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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny 
základních práv Evropské unie nemůže 
žádné prováděcí opatření omezovat 
uplatňování práv a svobod uznávaných 
listinou, pokud tato omezení nebyla 
stanovena právními předpisy a respektují 
podstatu těchto práv a svobod.

Odůvodnění

Following the entry into force of the Lisbon Treaty and of the EU Charter, the obligation to 
limit only by law Fundamental rights already foreseen by the European Convention of Human 
Rights is now confirmed by article 52 of the European Charter. The European Parliament 
already raised, on several occasions, the issue of non-respect of Fundamental Rights in 
measures adopted under so called Comitology procedures (see the cases of Safe Harbour 
principles, the Commission adequacy finding of the 2004 EU-US Agreement on PNR and 
more recently implementing measures of the Schengen borders code defining the FRONTEX 
mandate.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva.

Odůvodnění

The examination procedure is by definition the procedure which recognises and strengthens 
the control by Members States of the Commission's exercise of it's implementing powers. 
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Enhanced control by Member States, has to be granted bearing in mind the specific 
importance of the relationship between the European and National legal order as foreseen by 
article 67 paragraph 1 of the TFEU  and having regard to the importance and sensitivity of 
the Freedom, Security and Justice related policies. ("1. The Union shall constitute an area of 
freedom, security and justice with respect for fundamental rights and the different legal 
systems and traditions of the Member States.")

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odkazy na všechny dokumenty uvedené 
v odst. 1 písm. a) až f), jakož i informace 
uvedené v odst. 1 písm. g) se zveřejní 
v rejstříku.

3. V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady(ES) č. 1049/2001 ze 
dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise1 se v rejstříku zveřejní
odkazy na všechny dokumenty uvedené 
v odst. 1 písm. a) až f) a jejich texty, jakož 
i informace uvedené v odst. 1 písm. g).
1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

Odůvodnění

Nařízení č. 1049/2001 se již uplatňuje na text spojený s postupem rozhodování při 
projednávání ve výborech. Pouze za předpokladu, že jsou připravované texty přímo dostupné 
veřejnosti, mohou všechny zainteresované strany upozornit orgány a zejména Evropský 
parlament kdykoli na skutečnost, že návrh opatření by mohl být považován za nevhodný. 
Zaručením přiměřené transparentnosti v přípravné fázi prováděcích opatření nesplní 
Evropská unie jen právo svých občanů na transparentnost, ale zvýší i účinnost vlastního 
rozhodovacího procesu.
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