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Pozměňovací návrh 1
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že od vstupu Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) 
v platnost je díky častějšímu využívání 
postupu spolurozhodování rozšířena 
legislativní pravomoc Parlamentu; 
poukazuje na to, že právní akty týkající se 
soudní spolupráce v trestních věcech a 
policejní spolupráce jsou nyní zpravidla 
přijímány řádným legislativním postupem;

1. zdůrazňuje, že od vstupu Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) 
v platnost je díky častějšímu využívání 
postupu spolurozhodování rozšířena 
legislativní pravomoc Evropského 
parlamentu; poukazuje na to, že právní 
akty týkající se soudní spolupráce 
v trestních věcech a policejní spolupráce 
jsou nyní zpravidla přijímány řádným 
legislativním postupem;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Judith Sargentini

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že od vstupu Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) 
v platnost je díky častějšímu využívání 
postupu spolurozhodování rozšířena 
legislativní pravomoc Parlamentu; 
poukazuje na to, že právní akty týkající se 
soudní spolupráce v trestních věcech a 
policejní spolupráce jsou nyní zpravidla 
přijímány řádným legislativním postupem;

1. zdůrazňuje, že od vstupu Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) 
v platnost je díky častějšímu využívání 
postupu spolurozhodování rozšířena 
legislativní pravomoc Parlamentu; 
z hlediska demokratických zásad ostře 
odsuzuje skutečnost, že skoro čtyři roky po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se 
i nadále uplatňují postupy pro provádění 
aktů v rámci někdejšího třetího pilíře, 
které Parlament často vylučují nebo 
stanovují pouze konzultace bez ohledu na 
povahu rozhodnutí, jež mají být přijata, 
a shledává, že tento postup je v rozporu se 
zásadou právního státu; lituje, že 
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rozhodnutí Rady 2013/392/EU ze dne 
22. července 2013, kterým se stanoví 
datum použitelnosti rozhodnutí 
2008/633/SVV o konzultačním přístupu 
určených orgánů členských států a 
Europolu do Vízového informačního 
systému (VIS) pro účely prevence, 
odhalování a vyšetřování teroristických 
trestných činů a jiných závažných 
trestných činů, bylo přijato bez účasti 
Parlamentu, čímž byl porušen řádný 
rozhodovací postup; vyzývá Komisi, aby 
změnila všechny právní akty bývalého 
třetího pilíře, tak aby byly v souladu 
s novou hierarchií norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Judith Sargentini

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že článek 2 SEU obsahuje 
seznam společných hodnot, na nichž je 
založena Unie; domnívá se, že jejich 
dodržování by měla náležitě zajistit jak 
Unie, tak členské státy; poukazuje na to, 
že je třeba stanovit řádný legislativní a 
institucionální systém, který by ochránil 
hodnoty Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Judith Sargentini

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že Parlament je nyní 
plnohodnotným institucionálním 
subjektem v oblasti politik bezpečnosti, a 
je proto oprávněn aktivně se podílet na 
stanovování prvků a priorit těchto politik 
a na hodnocení nástrojů, které mají 
společně provádět Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a Rada; domnívá 
se, že Parlament by měl hrát klíčovou 
úlohu při hodnocení a stanovování politik 
vnitřní bezpečnosti, neboť mají významný 
vliv na základní práva všech osob žijících 
v EU; zdůrazňuje proto, že je nutné, aby 
tyto politiky spadaly z důvodu kontroly a 
demokratického dohledu do oblasti 
působnosti jediného přímo voleného 
evropského orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na zvláštní význam a 
důsledky začlenění Listiny základních práv 
do Lisabonské smlouvy; poukazuje na to, 
že při provádění práva Unie je Listina pro 
orgány Evropské unie a pro členské státy 
právně závazná;

2. upozorňuje na zvláštní význam a 
důsledky začlenění Listiny základních práv 
do Lisabonské smlouvy; poukazuje na to, 
že při provádění práva Unie je Listina pro 
orgány Evropské unie a pro členské státy 
právně závazná, a tak přetváří základní 
hodnoty v konkrétní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Antigoni Papadopoulou
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá všechny orgány Evropské unie 
a vlády a parlamenty členských států, aby 
na základě nového institucionálního a 
právního rámce vytvořeného Lisabonskou 
smlouvou navrhly komplexní vnitřní 
politiku Unie v oblasti lidských práv, která 
zajistí účinné mechanismy odpovědnosti 
s cílem řešit porušování lidských práv jak 
na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že Lisabonská smlouva 
zavedla nové právo evropské občanské 
iniciativy; zdůrazňuje, že je třeba 
odstranit všechny technické a 
byrokratické překážky, které stále brání 
účinnému využívání evropské občanské 
iniciativy a vybízí k aktivní účasti občanů 
na utváření politik EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Judith Sargentini

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že podle Smlouvy 
může být právním aktem přenesena na 
Komisi pravomoc přijímat nelegislativní 
akty; vyzývá Komisi, aby při navrhování 
předpisů náležitě rozlišovala akty 
v přenesené pravomoci od prováděcích 
aktů, aby bylo zajištěno uplatnění 
vhodného druhu aktu;

3. upozorňuje na to, že podle Smlouvy 
může být právním aktem přenesena na 
Komisi pravomoc přijímat nelegislativní 
akty; vyzývá Komisi, aby při navrhování 
předpisů náležitě rozlišovala akty 
v přenesené pravomoci od prováděcích 
aktů, aby bylo zajištěno uplatnění 
vhodného druhu aktu; domnívá se, že 
opatření, která s sebou nesou naléhavé 
dočasné odchýlení od pravidel 
stanovených základním aktem, by měla 
být přijata prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci, zatímco základní 
akt je přijat řádným legislativním 
postupem;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Judith Sargentini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na povinnost Komise 
pravidelně informovat Parlament o 
probíhajících jednáních o mezinárodních 
dohodách, zejména pokud mají tyto 
dohody vliv na základní práva občanů EU 
(článek 218 SFEU);

4. upozorňuje na povinnost Komise 
okamžitě a v úplnosti informovat 
Parlament ve všech etapách o probíhajících 
jednáních o mezinárodních dohodách, 
zejména pokud mají tyto dohody vliv na 
základní práva občanů EU (článek 218 
SFEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že Evropský parlament by 
měl u legislativních návrhů 
a pozměňovacích návrhů, které 
přezkoumává v rámci legislativního 
postupu, rovněž posílit své nezávislé 
posouzení dopadů na základní práva a 
ustavit monitorovací „mechanismus pro 
sledování porušování lidských práv“;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná Komisi, aby jednala na 
základě čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské 
unii, podle kterého Komise činí podněty 
k přijímání jednoletých a víceletých 
programů Unie s cílem dosáhnout 
interinstitucionálních dohod;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. za účelem zajištění skutečné spolupráce 
mezi orgány, které se účastní legislativního 
procesu, naléhavě vyzývá Radu, aby 
zvážila, zda by se v určitých případech 
(například při setkání pracovních skupin a 

5. za účelem zajištění skutečné spolupráce 
a otevřeného a nepřetržitého dialogu mezi 
orgány, které se účastní legislativního 
procesu, naléhavě vyzývá Radu, aby 
zvážila, zda by se v určitých případech 
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Výboru stálých zástupců) mohli zástupci 
Parlamentu účastnit jejích schůzí, jak je 
tomu již v případě zástupců Komise.

(například při setkání pracovních skupin a 
Výboru stálých zástupců) mohli zástupci 
Parlamentu účastnit jejích schůzí, jak je 
tomu již v případě zástupců Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá skutečnost, že po přijetí 
Lisabonské smlouvy je větší 
demokratizace spojena také s větší účastí 
vnitrostátních parlamentů na postupu 
přijímání legislativních aktů, obzvláště 
v souvislosti se zásadou proporcionality a 
subsidiarity;

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že čl. 17 odst. 8 
Smlouvy o Evropské unii výslovně 
stanovuje zásadu, že Komise je jako sbor 
odpovědná Evropskému parlamentu, což 
je zásadní pro řádné fungování 
politického systému EU;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 15
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že je zapotřebí opravdová 
spolupráce mezi orgány zapojenými do 
legislativního postupu, pokud jde 
o výměnu dokumentů, jako jsou právní 
stanoviska, která umožní konstruktivní, 
upřímný a právně platný dialog mezi 
orgány;

Or. pt


