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Pozmeňujúci návrh 1
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že od nadobudnutia platnosti 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) sa vďaka častejšiemu využívaniu 
spolurozhodovacieho postupu posilnili 
legislatívne právomoci Parlamentu;
poukazuje na to, že právne akty 
zaoberajúce sa justičnou spoluprácou v 
trestných veciach a policajnou spoluprácou 
sa teraz zvyčajne prijímajú v súlade s 
riadnym legislatívnym postupom;

1. zdôrazňuje, že od nadobudnutia platnosti 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) sa vďaka častejšiemu využívaniu 
spolurozhodovacieho postupu posilnili 
legislatívne právomoci Európskeho 
parlamentu; poukazuje na to, že právne 
akty zaoberajúce sa justičnou spoluprácou 
v trestných veciach a policajnou 
spoluprácou sa teraz zvyčajne prijímajú 
v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Judith Sargentini

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že od nadobudnutia platnosti 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) sa vďaka častejšiemu využívaniu 
spolurozhodovacieho postupu posilnili 
legislatívne právomoci Parlamentu;
poukazuje na to, že právne akty 
zaoberajúce sa justičnou spoluprácou v 
trestných veciach a policajnou 
spoluprácou sa teraz zvyčajne prijímajú v 
súlade s riadnym legislatívnym postupom;

1. zdôrazňuje, že od nadobudnutia platnosti 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) sa vďaka častejšiemu využívaniu 
spolurozhodovacieho postupu posilnili 
legislatívne právomoci Parlamentu;
považuje za nedemokratické, že takmer 
štyri roky po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy sa naďalej uplatňujú 
postupy na vykonávanie právnych aktov 
bývalého tretieho piliera, ktoré Parlament 
často vylučujú alebo stanovujú len 
konzultácie s ním, a to bez ohľadu na 
charakter rozhodnutí, ktoré sa majú 
prijať, a domnieva sa, že táto prax je 
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v rozpore so zásadami právneho štátu;
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozhodnutie Rady 2013/392/EÚ z 22. júla 
2013, ktorým sa stanovuje dátum 
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 
2008/633/SVV o sprístupnení vízového 
informačného systému (VIS) na 
nahliadnutie určeným orgánom členských 
štátov a Europolu na účely predchádzania 
teroristickým trestným činom a iným 
závažným trestným činom, ich 
odhaľovania a vyšetrovania, bolo prijaté 
bez zapojenia Parlamentu, čím došlo 
k porušeniu správnych rozhodovacích 
postupov; vyzýva Komisiu, aby zmenila 
všetky právne akty bývalého tretieho 
piliera a zosúladila ich tak s novou 
hierarchiou právnych noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Judith Sargentini

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že v článku 2 ZEÚ sú 
vymenované spoločné hodnoty, na ktorých 
je Únia založená; domnieva sa, že Únia aj 
členské štáty by mali náležitým spôsobom 
zabezpečiť rešpektovanie týchto hodnôt;
poukazuje na to, že v záujme ochrany 
hodnôt Únie by sa mal zaviesť riadny 
legislatívny a inštitucionálny systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Judith Sargentini
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Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že Parlament je dnes 
v oblasti bezpečnostných politík 
plnohodnotným inštitucionálnym 
aktérom, a preto je oprávnený aktívne sa 
podieľať na určovaní základných čŕt 
a priorít týchto politík a na hodnotení 
týchto nástrojov, k čomu má dochádzať za 
spolupôsobenia Európskeho parlamentu, 
národných parlamentov a Rady;
domnieva sa, že Parlament by mal 
zohrávať kľúčovú úlohu pri hodnotení a 
určovaní vnútorných bezpečnostných 
politík, pretože majú veľký vplyv na 
základné práva všetkých 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 5
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. kladie dôraz na osobitný význam a 
dôsledky začlenenia Charty základných 
práv do Lisabonskej zmluvy; poukazuje na 
to, že charta sa stala pre inštitúcie 
Európskej únie a členské štáty právne 
záväznou pri vykonávaní práva Únie;

2. zdôrazňuje osobitný význam a dôsledky 
začlenenia Charty základných práv do 
Lisabonskej zmluvy; poukazuje na to, že 
charta sa stala pre inštitúcie Európskej únie 
a členské štáty právne záväznou pri 
vykonávaní práva Únie, čím sa zo 
základných hodnôt stali konkrétne práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a vlády a 
parlamenty členských štátov, aby 
vychádzali z nového inštitucionálneho a 
právneho rámca vytvoreného 
Lisabonskou zmluvou a vybudovali tak 
pre Úniu komplexnú vnútornú politiku v 
oblasti ľudských práv, ktorá na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ 
zabezpečí účinné mechanizmy 
zodpovednosti, ktoré sa budú zaoberať 
prípadmi porušovania ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. pripomína, že Lisabonská zmluva 
zaviedla nové právo v podobe európskej 
iniciatívy občanov; zdôrazňuje, že je 
potrebné odstrániť všetky technické 
a byrokratické prekážky, ktoré stále 
bránia účinnému využívaniu európskej 
iniciatívy občanov, a nabáda na aktívnu 
účasť občanov pri formovaní politík EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Judith Sargentini
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na to, že na základe zmluvy 
možno legislatívnym aktom delegovať na 
Komisiu právomoc prijímať nelegislatívne 
akty; vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní 
právnych predpisov náležite rozlišovala 
medzi delegovanými a vykonávacími 
aktmi s cieľom zabezpečiť uplatnenie 
vhodného druhu aktu;

3. upozorňuje na to, že na základe zmluvy 
môže legislatívny akt na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať 
nelegislatívne akty; vyzýva Komisiu, aby 
pri navrhovaní právnych predpisov náležite 
rozlišovala medzi delegovanými a 
vykonávacími aktmi s cieľom zabezpečiť 
uplatnenie vhodného druhu aktu; domnieva 
sa, že opatrenia, z ktorých vyplýva 
naliehavá potreba dočasného odklonu od 
pravidiel ustanovených v základnom akte, 
by sa mali prijať prostredníctvom 
delegovaných aktov, pričom základný akt 
sa prijme v rámci riadneho legislatívneho 
postupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Judith Sargentini

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. upozorňuje na povinnosť Komisie 
pravidelne informovať Parlament o 
prebiehajúcich rokovaniach o 
medzinárodných dohodách, najmä ak tieto 
dohody majú vplyv na základné práva 
občanov EÚ (článok 218 ZFEÚ);

4. upozorňuje na povinnosť Komisie 
bezodkladne a komplexne vo všetkých 
fázach informovať Parlament o 
prebiehajúcich rokovaniach o 
medzinárodných dohodách, najmä ak tieto 
dohody majú vplyv na základné práva 
občanov EÚ (článok 218 ZFEÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Antigoni Papadopoulou
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že Európsky parlament by 
mal takisto posilniť svoje nezávislé 
hodnotenie vplyvu na základné práva, 
pokiaľ ide o legislatívne návrhy a 
pozmeňujúce návrhy predložené v rámci 
legislatívneho procesu, a stanoviť 
mechanizmy dohľadu nad porušovaním 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína Komisii, aby sa riadila 
článkom 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej 
únii, podľa ktorého Komisia dáva 
iniciatívy na ročné a viacročné 
programovanie Únie v snahe dosiahnuť 
medziinštitucionálne dohody;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 12
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s cieľom zabezpečiť skutočnú 
spoluprácu medzi inštitúciami zapojenými 
do legislatívneho procesu naliehavo žiada 

5. s cieľom zabezpečiť skutočnú 
spoluprácu a otvorený a nepretržitý dialóg 
medzi inštitúciami zapojenými do 
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Radu, aby zvážila umožnenie účasti 
zástupcov Parlamentu v určitých prípadoch 
na svojich schôdzach (napríklad pri 
stretnutiach pracovných skupín a 
COREPER-u), ako je to už v prípade 
zástupcov Komisie.

legislatívneho procesu naliehavo žiada 
Radu, aby zvážila umožnenie účasti 
zástupcov Parlamentu v určitých prípadoch 
na svojich schôdzach (napríklad pri 
stretnutiach pracovných skupín a 
COREPER-u), ako je to už v prípade 
zástupcov Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. víta skutočnosť, že po nadobudnutí 
platnosti Lisabonskej zmluvy sa väčšia 
demokratizácia spája aj s intenzívnejším 
zapojením národných parlamentov do 
procesu prijímania legislatívnych aktov, 
najmä pokiaľ ide o zásady proporcionality 
a subsidiarity;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 14
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. poukazuje na to, že v článku 17 ods. 8 
Zmluvy o Európskej únii je výslovne 
zakotvená zásada, že Komisia sa politicky 
zodpovedá Európskemu parlamentu, čo 
má zásadný význam z hľadiska riadneho 
fungovania politického systému EÚ;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 15
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje potrebu lojálnej spolupráce 
medzi inštitúciami zapojenými do 
legislatívneho procesu, pokiaľ ide o 
výmenu dokumentov, ako sú právne 
stanoviská, aby sa týmto inštitúciám 
umožnilo viesť konštruktívny, otvorený 
a právoplatný dialóg;

Or. pt


