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13. 1. 2021 A9-0270/11

Pozmeňujúci návrh 11
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 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyslovuje v tejto súvislosti 
poľutovanie nad rozsudkom Súdneho 
dvora Európskej únie z 18. júna 2020 vo 
veci C-78/18, Európska 
komisia/Maďarsko, podľa ktorého 
zaradenie mimovládnych organizácii do 
pôsobnosti rámca boja proti praniu 
špinavých peňazí predstavuje porušenie 
práva EÚ; je ohromený odôvodnením 
Dvora audítorov týkajúcim sa výkladu 
článku 65 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, že pranie 
špinavých peňazí a financovanie 
terorizmu ako také nie sú pre spoločnosť 
dostatočne vážnou hrozbou základného 
významu; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že podľa tohto rozhodnutia stoja 
mimovládne organizácie nad zákonom;
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13. 1. 2021 A9-0270/12

Pozmeňujúci návrh 12
Gilles Lebreton, 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 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje zvrchovanosť 
členských štátov v otázkach daní; 
pripomína, že EÚ môže konať len vtedy, 
keď členské štáty udelia EÚ takúto 
právomoc na základe jednomyseľného 
rozhodnutia;

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0270/13

Pozmeňujúci návrh 13
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 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia sa nerozhodla otvoriť postup 
v prípade nesplnenia povinnosti proti tým 
členským štátom, ktoré porušili 
schengenské pravidlá;

vypúšťa sa

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0270/14

Pozmeňujúci návrh 14
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 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyjadruje kritiku členských štátov 
za to, že pri premiestňovaní žiadateľov 
o azyl neprejavujú solidaritu a nepreberajú 
svoj diel zodpovednosti;

19. vyjadruje kritiku Európskej únie 
za to, že pokračuje v podpore masívneho 
prílevu migrantov tým, že sa snaží zaviesť 
povinné systematické premiestňovanie 
nelegálnych migrantov; vyjadruje kritiku 
členských štátov za to, že si neplnia svoje 
záväzky týkajúce sa solidarity a rozdelenia 
zodpovednosti pri repatriácii žiadateľov 
o azyl; vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby zabezpečili, že azylová politika 
EÚ a azylové politiky jednotlivých 
členských štátov sa budú prísne 
obmedzovať na povinnosti stanovené v 
Ženevskom dohovore o utečencoch z roku 
1951;

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0270/15

Pozmeňujúci návrh 15
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 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
transponovali právne predpisy EÚ o boji 
proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu; 
poukazuje najmä na nedostatočnú 
transpozíciu v niekoľkých členských 
štátoch, ktorú Komisia odhalila vo vzťahu 
k smernici o boji proti terorizmu 
(2017/541/EÚ); konštatuje, že väčšina 
členských štátov, proti ktorým Komisia 
začala v roku 2019 postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti za netransponovanie 
smernice o záznamoch o cestujúcich 
(2016/681/EÚ), medzitým informovala 
Komisiu o tom, že prijala opatrenia 
potrebné na úspešnú transpozíciu tohto 
aktu;

20. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
transponovali právne predpisy EÚ o boji 
proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu; 
poukazuje najmä na peňažné prevody 
imigrantov do ich domovských krajín a 
nedostatočnú transpozíciu v niekoľkých 
členských štátoch, ktorú Komisia odhalila 
vo vzťahu k smernici o boji proti terorizmu 
(2017/541/EÚ); konštatuje, že väčšina 
členských štátov, proti ktorým Komisia 
začala v roku 2019 postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti za netransponovanie 
smernice o záznamoch o cestujúcich 
(2016/681/EÚ), medzitým informovala 
Komisiu o tom, že prijala opatrenia 
potrebné na úspešnú transpozíciu tohto 
aktu;
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13. 1. 2021 A9-0270/16

Pozmeňujúci návrh 16
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 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva inštitúcie EÚ, aby zaručili 
úplné vykonávanie Charty základných práv 
vo všetkých svojich rozhodnutiach, 
činnostiach a politikách ako prostriedok na 
zaručenie dôsledného rešpektovania 
plurality a slobody médií; vyjadruje 
znepokojenie nad stavom médií v EÚ; 
odsudzuje všetky praktiky zamerané na 
zastrašovanie alebo vyhrážanie sa 
novinárom; v tejto súvislosti pripomína 
svoju výzvu Komisii, aby predložila 
komplexný návrh legislatívneho aktu 
s cieľom stanoviť minimálne normy proti 
strategickým žalobám proti verejnej účasti 
(SLAPP) v celej EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia s cieľom zakročiť proti 
zneužívaniu súdov na zastrašovanie alebo 
poškodenie novinárov;

21. vyzýva inštitúcie EÚ, aby zaručili 
úplné vykonávanie Charty základných práv 
vo všetkých svojich rozhodnutiach, 
činnostiach a politikách ako prostriedok na 
zaručenie dôsledného rešpektovania 
plurality, nezávislosti a slobody médií; 
vyjadruje znepokojenie nad stavom médií 
v EÚ; odsudzuje všetky praktiky zamerané 
na zastrašovanie alebo vyhrážanie sa 
novinárom; v tejto súvislosti pripomína 
svoju výzvu Komisii, aby predložila 
komplexný návrh legislatívneho aktu 
s cieľom stanoviť minimálne normy proti 
strategickým žalobám proti verejnej účasti 
(SLAPP) v celej EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia s cieľom zakročiť proti 
zneužívaniu súdov na zastrašovanie alebo 
poškodenie novinárov;
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13. 1. 2021 A9-0270/17

Pozmeňujúci návrh 17
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 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. odsudzuje rastúci počet 
dezinformačných kampaní zameraných 
na zavádzanie verejnosti, pokiaľ ide 
o činnosti EÚ, ako aj na prijaté opatrenia 
na zabezpečenie správneho uplatňovania 
práva EÚ v členských štátoch; vyzýva 
Komisiu, aby bojovala proti tomuto javu, 
keďže jeho snahou je narušiť 
demokratický proces a dôveru občanov 
v demokratické inštitúcie EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby vykonávala jasný, 
komplexný a široký súbor opatrení na boj 
proti šíreniu a vplyvu dezinformácií online 
v Európe a aby zabezpečila ochranu 
európskych hodnôt a demokratických 
systémov;

22. vyzýva Komisiu, aby vykonávala 
jasný, komplexný a široký súbor opatrení 
na boj proti šíreniu a vplyvu dezinformácií 
online v Európe a aby zabezpečila ochranu 
európskych kultúr, tradícií, hodnôt 
a demokratických systémov;

Or. en
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13. 1. 2021 A9-0270/18

Pozmeňujúci návrh 18
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 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že nedostatok 
koherentného a komplexného súboru 
kodifikovaných pravidiel dobrej správy 
vecí verejných, ktoré by platili v celej Únii, 
sťažuje jednoduché a úplné pochopenie 
práv pre občanov a podniky v rámci práva 
Únie; zdôrazňuje preto, že kodifikovanie 
pravidiel dobrej správy vecí verejných vo 
forme nariadenia, ktorým by sa stanovili 
rôzne aspekty správneho konania vrátane 
oznámení, záväzných lehôt, práva na 
vypočutie a práva každej osoby na prístup 
k jej spisu, predstavuje posilnenie práv 
občanov a transparentnosti; je presvedčený, 
že týmto nariadením by sa zvýšila 
účinnosť, efektívnosť a kapacita orgánov 
verejnej správy a verejných služieb 
a v tejto súvislosti by sa reagovalo na 
potrebu investícií a reforiem v Európskej 
únii;

25. zdôrazňuje potrebu prísne 
odlišovať medzi politikou a 
administratívou, vyjadruje poľutovanie 
nad nedostatočnými obmedzeniami 
členstva a angažovania sa v politických 
stranách pre štátnych úradníkov a sudcov 
v mnohých členských štátoch a 
zdôrazňuje, že nedostatok koherentného 
a komplexného súboru kodifikovaných 
pravidiel dobrej správy vecí verejných, 
ktoré by platili v celej Únii,  občanom 
a podnikom sťažuje jednoduché a úplné 
pochopenie ich práv v rámci práva Únie; 
zdôrazňuje preto, že kodifikovanie 
pravidiel dobrej správy vecí verejných vo 
forme nariadenia, ktorým by sa stanovili 
rôzne aspekty správneho konania vrátane 
oznámení, záväzných lehôt, práva na 
vypočutie a práva každej osoby na prístup 
k jej spisu, predstavuje posilnenie práv 
občanov a transparentnosti; je presvedčený, 
že týmto nariadením by sa zvýšila 
účinnosť, efektívnosť a kapacita orgánov 
verejnej správy a verejných služieb 
a v tejto súvislosti by sa reagovalo na 
potrebu investícií a reforiem v Európskej 
únii;
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