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19.10.2016 A8-0283/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva 

2015/2254(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže zvýšenie účinnosti 

justičných systémov v členských štátoch je 

kľúčovým aspektom právneho štátu a je 

zásadné pre zabezpečenie rovnakého 

zaobchádzania, sankcionovanie 

zneužívania zo strany vlád a predchádzanie 

svojvoľnosti a Komisia ho považuje za 

kľúčovú zložku štrukturálnych reforiem v 

európskom semestri, ročnom cykle pre 

koordináciu hospodárskych politík na 

úrovni Únie; keďže nezávislé právnické 

povolanie je jedným zo základných 

kameňov slobodnej a demokratickej 

spoločnosti; 

N. keďže zvýšenie účinnosti 

justičných systémov v členských štátoch je 

kľúčovým aspektom právneho štátu a je 

zásadné pre zabezpečenie rovnakého 

zaobchádzania, sankcionovanie 

zneužívania zo strany vlád a predchádzanie 

svojvoľnosti; keďže nezávislé právnické 

povolanie je jedným zo základných 

kameňov slobodnej a demokratickej 

spoločnosti; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva 

2015/2254(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. odporúča, aby sa do prípadnej 

zmeny zmluvy vytvoril komplexný 

mechanizmus Únie pre demokraciu, právny 

štát a základné práva, ktorý by zahŕňal 

všetky zainteresované strany, a preto žiada 

Komisiu, aby do septembra 2017 na 

základe článku 295 ZFEÚ predložila návrh 

na uzatvorenie paktu Únie o demokracii, 

právnom štáte a základných právach v 

podobe medziinštitucionálnej dohody, v 

ktorej sa stanovujú opatrenia uľahčujúce 

spoluprácu inštitúcií Únie a jej členských 

štátov v rámci článku 7 Zmluvy o EÚ a 

ktorou sa zjednocujú, zlaďujú a dopĺňajú 

súčasné mechanizmy, a to na základe 

podrobných odporúčaní uvedených v 

prílohe vrátane možnosti spoločného 

paktu EÚ o demokracii, právnom štáte a 

základných právach pre všetky inštitúcie a 

orgány Únie, ktoré si to želajú; 

1. odporúča, aby sa vytvoril 

komplexný mechanizmus Únie pre 

demokraciu, právny štát a základné práva, 

ktorý by zahŕňal všetky zainteresované 

strany, a preto žiada Komisiu, aby do 

septembra 2017 na základe článku 295 

ZFEÚ predložila návrh na uzatvorenie 

paktu Únie o demokracii, právnom štáte a 

základných právach v podobe 

medziinštitucionálnej dohody, v ktorej sa 

stanovujú opatrenia uľahčujúce spoluprácu 

inštitúcií Únie a jej členských štátov a 

ktorou sa zjednocujú, zlaďujú a dopĺňajú 

súčasné mechanizmy, a to na základe 

podrobných odporúčaní uvedených v 

prílohe; odporúča, aby sa vytvoril osobitný 

záväzný mechanizmus s cieľom rozšíriť 

pakt EÚ o demokracii, právnom štáte a 

základných právach na všetky inštitúcie a 

orgány Únie; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva 

2015/2254(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. predovšetkým odporúča, aby 

súčasťou mechanizmov paktu EÚ o 

demokracii, právnom štáte a základných 

právach boli preventívne a nápravné prvky 

a aby tieto mechanizmy platili rovnako pre 

všetky členské štáty, pričom sa budú 

dodržiavať zásady subsidiarity, 

nevyhnutnosti a proporcionality; 

3. predovšetkým odporúča, aby 

súčasťou mechanizmov paktu EÚ o 

demokracii, právnom štáte a základných 

právach boli preventívne a nápravné prvky 

a aby tieto mechanizmy platili rovnako pre 

všetky členské štáty, ako aj inštitúcie 

Únie, pričom sa budú dodržiavať zásady 

subsidiarity, nevyhnutnosti a 

proporcionality; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva 

2015/2254(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3 a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

nedostatkom transparentnosti a 

demokratickej zodpovednosti, ktorý je 

príznačný pre Euroskupinu; odporúča, 

aby sa pakt EÚ o demokracii, právnom 

štáte a základných právach vzťahoval aj 

na Euroskupinu; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva 

2015/2254(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6 a. pripomína, že finančná, 

hospodárska a sociálna kríza, ako aj 

opatrenia prijaté na jej prekonanie mali 

výrazný vplyv na veľkú časť 

obyvateľstva; zdôrazňuje, že sociálne 

práva sú základnými právami, ako sa 

uznáva v medzinárodných zmluvách, 

EDĽP, charte a Európskej sociálnej 

charte; vyzýva preto Komisiu, aby vo 

svojom návrhu týkajúcom sa paktu EÚ 

o demokracii, právnom štáte a základných 

právach náležite zohľadnila sociálne 

práva a splnila svoju povinnosť začleniť 

sociálne ciele do všetkých európskych 

iniciatív, ako je stanovené v článkoch 3 a 

9 ZFEÚ; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva 

2015/2254(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 – zarážka 5 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – umožniť Súdnemu dvoru 

preskúmavať plnú zákonnosť rozhodnutí 

prijatých na základe článku 7 ZEÚ 

prostredníctvom zmeny článku 269 

ZFEÚ; 

Or. en 

 


