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6.2.2019 A8-0051/1

Pozmeňujúci návrh 1
Morten Messerschmidt
v mene skupiny ECR

Správa A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
(2017/2089(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 27a. zdôrazňuje, že opätovné zavedenie 
vnútroštátnych hraničných kontrol pri 
úplnom dodržiavaní ľudských práv bolo 
vo veľkej väčšine prípadov 
nevyhnutnosťou i úspechom, pretože 
zabránilo presúvaniu nelegálnych 
migrantov, drog a zbraní medzi členskými 
štátmi; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby rešpektovala členské štáty, ktoré sa 
rozhodli kontrolovať svoje hranice, v 
najlepšom záujme celej Únie;
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6.2.2019 A8-0051/2

Pozmeňujúci návrh 2
Morten Messerschmidt
v mene skupiny ECR

Správa A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
(2017/2089(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. pripomína povinnosť pristúpiť k 
EDĽP, ktorá je stanovená v článku 6 
Zmluvy o EÚ; žiada Komisiu, aby prijala 
potrebné kroky na odstránenie právnych 
prekážok, ktoré bránia uzavretiu 
prístupového procesu, a aby predložila 
nový návrh dohody o pristúpení Únie k 
EDĽP, ktorý bude obsahovať pozitívne 
riešenia námietok vznesených Súdnym 
dvorom Európskej únie v stanovisku 2/13 z 
18. decembra 2014; domnieva sa, že jeho 
dokončením by sa zaviedli ďalšie záruky 
na ochranu základných práv občanov a 
obyvateľov Únie a poskytol by sa 
dodatočný mechanizmus na presadzovanie 
ľudských práv, konkrétne možnosť podať 
na Európsky súd pre ľudské práva sťažnosť 
týkajúcu sa porušovania ľudských práv 
vyplývajúcich z konania inštitúcie EÚ 
alebo vykonávania práva EÚ v členskom 
štáte, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd; okrem toho 
zastáva názor, že judikatúra Európskeho 
súdu pre ľudské práva takto zabezpečí 
ďalšie vstupné informácie súčasným i 
budúcim opatreniam EÚ zameraným na 
dodržiavanie a podporu ľudských práv 
a základných slobôd v oblasti občianskych 
slobôd, spravodlivosti a vnútorných vecí, 
ktoré doplnia judikatúru Súdneho dvora 
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v tejto oblasti; v tejto oblasti; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že SDEÚ 
ešte stále nepriznal sudcom právo 
slobodne vyjadrovať nesúhlasné 
stanoviská, čo je v rozpore s čoraz 
politickejšou úlohou, ktorú hrajú 
rozhodnutia Súdneho dvora; vyjadruje 
pochybnosti o tom, či je táto politika 
obhájiteľná v modernej demokracii; 
poukazuje na to, že Európsky súd pre 
ľudské práva v Štrasburgu už dlhé roky 
umožňuje vyjadrovanie nesúhlasných 
stanovísk, čo viedlo k lepšej a jasnejšej 
judikatúre;
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