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13. 1. 2021 A9-0270/1

Pozmeňujúci návrh 1
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže dodržiavanie zásad právneho 
štátu je predpokladom na zabezpečenie 
demokracie a základných práv; keďže 
dodržiavanie právneho štátu je 
nevyhnutnou podmienkou dodržiavania 
všetkých práv a povinností vyplývajúcich 
zo zmlúv a zo sekundárnych právnych 
predpisov; keďže EÚ má zohrávať úlohu 
pri riešení problémov v oblasti právneho 
štátu, kdekoľvek k nim dôjde; keďže 
vnútroštátne súdy v členských štátoch 
zabezpečujú účinné presadzovanie práv 
a povinností stanovených v práve EÚ; 
keďže na nezávislých a účinných 
justičných systémoch v členských štátoch 
stojí vzájomná dôvera, ktorá je základným 
princípom spoločného priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, prostredia 
priaznivého pre investície, udržateľnosti 
dlhodobého rastu a ochrany finančných 
záujmov EÚ;

G. keďže dodržiavanie zásad právneho 
štátu je predpokladom na zabezpečenie 
demokracie a základných práv; keďže 
dodržiavanie právneho štátu je 
nevyhnutnou podmienkou dodržiavania 
všetkých práv a povinností vyplývajúcich 
zo zmlúv a zo sekundárnych právnych 
predpisov; keďže vnútroštátne súdy 
v členských štátoch zabezpečujú účinné 
presadzovanie práv a povinností 
stanovených v práve EÚ; keďže na 
nezávislých a účinných justičných 
systémoch v členských štátoch stojí 
vzájomná dôvera, ktorá je základným 
princípom spoločného priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, prostredia 
priaznivého pre investície, udržateľnosti 
dlhodobého rastu a ochrany finančných 
záujmov EÚ;
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13.1.2021 A9-0270/2

Pozmeňujúci návrh 2
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže podľa správy Komisie 
rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV 
o boji proti organizovanému zločinu4 
neposkytuje potrebnú minimálnu úroveň 
aproximácie právnych predpisov, pokiaľ 
ide o riadenie zločineckej organizácie 
alebo účasť v nej, na základe jednotného 
vymedzenia takejto organizácie; keďže 
rámcové rozhodnutie umožňuje členským 
štátom nezaviesť do vnútroštátneho práva 
pojem zločinecká organizácia, ale naďalej 
uplatňovať existujúce vnútroštátne trestné 
právo prostredníctvom všeobecných 
pravidiel o účasti na konkrétnych 
trestných činoch a ich príprave, a keďže 
v dôsledku toho by mohli vzniknúť ďalšie 
rozdiely pri praktickom vykonávaní 
rámcového rozhodnutia;

____________________

4 Správa Komisie Európskemu parlamentu 
a Rade na základe článku 10 rámcového 
rozhodnutia Rady 2008/841/SVV 
z 24. októbra 2008 o boji proti 
organizovanému zločinu 
[COM(2016)0448].

L. keďže rámcové rozhodnutie Rady 
2008/841/SVV o boji proti 
organizovanému zločinu4 má zásluhu v 
tom, že umožňuje členským štátom naďalej 
uplatňovať existujúce vnútroštátne trestné 
právo a zároveň ich povzbudzuje k 
spolupráci;

____________________

4 Správa Komisie Európskemu parlamentu 
a Rade na základe článku 10 rámcového 
rozhodnutia Rady 2008/841/SVV 
z 24. októbra 2008 o boji proti 
organizovanému zločinu 
[COM(2016)0448].
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13.1.2021 A9-0270/3

Pozmeňujúci návrh 3
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže utečenecká kríza poukázala 
na potrebu naliehavej reformy spoločného 
európskeho azylového systému a väčšej 
deľby zodpovednosti medzi členskými 
štátmi; keďže mechanizmy povinného 
núdzového premiestnenia žiadateľov 
o azyl z Talianska a Grécka sa ukázali 
ako neúčinné, pričom mali najmä vážne 
fyzické a psychologické následky pre 
maloletých, predovšetkým maloletých bez 
sprievodu; keďže Komisia iniciovala proti 
Českej republike, Poľsku a Maďarsku 
postup v prípade nesplnenia povinnosti za 
to, že odmietli vykonať rozhodnutia 
o premiestnení;

M. keďže utečenecká kríza ukázala, že 
je potrebné účinnejšie brániť 
hromadnému prisťahovalectvu, ktorého je 
Európska únia obeťou, a to najmä 
účinnejšími opatreniami proti sieťam 
prevádzačov, ako aj voči krajinám a 
mimovládnym organizáciám, ktoré im 
poskytujú pomoc;
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13.1.2021 A9-0270/4

Pozmeňujúci návrh 4
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže podľa Kódexu 
schengenských hraníc je dočasné 
obnovenie kontrol na vnútorných 
hraniciach povolené len za výnimočných 
okolností a ako krajné riešenie; keďže 
mnohé členské štáty porušili pravidlá tým, 
že predĺžili hraničné kontroly bez 
náležitého odôvodnenia; keďže Komisia 
nepovažovala za vhodné iniciovať proti 
týmto štátom postup v prípade nesplnenia 
povinnosti;

N. keďže Kódex schengenských hraníc 
za výnimočných okolností umožňuje 
dočasne obnoviť kontrolu na vnútorných 
hraniciach, keďže mnohé členské štáty túto 
možnosť oprávnene využili a keďže 
Komisia nepovažovala za vhodné začať 
konanie o porušení povinnosti proti týmto 
členským štátom za porušenie práva EÚ;
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13.1.2021 A9-0270/5

Pozmeňujúci návrh 5
Gunnar Beck
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta výročné správy Komisie 
o monitorovaní uplatňovania práva EÚ za 
roky 2017, 2018 a 2019 vrátane správ 
podľa jednotlivých krajín; uznáva, že tieto 
výročné správy, petičné právo a európska 
iniciatíva občanov sú cenné nástroje, ktoré 
môžu zákonodarcom EÚ pomôcť určiť 
prípadné problémy; víta záväzok Komisie 
pripisovať veľký význam prispievaniu 
občanov, podnikov a ďalších 
zainteresovaných strán k odhaľovaniu 
porušení práva EÚ; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zintenzívnila verejnú 
diskusiu o svojich výročných správach;

1. víta výročné správy Komisie 
o monitorovaní uplatňovania práva EÚ za 
roky 2017, 2018 a 2019 vrátane správ 
podľa jednotlivých krajín; uznáva, že tieto 
výročné správy, petičné právo a európska 
iniciatíva občanov sú cenné nástroje, ktoré 
môžu zákonodarcom EÚ pomôcť určiť 
prípadné problémy; konštatuje, že prvá 
výročná správa Komisie o právnom štáte 
púsobí do určitej miery selektívne, t. j. 
nevenuje sa úplne všetkým 
predstaviteľným otázkam, ale skôr 
vzbudzuje dojem, že sa riadi agendou tak, 
že venuje pozornosť porušeniam 
Maďarska, ale možno až tak nie 
porušeniam iných členských štátov; 
domnieva sa, že správa by mohla slúžiť aj 
na identifikáciu potenciálnych problémov 
uplatňovania práva EÚ zo strany EÚ a jej 
inštitúcií a ich prostredníctvom, pokiaľ sa 
už tak nedeje zo strany Európskeho dvora 
audítorov, najmä keď EÚ získa ďalšie 
právomoci v oblastiach, ktoré predtým 
mali členské štáty;
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13.1.2021 A9-0270/6

Pozmeňujúci návrh 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie značný počet 
petícií, v ktorých sú vyjadrené obavy 
občanov z údajného porušovania zásad 
právneho štátu v členských štátoch, a víta 
účasť občanov na uplatňovaní svojich práv; 
domnieva sa, že takéto monitorovanie má 
zásadný význam z hľadiska identifikácie 
rizík a predchádzania rizikám ohrozujúcim 
právny štát a práva a slobody občanov EÚ 
ešte pred tým, ako požadujú formálnu 
reakciu; v tejto súvislosti víta prvú výročnú 
správu Komisie o právnom štáte ako nový 
preventívny nástroj a ako súčasť nového 
výročného európskeho mechanizmu 
právneho štátu; opakuje svoju podporu 
vytvoreniu mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva, 
ktorý by sa mal riadiť 
medziinštitucionálnou dohodou;

2. berie na vedomie značný počet 
petícií, v ktorých sú vyjadrené obavy 
občanov z údajného porušovania zásad 
právneho štátu v členských štátoch, a víta 
účasť občanov na uplatňovaní svojich práv; 
domnieva sa, že takéto monitorovanie má 
zásadný význam z hľadiska identifikácie 
rizík a predchádzania rizikám ohrozujúcim 
právny štát a práva a slobody občanov EÚ 
ešte pred tým, ako požadujú formálnu 
reakciu; 
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13.1.2021 A9-0270/7

Pozmeňujúci návrh 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
Súdneho dvora Európskej únie ako 
jedinej inštitúcie zodpovednej za 
rozhodovanie o platnosti práva EÚ, čím sa 
zabezpečuje jeho správny výklad 
a uplatňovanie zo strany inštitúcií EÚ 
a členských štátov; pripomína, že 
prejudiciálne konanie je základným 
mechanizmom práva EÚ, ktorý pomáha 
objasňovať, ako sa má právo EÚ 
vykladať a uplatňovať; odporúča 
vnútroštátnym súdom, aby v prípade 
pochybností postupovali otázky Súdnemu 
dvoru, a tak predchádzali postupom 
v prípade nesplnenia povinnosti;

vypúšťa sa

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/8

Pozmeňujúci návrh 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie práva nielen oslabuje 
účinnosť vnútorného trhu, ale má aj 
priamy dosah na práva jednotlivcov 
a následne má vplyv aj na dôveryhodnosť 
a dobré meno Únie; domnieva sa, že 
vysoký počet postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti svedčí o tom, že 
včasné, správne a účinné uplatňovanie 
práva EÚ v členských štátoch zostáva 
naďalej závažným problémom a prioritou; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla viac 
informácií o kritériách uplatňovaných 
podľa nového metodologického prístupu 
uplatňovaného od roku 2017 s cieľom 
stanoviť najzávažnejšie prípady nesplnenia 
povinnosti a sťažnosti týkajúce sa práva 
EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rastúci počet postupov viedol od roku 2017 
k nepretržitému predlžovaniu priemerného 
času na prešetrenie potenciálnych porušení 
práva EÚ; vyzýva Komisiu, aby skrátila 
priemerný čas na vybavovanie sťažností 
a postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti; vyzýva Komisiu, aby v prípade 
potreby výrazne skrátila čas potrebný na to, 
aby sa členský štát dostal pred Súdny dvor 
podľa článku 258 ZFEÚ a článku 
260 ZFEÚ;

8. zdôrazňuje, že nedostatočné 
presadzovanie oslabuje efektívnosť 
vnútorného trhu; domnieva sa, že vysoký 
počet postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti svedčí o tom, že včasné, 
správne a účinné uplatňovanie práva EÚ 
v členských štátoch zostáva naďalej 
závažným problémom a prioritou; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla viac informácií 
o kritériách uplatňovaných podľa nového 
metodologického prístupu uplatňovaného 
od roku 2017 s cieľom stanoviť 
najzávažnejšie prípady nesplnenia 
povinnosti a sťažnosti týkajúce sa práva 
EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rastúci počet postupov viedol od roku 2017 
k nepretržitému predlžovaniu priemerného 
času na prešetrenie potenciálnych porušení 
práva EÚ; vyzýva Komisiu, aby skrátila 
priemerný čas na vybavovanie sťažností 
a postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti; vyzýva Komisiu, aby v prípade 
potreby výrazne skrátila čas potrebný na to, 
aby sa členský štát dostal pred Súdny dvor 
podľa článku 258 ZFEÚ a článku 
260 ZFEÚ;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/9

Pozmeňujúci návrh 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. oceňuje Európsku komisiu za jej 
prácu a dodržiavanie zásady subsidiarity; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu národných 
a prípadne aj regionálnych parlamentov pri 
kontrole návrhov právnych predpisov EÚ 
pred legislatívnou fázou; konštatuje, že 
súčasné formy spolupráce s národnými 
parlamentmi by sa mohli ešte zlepšiť; 
vyjadruje poľutovanie nad súčasnou 
štruktúrou postupu kontroly dodržiavania 
zásady subsidiarity, v dôsledku ktorého sú 
výbory EÚ v národných parlamentoch 
nútené venovať nadmerný čas technickým 
a právnym posúdeniam a zároveň 
dodržiavať krátke lehoty; navrhuje revíziu 
týchto postupov s cieľom zvýšiť ich 
funkčnosť a efektívnosť a umožniť rozvoj 
politickejšieho prístupu ku kontrole 
dodržiavania zásady subsidiarity v celej 
EÚ; navrhuje ďalšie zapojenie Európskeho 
výboru regiónov, ktorý zastupuje 
regionálne a miestne samosprávy, do 
kontroly dodržiavania zásady subsidiarity;

11. oceňuje prácu Európskej komisie a 
potrebu prísneho uplatňovania zásady 
subsidiarity všetkými inštitúciami EÚ, ako 
aj jej presadzovania členskými štátmi pred 
Súdnym dvorom; zdôrazňuje kľúčovú 
úlohu národných a prípadne aj 
regionálnych parlamentov pri kontrole 
návrhov právnych predpisov EÚ pred 
legislatívnou fázou; konštatuje, že súčasné 
formy spolupráce s národnými 
parlamentmi by sa mohli ešte zlepšiť; 
vyjadruje poľutovanie nad súčasnou 
štruktúrou postupu kontroly dodržiavania 
zásady subsidiarity, v dôsledku ktorého sú 
výbory EÚ v národných parlamentoch 
nútené venovať nadmerný čas technickým 
a právnym posúdeniam a zároveň 
dodržiavať krátke lehoty; navrhuje revíziu 
týchto postupov s cieľom zvýšiť ich 
funkčnosť a efektívnosť a umožniť rozvoj 
politickejšieho prístupu ku kontrole 
dodržiavania zásady subsidiarity v celej 
EÚ; navrhuje ďalšie zapojenie Európskeho 
výboru regiónov, ktorý zastupuje 
regionálne a miestne samosprávy, a 
členských štátov do kontroly dodržiavania 
zásady subsidiarity;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/10

Pozmeňujúci návrh 10
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
v mene skupiny ID

Správa A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
(2019/2132(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že viaceré členské štáty ešte 
neimplementovali smernice o boji proti 
praniu špinavých peňazí (štvrtú a piatu 
smernicu); naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby tieto smernice urýchlene a náležite 
transponovali; víta prijatie oznámenia 
Komisie s názvom Smerom k lepšiemu 
vykonávaniu rámca EÚ pre boj proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, 
ktoré spolu so súborom správ môže 
poskytnúť podporu európskym 
a vnútroštátnym orgánom pri lepšom boji 
proti praniu špinavých peňazí vrátane 
rizika financovania terorizmu;

12. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že viaceré členské štáty ešte 
neimplementovali smernice o boji proti 
praniu špinavých peňazí (štvrtú a piatu 
smernicu); naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby tieto smernice urýchlene a náležite 
transponovali; víta prijatie oznámenia 
Komisie s názvom Smerom k lepšiemu 
vykonávaniu rámca EÚ pre boj proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, 
ktoré spolu so súborom správ môže 
poskytnúť podporu európskym 
a vnútroštátnym orgánom pri lepšom boji 
proti praniu špinavých peňazí zo strany 
finančných inštitúcií, iných 
nadnárodných podnikov, mimovládnych 
organizácií a nadácií a dobročinných 
organizácií financovaných z tretích 
krajín, vrátane rizika financovania 
terorizmu;

Or. en


