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11.4.2018 A8-0127/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jasenko Selimovic 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů 

2016/2149(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že osmitýdenní 

lhůta stanovená v článku 4 protokolu č. 1 

se projevila jako nedostatečná pro včasné 

monitorování souladu se zásadou 

subsidiarity; 

N. vzhledem k tomu, že mnoho 

vnitrostátních parlamentů nevyužívá plně 

osmitýdenní lhůtu, kterou článek 4 

protokolu č. 1 stanoví pro monitorování 

souladu se zásadou subsidiarity; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jasenko Selimovic 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů 

2016/2149(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že systém 

včasného varování lze doplnit systémem, 

který v současnosti umožňuje 

vnitrostátním parlamentům předkládat 

Komisi ke zvážení konstruktivní návrhy 

při řádném zohlednění její pravomoci 

iniciativy; 

vypouští se 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jasenko Selimovic 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů 

2016/2149(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že některé 

vnitrostátní parlamenty vyjádřily zájem o 

nástroj ke zlepšení politického dialogu, 

který by jim poskytl příležitost předkládat 

konstruktivní návrhy Komisi ke zvážení, 

při řádném zohlednění pravomoci 

iniciativy Komise a po získání podpory 

Parlamentu; 

P. vzhledem k tomu, že některé 

vnitrostátní parlamenty vyjádřily zájem o 

nástroj ke zlepšení politického dialogu, 

který by jim poskytl příležitost předkládat 

konstruktivní návrhy Komisi ke zvážení, 

při řádném zohlednění pravomoci 

iniciativy Komise; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jasenko Selimovic 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů 

2016/2149(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje skutečnost, že od doby, 

co vstoupila v platnost Lisabonská 

smlouva, je mechanismus včasného 

varování využíván jen zřídka, a je 

přesvědčen, že by mohl být reformován ve 

stávajícím ústavním rámci; 

13. zdůrazňuje skutečnost, že od doby, 

co vstoupila v platnost Lisabonská 

smlouva, je mechanismus včasného 

varování využíván jen zřídka; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jasenko Selimovic 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů 

2016/2149(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. uznává požadavek vnitrostátních 

parlamentů, aby byla prodloužena 

osmitýdenní lhůta, během níž mohou 

vydávat odůvodněná stanoviska podle 

článku 3 protokolu č. 1; zdůrazňuje však, 

že současný rámec Smluv prodloužení této 

lhůty neupravuje; domnívá se proto, že 

Komise by měla zavést technickou lhůtu 

pro oznámení v rámci mechanismu 

včasného varování s cílem poskytnout více 

času mezi dnem, kdy vnitrostátní 

parlamentní komory technicky obdrží 

návrhy právních předpisů, a dnem, kdy 

začíná běžet osmitýdenní lhůta; v této 

souvislosti připomíná, že další praktická 

opatření pro fungování mechanismu 

kontroly dodržování subsidiarity zavedla 

Komise v roce 2009; 

16. bere na vědomí požadavek 

vnitrostátních parlamentů, aby byla 

prodloužena osmitýdenní lhůta, během níž 

mohou vydávat odůvodněná stanoviska 

podle článku 3 protokolu č. 1; zdůrazňuje 

však, že současný rámec Smluv 

prodloužení této lhůty neupravuje; v této 

souvislosti připomíná, že další praktická 

opatření pro fungování mechanismu 

kontroly dodržování subsidiarity zavedla 

Komise v roce 2009; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jasenko Selimovic 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů 

2016/2149(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí požadavek 

některých vnitrostátních parlamentů, aby 

byla prodloužena osmitýdenní lhůta, 

během níž mohou vydat odůvodněné 

stanovisko podle článku 6 protokolu č. 2; 

vypouští se 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Pozměňovací návrh  7 

Jasenko Selimovic 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů 

2016/2149(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. v souladu s politickým dialogem, 

který zahájila Komise v roce 2016, 

podporuje plné využívání systému, kdy 

vnitrostátní parlamenty mohou podávat 

konstruktivní návrhy Komisi s cílem 

pozitivně ovlivnit evropskou debatu a 

pravomoc iniciativy Komise; v tomto 

ohledu navrhuje, aby Komise měla práva 

buď tyto návrhy přijmout, nebo vypracovat 

formální odpověď s uvedením důvodů, 

proč tak neučinila; upozorňuje na to, že 

takový postup nemůže představovat 

pravomoc iniciativy nebo pravomoc 

stažení nebo změny právních předpisů, 

neboť by to znamenalo rozvrácení postupu 

Unie a rozdělení pravomocí mezi 

vnitrostátní a evropskou úroveň, a tedy 

porušení Smluv; mezitím doporučuje, aby 

při případném budoucím přepracování 

Smluv byla pravomoc legislativní 

iniciativy přiznána zejména Evropskému 

parlamentu jako přímému zástupci občanů 

EU; 

18. v souladu s politickým dialogem, 

který zahájila Komise v roce 2016, 

podporuje využívání systému, kdy 

vnitrostátní parlamenty mohou podávat 

konstruktivní návrhy Komisi s cílem 

pozitivně ovlivnit evropskou debatu a 

pravomoc iniciativy Komise; v tomto 

ohledu navrhuje, aby si Komise ponechala 

právo buď tyto návrhy přijmout, nebo 

vypracovat formální odpověď s uvedením 

důvodů, proč tak neučinila; upozorňuje na 

to, že takový postup nemůže představovat 

pravomoc iniciativy nebo pravomoc 

stažení nebo změny právních předpisů, 

neboť by to znamenalo rozvrácení postupu 

Unie a rozdělení pravomocí mezi 

vnitrostátní a evropskou úroveň, a tedy 

porušení Smluv; mezitím doporučuje, aby 

při případném budoucím přepracování 

Smluv byla pravomoc legislativní 

iniciativy přiznána Evropskému 

parlamentu jako přímému zástupci občanů 

EU; 

Or. en 

 

 


