktorej normy v mnohých členských
štátoch nedosahujú úroveň noriem 
dodržiavania ľudských práv a ostatných
medzinárodných noriem; uznáva potrebu
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posúdenia efektívnosti nelegislatívnych
prác na existujúcich rámcových
rozhodnutiach, všeobecného uznania
problémov týkajúcich sa právnych
predpisov a zvyklostí v oblasti vyšetrovacej
väzby v rámci celej Európy
identifikovaných v rámci konzultácií s 
Komisiou, a prijatia záväzku opätovne 
preskúmať dôvody pre stanovenie 
minimálnych a vymáhateľných noriem vo
vzťahu k vyšetrovacej väzbe
prostredníctvom legislatívnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. zdôrazňuje, že v mnohých členských 
štátov normy pre vyšetrovaciu väzbu
nedosahujú úroveň noriem dodržiavania 
ľudských práv a ostatných 
medzinárodných noriem, a preto vyjadruje
veľké poľutovanie nad tým, že ešte veľa 
práce zostáva nedokončenej vo vzťahu k
vyšetrovacej väzbe; ďalej zdôrazňuje
potrebu posúdenia efektívnosti
nelegislatívnych prác na existujúcich
rámcových rozhodnutiach a poukazuje na
všeobecné uznanie problémov týkajúcich 
sa právnych predpisov a zvyklostí v oblasti 
vyšetrovacej väzby v rámci celej Európy
identifikovaných v rámci konzultácií s 
Komisiou; vyzýva k prijatiu záväzku
opätovne preskúmať dôvody pre
stanovenie minimálnych a
vymáhateľných noriem vo vzťahu k
vyšetrovacej väzbe prostredníctvom
legislatívnych opatrení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ešte veľa práce zostáva nedokončenej vo
vzťahu k vyšetrovacej väzbe, 
administratívnemu zaisteniu a zaisteniu
maloletých, vo vzťahu ku ktorým normy v
mnohých členských štátoch nedosahujú
úroveň noriem dodržiavania ľudských
práv a ostatných medzinárodných noriem; 
uznáva potrebu posúdenia efektívnosti
nelegislatívnych prác na existujúcich
rámcových rozhodnutiach, všeobecného 
uznania problémov týkajúcich sa
právnych predpisov a zvyklostí v oblasti 
vyšetrovacej väzby v rámci celej Európy
identifikovaných v rámci konzultácií s 
Komisiou, a prijatia záväzku opätovne 
preskúmať dôvody pre stanovenie 
minimálnych a vymáhateľných noriem vo
vzťahu k vyšetrovacej väzbe
prostredníctvom legislatívnych opatrení; 
vyzýva Komisiu, aby opätovne preskúmala
dôvody pre stanovenie minimálnych a
vymáhateľných noriem vo vzťahu k
vyšetrovacej väzbe, administratívnemu 
zaisteniu a zaisteniu maloletých
prostredníctvom legislatívnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Elena Oana Antonescu

Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. domnieva sa, že ešte veľa práce
zostáva nedokončenej vo vzťahu k
vyšetrovacej väzbe, vo vzťahu ku ktorej
normy v mnohých členských štátoch
nedosahujú úroveň noriem dodržiavania 
ľudských práv a ostatných 
medzinárodných noriem; uznáva potrebu
posúdenia efektívnosti nelegislatívnych
prác na existujúcich rámcových
rozhodnutiach, všeobecného uznania
problémov týkajúcich sa právnych
predpisov a zvyklostí v oblasti vyšetrovacej
väzby v rámci celej Európy
identifikovaných v rámci konzultácií s 
Komisiou, a prijatia záväzku opätovne 
preskúmať dôvody pre stanovenie 
minimálnych a vymáhateľných noriem vo
vzťahu k vyšetrovacej väzbe
prostredníctvom legislatívnych opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. pevne verí, že dôslednosť v zásadách 
uplatňovaných v rozvoji oblasti trestného 
súdnictva v EÚ by mala byť prioritou, a že 
inštitúcie EÚ by mali v tomto smere 
navzájom úzko spolupracovať, ako je 
uvedené v uznesení Parlamentu o prístupe 
EÚ k trestnému právu;

27. pevne verí, že dôslednosť, 
proporcionalita a rešpektovanie národnej 
suverenity v zásadách uplatňovaných v 
rozvoji oblasti trestného súdnictva v EÚ by 
mala byť prioritou, a že inštitúcie EÚ by 
mali v tomto smere navzájom úzko 
spolupracovať, ako je uvedené v uznesení 
Parlamentu o prístupe EÚ k trestnému 
právu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. pevne verí, že dôslednosť v zásadách 
uplatňovaných v rozvoji oblasti trestného 
súdnictva v EÚ by mala byť prioritou, a že 
inštitúcie EÚ by mali v tomto smere 
navzájom úzko spolupracovať, ako je 
uvedené v uznesení Parlamentu o prístupe 
EÚ k trestnému právu;

27. pevne verí, že dôslednosť v zásadách 
uplatňovaných v rozvoji oblasti trestného 
súdnictva v EÚ by mala byť prioritou, a že 
inštitúcie EÚ by mali v tomto smere 
navzájom úzko spolupracovať, ako je 
uvedené v uznesení Parlamentu o prístupe 
EÚ k trestnému právu; je presvedčený, že
vzájomná dôvera medzi členskými štátmi
sa musí posilniť a že vzájomné uznávanie
a harmonizácia trestného práva EÚ
nemôže postupovať bez skutočnej spätnej
väzby na úrovni členských štátov, pokiaľ 
ide o vykonávanie týchto pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a 
že vzájomné uznávanie a harmonizácia 
trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby o vykonávaní 
týchto pravidiel na úrovni členských 
štátov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Timothy Kirkhope
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Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a 
že vzájomné uznávanie a harmonizácia
trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby o vykonávaní 
týchto pravidiel na úrovni členských 
štátov;

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a 
že vzájomné uznávanie trestného práva EÚ 
nemôže postupovať bez skutočnej spätnej 
väzby na úrovni členských štátov, pokiaľ 
ide o vykonávanie týchto pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a 
že vzájomné uznávanie a harmonizácia 
trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby o vykonávaní 
týchto pravidiel na úrovni členských 
štátov;

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a 
že vzájomné uznávanie a harmonizácia 
trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby na úrovni 
členských štátov s cieľom zabezpečiť
zvyšovanie noriem v oblasti trestného
súdnictva v celej EÚ, pokiaľ ide o účinné
vykonávanie týchto pravidiel; domnieva sa 
tiež, že toto je možné dosiahnuť iba úzkou
spoluprácou s členskými štátmi na úplnej 
transpozícii príslušných smerníc do 
vnútroštátneho práva a poskytovaním
školení pre všetky zúčastnené strany
vrátane vládnych činiteľov, sudcov, 
prokurátorov a pracovníkov na strane 
obhajoby;

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

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a
že vzájomné uznávanie a harmonizácia 
trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby o vykonávaní 
týchto pravidiel na úrovni členských 
štátov;

28. domnieva sa, že ochrana procesných
práv podozrivých a obvinených osôb je 
nevyhnutnou podmienkou na posilnenie
vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi; 
uznáva, že každá zo smerníc týkajúcich sa 
plnenia plánu sa musí účinne vykonať s 
cieľom zabezpečiť zvyšovanie noriem
trestného súdnictva v celej EÚ
prostredníctvom spolupráce s členskými
štátmi na úplnej transpozícii smernice do
vnútroštátneho práva a poskytovaním
školení vládnych činiteľov, sudcov, 
prokurátorov a pracovníkov na strane 
obhajoby; domnieva sa, že vzájomné 
uznávanie a harmonizácia trestného práva 
EÚ nemôže postupovať bez skutočnej 
spätnej väzby na úrovni členských štátov, 
pokiaľ ide o vykonávanie týchto pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a 
že vzájomné uznávanie a harmonizácia 
trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby o vykonávaní 
týchto pravidiel na úrovni členských 
štátov;

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť
harmonizáciou dodržiavania základných
práv v súvislosti s trestným konaním a 
prijatím spoločných opatrení na
zabezpečenie dobrej správy súdnictva a
väzenstva, ktoré sú často príčinou
nedostatku dôvery medzi členskými štátmi,
a že vzájomné uznávanie a harmonizácia 
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trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby na úrovni 
členských štátov, pokiaľ ide o vykonávanie 
týchto pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a 
že vzájomné uznávanie a harmonizácia 
trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby o vykonávaní 
týchto pravidiel na úrovni členských 
štátov;

28. domnieva sa, že vzájomná dôvera 
medzi členskými štátmi sa musí posilniť a 
že vzájomné uznávanie a harmonizácia 
trestného práva EÚ nemôže postupovať 
bez skutočnej spätnej väzby na úrovni 
členských štátov, pokiaľ ide o vykonávanie 
týchto pravidiel; víta dôležité kroky, ktoré
boli v tomto smere podniknuté, ako je
európsky zatýkací rozkaz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. uznáva, že každá zo smerníc
prijatých v rámci plánu na posilnenie 
uplatňovania procesných práv 
podozrivých a obvinených osôb v trestnom
konaní sa musí účinne vykonať s cieľom 
zabezpečiť zvyšovanie noriem trestného
súdnictva v celej EÚ prostredníctvom 
spolupráce s členskými štátmi na úplnej 
transpozícii smernice do vnútroštátneho 
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práva a poskytovaním školení vládnych 
činiteľov, sudcov, prokurátorov a
pracovníkov na strane obhajoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. domnieva sa, že hodnotenie
vykonávania rámcového rozhodnutia
2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji
proti niektorým formám a prejavom
rasizmu a xenofóbie prostredníctvom 
trestného práva poskytuje príležitosť 
iniciovať a prijať ďalšie európske právne
predpisy týkajúce sa všetkých foriem
trestných činov z nenávisti1.
__________________
1 Toto je jasný odkaz na správu
Európskeho parlamentu o Štokholmskom 
programe z roku 2009

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že vykonávanie už
prijatých smerníc, pokrok v akýchkoľvek 
nefinalizovaných opatreniach, ako aj
úvahy o ochrane práv podozrivých nad
rámec tých, ktoré sú uvedené v 
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Štokholmskom programe, si vyžadujú
opatrenia, ktoré presahujú obdobie
určené pre tento program, a preto tieto 
otázky musia byť v nasledujúcom
legislatívnom období stále dôležité;
pripomína, že sa jedná o prebiehajúci 
proces, ktorý môže byť len začiatkom
účinnejšej ochrany práv podozrivých a
obvinených v EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že vykonávanie už prijatých 
smerníc, pokrok v akýchkoľvek 
nefinalizovaných opatreniach, ako aj
úvahy o ochrane práv podozrivých nad
rámec tých, ktoré sú uvedené v 
Štokholmskom programe, si vyžadujú
opatrenia, ktoré presahujú obdobie
určené pre tento program, a preto tieto 
otázky musia byť v nasledujúcom 
legislatívnom období stále dôležité;

28a. uznáva, že vykonávanie už prijatých 
smerníc týkajúcich sa plnenia plánu, 
pokrok v akýchkoľvek nefinalizovaných
opatreniach, ako aj úvahy o ochrane práv
podozrivých nad rámec tých, ktoré sú 
uvedené v Štokholmskom programe, si 
vyžadujú opatrenia, ktoré presahujú
obdobie určené pre tento program, a preto
tieto otázky musia byť v nasledujúcom 
legislatívnom období stále dôležité;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. domnieva sa, že hodnotenie
vykonávania rámcového rozhodnutia
2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji
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proti niektorým formám a prejavom
rasizmu a xenofóbie prostredníctvom 
trestného práva poskytuje príležitosť 
prijať ďalšie európske právne predpisy v 
oblasti boja proti všetkým formám
trestných činov z nenávisti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Marco Scurria

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. je presvedčený, že je potrebné zvýšiť
úsilie na vykonávanie zásady vzájomného
uznávania súdnych rozhodnutí v oblasti 
výkonu trestných rozsudkov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 151
Carmen Romero López

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. domnieva sa, že úloha Eurojustu by
sa mala posilniť vo všetkých oblastiach 
týkajúcich sa posilnenej justičnej 
spolupráce a šírenia informácií medzi
členskými štátmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 152
Judith Sargentini, Jean Lambert
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Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. domnieva sa, že účinný systém 
spravodlivosti je silným hnacím 
mechanizmom prosperujúceho 
hospodárstva;

29. domnieva sa, že účinný systém 
spravodlivosti je dôležitý pre dôveru a
blahobyt občanov a je tiež silným hnacím 
mechanizmom prosperujúceho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. domnieva sa, že účinný systém 
spravodlivosti je silným hnacím 
mechanizmom prosperujúceho 
hospodárstva;

29. domnieva sa, že účinný, spravodlivý, 
včasný systém civilnej a trestnej justície a
väzenstva, ktorý zachováva základné 
práva, je silným hnacím mechanizmom
vzájomnej dôvery a vzájomného
uznávania v EÚ, ako aj zárukou
demokracie, zásad právneho štátu, 
rovnosti, ako aj prosperujúceho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. domnieva sa, že účinný systém 
spravodlivosti je silným hnacím 

29. domnieva sa, že účinný, prístupný a
zodpovedný systém spravodlivosti je 
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mechanizmom prosperujúceho 
hospodárstva;

nevyhnutnou podmienkou pre
demokraciu a silným hnacím 
mechanizmom prosperujúceho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 29 – písmeno a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(a) 29a. víta návrh nariadenia Rady o
zriadení Európskej prokuratúry, ktorý 
17. júla 2013predložila Európska komisia; 
je pevne presvedčený, že európska
prokuratúra je kľúčovým faktorom v
rozvoji justičného priestoru v EÚ; vyzýva
Radu, aby využila článok 86.4 ZFEÚ a
rozšírila právomoci Európskej 
prokuratúry tak, aby zahŕňali závažnú
trestnú činnosť, ktorá má cezhraničný
rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad 

vypúšťa sa
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v oblasti počítačovej kriminality, ochrany 
kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, prania špinavých peňazí, 
financovania terorizmu a obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Marco Scurria

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti počítačovej kriminality, ochrany 
kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, prania špinavých peňazí, 
financovania terorizmu a obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami;

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti počítačovej kriminality, ochrany 
kritickej infraštruktúry, boja proti korupcii, 
praniu špinavých peňazí, financovaniu
terorizmu, obchodu s nelegálnymi 
strelnými zbraňami, nelegálnemu 
prisťahovalectvu a ochrany vonkajších
hraníc;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 158
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
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bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti počítačovej kriminality, ochrany 
kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, prania špinavých peňazí, 
financovania terorizmu a obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami;

bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti počítačovej kriminality, včasného a
efektívneho zdieľania informácií, ochrany 
kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, praniu špinavých peňazí, 
financovaniu terorizmu a obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti počítačovej kriminality, ochrany 
kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, prania špinavých peňazí, 
financovania terorizmu a obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami;

30. berie na vedomie pokrok dosiahnutý 
členskými štátmi a Komisiou v rámci 
stratégie vnútornej bezpečnosti (ISS) a 
cyklu politiky EÚ o organizovanej a 
závažnej medzinárodnej trestnej činnosti; 
poukazuje však na to, že treba dosiahnuť 
ďalší pokrok, napríklad v oblasti 
počítačovej kriminality, ochrany kritickej 
infraštruktúry a boja proti korupcii, praniu
špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, 
a to na vnútornej i vonkajšej úrovni;
vyjadruje veľké znepokojenie nad
hromadným sledovaním občanov zo 
strany USA a členských štátov EÚ a
vyzýva na prijatie ráznych opatrení EÚ
voči sledovaniu zo strany tretích krajín a
tretích strán, ktoré ohrozuje vnútornú
bezpečnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou
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Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti počítačovej kriminality, ochrany 
kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, prania špinavých peňazí, 
financovania terorizmu a obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami;

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti medzinárodnej organizovanej 
trestnej činnosti, počítačovej kriminality, 
ochrany kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, praniu špinavých peňazí, 
financovaniu terorizmu a obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti počítačovej kriminality, ochrany 
kritickej infraštruktúry a boja proti 
korupcii, prania špinavých peňazí, 
financovania terorizmu a obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami;

30. s uspokojením berie na vedomie 
pokrok dosiahnutý členskými štátmi a 
Komisiou v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti (ISS) a cyklu politiky EÚ o 
organizovanej a závažnej medzinárodnej 
trestnej činnosti; poukazuje však na to, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v 
oblasti počítačovej kriminality, trestnej 
činnosti, ktorú uľahčuje používanie 
počítačov, ako je detská pornografia,
ochrany kritickej infraštruktúry a boja proti
organizovanej trestnej činnosti vrátane
trestných činov hospodárskej kriminality,
korupcii, praniu špinavých peňazí, 
financovaniu terorizmu obchodu s 
nelegálnymi strelnými zbraňami, a to
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najmä prostredníctvom posilnenia
príslušných agentúr na európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
akčný plán EÚ na posilnenie chemickej, 
biologickej, rádiologickej a jadrovej
bezpečnosti (CBRN) pre obdobie rokov 
2010-2013nebol plne vykonaný alebo
prevzatý do vnútroštátnych politík na
úrovni členských štátov; vyzýva preto EÚ
a členské štáty, aby posilnili regionálnu a 
európsku úroveň spolupráce a
koordinácie v oblasti CBRN a v tejto 
súvislosti tiež vyzýva Radu, aby zaistila 
koordináciu medzi vnútroštátnymi
orgánmi a koordinátorom pre boj proti 
terorizmu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby
zintenzívnila a posilnila svoje úsilie o
ochranu finančných záujmov Únie a
dokončila oneskorené reformy 
Európskeho úradu pre boj proti
podvodom plnou integráciou ochrany dát
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a práv podozrivých a aby vychádzala z
vlastných trestnoprávnych definícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyjadruje poľutovanie nad silnou
orientáciou ISS na oblasť bezpečnosti na
úkor občianskych slobôd, základných práv
a prijímania preventívnych opatrení;
vyjadruje poľutovanie nad rozdielom
medzi slovami a činmi, medzi
prehlasovanými cieľmi v podobe hodnôt a 
zásad na jednej strane a skutočným
vykonávaním politík na strane druhej, a to
najmä pokiaľ ide o zvýšenú mieru
zhromažďovania osobných údajov na 
bližšie neurčené účely bezpečnosti, čo
vedie k jasnému porušovaniu práv na
súkromie a ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. nabáda na úvahu o možnosti
stiahnutia 500-eurových bankoviek na 
účely účinnejšieho boja proti praniu
špinavých peňazí a sieťam trestnej 
činnosti;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 166
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 30b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30b. je pevne presvedčený, že politika EÚ
v oblasti boja proti terorizmu sa musí
zaoberať problémom radikalizácie
skupín/osôb v európskych spoločnostiach
a zjavným trendom smerujúcim k 
individualizácii teroristických aktivít v 
našej spoločnosti; vyzýva na lepšiu
koordináciu všetkých služieb EÚ so 
zodpovednosťou za vykonávanie politík
EÚ v oblasti boja proti terorizmu, a to 
predovšetkým koordinátora pre boj proti 
terorizmu, Europolu, Stáleho výboru pre 
operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej 
bezpečnosti (COSI). komisie COTER a
Eurojustu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 30b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
druhé oznámenie Komisie o vykonávaní 
stratégie vnútornej bezpečnosti z 
10. apríla 2013 vyjadruje nedostatočnú
kritiku činností vykonávaných v rámci
stratégie vnútornej bezpečnosti, znovu
potvrdzuje rovnaké priority ako pôvodné
oznámenie z novembra 2010 a zlyháva
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najmä pri zohľadnení následkov
inkorporácie Charty základných práv,
ktorej väčšina ustanovení sa týka nielen
občanov EÚ, ale aj všetkých, ktorí sa 
nachádzajú na území EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 30b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
druhé oznámenie Komisie z 10. apríla 
2013 o vykonávaní stratégie vnútornej
bezpečnosti Európskej únie vyjadruje
nedostatočnú kritiku činností 
vykonávaných v rámci stratégie vnútornej 
bezpečnosti a jednoducho znovu
potvrdzuje rovnaké priority, aké uvádzalo 
pôvodné oznámenie z novembra 2010, a to 
bez toho, aby sa zohľadnil vplyv Charty
základných práv, ktorá sa vzťahuje na
všetky osoby v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 30c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30c. vyjadruje hlboké znepokojenie nad
rozšírením obchodovania s ľuďmi s
použitím nadnárodných a počítačových
sietí, čo predstavuje vážnu hrozbu pre
zraniteľné skupiny, najmä ženy a deti, a
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to najmä v čase hospodárskej a sociálnej 
krízy, pričom túto hrozbu zvyšuje
nadnárodný charakter tejto trestnej
činnosti; zdôrazňuje preto, že dôležitá je 
strategická koordinácia medzi cieľmi a
vykonávaním stratégie vnútornej
bezpečnosti a Európskej bezpečnostnej
stratégie, čo by mohlo vyžadovať 
aktualizáciu oboch dokumentov; 
odporúča, aby národné plány členských
štátov pre boj proti otroctvu boli
vypracované a prijaté v súlade s
odporúčaniami stratégie EÚ z roku 2012
zameranej na odstránenie obchodovania s
ľuďmi a za koordinácie koordinátorky 
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Georgios Papanikolaou

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. pripomína, že Parlament je teraz 
plnohodnotným inštitucionálnym aktérom 
v oblasti bezpečnostnej politiky, a preto je 
oprávnený aktívne sa zúčastňovať na 
určovaní základných prvkov a priorít 
stratégie vnútornej bezpečnosti a na 
vyhodnocovaní týchto nástrojov, a to aj 
pravidelnou kontrolou vykonávania 
stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorú majú 
spoločne uskutočňovať Európsky 
parlament, národné parlamenty a Rada 
v súlade s článkami 70 a 71 ZFEÚ;

31. pripomína, že Parlament je teraz 
plnohodnotným inštitucionálnym aktérom 
v oblasti bezpečnostnej politiky, a preto je 
oprávnený aktívne sa zúčastňovať na 
určovaní základných prvkov a priorít 
stratégie vnútornej bezpečnosti a na 
vyhodnocovaní týchto nástrojov, a to aj 
kontrolou vykonávania stratégie vnútornej 
bezpečnosti, ktorú majú spoločne 
uskutočňovať Európsky parlament, 
národné parlamenty a Rada v súlade s 
článkami 70 a 71 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. pripomína, že Parlament je teraz 
plnohodnotným inštitucionálnym aktérom 
v oblasti bezpečnostnej politiky, a preto je 
oprávnený aktívne sa zúčastňovať na 
určovaní základných prvkov a priorít 
stratégie vnútornej bezpečnosti a na 
vyhodnocovaní týchto nástrojov, a to aj 
pravidelnou kontrolou vykonávania 
stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorú majú 
spoločne uskutočňovať Európsky 
parlament, národné parlamenty a Rada 
v súlade s článkami 70 a 71 ZFEÚ;

31. pripomína, že Parlament je teraz 
plnohodnotným inštitucionálnym aktérom 
v oblasti bezpečnostnej politiky, a preto je 
oprávnený aktívne sa zúčastňovať na 
určovaní základných prvkov a priorít 
stratégie vnútornej bezpečnosti a na 
vyhodnocovaní týchto nástrojov, a to aj 
kontrolou vykonávania stratégie vnútornej 
bezpečnosti, ktorú majú spoločne 
uskutočňovať Európsky parlament, 
národné parlamenty a Rada v súlade s 
článkami 70 a 71 ZFEÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 172
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. pripomína, že Parlament je teraz 
plnohodnotným inštitucionálnym aktérom 
v oblasti bezpečnostnej politiky, a preto je 
oprávnený aktívne sa zúčastňovať na 
určovaní základných prvkov a priorít 
stratégie vnútornej bezpečnosti a na 
vyhodnocovaní týchto nástrojov, a to aj 
pravidelnou kontrolou vykonávania 
stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorú majú 
spoločne uskutočňovať Európsky 
parlament, národné parlamenty a Rada 
v súlade s článkami 70 a 71 ZFEÚ;

31. pripomína, že Parlament je teraz 
plnohodnotným inštitucionálnym aktérom 
v oblasti bezpečnostnej politiky, a preto je 
oprávnený aktívne sa zúčastňovať na 
určovaní základných prvkov a priorít 
stratégie vnútornej bezpečnosti a na 
vyhodnocovaní týchto nástrojov, a to aj 
pravidelnou kontrolou vykonávania 
stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorú majú 
spoločne uskutočňovať Európsky 
parlament, národné parlamenty a Rada 
v súlade s článkami 70 a 71 ZFEÚ; 
domnieva sa, že Európsky parlament by 
mal zohrávať kľúčovú úlohu pri
hodnotení a určovaní vnútorných
bezpečnostných politík, pretože tie majú 
veľký vplyv na základné práva všetkých
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ľudí žijúcich v EÚ; zdôrazňuje preto, že je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto politiky
patrili do kompetencie jediného priamo
voleného európskeho orgánu pre kontrolu
a demokratický dohľad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že náležitá analýza 
budúcich hrozieb pre bezpečnosť je
zásadným predpokladom efektívnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti;

32. domnieva sa, že náležité hodnotenie
vykonávania, účinkov a konkrétnych
výsledkov politík a právnych predpisov v 
oblasti vnútornej bezpečnosti, ako aj na
analýza budúcich hrozieb pre bezpečnosť 
sú zásadným predpokladom efektívnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že náležitá analýza 
budúcich hrozieb pre bezpečnosť je 
zásadným predpokladom efektívnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti;

32. domnieva sa, že náležitá analýza 
budúcich hrozieb pre bezpečnosť a
demokratická diskusia o nich na úrovni
EÚ je zásadným predpokladom efektívnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 175
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že náležitá analýza 
budúcich hrozieb pre bezpečnosť je 
zásadným predpokladom efektívnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti;

32. domnieva sa, že náležitá analýza 
budúcich hrozieb pre bezpečnosť je 
zásadným predpokladom efektívnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti; berie na
vedomie užitočnosť analýz, ktoré v tejto
súvislosti vypracoval Europol;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 176
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že náležitá analýza 
budúcich hrozieb pre bezpečnosť je 
zásadným predpokladom efektívnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti;

32. domnieva sa, že nezávislá a dôkladná
analýza budúcich hrozieb pre bezpečnosť 
je zásadným predpokladom efektívnej 
stratégie vnútornej bezpečnosti, najmä s 
ohľadom na posúdenie nevyhnutnosti a
proporcionality vnútorných 
bezpečnostných politík, pričom vyhodnotí
pretrvávajúcu potrebu každého
legislatívneho nástroja;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 33
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. pripomína, že súčasná stratégia 
vnútornej bezpečnosti sa skončí v roku 
2014; vyzýva Komisiu, aby začala 
pripravovať novú stratégiu vnútornej 
bezpečnosti na roky 2015 – 2019, ktorá 
zohľadní nadobudnutie účinnosti 
Lisabonskej zmluvy a začlenenie Charty 
základných práv do práva Únie; vyzýva 
Radu, aby pred prijatím novej stratégie 
náležite zohľadnila príspevky Parlamentu 
v súvislosti s novou stratégiou vnútornej 
bezpečnosti;

33. pripomína, že súčasná stratégia 
vnútornej bezpečnosti sa skončí v roku 
2014; vyzýva Komisiu, aby začala 
pripravovať novú stratégiu vnútornej 
bezpečnosti na roky 2015 – 2019, ktorá 
zohľadní nadobudnutie účinnosti
Lisabonskej zmluvy a začlenenie Charty 
základných práv do práva Únie; vyzýva 
Radu, aby pred prijatím novej stratégie 
náležite zohľadnila príspevky Parlamentu a 
analýzy rizík vypracované Europolom
v súvislosti s novou stratégiou vnútornej 
bezpečnosti;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 33a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. naliehavo vyzýva na uzatvorenie
komplexnej dohody o balíku na ochranu
údajov, ktorá zaistí jednotnú a vysokú 
úroveň ochrany dotknutých osôb a
rovnaké podmienky pre obchod a
podnikanie; trvá na tom, že je to
predpoklad voľného obchodu a policajnej 
a súdnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 34
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov a
nedostatočnému demokratickému dohľadu 
na úrovni EÚ; požaduje víziu orientovanú 
na budúcnosť o tom, ako utvárať a 
optimalizovať výmenu informácií o 
presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
úrovni;

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov,
nedostatočnému demokratickému dohľadu 
na úrovni EÚ a nedostatočnej
zodpovednosti voči obyvateľom a
migrantom; požaduje víziu orientovanú na 
budúcnosť o tom, ako utvárať a 
optimalizovať výmenu informácií o 
presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
úrovni pomocou metód zberu, ktoré
rešpektujú právo na súkromie, dôstojnosť
a zákaz diskriminácie a dodržiavajú a 
rešpektujú základné práva podozrivých 
osôb; vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
predložila návrhy na zahrnutie 
existujúcich nástrojov cezhraničnej 
policajnej spolupráce, ktoré boli prijaté 
v rámci bývalého tretieho piliera, ako je 
prümské rozhodnutie a švédska iniciatíva, 
do právneho rámca Lisabonskej zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. uznáva, že cezhraničná trestná 
činnosť je v EÚ na vzostupe, a preto 
zdôrazňuje význam európskeho systému 
výmeny informácií o presadzovaní práva; 
domnieva sa, že súčasný stav pozostávajúci 

34. domnieva sa, že súčasný stav 
pozostávajúci z rôznych nástrojov, kanálov 
a pomôcok na presadzovanie práva v boji
proti trestnej činnosti v rámci celej
Európy je zložitý a nesúrodý, čo vedie k 



AM\1001332SK.doc 97/164 PE516.857v01-00

SK

z rôznych nástrojov, kanálov a pomôcok je 
zložitý a nesúrodý, čo vedie k 
neefektívnemu využívaniu dostupných 
nástrojov a nedostatočnému 
demokratickému dohľadu na úrovni EÚ; 
požaduje víziu orientovanú na budúcnosť o 
tom, ako utvárať a optimalizovať výmenu 
informácií o presadzovaní práva v EÚ a 
zároveň zabezpečiť ochranu údajov na 
vysokej úrovni;

neefektívnemu využívaniu dostupných 
nástrojov a nedostatočnému 
demokratickému dohľadu na úrovni EÚ;
požaduje víziu orientovanú na budúcnosť o 
tom, ako utvárať a optimalizovať činnosti 
v oblasti presadzovania práva a
demokratický justičný dohľad nad nimi v
EÚ, a zároveň zaručiť základné práva
vrátane zabezpečenia ochrany údajov na 
vysokej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov a 
nedostatočnému demokratickému dohľadu 
na úrovni EÚ; požaduje víziu orientovanú 
na budúcnosť o tom, ako utvárať a 
optimalizovať výmenu informácií o 
presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
úrovni;

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov a 
nedostatočnému demokratickému dohľadu 
na úrovni EÚ; požaduje víziu orientovanú 
na budúcnosť o tom, ako utvárať a 
optimalizovať výmenu informácií o 
presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
úrovni pomocou metód zberu, ktoré
rešpektujú právo na súkromie, dôstojnosť
a zákaz diskriminácie a dodržiavajú a 
rešpektujú základné práva podozrivých 
osôb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182
Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov a 
nedostatočnému demokratickému 
dohľadu na úrovni EÚ; požaduje víziu 
orientovanú na budúcnosť o tom, ako
utvárať a optimalizovať výmenu informácií 
o presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
úrovni;

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva,
spolupráce a dostatočné financovanie jej 
orgánov; domnieva sa, že súčasný stav 
pozostávajúci z rôznych nástrojov, kanálov 
a pomôcok je zložitý a nesúrodý, čo vedie 
k možnému nedostatku transparentnosti a
koordinácie medzi jednotlivými aktérmi; 
požaduje víziu orientovanú na budúcnosť o 
tom, ako utvárať a optimalizovať výmenu 
informácií o presadzovaní práva v EÚ a 
zároveň zabezpečiť ochranu údajov na 
vysokej úrovni;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov a 
nedostatočnému demokratickému 
dohľadu na úrovni EÚ; požaduje víziu 
orientovanú na budúcnosť o tom, ako 
utvárať a optimalizovať výmenu informácií 

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov; požaduje 
víziu orientovanú na budúcnosť o tom, ako 
utvárať a optimalizovať výmenu informácií 
o presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
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o presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
úrovni;

úrovni; konštatuje, že je potrebné posilniť
dôveru voči orgánom na presadzovanie 
práva, aby sa posilnila výmena
informácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 184
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov a 
nedostatočnému demokratickému dohľadu 
na úrovni EÚ; požaduje víziu orientovanú 
na budúcnosť o tom, ako utvárať a 
optimalizovať výmenu informácií o 
presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
úrovni;

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 
informácií o presadzovaní práva; domnieva 
sa, že súčasný stav pozostávajúci z rôznych 
nástrojov, kanálov a pomôcok je zložitý a 
nesúrodý, čo vedie k neefektívnemu 
využívaniu dostupných nástrojov a 
nedostatočnému demokratickému dohľadu 
na úrovni EÚ; požaduje víziu orientovanú 
na budúcnosť o tom, ako utvárať a 
optimalizovať výmenu informácií o 
presadzovaní práva v EÚ a zároveň 
zabezpečiť ochranu údajov na vysokej 
úrovni pri zabezpečení dôvernosti identity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, a preto zdôrazňuje 
význam európskeho systému výmeny 

34. uznáva, že cezhraničná trestná činnosť 
je v EÚ na vzostupe, avšak vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatočným
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informácií o presadzovaní práva; 
domnieva sa, že súčasný stav 
pozostávajúci z rôznych nástrojov, 
kanálov a pomôcok je zložitý a nesúrodý, 
čo vedie k neefektívnemu využívaniu
dostupných nástrojov a nedostatočnému 
demokratickému dohľadu na úrovni EÚ; 
požaduje víziu orientovanú na budúcnosť o 
tom, ako utvárať a optimalizovať výmenu 
informácií o presadzovaní práva v EÚ a 
zároveň zabezpečiť ochranu údajov na 
vysokej úrovni;

demokratickým dohľadom, ako aj
nedostatočnou ochranou základných práv
pri cezhraničnej spolupráci orgánov na 
presadzovanie práva v boji proti trestnej
činnosti v EÚ, a to najmä v súvislosti s
lepšou dostupnosťou digitálnych databáz 
obsahujúcich osobné údaje; požaduje 
víziu orientovanú na budúcnosť o tom, ako 
utvárať a optimalizovať spoluprácu a
výmenu informácií o presadzovaní práva v 
EÚ a zároveň zabezpečiť ochranu údajov 
na vysokej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 34a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. víta iniciatívu Európskej rady 
pravidelne informovať Stály výbor pre 
operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej 
bezpečnosti, považuje však za zásadné
vytvorenie ľahko prístupného a
bezpečného komunikačného kanála pre 
občanov EÚ, ktorý umožní odhalenie
prípadov obchodovania s ľuďmi a
detského otroctva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 34a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. odmieta pojem prediktívneho
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policajného dozoru bez počiatočného
podozrenia, najmä na návrh o osobných 
záznamoch o cestujúcich v EÚ a
myšlienka systému EÚ na sledovanie 
financovania terorizmu; vyzýva Komisiu, 
aby zrušila smernicu o uchovávaní
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 34a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. blahoželá Komisii k návrhu na
konfiškáciu majetku pochádzajúceho z 
trestnej činnosti a verí, že toto reformné
opatrenie bude prijaté včas; poukazuje na 
to, že konfiškácia majetku
pochádzajúceho z trestnej činnosti je
jedným z najúčinnejších spôsobov boja
proti zločineckým organizáciám;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 189
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 34b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34b. vyzýva Komisiu, aby podporila 
členské štáty v zriaďovaní centier pomoci 
v notoricky známych oblastiach
prostitúcie s cieľom umožniť obetiam
okamžité psychické a fyzické zotavenie;

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

Návrh uznesenia
Odsek 34b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34b. vyjadruje poľutovanie nad
oneskorením rokovaní o vytvorení 
európskeho systému osobných záznamov 
o cestujúcich (PNR);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 191
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
predložila návrhy na zahrnutie 
existujúcich nástrojov cezhraničnej 
policajnej spolupráce, ktoré boli prijaté 
v rámci bývalého tretieho piliera, ako je 
prümské rozhodnutie a švédska iniciatíva, 
do právneho rámca Lisabonskej zmluvy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 35. vyzýva Komisiu, aby zvážila návrhy 
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predložila návrhy na zahrnutie existujúcich 
nástrojov cezhraničnej policajnej 
spolupráce, ktoré boli prijaté v rámci 
bývalého tretieho piliera, ako je prümské 
rozhodnutie a švédska iniciatíva, 
do právneho rámca Lisabonskej zmluvy;

na zahrnutie existujúcich nástrojov 
cezhraničnej policajnej spolupráce, ktoré 
boli prijaté v rámci bývalého tretieho 
piliera, ako je prümské rozhodnutie 
a švédska iniciatíva, do právneho rámca 
Lisabonskej zmluvy len v prípade, že
pretrváva oprávnená potreba ďalšej
regulácie a že návrh zlepší tento nástroj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. víta návrh nového nariadenia o 
Europole predložený Komisiou a dúfa v 
rýchle pokročenie tohto dôležitého 
legislatívneho balíka tak, aby Europol 
mohol byť čo najskôr uvedený do súladu s 
Lisabonskou zmluvou;

36. víta návrh nového nariadenia o 
Europole predložený Komisiou a dúfa v
rýchle pokročenie tohto dôležitého 
legislatívneho balíka tak, aby Europol
mohol efektívnejšie plniť svoju úlohu v
boji proti cezhraničnej organizovanej
trestnej činnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. víta návrh nového nariadenia o 
Europole predložený Komisiou a dúfa v 
rýchle pokročenie tohto dôležitého 
legislatívneho balíka tak, aby Europol 
mohol byť čo najskôr uvedený do súladu s 
Lisabonskou zmluvou;

36. víta zmenu právneho základu a
pozitívne zmeny, ktoré Komisia navrhuje
Europolu vzhľadom na nové nariadenie o 
Europole, a dúfa v rýchle pokročenie tohto 
dôležitého legislatívneho balíka tak, aby 
Europol mohol byť čo najskôr uvedený do 
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súladu s Lisabonskou zmluvou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 195
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. víta návrh nového nariadenia o 
Europole predložený Komisiou a dúfa v 
rýchle pokročenie tohto dôležitého 
legislatívneho balíka tak, aby Europol 
mohol byť čo najskôr uvedený do súladu s 
Lisabonskou zmluvou;

36. berie na vedomie návrh nového 
nariadenia o Europole predložený 
Komisiou a dúfa v rýchle pokročenie tohto 
dôležitého legislatívneho balíka tak, aby 
Europol mohol byť čo najskôr uvedený do 
súladu s Lisabonskou zmluvou; 
zdôrazňuje, že revízia nariadenia o
Europole sa musí vykonávať pri plnom
rešpektovaní demokratických hodnôt a
zásad, základných práv, ako aj zásad 
proporcionality a nevyhnutnosti;
domnieva sa v tejto súvislosti, že zoznam 
trestných činov, pre ktoré je Europol 
príslušný, by mal byť čo
najjednoznačnejší, aby nedochádzalo k
prekrývaniu s vnútroštátnymi orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 36 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

opätovne potvrdzuje svoj záväzok skúmať
zodpovednosť na úrovni EÚ a na
vnútroštátnej úrovni za európsku
spoluúčasť na porušovaní ľudských práv 
v súvislosti s mimoriadneho vydávania a
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tajnými väzenskými programami CIA;
vyzýva členské štáty, aby plne uplatňovali
odporúčania vyplývajúce zo správy 
Európskeho parlamentu prijatej v
septembri 2012;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že na
vyhodnotenie smernice 2006/24/ES
nebola vypracovaná žiadna doplňujúca 
správa; vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh, ktorý zruší rámec pre
uchovávanie údajov, akonáhle to bude
možné;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 36a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. považuje nedostatočný pokrok v boji
proti terorizmu za najviac
poľutovaniahodný; konštatuje najmä, že 
stále zostáva veľa práce v oblasti
predchádzania terorizmu a sledovania a
predchádzania financovania terorizmu;
vyzýva na prijatie politík, ktoré majú
predovšetkým zabrániť radikalizácii
mladých ľudí a odhaliť jej skoré
príznaky;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 199
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Návrh uznesenia
Odsek 36b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36b. konštatuje, že obchodovanie s ľuďmi
a drogami v EÚ sa aj naďalej rozširuje a
že treba posilniť príslušné európske 
politiky;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 36c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
EÚ doteraz nemá vhodné prostriedky na
zabránenie prírodným alebo človekom
spôsobeným katastrofám a na reakciu na 
ne;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 36d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36d. vyzýva na rozšírenie prideľovania
prostriedkov pre vytváranie spoločných 
vyšetrovacích tímov bez nadmernej
byrokracie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 202
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Návrh uznesenia
Odsek 36e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36e. vyzýva na posilnenie politík na
ochranu detí pred všetkými formami
násilia vrátane násilia v digitálnom
prostredí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 203
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. víta uzavretie rokovaní o balíku správy 
schengenského priestoru; vyzýva Komisiu, 
aby v plnej miere plnila svoje úlohy 
koordinátora schengenských hodnotení a 
strážcu Zmluvy, aby sa zabránilo 
akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť 
fungovanie schengenského priestoru; 
opakuje svoje stanovisko, že schengenský 
priestor by sa mal bez ďalšieho 
oneskorenia rozšíriť o Rumunsko a 

37. víta uzavretie rokovaní o balíku správy 
schengenského priestoru; vyzýva Komisiu, 
aby v plnej miere plnila svoje úlohy 
koordinátora schengenských hodnotení a 
strážcu Zmluvy, aby sa zabránilo 
akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť 
fungovanie schengenského priestoru;



PE516.857v01-00 108/164 AM\1001332SK.doc

SK

Bulharsko;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. víta uzavretie rokovaní o balíku správy 
schengenského priestoru; vyzýva 
Komisiu, aby v plnej miere plnila svoje 
úlohy koordinátora schengenských 
hodnotení a strážcu Zmluvy, aby sa 
zabránilo akejkoľvek situácii, ktorá by 
mohla ohroziť fungovanie schengenského 
priestoru; opakuje svoje stanovisko, že 
schengenský priestor by sa mal bez 
ďalšieho oneskorenia rozšíriť o Rumunsko 
a Bulharsko;

37. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
plnila svoje úlohy koordinátora
schengenských hodnotení a strážcu 
Zmluvy, aby sa zabránilo akejkoľvek 
situácii, ktorá by mohla ohroziť fungovanie 
schengenského priestoru; opakuje svoje 
stanovisko, že schengenský priestor by sa 
mal bez ďalšieho oneskorenia rozšíriť o 
Rumunsko a Bulharsko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. víta uzavretie rokovaní o balíku správy 
schengenského priestoru; vyzýva Komisiu, 
aby v plnej miere plnila svoje úlohy 
koordinátora schengenských hodnotení a 
strážcu Zmluvy, aby sa zabránilo 
akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť 
fungovanie schengenského priestoru; 
opakuje svoje stanovisko, že schengenský 
priestor by sa mal bez ďalšieho 
oneskorenia rozšíriť o Rumunsko a 

37. víta uzavretie rokovaní o balíku správy 
schengenského priestoru; vyzýva Komisiu, 
aby v plnej miere plnila svoje úlohy 
koordinátora schengenských hodnotení a 
strážcu Zmluvy, aby sa zabránilo 
akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť 
fungovanie schengenského priestoru; 
vyjadruje znepokojenie nad aktuálnym 
dianím v Bulharsku vrátane porušovania 
základných práv a policajnej brutality; 



AM\1001332SK.doc 109/164 PE516.857v01-00

SK

Bulharsko; vyjadruje svoje obavy o nezávislosť 
ústavného súdu a právny štát v 
Rumunsku a Bulharsku; podporuje a 
vyzýva Komisiu, aby podporovala všetky
snahy Bulharska a Rumunska vstúpiť do 
schengenského priestoru, akonáhle to
bude možné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. víta uzavretie rokovaní o balíku správy 
schengenského priestoru; vyzýva Komisiu, 
aby v plnej miere plnila svoje úlohy 
koordinátora schengenských hodnotení a 
strážcu Zmluvy, aby sa zabránilo 
akejkoľvek situácii, ktorá by mohla 
ohroziť fungovanie schengenského 
priestoru; opakuje svoje stanovisko, že 
schengenský priestor by sa mal bez 
ďalšieho oneskorenia rozšíriť o 
Rumunsko a Bulharsko;

37. víta uzavretie rokovaní o balíku správy 
schengenského priestoru; vyzýva Komisiu, 
aby v plnej miere plnila svoje úlohy
nestranným spôsobom, aby bolo možné 
bez ideologického tlaku posúdiť vstup
Rumunska a Bulharska do schengenského 
priestoru;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 207
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. považuje absenciu kontrol na 
vnútorných hraniciach za jeden z 
najväčších úspechov európskej integrácie; 
žiada Komisiu, aby venovala osobitnú 

38. považuje absenciu kontrol na 
vnútorných hraniciach za jeden z 
najväčších úspechov európskej integrácie;
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pozornosť absencii kontrol na vnútorných 
hraniciach, a dôrazne odmieta všetky 
pokusy o obmedzenie voľného pohybu 
osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. považuje absenciu kontrol na 
vnútorných hraniciach za jeden z 
najväčších úspechov európskej integrácie; 
žiada Komisiu, aby venovala osobitnú 
pozornosť absencii kontrol na vnútorných 
hraniciach, a dôrazne odmieta všetky 
pokusy o obmedzenie voľného pohybu 
osôb;

38. považuje absenciu kontrol na 
vnútorných hraniciach za jeden z 
najväčších úspechov európskej integrácie;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. považuje absenciu kontrol na 
vnútorných hraniciach za jeden z 
najväčších úspechov európskej integrácie; 
žiada Komisiu, aby venovala osobitnú 
pozornosť absencii kontrol na vnútorných 
hraniciach, a dôrazne odmieta všetky 
pokusy o obmedzenie voľného pohybu 
osôb;

38. považuje absenciu kontrol na 
vnútorných hraniciach za jeden z 
najväčších úspechov európskej integrácie; 
žiada Komisiu, aby venovala osobitnú 
pozornosť absencii kontrol na vnútorných 
hraniciach, a dôrazne odmieta všetky 
neodôvodnené pokusy o obmedzenie 
voľného pohybu osôb;

Or. fr



AM\1001332SK.doc 111/164 PE516.857v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 210
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji;  zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského 
priestoru by mali v budúcnosti strážiť 
členovia európskej pohraničnej stráže;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Marco Scurria

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji; zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v budúcnosti strážiť členovia 
európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji; zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v blízkej budúcnosti strážiť 
členovia európskej pohraničnej stráže
vzhľadom na vysoký tlak, ktorému sú
vystavené, a ich strategický význam pre
realizáciu všetkých ostatných politík Únie;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 212
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji;  zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v budúcnosti strážiť členovia 
európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji;  zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v budúcnosti strážiť členovia 
európskej pohraničnej stráže, ktorí budú 
vyškolení v oblasti noriem ochrany
ľudských práv a podporovaní právnikmi, 
pracovníkmi v oblasti ľudských práv, 
tlmočníkmi a zdravotníckymi
pracovníkmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji; zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v budúcnosti strážiť členovia 
európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji; zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by sa mali v budúcnosti strážiť na základe
najvyšších spoločných noriem;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 214
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji;  zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v budúcnosti strážiť členovia 
európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji;  zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v budúcnosti strážiť členovia 
európskej pohraničnej stráže, ktorí budú 
vyškolení v oblasti noriem ochrany
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Jacek Protasiewicz

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji; zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského 
priestoru by mali v budúcnosti strážiť 
členovia európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji; zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v budúcnosti strážiť členovia 
európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji vzhľadom na potrebu
posilnenia kontrol na vonkajších
hraniciach; zastáva názor, že vonkajšie 
hranice schengenského priestoru by mali v 
budúcnosti strážiť členovia európskej 
pohraničnej stráže;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 217
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji; zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského 
priestoru by mali v budúcnosti strážiť 
členovia európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 39
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji;  zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského priestoru 
by mali v budúcnosti strážiť členovia
európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
jediným priestorom svojho druhu, ktorý sa 
doposiaľ postupne vyvíja; domnieva sa 
však, že z dlhodobého hľadiska je potrebná 
úvaha o jeho ďalšom vývoji;  zastáva 
názor, že vonkajšie hranice schengenského 
priestoru by sa mali v budúcnosti strážiť s 
podporou členov európskej pohraničnej 
stráže;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; domnieva sa však, že z 
dlhodobého hľadiska je potrebná úvaha o 
jeho ďalšom vývoji; zastáva názor, že 
vonkajšie hranice schengenského 
priestoru by mali v budúcnosti strážiť 
členovia európskej pohraničnej stráže;

39. uznáva, že schengenský priestor je 
akýmsi laboratóriom, ktoré sa doposiaľ 
postupne vyvíja; vyjadruje však 
poľutovanie nad rastúcou tendenciou
porovnávania vnútornej slobody pohybu s
rastúcim uzatváraním a sledovaním
vonkajších hraníc; je znepokojený týmto 
vývojom, v rámci ktorého sú migranti
vnímaní ako hrozba alebo zločinci a právo
na azyl je porušované zavádzaním čoraz 
väčších prekážok vstupu do EÚ; domnieva 
sa preto, že z dlhodobého hľadiska je 
potrebná úvaha o ďalšom vývoji
schengenského priestoru, ktorá by mala
zohľadňovať základné práva migrantov a
osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú
ochranu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 220
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. víta reformu mandátu agentúry 
FRONTEX a dohodu Eurosur; domnieva 
sa, že treba čo najskôr schváliť nové 
pravidlá pre sledovanie námorných hraníc, 
že by sa mala uprednostniť záchrana 
životov migrantov a že zásada zákazu 
vrátenia alebo vyhostenia sa má v plnej 
miere dodržiavať;

40. víta reformu mandátu agentúry 
FRONTEX a dohodu Eurosur; domnieva 
sa, že treba čo najskôr schváliť nové 
pravidlá pre sledovanie námorných hraníc 
v súlade so zásadou stanovenej v článku
13 ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských
práv OSN z roku 1948 a zásadou 
stanovenou v Dohovore z roku 1951 o 
právnom postavení utečencov, že by sa 
mala uprednostniť záchrana životov 
migrantov a že zásada zákazu vrátenia 
alebo vyhostenia sa má v plnej miere 
dodržiavať, rovnako ako práva detí a obetí
obchodovania s ľuďmi; víta úspešný
prechod na Schengenský informačný
systém II, pokračujúce zavádzanie
vízového informačného systému a
zriadenie agentúry EÚ-LISA na ich
prevádzkové riadenie; zdôrazňuje, že tieto
nové systémy musia obstáť v
každodennom používaní; pripomína svoju 
požiadavku, že „nové nástroje riadenia 
hraníc ani rozsiahle systémy uchovávania 
údajov by sa nemali začať uplatňovať, 
pokiaľ sú existujúce nástroje v plnej 
miere funkčné, bezpečné a spoľahlivé“;
očakáva hodnotenie systémov, ktoré 
príslušné právné nástroje predpokladajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 40
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. víta reformu mandátu agentúry 
FRONTEX a dohodu Eurosur; domnieva 
sa, že treba čo najskôr schváliť nové 
pravidlá pre sledovanie námorných hraníc, 
že by sa mala uprednostniť záchrana 
životov migrantov a že zásada zákazu 
vrátenia alebo vyhostenia sa má v plnej 
miere dodržiavať;

40. domnieva sa, že treba čo najskôr 
schváliť nové pravidlá pre sledovanie 
námorných hraníc;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. víta reformu mandátu agentúry 
FRONTEX a dohodu Eurosur; domnieva 
sa, že treba čo najskôr schváliť nové 
pravidlá pre sledovanie námorných hraníc, 
že by sa mala uprednostniť záchrana 
životov migrantov a že zásada zákazu 
vrátenia alebo vyhostenia sa má v plnej 
miere dodržiavať;

40. víta reformu mandátu agentúry 
FRONTEX a dohodu Eurosur; domnieva 
sa, že treba čo najskôr schváliť nové 
pravidlá pre sledovanie námorných hraníc, 
že by sa mala uprednostniť záchrana 
životov migrantov a že zásada zákazu 
vrátenia alebo vyhostenia sa má v plnej 
miere dodržiavať; domnieva sa, že
záchrana životov sa začína už v tretej
krajine a že je potrebné zlepšiť 
spoluprácu s tretími krajinami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 40
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. víta reformu mandátu agentúry 
FRONTEX a dohodu Eurosur; domnieva 
sa, že treba čo najskôr schváliť nové 
pravidlá pre sledovanie námorných hraníc, 
že by sa mala uprednostniť záchrana
životov migrantov a že zásada zákazu 
vrátenia alebo vyhostenia sa má v plnej 
miere dodržiavať;

40. víta v tejto súvislosti reformu mandátu 
agentúry FRONTEX, ktorá spočíva okrem 
iného v uplatnení stratégie v oblasti 
základných práv prostredníctvom
vymenovania úradníka pre základné
práva, a zdôrazňuje, že je dôležité
zabezpečiť nezávislé monitorovanie
dodržiavania povinností agentúry v oblasti
základných práv; domnieva sa, že každé 
pravidlo týkajúce sa dozoru na vonkajších 
hraniciach (vzduch, zem alebo more) 
musí rešpektovať zásadu ochrany
ľudských práv migrantov a žiadateľov o
azyl a riadiť sa ňou; vyslovuje preto
poľutovanie nad nedostatočným
rešpektovaním zásady zákazu vrátenia 
alebo vyhostenia v niektorých členských
štátoch a vyzýva Európsku komisiu, aby 
zabezpečila dodržiavanie tejto zásady 
všetkými prostriedkami vrátane
finančných prostriedkov; zdôrazňuje, že je
potrebné zabezpečiť, aby akákoľvek
spolupráca s tretími krajinami v oblasti 
migrácie plne rešpektovala práva 
žiadateľov o azyl, utečencov a migrantov
a aby sa zaviedli kontrolné mechanizmy, 
ktoré zaručujú dodržiavanie ľudských 
práv v praxi; domnieva sa, že treba čo 
najskôr schváliť nové pravidlá pre 
sledovanie námorných hraníc, za
predpokladu, že uprednostňujú záchranu
životov migrantov a dodržiavanie zásady
zákazu vrátenia alebo vyhostenia v plnej 
miere;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 40a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40a. odsudzuje nevýraznú reakciu EÚ a
jej členských štátov, pokiaľ ide o počet
mŕtvych osôb, a to najmä na mori, a
narastajúce porušovanie ľudských práv v 
prípadoch, keď sa nelegálni migranti
snažia vstúpiť do EÚ; vyzýva Komisiu na
konzultácie pred podpísaním akejkoľvek
dohody medzi agentúrou Frontex a tretími
krajinami; trvá na tom, že takéto dohody
by mali poskytovať vysokú úroveň
ochrany s cieľom zaistiť plné 
rešpektovanie noriem v oblasti ľudských
práv, a to najmä pokiaľ ide o prípady 
vrátenia a organizovanie spoločných 
operácií, operácií spojených s 
vyhľadávaním a záchranou alebo 
zadržiavaním; pripomína rôzne správy
medzinárodných organizácií (najmä Rada 
Európy a OSN), Agentúry pre základné 
práva a európskeho ombudsmana, ktoré 
sa týkajú vplyvu riadenia vonkajších
hraníc EÚ na práva migrantov a
dodržiavanie ľudských práv agentúrou
Frontex a vyzýva európske inštitúcie a
členské štáty, aby bezodkladne prijali 
potrebné opatrenia na ukončenie týchto
porušení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Carmen Romero López

Návrh uznesenia
Odsek 40a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40a. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
informácie o situácii a dodržiavaní
ľudských práv v detenčných centrách a
aby predložila iniciatívy týkajúce sa ich
budúcej činnosti;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 226
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. víta úspešný prechod na Schengenský 
informačný systém II, pokračujúce 
zavádzanie vízového informačného 
systému a zriadenie agentúry eu-LISA na 
ich operačné riadenie; zdôrazňuje, že tieto 
nové systémy teraz musia byť odskúšané 
každodenným používaním; pripomína 
požiadavku, že nové nástroje riadenia 
hraníc alebo rozsiahle systémy 
uchovávania údajov by sa nemali začať 
uplatňovať, pokiaľ existujúce nástroje 
fungujú v plnej miere a sú bezpečné a 
spoľahlivé; očakáva hodnotenia systémov, 
s ktorými sa počíta v príslušných 
právnych nástrojoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. víta úspešný prechod na Schengenský 
informačný systém II, pokračujúce 
zavádzanie vízového informačného 
systému a zriadenie agentúry eu-LISA na 
ich operačné riadenie; zdôrazňuje, že tieto 
nové systémy teraz musia byť odskúšané 
každodenným používaním; pripomína 
požiadavku, že nové nástroje riadenia 

41. víta úspešný prechod na Schengenský 
informačný systém II, pokračujúce 
zavádzanie vízového informačného 
systému a zriadenie agentúry eu-LISA na 
ich operačné riadenie; zdôrazňuje, že tieto 
nové systémy teraz musia byť odskúšané 
každodenným používaním; očakáva 
hodnotenia systémov, s ktorými sa počíta v 
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hraníc alebo rozsiahle systémy 
uchovávania údajov by sa nemali začať 
uplatňovať, pokiaľ existujúce nástroje 
fungujú v plnej miere a sú bezpečné a 
spoľahlivé; očakáva hodnotenia systémov, 
s ktorými sa počíta v príslušných právnych 
nástrojoch;

príslušných právnych nástrojoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 228
Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. víta úspešný prechod na Schengenský 
informačný systém II, pokračujúce 
zavádzanie vízového informačného 
systému a zriadenie agentúry eu-LISA na 
ich operačné riadenie; zdôrazňuje, že tieto 
nové systémy teraz musia byť odskúšané 
každodenným používaním; pripomína 
požiadavku, že nové nástroje riadenia 
hraníc alebo rozsiahle systémy 
uchovávania údajov by sa nemali začať 
uplatňovať, pokiaľ existujúce nástroje 
fungujú v plnej miere a sú bezpečné a 
spoľahlivé; očakáva hodnotenia systémov, 
s ktorými sa počíta v príslušných právnych 
nástrojoch;

41. vyjadruje poľutovanie nad 
oneskoreným prechodom na Schengenský 
informačný systém II a s tým súvisiacimi
zvýšenými nákladmi, pokračovaním
zavádzania vízového informačného
systému a zriadenia agentúry eu-LISA na 
ich operačné riadenie; zdôrazňuje, že tieto 
nové systémy teraz musia byť odskúšané 
každodenným používaním; pripomína 
požiadavku, že nové nástroje riadenia 
hraníc alebo rozsiahle systémy 
uchovávania údajov by sa nemali začať 
uplatňovať, pokiaľ existujúce nástroje 
fungujú v plnej miere a sú potrebné,
bezpečné a spoľahlivé; očakáva hodnotenia 
systémov, s ktorými sa počíta v príslušných 
právnych nástrojoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 41
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. víta úspešný prechod na Schengenský 
informačný systém II, pokračujúce 
zavádzanie vízového informačného 
systému a zriadenie agentúry eu-LISA na 
ich operačné riadenie; zdôrazňuje, že tieto 
nové systémy teraz musia byť odskúšané 
každodenným používaním; pripomína 
požiadavku, že nové nástroje riadenia 
hraníc alebo rozsiahle systémy 
uchovávania údajov by sa nemali začať 
uplatňovať, pokiaľ existujúce nástroje 
fungujú v plnej miere a sú bezpečné a 
spoľahlivé; očakáva hodnotenia systémov, 
s ktorými sa počíta v príslušných právnych 
nástrojoch;

41. berie na vedomie prechod na 
Schengenský informačný systém II, 
pokračujúce zavádzanie vízového 
informačného systému a zriadenie agentúry 
eu-LISA na ich operačné riadenie; 
zdôrazňuje, že tieto nové systémy teraz 
musia byť odskúšané každodenným 
používaním; pripomína požiadavku, že 
nové nástroje riadenia hraníc alebo 
rozsiahle systémy uchovávania údajov by 
sa nemali začať uplatňovať, pokiaľ 
existujúce nástroje fungujú v plnej miere a 
sú bezpečné a spoľahlivé; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila všetky systémy, s ktorými sa 
počíta v príslušných právnych nástrojoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 41a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41a. vyzýva na posilnenie bezpečnosti 
zdrojových dokumentov s cieľom zlepšiť 
spoľahlivosť dokladov totožnosti v
Európskej únii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 231
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 41b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41b. zdôrazňuje význam využívania
všetkých dostupných prostriedkov vrátane
dostupných nových technológií na
posilnenie kontrol na vonkajších
hraniciach;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 41c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41c. zdôrazňuje význam boja proti
obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu na
hraniciach vrátane boja proti
obchodovaniu s migrantmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. požaduje oveľa lepšiu implementáciu
vízového acquis a hlbšiu harmonizáciu 
vízových postupov a praktík; domnieva sa, 
že spoločné centrá pre podávanie žiadostí o 
víza by sa mali stať normou; požaduje 
medziinštitucionálnu diskusiu o cieľoch 
spoločnej vízovej politiky;

42. víta pokrok dosiahnutý v oblasti
vízového acquis a hlbšiu harmonizáciu 
vízových postupov a praktík; domnieva sa, 
že sa ukázalo, že spoločné centrá pre 
podávanie žiadostí o víza sú užitočným
nástrojom; je presvedčený, že
medziinštitucionálna diskusia o cieľoch
spoločnej vízovej politiky môže byť
užitočná pri vykonávaní ďalších krokov k
ďalšej harmonizácii vízových postupov
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vrátane spoločných pravidiel pre
vydávanie víz;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. požaduje oveľa lepšiu implementáciu 
vízového acquis a hlbšiu harmonizáciu 
vízových postupov a praktík; domnieva sa, 
že spoločné centrá pre podávanie žiadostí 
o víza by sa mali stať normou; požaduje 
medziinštitucionálnu diskusiu o cieľoch 
spoločnej vízovej politiky;

42. požaduje oveľa lepšiu implementáciu 
vízového acquis; vyzýva Komisiu, aby v
tejto súvislosti plne využila svoje 
právomoci strážkyne zmlúv; požaduje 
medziinštitucionálnu diskusiu o cieľoch 
spoločnej vízovej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 42a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42a. vyzýva európske inštitúcie a členské
štáty na zvýšenie mobility pracovníkov
poskytovaním dočasných víz a uľahčením
postupu pri podávaní novej žiadosti tým, 
ktorí sa už nachádzajú v systéme; to by
účinne zvýšilo mobilitu pracovníkov
zabezpečením právnej istoty a zvýšením
vnútornej mobility v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 236
Jacek Protasiewicz

Návrh uznesenia
Odsek 42a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42a. vyzýva Komisiu, aby ďalej zlepšovala 
existujúce dohody o zjednodušení 
vízového režimu medzi Európskou úniou
a jej východnými susedmi spolu s úsilím o 
vybudovanie oblasti bezvízového styku v 
záujme zintenzívnenia osobných 
medziľudských kontaktov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Podnadpis 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Azyl a prisťahovalectvo Obchodovanie s ľuďmi

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Podnadpis 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, 
aby riešili obchodovanie s ľuďmi
komplexným spôsobom, ktorý spája
trestnú činnosť s oblasťou prevencie a 
ochrany obetí; v tejto súvislosti vyzýva
viacero agentúr, ako je Európsky 
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podporný úrad pre azyl (EASO), 
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
(EIGE) a Agentúra pre základné práva 
(FRA), aby sa zapojili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Podnadpis 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva členské štáty, aby riadne
transponovali smernicu z 5. apríla 2011 o 
prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 
proti nemu a o ochrane obetí 
obchodovania a aby rešpektovali príslušné 
medzinárodné nástroje, ako je Dohovor 
OSN z roku 1949 o potláčaní 
obchodovania s ľuďmi a zneužívania 
iných na prostitúciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Podnadpis 10c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili
financovanie programov pre návrat obetí 
obchodovania s ľuďmi, a to najmä žien
vykonávajúcich prostitúciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Podnadpis 10d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že
funkcia koordinátora pre boj proti
obchodovaniu s ľuďmi bude trvalou
funkciou s cieľom zabezpečiť 
vykonávanie smernice z 5. apríla 2011 o
prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 
proti nemu a o ochrane obetí 
obchodovania, ako aj komplexný a
jednotný prístup na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Marco Scurria

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. pripomína, že v Štokholmskom 
programe Európska rada zdôraznila, že 
správne riadená migrácia môže prinášať 
úžitok všetkým zainteresovaným stranám; 
vyjadruje poľutovanie nad slabým 
pokrokom pri prijímaní právnych 
predpisov v oblasti zákonnej migrácie, a 
vzhľadom na demografické výzvy a 
potreby hospodárstva žiada väčšie úsilie do 
budúcnosti; domnieva sa tiež, že integrácia 
migrantov si vyžaduje väčšiu pozornosť;

43. pripomína, že v Štokholmskom 
programe Európska rada zdôraznila, že 
správne riadená migrácia môže prinášať 
úžitok všetkým zainteresovaným stranám; 
vyjadruje poľutovanie nad slabým 
pokrokom pri prijímaní právnych 
predpisov v oblasti zákonnej migrácie, a 
vzhľadom na demografické výzvy a 
potreby hospodárstva žiada väčšie úsilie do 
budúcnosti; domnieva sa, že posúdenie 
sociálneho vplyvu migrácie a
prekračovania vonkajších hraníc veľkým
počtom štátnych príslušníkov tretích
krajín, a tiež, integrácia migrantov si
vyžadujú väčšiu pozornosť;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. pripomína, že v Štokholmskom 
programe Európska rada zdôraznila, že 
správne riadená migrácia môže prinášať 
úžitok všetkým zainteresovaným stranám; 
vyjadruje poľutovanie nad slabým 
pokrokom pri prijímaní právnych 
predpisov v oblasti zákonnej migrácie, a 
vzhľadom na demografické výzvy a 
potreby hospodárstva žiada väčšie úsilie do 
budúcnosti; domnieva sa tiež, že integrácia 
migrantov si vyžaduje väčšiu pozornosť;

43. pripomína, že v Štokholmskom 
programe Európska rada zdôraznila, že 
správne riadená migrácia môže prinášať 
úžitok všetkým zainteresovaným stranám; 
vyjadruje poľutovanie nad slabým 
pokrokom pri prijímaní právnych 
predpisov v oblasti nelegálnej migrácie, a 
vzhľadom na demografické výzvy a 
potreby hospodárstva žiada väčšie úsilie do 
budúcnosti, ako je stanovené v
legislatívnych návrhov týkajúcich sa
migrácie za prácou; domnieva sa tiež, že 
integrácia migrantov si vyžaduje väčšiu 
pozornosť; pripomína závery Rady z 
Tampere z roku 1999, v ktorých boli 
vykonané návrhy, podľa ktorých „na 
zabezpečenie ich (čítaj: príslušníkov
tretích krajín) práv a povinností 
porovnateľných s právami a 
povinnosťami občanov Únie by sa mala 
zamerať prísnejšia integračná politika“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. pripomína, že v Štokholmskom 
programe Európska rada zdôraznila, že 
správne riadená migrácia môže prinášať 
úžitok všetkým zainteresovaným stranám; 

43. pripomína, že v Štokholmskom 
programe Európska rada zdôraznila, že 
správne riadená migrácia môže prinášať 
úžitok všetkým zainteresovaným stranám; 
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vyjadruje poľutovanie nad slabým 
pokrokom pri prijímaní právnych 
predpisov v oblasti zákonnej migrácie, a 
vzhľadom na demografické výzvy a 
potreby hospodárstva žiada väčšie úsilie do 
budúcnosti; domnieva sa tiež, že integrácia 
migrantov si vyžaduje väčšiu pozornosť;

očakáva ďalší pokrok pri prijímaní 
právnych predpisov v oblasti zákonnej 
migrácie, a vzhľadom na demografické 
výzvy a potreby hospodárstva žiada väčšie 
úsilie do budúcnosti;  domnieva sa tiež, že 
integrácia migrantov si vyžaduje väčšiu 
pozornosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. pripomína, že v Štokholmskom 
programe Európska rada zdôraznila, že 
správne riadená migrácia môže prinášať 
úžitok všetkým zainteresovaným stranám; 
vyjadruje poľutovanie nad slabým 
pokrokom pri prijímaní právnych 
predpisov v oblasti zákonnej migrácie, a 
vzhľadom na demografické výzvy a 
potreby hospodárstva žiada väčšie úsilie do 
budúcnosti; domnieva sa tiež, že integrácia 
migrantov si vyžaduje väčšiu pozornosť;

43. pripomína, že v Štokholmskom 
programe Európska rada zdôraznila, že 
správne riadená migrácia môže prinášať 
úžitok všetkým zainteresovaným stranám; 
vyjadruje poľutovanie nad slabým 
pokrokom pri prijímaní právnych 
predpisov v oblasti zákonnej migrácie, a to 
nielen vzhľadom na demografické výzvy a 
potreby hospodárstva, ale tiež vzhľadom 
na zabezpečenie ochrany migrantov
vrátane migrujúcich pracovníkov, a to
prostredníctvom jasne definovaných 
pravidiel a postupov, ktoré ponúkajú
právnu čistotu a istotu a preto tiež 
poskytujú možnosti pre odvolanie a
nápravu; domnieva sa tiež, že integrácia 
migrantov ako obojsmerný proces, ako aj 
presadzovanie základných práv
migrantov, si vyžadujú väčšiu pozornosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Claude Moraes
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Návrh uznesenia
Odsek 43a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43a. naliehavo vyzýva na väčšiu
transparentnosť, v rámci ktorej by každý 
členský štát mal každoročne za každú
menšinu podávať správy o jej pokroku v
otázkach integrácie na trhu práce a
dopadov politiky rovnosti; nabáda
Európsku komisiu, aby predložila
„výročnú správu o trendoch“ odrážajúcu
porovnateľné ukazovatele o sociálnej
súdržnosti, ktoré boli dohodnuté a 
predložené ako ciele vrátane
celoeurópskeho monitoringu situácie
prišelcov, dlhodobých obyvateľov, 
naturalizovaných migrantov, detí
migrantov a osôb rozdelených na základe 
rovnosti (napr. etnikum/rasa, 
náboženstvo/presvedčenie, pohlavie, vek, 
sexuálna orientácia a zdravotné
postihnutie) tak, aby bolo možné v
priebehu času zmerať pokrok v politikách
sociálnej inklúzie. Na tento účel by sa 
mala použiť Otvorená metóda
koordinácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 43a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43a. uznáva, že nedávne zmeny a
nepokoje v severnej Afrike a na Blízkom
východe viedli k zosilneniu tlaku na
východnú a južnú hranicu EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 248
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 43b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43b. vyzýva na zavedenie uceleného
systému dobrovoľného trvalého
premiestnenia v rámci EÚ pre osoby 
požívajúce medzinárodnú ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
o azyle; vyzýva Komisiu, aby sledovala, čo
ho členské štáty správne vykonávajú od 
dátumu začatia jeho uplatňovania;

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
o azyle, hoci ešte stále treba dokončiť
spoločný európsky azylový systém; vyzýva 
Komisiu, aby sledovala, či ho členské štáty 
správne, komplexne a plne vykonávajú od 
dátumu začatia jeho uplatňovania, ako aj
to, či rešpektujú príslušnú judikatúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
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o azyle; vyzýva Komisiu, aby sledovala, čo
ho členské štáty správne vykonávajú od 
dátumu začatia jeho uplatňovania;

o azyle; vyzýva Komisiu, aby sledovala, či
ho členské štáty správne vykonávajú od 
dátumu začatia jeho uplatňovania a
navrhuje, aby EASO v budúcnosti
zahrnul tieto nové právne predpisy do
svojich vzdelávacích programoch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 251
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
o azyle; vyzýva Komisiu, aby sledovala, čo
ho členské štáty správne vykonávajú od 
dátumu začatia jeho uplatňovania;

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
o azyle, a to najmä zlepšenia týkajúce sa 
maloletých bez sprievodu; vyzýva 
Komisiu, aby sledovala, či ho členské štáty 
správne vykonávajú od dátumu začatia 
jeho uplatňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
o azyle; vyzýva Komisiu, aby sledovala, čo
ho členské štáty správne vykonávajú od 
dátumu začatia jeho uplatňovania;

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
o azyle; vyzýva Komisiu, aby sledovala, či
ho každý členský štát správne a úplne
vykonáva od dátumu začatia jeho 
uplatňovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 253
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
o azyle; vyzýva Komisiu, aby sledovala, čo
ho členské štáty správne vykonávajú od 
dátumu začatia jeho uplatňovania;

44. víta prijatie balíka právnych predpisov 
o azyle, pričom však zdôrazňuje, že 
nedosahuje úroveň noriem 
zabezpečujúcich vysokú úroveň ochrany; 
vyzýva Komisiu, aby sledovala, či ho 
členské štáty správne vykonávajú od 
dátumu začatia jeho uplatňovania, a aby 
prijala potrebné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby vnútroštátne 
právne predpisy boli v súlade s vývojom 
judikatúry; vyzýva EASO na podporu 
členských štátov v tomto procese; 
pripomína, že balík právnych predpisov o 
azyle poskytuje iba minimálny rámec pre 
politiky členských štátov v tejto oblasti a 
nabáda členské štáty, aby išli nad rámec 
minimálnych ustanovení tohto balíka, 
najmä pokiaľ ide o zadržiavanie 
žiadateľov o azyl, a to najmä maloletých, 
osôb zo zraniteľných skupín, a zrýchlené
postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 44 – písmeno a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(a) pripomína, že Únia a jej členské štáty 
by mali pri zásahoch na šírom mori alebo
pri vydávaní pravidiel pre dozor na 
vonkajších hraniciach dodržiavať 
medzinárodné právo, acquis a najmä
judikatúru Európskeho súdu pre ľudské
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práva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 44 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcou
a systematickou prax zadržiavania 
migrantov v detenčných centrách, ako
nedávno zdôraznila Rada OSN pre ľudské 
práva; vyzýva na ďalší rozvoj a 
vykonávanie alternatív k zadržiavaniu
vrátane legalizácie nelegálnych migrantov
na základe jasných kritérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Georgios Papanikolaou

Návrh uznesenia
Odsek 44a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44a. domnieva sa, že v rámci dublinského
systému by sa mala v budúcnosti zvážiť 
možnosť pozastaviť odovzdania do
členských štátov pod značným tlakom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Timothy Kirkhope
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Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti 
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti 
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia;

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti 
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia; domnieva sa, že Komisia by
mala preskúmať možnosť zriadenia
skutočne európskych azylových centier v
blízkosti vonkajších hraníc Európskej
únie s cieľom riešiť prvé posudzovanie 
žiadostí o azyl, a systému spravodlivého 
zdieľania zodpovednosti pri zložitejších
žiadostiach o azyl, ktoré nemôžu byť 
riešené v európskych azylových centrách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Georgios Papanikolaou
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Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti 
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia;

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že sú potrebné 
posilnené a konkrétnejšie opatrenia, ako
napríklad použitie kľúča EÚ na 
rozdelenie na premiestnenie osôb 
požívajúcich medzinárodnú ochranu na
základe vhodných ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti 
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia;

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ, a to na úkor členských štátov, 
ktoré sú najviac vystavené vysokému
migračnému tlaku; domnieva sa, že v 
budúcnosti budú potrebné posilnené a 
konkrétnejšie opatrenia na základe
prístupu maximálnej spolupráce v rámci 
EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 261
Marco Scurria
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Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti 
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia;

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že členským 
štátom, ktoré prijímajú väčší počet
migrantov a žiadateľov o azyl by mala byť 
poskytovaná primeraná podpora, a
domnieva sa tiež, že v budúcnosti budú 
potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia;

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti 
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia vrátane použitia článku 80 ako 
právneho základu v príslušných právnych
predpisoch a zriadenia systému trvalého
premiestnenia pre osoby požívajúce
medzinárodnú ochranu v rámci EÚ, ktorý
by mohol slúžiť aj ako základ pre budúce
iniciatívy zamerané na premiestňovanie
žiadateľov o azyl;

Or. en



PE516.857v01-00 138/164 AM\1001332SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 263
Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; domnieva sa, že v budúcnosti 
budú potrebné posilnené a konkrétnejšie 
opatrenia;

45. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že sa nepodarilo v praxi uplatňovať 
zásady solidarity a spravodlivej účasti na 
zodpovednosti, ako sa stanovuje v článku 
80 ZFEÚ; pripomína, že posilnené a 
konkrétnejšie opatrenia sú k dispozícii
najmä pre členské štáty, ktoré zažívajú
ťažké situácie; nabáda členské štáty, aby
efektívne využívali tieto podporné
opatrenia, ako sú tie, ktoré ponúka EASO
na zlepšenie situácie všetkých žiadateľov
o azyl; vyzýva Komisiu, aby hľadala
riešenia na prerozdelenie žiadateľov o
medzinárodnú ochranu v prípade, ak
jeden členský štát trpí vysokým prílivom, 
ktorý nemôže zvládnuť sám, hoci boli 
vykonané všetky ustanovenia právnych
predpisov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Hubert Pirker

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. domnieva sa, že vonkajší rozmer 
azylovej politiky by sa mal rozšíriť, najmä 
pokiaľ ide o presídľovanie;

46. domnieva sa, že vonkajší rozmer 
azylovej politiky by sa mal rozšíriť;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 265
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. domnieva sa, že vonkajší rozmer 
azylovej politiky by sa mal rozšíriť, najmä 
pokiaľ ide o presídľovanie;

46. domnieva sa, že vonkajší rozmer 
azylovej politiky vo vzťahu k
presídľovaniu a postupom chráneného
vstupu by sa mal rozšíriť; vyjadruje 
poľutovanie nad doposiaľ obmedzeným
zapojením členských štátov do
presídľovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Juan Fernando López Aguilar

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. domnieva sa, že vonkajší rozmer 
azylovej politiky by sa mal rozšíriť, najmä 
pokiaľ ide o presídľovanie;

46. domnieva sa, že vonkajší rozmer 
azylovej politiky by sa mal rozšíriť, najmä 
pokiaľ ide o presídľovanie a otázku
solidarity s tretími krajinami, ktoré
prijímajú utečencov, ktorí utekajú pred 
občianskym konfliktom, ako aj pokiaľ ide 
o utečencov prijatých v tretích krajinách, 
nachádzajúcich sa v blízkosti krajín, v 
ktorých prebieha občiansky konflikt;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 46
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. domnieva sa, že vonkajší rozmer
azylovej politiky by sa mal rozšíriť, najmä 
pokiaľ ide o presídľovanie;

46. domnieva sa, že koordinácia na úrovni
EÚ a podpora v oblasti azylovej politiky 
by sa mali rozšíriť, najmä pokiaľ ide o 
presídľovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 46 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

poukazuje na to, že politiky návratu sú
neoddeliteľnou súčasťou politík boja
proti nelegálnemu prisťahovalectvu; 
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť
vzájomnú spoluprácu a uznávanie
rozhodnutí o návrate;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 269
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 46a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46a. pripomína záväzok Komisie uľahčiť
riadny príchod osôb, ktoré potrebujú 
ochranu, do EÚ a vyzýva ju, aby 
preskúmala nové kroky v oblasti prístupu
ku konaniam o azyle okrem iného
prostredníctvom prijatia oznámenia o 
nových krokoch v oblasti prístupu ku
konaniam o azyle zameraných na hlavné
krajiny tranzitu, ktoré je plánované v roku
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2013; ďalej vyzýva Komisiu, aby
predložila oznámenie o rámci pre prevod
ochrany osôb požívajúcich medzinárodnú
ochranu a o vzájomnom uznávaní
rozhodnutí o azyle do roku 2014, v súlade 
s akčným plánom na vykonávanie 
Štokholmského programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 46a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46a. vyzýva európske inštitúcie a členské
štáty, aby vyhodnotili transpozíciu 
smernice EÚ o modrej karte a sledovali ju 
spolu s usmerneniami Európskej Komisie;
naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby 
včas začala konanie o nesplnení
povinnosti, ak členský štát nespĺňa
požiadavky smerníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 46a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46a. vyzýva európske inštitúcie a vlády 
členských štátov, aby upozorňovali širšiu
verejnosť a zamestnávateľov na
Imigračný portál EÚ, ktorý poskytuje
usmernenia EÚ a vnútroštátne
usmernenia, procesné kroky a uvádza
požadovanú dokumentáciu, ktorú štátni
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príslušníci tretích krajín potrebujú pre
prácu v EÚ; vlády musia o tom
vypracovať informácie online a 
poskytovať štátnym príslušníkom tretích
krajín, ktorí už majú pobyt v EÚ,
relevantné informácie vo viacerých
jazykoch o práci buď v krajine bydliska v 
EÚ alebo v inej krajine EÚ vrátane 
príslušných informácií o penzijnom
systéme, dávkach v nezamestnanosti, 
právach pracovníkov a ponukách práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 46a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46a. poukazuje na význam účinného 
vykonávania readmisných dohôd s tretími
krajinami; opätovne pripomína, že ak
tretia krajina nespolupracuje efektívne, 
návrat môže byť v praxi nemožný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 46a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46a. Vonkajší rozmer slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 274
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 46b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46b. vyzýva európske inštitúcie a vlády 
členských štátov, aby upozorňovali širšiu
verejnosť a zamestnávateľov na
Imigračný portál EÚ, ktorý poskytuje 
usmernenia EÚ a vnútroštátne 
usmernenia, procesné kroky a uvádza
požadovanú dokumentáciu, ktorú štátni
príslušníci tretích krajín potrebujú pre
prácu v EÚ; vlády musia o tom 
vypracovať informácie online a 
poskytovať štátnym príslušníkom tretích
krajín, ktorí už majú pobyt v EÚ,
relevantné informácie vo viacerých
jazykoch o práci buď v krajine bydliska v 
EÚ alebo v inej krajine EÚ vrátane 
príslušných informácií o penzijnom
systéme, dávkach v nezamestnanosti, 
právach pracovníkov a ponukách práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 46b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46b. upozorňuje na dôležitosť
posilneného vonkajšieho rozmeru
európskych politík v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 276
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 46c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46c. vyzýva na posilnenie spolupráce s
tretími krajinami na všetkých úrovniach v 
oblastiach bezpečnosti, migrácie, 
základných práv a riadenia hraníc;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 46d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46d. konštatuje, že je potrebné skúmať a 
riešiť úlohu tranzitných krajín;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 46e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46e. zdôrazňuje, že je potrebné
podporovať politiku dobrovoľného
návratu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 279
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 46f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46f. poukazuje na to, že Európska únia a
členské štáty by mali naďalej zahŕňať
problematiku prisťahovalectva do
rozvojovej spolupráce a posilňovať 
dohody o partnerstve s cieľom
podporovať spoluprácu s tretími
krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami 
pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s
ľuďmi a nelegálnemu prisťahovalectvu, 
obnovenie rodinných väzieb, návrat a
readmisiu, a to v rámci pravidelného
dialógu, ktorý Európska únia rozvíja s
týmito krajinami a v rámci činnosti, ktorú
vykonáva Európska služba pre vonkajšiu
činnosť (EEAS);

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
nízkou kvalitou procesu tvorby politiky; 
poznamenáva, že definícia problémov, 
diskusia o možných riešeniach a výber 
medzi možnými variantmi zvyčajne 
neprebiehajú postupne za sebou, ako by 
bolo správne, ale skôr sa často vykonávajú 
súbežne; vyzýva Komisiu, aby najprv 
predložila správy o otázkach, ktoré sa 
majú riešiť, následne zvolala diskusiu o 
možných riešeniach a nakoniec, aby 
predložila legislatívne návrhy;

vypúšťa sa
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 281
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
nízkou kvalitou procesu tvorby politiky; 
poznamenáva, že definícia problémov, 
diskusia o možných riešeniach a výber 
medzi možnými variantmi zvyčajne 
neprebiehajú postupne za sebou, ako by 
bolo správne, ale skôr sa často vykonávajú 
súbežne; vyzýva Komisiu, aby najprv 
predložila správy o otázkach, ktoré sa majú 
riešiť, následne zvolala diskusiu o 
možných riešeniach a nakoniec, aby 
predložila legislatívne návrhy;

47. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
nízkou kvalitou procesu tvorby politiky; 
poznamenáva, že definícia problémov, 
diskusia o možných riešeniach a výber 
medzi možnými variantmi zvyčajne 
neprebiehajú postupne za sebou, ako by 
bolo správne, ale skôr sa často vykonávajú 
súbežne; vyzýva Komisiu, aby najprv 
predložila správy o otázkach, ktoré sa majú 
riešiť, následne zvolala diskusiu o 
možných riešeniach a nakoniec, aby 
predložila legislatívne návrhy; vyzýva 
príslušné parlamentné orgány, aby 
vytvorili systém – po vzore obdobných
systémov v národných parlamentoch – v 
rámci ktorého služby Európskeho 
parlamentu vypracujú o každom
legislatívnom návrhu preskúmanom
Európskym parlamentom nezávislú štúdiu
alebo dokument v oblasti výskumu, v 
ktorých budú tieto návrhy podrobne
analyzované vo vzťahu k: súčasnej
právnej situácii, zavádzaným zmenám,
účinkom, právnemu rámcu na
vnútroštátnej úrovni, odborníkom, 
zainteresovaným stranám a občianskej
spoločnosti, kompatibilite s
medzinárodnými zmluvami a základnými
právami atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon
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Návrh uznesenia
Odsek 47a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47a. domnieva sa, že vykonávanie nových 
právnych predpisov a prínos z pôsobenia
agentúr EÚ, ako je Europol, Frontex, 
EASO, ENISA, EMCDDA a EÚ-LISA,
pre členské štáty sa môže zlepšiť vďaka
užšej koordinácii a spolupráci medzi
Komisiou, členskými štátmi a týmito
agentúrami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Návrh uznesenia
Odsek 47b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47b. zdôrazňuje, že je nevyhnutné posilniť 
mechanizmy a nástroje na zabezpečenie
rovnakého uplatňovania a na zabránenie
zneužívania v rámci priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti; zdôrazňuje 
dôležitosť zdieľania informácií na
vnútroštátnej aj európskej úrovni a v
prípade potreby možnosť použiť v
právnych predpisoch EÚ klauzuly o 
pozastavení;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 48
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

48. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
neexistuje objektívne hodnotenie pokroku 
na ceste k priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti a spoľahlivé informácie o 
vykonávaní acquis členskými štátmi;

48. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie 
je k dispozícii viac informácií o 
vykonávaní európskych právnych
predpisov jednotlivými členskými štátmi, 
aby zákonodarcovia a občania mohli
jednoduchšie monitorovať uplatňovanie a 
rozvoj európskeho acquis;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. navrhuje systematické a nezávislé 
hodnotenie ex-post novej právnej úpravy, 
ktoré by malo tiež posúdiť pretrvávajúcu 
potrebu legislatívy v tejto oblasti;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 286
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. navrhuje systematické a nezávislé 
hodnotenie ex-post novej právnej úpravy, 
ktoré by malo tiež posúdiť pretrvávajúcu
potrebu legislatívy v tejto oblasti;

49. navrhuje systematické, objektívne a 
nezávislé monitorovanie a hodnotenie ex-
post právnej úpravy a toho, ako sa
vykonáva v členských štátoch, ktoré by 
malo tiež posúdiť potrebu novej legislatívy 
v určitých odvetviach alebo naopak
potrebu správneho a lepšieho
vykonávania na vnútroštátnej úrovni, 
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pričom toto monitorovanie a hodnotenie 
by mali vykonávať inštitúcie EÚ s
členskými štátmi prostredníctvom 
usmernení, konaní vo veci porušenia 
právnych predpisov atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Tadeusz Zwiefka

Návrh uznesenia
Odsek 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. navrhuje systematické a nezávislé 
hodnotenie ex-post novej právnej úpravy, 
ktoré by malo tiež posúdiť pretrvávajúcu 
potrebu legislatívy v tejto oblasti;

49. navrhuje systematické a nezávislé 
hodnotenie ex-post novej právnej úpravy, 
ktoré by malo tiež posúdiť pretrvávajúcu 
potrebu legislatívy v tejto oblasti; 
pripomína záväzok Európskeho
parlamentu a Rady zo spoločného 
medziinštitucionálneho prístupu k 
posudzovaniu vplyvov z roku 2005
vykonať posúdenie vplyvov, ak to
považujú za vhodné a potrebné pre
legislatívny proces, a to pred prijatím
akejkoľvek podstatnej zmeny, a vyzýva
výbory, aby pri vykonávaní tohto záväzku 
využívali oddelenia posudzovania vplyvov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Eva Lichtenberger

Návrh uznesenia
Odsek 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. navrhuje systematické a nezávislé 
hodnotenie ex-post novej právnej úpravy, 
ktoré by malo tiež posúdiť pretrvávajúcu 

49. navrhuje systematické a nezávislé 
hodnotenie ex-post novej právnej úpravy, 
ktoré by malo tiež posúdiť pretrvávajúcu 
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potrebu legislatívy v tejto oblasti; potrebu legislatívy v tejto oblasti; 
navrhuje, aby sa v rámci investícií do
informačnej infraštruktúry súvisiacej so
Štokholmským programom zabezpečili a
poskytovali iba voľné softvérové riešenia 
a softvérové riešenia otvoreného prístupu, 
aby sa zabránilo vytváraniu trhov s
bezpečnostnými chybami v proprietárnych
programoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 49a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49a. zdôrazňuje, že je aj naďalej
potrebné, aby Únia poskytovala členským 
štátom praktickú podporu a osvedčené
postupy, aby mohli účinne zabezpečiť
správne uplatňovanie existujúcich 
právnych predpisov EÚ v oblasti migrácie, 
ako aj zákazu diskriminácie; upozorňuje
na niektoré existujúce snahy Komisie 
pomôcť členským štátom zabezpečiť, aby 
existujúce právne predpisy boli riadne 
vykonávané za účelom boja proti
diskriminácii (najmä príprava
odporúčania Rady o praktických
opatreniach pomoci členským štátom pri 
integrácii Rómov do širšieho
spoločenstva, ktoré Komisia prijala v júni
2013; nástroje, ako je rámec pre 
posudzovanie na základe lisabonskej 
metodológie, ktorým sa posudzuje
ekonomický dopad migrácie a integrácie
politík, keďže má potenciál začleniť
migráciu a integráciu pevne do národnej
a európskej agendy tým, že demonštruje
význam zdravých migračných politík a
potrebu komplexného úsilia o zlepšenie
postavenia migrantov na trhu práce a vo
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vzdelávaní);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 49a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49a. zdôrazňuje, že je aj naďalej
potrebné, aby Únia poskytovala členským 
štátom praktickú podporu a osvedčené
postupy, aby mohli účinne zabezpečiť
správne uplatňovanie existujúcich 
právnych predpisov EÚ v oblasti migrácie, 
ako aj zákazu diskriminácie; upozorňuje
na niektoré existujúce snahy Komisie 
pomôcť členským štátom zabezpečiť, aby 
existujúce právne predpisy boli riadne 
vykonávané za účelom boja proti
diskriminácii, najmä príprava
odporúčania Rady o praktických
opatreniach pomoci členským štátom pri 
integrácii Rómov do širšieho
spoločenstva, ktoré Komisia prijala v júni
2013 a nástroje, ako je rámec pre 
posudzovanie na základe lisabonskej 
metodológie, ktorým sa posudzuje 
ekonomický dopad migrácie a integrácie
politík, keďže má potenciál začleniť
migráciu a integráciu pevne do národnej
a európskej agendy tým, že demonštruje
význam zdravých migračných politík a
potrebu komplexného úsilia o zlepšenie
postavenia migrantov na trhu práce a vo
vzdelávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Návrh uznesenia
Odsek 49a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
posudzovania vplyvov neboli vždy
dostačujúce a nie vždy bolo možné
objektívne posúdiť náklady nových
opatrení; zdôrazňuje, že je potrebné
odstrániť nadmernú byrokraciu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 292
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok; 
navrhuje, aby obsahoval aj údaje o stave 
právneho štátu, demokracie a základných 
práv, a o plnení európskych hodnôt 
(článok 2 Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ)) vo všetkých členských štátoch;

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok; 
navrhuje, aby obsahoval aj údaje o stave 
právneho štátu, demokracie a základných 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Tadeusz Zwiefka
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Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok; 
navrhuje, aby obsahoval aj údaje o stave 
právneho štátu, demokracie a základných 
práv, a o plnení európskych hodnôt 
(článok 2 Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ)) vo všetkých členských štátoch;

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti v pôsobnosti
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok;
navrhuje, aby obsahoval aj údaje o stave 
právneho štátu, demokracie a základných 

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok,
navrhuje, aby porovnávací prehľad bol
aktualizovaný s cieľom uprednostniť tiež
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práv, a o plnení európskych hodnôt (článok 
2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)) vo 
všetkých členských štátoch;

monitorovanie diskriminácie voči 
etnickým menšinám, migrantom a iným
znevýhodneným skupinám, navrhuje, aby 
obsahoval aj údaje o stave právneho štátu, 
demokracie a základných práv, a o plnení 
európskych hodnôt (článok 2 Zmluvy o 
Európskej únii (ZEÚ)) vo všetkých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Renate Weber

Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok; 
navrhuje, aby obsahoval aj údaje o stave 
právneho štátu, demokracie a základných 
práv, a o plnení európskych hodnôt (článok 
2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)) vo 
všetkých členských štátoch;

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože konkrétne 
uplatňovanie zákonov je v rukách súdov; 
požaduje rozšírenie porovnávacieho 
prehľadu v oblasti justície tak, aby 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok, 
keďže základné práva sú v tejto oblasti 
priamo ovplyvnené; navrhuje, aby 
obsahoval aj údaje o stave právneho štátu, 
demokracie a základných práv, a o plnení 
európskych hodnôt (článok 2 Zmluvy o 
Európskej únii (ZEÚ)) vo všetkých 
členských štátoch, a to najmä v súvislosti s
vývojom „nového mechanizmu“ v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier
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Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok; 
navrhuje, aby obsahoval aj údaje o stave 
právneho štátu, demokracie a základných 
práv, a o plnení európskych hodnôt 
(článok 2 Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ)) vo všetkých členských štátoch;

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 297
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok; 
navrhuje, aby obsahoval aj údaje o stave 
právneho štátu, demokracie a základných 

50. víta iniciatívu Komisie na 
vypracovanie porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vysoko kvalitný súdny systém v 
oblasti občianskeho, obchodného a 
správneho práva, pretože v konečnom 
dôsledku je konkrétne uplatňovanie 
zákonov v rukách súdov; požaduje, aby 
porovnávací prehľad v oblasti justície 
posúdil všetky jej oblasti vrátanie trestnej 
justície a všetkých horizontálnych otázok; 
navrhuje, aby porovnávací prehľad bol
aktualizovaný s cieľom uprednostniť tiež
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práv, a o plnení európskych hodnôt (článok 
2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)) vo 
všetkých členských štátoch;

monitorovanie diskriminácie voči 
etnickým menšinám, migrantom a iným
znevýhodneným skupinám; navrhuje, aby 
obsahoval aj údaje o stave právneho štátu, 
demokracie a základných práv, a o plnení 
európskych hodnôt (článok 2 Zmluvy o 
Európskej únii (ZEÚ)) vo všetkých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Luigi Berlinguer

Návrh uznesenia
Odsek 50a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50a. zdôrazňuje, že vysoko kvalitné súdne
systémy môžu hrať kľúčovú úlohu pri
obnovovaní dôvery, zabezpečení návratu k 
rastu a prispievaní k dôvere a stabilite;
poukazuje na to, že predvídateľné, včasné
a vymáhateľné súdne rozhodnutia sú
dôležitými konštrukčnými prvkami
atraktívneho podnikateľského prostredia, 
ako je uvedené v oznámení Európskej 
komisie s názvom „Porovnávací prehľad 
EÚ v oblasti justície, Nástroj na podporu 
účinnej justície a rastu“1.
__________________
1 Oznámenie Komisie Európskemu
parlamentu, Rade, Európskej centrálnej
banke, Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru a Výboru regiónov
COM(2013)160 v konečnom znení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Claude Moraes
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Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz 
na dohľad nad konkrétnym vykonávaním 
právnych predpisov EÚ zo strany 
členských štátov a na zabezpečenie ich 
vykonávania; konštatuje, že pokiaľ ide o 
práva občanov, treba to robiť odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zákona; domnieva 
sa, že v tejto oblasti treba urobiť viac a že 
ak sa právne predpisy EÚ neplnia, treba 
zistiť dôvody tohto neplnenia;

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz 
na dohľad nad konkrétnym vykonávaním 
právnych predpisov EÚ zo strany 
členských štátov a na zabezpečenie ich 
vykonávania; konštatuje, že pokiaľ ide o 
práva občanov, obyvateľov aj migrantov
treba to robiť odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zákona; domnieva sa, že v tejto 
oblasti treba urobiť viac a že ak sa právne 
predpisy EÚ neplnia, treba zistiť dôvody 
tohto neplnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz 
na dohľad nad konkrétnym vykonávaním 
právnych predpisov EÚ zo strany 
členských štátov a na zabezpečenie ich 
vykonávania; konštatuje, že pokiaľ ide o 
práva občanov, treba to robiť odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zákona; domnieva 
sa, že v tejto oblasti treba urobiť viac a že 
ak sa právne predpisy EÚ neplnia, treba 
zistiť dôvody tohto neplnenia;

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz 
na dohľad nad konkrétnym vykonávaním 
právnych predpisov EÚ zo strany 
členských štátov a na zabezpečenie ich 
vykonávania; konštatuje, že pokiaľ ide o 
práva občanov, obyvateľov aj migrantov
treba to robiť odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zákona; domnieva sa, že v tejto 
oblasti treba urobiť viac a že ak sa právne 
predpisy EÚ neplnia, treba zistiť dôvody 
tohto neplnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat
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Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz 
na dohľad nad konkrétnym vykonávaním 
právnych predpisov EÚ zo strany 
členských štátov a na zabezpečenie ich 
vykonávania; konštatuje, že pokiaľ ide o 
práva občanov, treba to robiť odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zákona; domnieva 
sa, že v tejto oblasti treba urobiť viac a že 
ak sa právne predpisy EÚ neplnia, treba 
zistiť dôvody tohto neplnenia;

51. vzhľadom na výrazný rozdiel, ktorý
existuje medzi prijatými politikami a ich 
vykonávaním na vnútroštátnej úrovni, čo 
vedie k čoraz zložitejšiemu a
nekonzistentnému rámcu, žiada Komisiu, 
aby kládla väčší dôraz na dohľad nad 
konkrétnym vykonávaním právnych 
predpisov EÚ zo strany členských štátov a 
na zabezpečenie ich vykonávania; 
konštatuje, že pokiaľ ide o práva občanov, 
treba to robiť odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zákona; domnieva sa, že v tejto 
oblasti treba urobiť viac a že ak sa právne 
predpisy EÚ neplnia, treba zistiť, 
odôvodniť a riešiť dôvody tohto 
neplnenia; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Eva Lichtenberger

Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz 
na dohľad nad konkrétnym vykonávaním 
právnych predpisov EÚ zo strany 
členských štátov a na zabezpečenie ich 
vykonávania; konštatuje, že pokiaľ ide o 
práva občanov, treba to robiť odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zákona; domnieva 
sa, že v tejto oblasti treba urobiť viac a že 
ak sa právne predpisy EÚ neplnia, treba 
zistiť dôvody tohto neplnenia;

51. žiada Komisiu, aby stanovila ako
politickú prioritu dohľad nad konkrétnym 
vykonávaním právnych predpisov EÚ zo 
strany členských štátov a na zabezpečenie 
ich vykonávania; konštatuje, že pokiaľ ide 
o práva občanov, treba to robiť odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zákona; domnieva 
sa, že v tejto oblasti treba urobiť viac a že 
ak sa právne predpisy EÚ neplnia, treba 
zistiť dôvody tohto neplnenia

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 303
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz 
na dohľad nad konkrétnym vykonávaním 
právnych predpisov EÚ zo strany 
členských štátov a na zabezpečenie ich 
vykonávania; konštatuje, že pokiaľ ide o 
práva občanov, treba to robiť odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zákona;
domnieva sa, že v tejto oblasti treba urobiť 
viac a že ak sa právne predpisy EÚ neplnia, 
treba zistiť dôvody tohto neplnenia;

51. žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz 
na dohľad nad konkrétnym vykonávaním 
právnych predpisov EÚ zo strany 
členských štátov a na zabezpečenie ich 
vykonávania; domnieva sa, že v tejto 
oblasti treba urobiť viac a že ak sa právne 
predpisy EÚ neplnia, treba zistiť dôvody 
tohto neplnenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 304
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52. zastáva názor, že zlepšenie kvality 
právnych predpisov EÚ v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje 
spoločné úsilie členských štátov a 
európskych inštitúcií s cieľom zlepšiť 
výmenu informácií o jednotlivých 
vnútroštátnych systémoch a poskytovať 
presné právne informácie (o 
vnútroštátnych/regionálnych platných 
právnych predpisoch a normách), ako aj 
informácie o vykonávaní a postupoch;

52. zastáva názor, že zlepšenie kvality 
právnych predpisov EÚ v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje 
spoločné úsilie členských štátov a 
európskych inštitúcií s cieľom zlepšiť 
výmenu informácií o jednotlivých 
vnútroštátnych systémoch a poskytovať 
presné právne informácie (o 
vnútroštátnych/regionálnych platných 
právnych predpisoch a normách), pričom
je potrebné zabezpečiť ochranu 
základných práv, ako aj informácie o 
vykonávaní a postupoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 305
Sarah Ludford

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52. zastáva názor, že zlepšenie kvality 
právnych predpisov EÚ v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje 
spoločné úsilie členských štátov a 
európskych inštitúcií s cieľom zlepšiť 
výmenu informácií o jednotlivých 
vnútroštátnych systémoch a poskytovať 
presné právne informácie (o 
vnútroštátnych/regionálnych platných 
právnych predpisoch a normách), ako aj 
informácie o vykonávaní a postupoch;

52. zastáva názor, že zlepšenie kvality 
právnych predpisov EÚ v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje 
spoločné úsilie členských štátov a 
európskych inštitúcií s cieľom zlepšiť 
výmenu informácií o jednotlivých 
vnútroštátnych systémoch a poskytovať 
presné právne informácie (o 
vnútroštátnych/regionálnych platných 
právnych predpisoch a normách), pričom
je potrebné zabezpečiť ochranu 
základných práv, ako aj informácie o 
vykonávaní a postupoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52. zastáva názor, že zlepšenie kvality 
právnych predpisov EÚ v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje 
spoločné úsilie členských štátov a 
európskych inštitúcií s cieľom zlepšiť 
výmenu informácií o jednotlivých 
vnútroštátnych systémoch a poskytovať 
presné právne informácie (o 
vnútroštátnych/regionálnych platných 
právnych predpisoch a normách), ako aj 
informácie o vykonávaní a postupoch;

52. zastáva názor, že zlepšenie kvality 
právnych predpisov EÚ v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje 
spoločné úsilie členských štátov a 
európskych inštitúcií s cieľom zlepšiť 
výmenu informácií o jednotlivých 
vnútroštátnych systémoch a poskytovať 
presné právne informácie (o 
vnútroštátnych/regionálnych platných 
právnych predpisoch a normách), ako aj 
informácie o vykonávaní a postupoch; 
vyzýva na lepšiu medziinštitucionálnu
koordináciu;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 307
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 53

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Rada často využíva strategické dokumenty, 
ako je napríklad stratégia v oblasti boja 
proti drogám a stratégia vnútornej 
bezpečnosti, ktoré sú prijaté bez 
akejkoľvek účasti Parlamentu;

53. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
Rada nezapája Parlament viac do
vypracovávania strategických
dokumentov, ako je napríklad stratégia v 
oblasti boja proti drogám a stratégia 
vnútornej bezpečnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 308
Timothy Kirkhope

Návrh uznesenia
Odsek 54

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

54. domnieva sa, že rozvoj európskej 
justičnej kultúry je základným 
predpokladom pre dosiahnutie toho, aby 
sa priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti stal pre občanov 
skutočnosťou; požaduje, so zreteľom na 
uvedené, aby sa oveľa väčší dôraz kládol 
na odbornú prípravu EÚ v oblasti 
súdnictva pre všetkých právnych 
odborníkov a aby sa na ňu vyčlenili 
prostriedky; upozorňuje na význam 
uplatňovania prístupu zdola nahor v 
prípade programov vzdelávania v oblasti 
súdnictva, zabezpečenia väčšej dostupnosti 
európskych zdrojov právnych informácií 
prostredníctvom internetových technológií 
(t. j. portál e-Justice), zlepšenia poznania 

54. domnieva sa, že rozvoj väčšej 
dostupnosti európskych zdrojov právnych 
informácií prostredníctvom internetových 
technológií (t. j. portál e-Justice), zlepšenia 
poznania európskeho práva medzi sudcami, 
ako aj jazykových znalostí pracovníkov v 
oblasti súdnictva, a vytvorenia a 
udržiavania sietí v tejto oblasti pomôže
lepšiemu uplatňovaniu európskeho práva, 
fungovaniu vzájomného uznávania a
dobrej spolupráce medzi členskými štátmi;
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európskeho práva medzi sudcami, ako aj 
jazykových znalostí pracovníkov v oblasti 
súdnictva, a vytvorenia a udržiavania sietí 
v tejto oblasti; konštatuje, že odborná 
príprava policajných síl s európskou 
perspektívou je rovnako dôležitá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Claude Moraes

Návrh uznesenia
Odsek 54

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

54. domnieva sa, že rozvoj európskej 
justičnej kultúry je základným 
predpokladom pre dosiahnutie toho, aby sa 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti stal pre občanov 
skutočnosťou; požaduje, so zreteľom na 
uvedené, aby sa oveľa väčší dôraz kládol 
na odbornú prípravu EÚ v oblasti 
súdnictva pre všetkých právnych 
odborníkov a aby sa na ňu vyčlenili 
prostriedky; upozorňuje na význam 
uplatňovania prístupu zdola nahor v 
prípade programov vzdelávania v oblasti 
súdnictva, zabezpečenia väčšej dostupnosti 
európskych zdrojov právnych informácií 
prostredníctvom internetových technológií 
(t. j. portál e-Justice), zlepšenia poznania 
európskeho práva medzi sudcami, ako aj 
jazykových znalostí pracovníkov v oblasti 
súdnictva, a vytvorenia a udržiavania sietí 
v tejto oblasti; konštatuje, že odborná 
príprava policajných síl s európskou 
perspektívou je rovnako dôležitá;

54. domnieva sa, že rozvoj európskej 
justičnej kultúry je základným 
predpokladom pre dosiahnutie toho, aby sa 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti stal pre občanov 
skutočnosťou; požaduje, so zreteľom na 
uvedené, aby sa oveľa väčší dôraz kládol 
na odbornú prípravu EÚ v oblasti 
súdnictva pre všetkých právnych 
odborníkov a aby sa na ňu vyčlenili 
prostriedky; upozorňuje na význam 
uplatňovania prístupu zdola nahor v 
prípade programov vzdelávania v oblasti 
súdnictva, zabezpečenia väčšej dostupnosti 
európskych zdrojov právnych informácií 
prostredníctvom internetových technológií 
(t. j. portál e-Justice), zlepšenia poznania 
európskeho práva medzi sudcami, ako aj 
jazykových znalostí pracovníkov v oblasti 
súdnictva, a vytvorenia a udržiavania sietí 
v tejto oblasti; konštatuje, že odborná 
príprava policajných síl s európskou a 
interkultúrne citlivou perspektívou je 
rovnako dôležitá;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 310
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 54

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

54. domnieva sa, že rozvoj európskej 
justičnej kultúry je základným 
predpokladom pre dosiahnutie toho, aby sa 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti stal pre občanov 
skutočnosťou; požaduje, so zreteľom na 
uvedené, aby sa oveľa väčší dôraz kládol 
na odbornú prípravu EÚ v oblasti 
súdnictva pre všetkých právnych 
odborníkov a aby sa na ňu vyčlenili 
prostriedky; upozorňuje na význam 
uplatňovania prístupu zdola nahor v 
prípade programov vzdelávania v oblasti 
súdnictva, zabezpečenia väčšej dostupnosti 
európskych zdrojov právnych informácií 
prostredníctvom internetových technológií 
(t. j. portál e-Justice), zlepšenia poznania 
európskeho práva medzi sudcami, ako aj 
jazykových znalostí pracovníkov v oblasti 
súdnictva, a vytvorenia a udržiavania sietí 
v tejto oblasti; konštatuje, že odborná 
príprava policajných síl s európskou 
perspektívou je rovnako dôležitá;

54. domnieva sa, že rozvoj európskej 
justičnej kultúry je základným 
predpokladom pre dosiahnutie toho, aby sa 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti stal pre občanov 
skutočnosťou; požaduje, so zreteľom na 
uvedené, aby sa oveľa väčší dôraz kládol 
na odbornú prípravu EÚ pre všetkých 
právnych odborníkov a príslušníkov 
policajných síl a aby sa na ňu vyčlenili 
prostriedky; upozorňuje na význam 
uplatňovania prístupu zdola nahor v 
prípade programov vzdelávania v oblasti 
súdnictva, zabezpečenia väčšej dostupnosti 
európskych zdrojov právnych informácií 
prostredníctvom internetových technológií 
(t. j. portál e-Justice), zlepšenia poznania 
európskeho práva a jazykových zručností
medzi sudcami a príslušníkmi policajných 
síl, a vytvorenia a udržiavania sietí v tejto 
oblasti a akýchkoľvek iných opatrení s
cieľom uľahčiť ich každodennú 
spoluprácu;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 55

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

55. domnieva sa, že priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti si vyžaduje 
vedenie, súdržnosť a referenčné hodnoty a 
že by sa mali zabezpečiť v súlade s 

55. domnieva sa, že na to, aby priestor 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
skutočne chránil práva občanov, si 
vyžaduje vedenie, súdržnosť a referenčné 
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článkom 17 ods. 1 ZEÚ; navrhuje, aby 
viacročné plánovanie schválili všetky tri 
inštitúcie v súlade s týmto ustanovením 
ZEÚ; očakáva, že Komisia prijme vhodné 
opatrenia v tomto smere a predloží 
zodpovedajúci návrh;

hodnoty, a že by sa mali zabezpečiť v 
súlade s článkom 17 ods. 1 ZEÚ; navrhuje, 
aby viacročné plánovanie schválili všetky 
tri inštitúcie v súlade s týmto ustanovením 
ZEÚ; očakáva, že Komisia prijme vhodné 
opatrenia v tomto smere a predloží 
zodpovedajúci návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Návrh uznesenia
Odsek 56

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

56. požaduje, aby na akomkoľvek 
budúcom plánovaní spolupracovali 
Parlament, Rada a Komisia v duchu 
Lisabonskej zmluvy; berie na vedomie 
závery Európskej rady z 27.– 28. júna tohto 
roku, podľa ktorých „Európska rada bude 
na svojom zasadnutí v júni 2014 rokovať o 
vymedzení strategických usmernení pre 
legislatívne a operačné plánovanie v rámci 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti (podľa článku 68 ZFEÚ)“; 
považuje plánované načasovanie za 
nevhodné;

56. požaduje, aby na akomkoľvek 
budúcom plánovaní spolupracovali 
Parlament, Rada a Komisia v duchu 
Lisabonskej zmluvy; domnieva, že je 
potrebné zamerať sa na vykonávanie a
upevňovanie existujúcich nástrojov a že 
budúci program by preto mal byť krátky a
vyvážený; berie na vedomie závery 
Európskej rady z 27.– 28. júna tohto roku, 
podľa ktorých „Európska rada bude na 
svojom zasadnutí v júni 2014 rokovať o 
vymedzení strategických usmernení pre 
legislatívne a operačné plánovanie v rámci 
priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti (podľa článku 68 ZFEÚ)“; 
považuje plánované načasovanie za 
nevhodné;

Or. fr


