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Pozměňovací návrh 1
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

–1. připomíná, že podle článku 2 SEU 
je EU založena na hodnotách „úcty k 
lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 
rovnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv, včetně práv osob 
náležejících k menšinám“; zdůrazňuje, že 
v rámci hodnot Unie neexistuje hierarchie 
a že by EU měla zajistit ochranu všech 
hodnot, protože jsou vzájemně provázané;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

–1a. domnívá se, že závěry a stanoviska 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva, jakož i judikatura Soudního dvora 
Evropské unie jsou dobrým základem pro 
výklad článku 2 SFEU a rozsah práv 
zakotvených v Listině základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 1



PE648.375v01-00 4/22 AM\1199723CS.docx

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že čl. 51 odst. 1 Listiny 
základních práv stanoví, že členské státy 
musí „tato práva a zásady dodržovat a 
podporovat jejich uplatňování“; vyjadřuje 
politování nad tím, že podle Agentury 
Evropské unie pro základní práva se zdá, 
že některé členské státy nevyvíjejí 
dostatečné úsilí o zvyšování povědomí o 
ustanoveních Listiny a o  provádění těchto 
ustanovení;

1. zdůrazňuje, že čl. 51 odst. 1 Listiny 
základních práv stanoví, že členské státy 
musí „tato práva a zásady dodržovat a 
podporovat jejich uplatňování“; vyjadřuje 
politování nad tím, že podle Agentury 
Evropské unie pro základní práva se zdá, 
že některé členské státy nevyvíjejí 
dostatečné úsilí o zvyšování povědomí o 
ustanoveních Listiny a o provádění těchto 
ustanovení; zdůrazňuje, že je třeba lépe 
prosazovat Listinu, aby byla její 
ustanovení účinnější a aby byli případně 
zákonodárci a soudci v členských státech 
motivováni k tomu, aby ji používali jako 
spolehlivý zdroj výkladu i v případech, 
které nutně nespadají do působnosti práva 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že čl. 51 odst. 1 Listiny 
základních práv stanoví, že členské státy 
musí „tato práva a zásady dodržovat a 
podporovat jejich uplatňování“; vyjadřuje 
politování nad tím, že podle Agentury 
Evropské unie pro základní práva se zdá, 
že některé členské státy nevyvíjejí 
dostatečné úsilí o zvyšování povědomí o 
ustanoveních Listiny a o  provádění těchto 
ustanovení;

1. zdůrazňuje, že čl. 51 odst. 1 Listiny 
základních práv stanoví, že členské státy 
musí „tato práva a zásady dodržovat a 
podporovat jejich uplatňování“; 
konstatuje, že zřejmě ne všechny členské 
státy vynakládají stejné úsilí na podporu 
informovanosti o ustanoveních Listiny a o 
provádění těchto ustanovení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Maria Grapini
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že Evropská unie je 
založena na hodnotách, kterými je úcta 
k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, 
rovnost, právní stát a dodržování lidských 
práv; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
upevnit a podporovat plné dodržování 
těchto hodnot na úrovni Unie a členských 
států; připomíná, že lidská práva jsou 
univerzální a nedělitelná;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
plné dodržování Listiny základních práv 
během celého legislativního procesu; 
připomíná, že účinné a podrobné 
provádění právních předpisů EU je 
zásadní pro ochranu hodnot EU, na nichž 
závisí důvěryhodnost EU jako celku; 
poukazuje na to, že vlády členských států 
budou rovněž muset zvýšit informovanost 
veřejnosti, aby si byli občané EU plně 
vědomi svých práv a věděli, jak jednat v 
případě jejich porušení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Antonio Tajani

Návrh stanoviska
Bod 2 – písm. a (nové)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) domnívá se, že je zapotřebí větší 
výměna informací o zkušenostech a 
přístupech k využívání Listiny mezi 
soudci, sdruženími právníků a veřejnými 
správami v členských státech, ale také v 
nadnárodním kontextu, včetně 
případného použití stávajících finančních 
nástrojů, jako jsou nástroje stanovené v 
programu Spravedlnost, a také je 
zapotřebí zajistit cílené programy odborné 
přípravy pro příslušníky právnických 
povolání;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že závěry a stanoviska 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva a judikatura Soudního dvora 
Evropské unie jsou dobrým základem pro 
výklad článku 2 SFEU a rozsahu práv 
zakotvených v Listině základních práv;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. navrhuje změnit úkoly Evropské 
agentury pro základní práva, aby jí bylo 
umožněno upozornit Soudní 
dvůr Evropské unie v případě, že členské 
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státy nedodržují Listinu základních práv 
Evropské unie nebo Evropskou úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
plné dodržování Listiny základních práv 
během celého legislativního procesu; 
upozorňuje, že do posouzení dopadů je 
důležité začleňovat analýzu dopadu na 
základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. požaduje, aby byla Agentura 
Evropské unie pro základní 
práva pověřena předkládáním pololetní 
zprávy o opatřeních k zajištění dodržování 
základních práv občanů Evropské unie v 
případě, že došlo k jejich porušení, jak je 
stanoveno v Listině základních práv; 
požaduje, aby Agentura EU pro základní 
práva poukázala na to, že v některých 
zemích neexistují vnitrostátní politiky na 
podporu a zvyšování povědomí o Listině;

Or. ro



PE648.375v01-00 8/22 AM\1199723CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 12
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že provádění 
specifických posouzení dopadů na pohlaví 
při každém legislativním návrhu je 
zásadní pro odstranění nerovností a pro 
podporu rovnosti žen a mužů, jak je 
stanoveno v článku 8 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Antonio Tajani

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. důrazně podporuje rychlé obnovení 
jednání o přistoupení Evropské unie k 
Evropské úmluvě o lidských právech, v 
návaznosti na stanovisko 2/13 Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 18. prosince 
20141; znovu opakuje, že je třeba proces 
přistoupení urychlit, aby se posílila 
ochrana základních práv v Unii i její pozice 
v jednáních o právním státě, a že je rovněž 
důležité, aby byl Parlament stále 
informován v souladu s čl. 218 odst. 10 
SFEU;

3. důrazně podporuje rychlé obnovení 
jednání o přistoupení Evropské unie k 
Evropské úmluvě o lidských právech, v 
návaznosti na stanovisko 2/13 Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 18. prosince 
20141a; znovu opakuje, že je třeba proces 
přistoupení urychlit, aby se posílila 
ochrana základních práv v Unii i její pozice 
v jednáních o právním státě, a že je rovněž 
důležité, aby byl Parlament stále 
informován v souladu s čl. 218 odst. 10 
SFEU; vítá skutečnost, že v příštích 
několika měsících již byla naplánována 
dvě zasedání s Radou Evropy1a, a vyzývá 
Komisi, aby v klíčových politických 
momentech jednání předstoupila před 
příslušné výbory Evropského parlamentu;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454
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1a Dopis komisařky Jourové ze dne 11. 
února 2020.

Or. it

Pozměňovací návrh 14
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. důrazně podporuje rychlé obnovení 
jednání o přistoupení Evropské unie k 
Evropské úmluvě o lidských právech, v 
návaznosti na stanovisko 2/13 Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 18. prosince 
20141; znovu opakuje, že je třeba proces 
přistoupení urychlit, aby se posílila 
ochrana základních práv v Unii i její pozice 
v jednáních o právním státě, a že je rovněž 
důležité, aby byl Parlament stále 
informován v souladu s čl. 218 odst. 10 
SFEU;

3. důrazně podporuje rychlé obnovení 
jednání o přistoupení Evropské unie k 
Evropské úmluvě o lidských právech, v 
návaznosti na stanovisko 2/13 Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 18. prosince 
20141 a s ohledem na dodržování a 
zachování autonomie právního řádu EU; 
znovu opakuje, že je třeba proces 
přistoupení urychlit, aby se posílila 
ochrana základních práv v Unii i její pozice 
v jednáních o právním státě, a že je rovněž 
důležité, aby byl Parlament stále 
informován v souladu s čl. 218 odst. 10 
SFEU;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454 1 ECLI:EU:C:2014:2454

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že existují další 
mezinárodní nástroje, jimiž by se zavedlo 
ještě více záruk na ochranu základních 
práv občanů a obyvatel Unie, jako je 
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Istanbulská úmluva a Evropská sociální 
charta; naléhavě žádá Radu, aby 
dokončila ratifikaci Istanbulské úmluvy 
ze strany EU, a vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření nezbytná pro přistoupení EU k 
Evropské sociální chartě;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. znovu zdůrazňuje význam posílení 
lidských práv a práv dítěte ve všech 
členských státech, které musí nést 
odpovědnost za každé porušení těchto 
práv zjištěné na jejich území;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že článek 7 SEU je 
mechanismem poslední instance pro 
ochranu hodnot Unie, který doposud není 
efektivně využíván, protože je obtížné 
dospět k rozhodnutí při tak vysokém 
prahu hlasování a v orgánu, v němž hrají 
politická hlediska důležitou úlohu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. požaduje, aby byl na základě jeho 
předchozích usnesení1a přijat 
mechanismus EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva, kterým se nebude 
vytvářet hierarchie hodnot a jímž se zajistí 
nejen právní stát, ale také jiné hodnoty 
Unie, včetně širšího spektra základních 
práv;
_________________
1a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 25. října 2016 obsahující doporučení 
Komisi o vytvoření mechanismu EU pro 
demokracii, právní stát a základní práva, 
P8_TA(2016)0409. Usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o 
potřebě komplexního mechanismu EU na 
ochranu demokracie, právního státu 
a základních práv, P8_TA(2018)0456.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že základem právního 
státu a práva na účinnou právní ochranu je 
nezávislá soudní moc2; doporučuje opustit 
stávající přístup, kdy se k otázkám 
právního státu v jednotlivých zemích  
přistupuje ad hoc,  a vyzývá, aby byla 
vyvinuta kritéria a posuzování kontextu, 
jež by vedlo členské státy k uznání a řešení 
jakýchkoli možných problémů v oblasti 

4. zdůrazňuje, že základem právního 
státu a práva na účinnou právní ochranu je 
nezávislá soudní moc2; doporučuje opustit 
stávající přístup, kdy se k otázkám 
právního státu v jednotlivých zemích 
přistupuje ad hoc, a vyzývá, aby byla 
vypracována kritéria a posuzování 
kontextu, jež by členským státům sloužila 
při rozpoznávání a řešení jakýchkoli 
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právního státu řádným a srovnatelným 
způsobem;

možných problémů v oblasti právního státu 
řádným a srovnatelným způsobem; 
domnívá se, že by bylo žádoucí dospět v 27 
členských státech a v orgánech Unie ke 
společné kultuře právního státu na 
základě používání společných definic, 
norem a referenčních hodnot; zdůrazňuje, 
že zásada právního státu se nevztahuje 
pouze na kvalitu legislativních procesů, 
ale také na faktické a nediskriminační 
uplatňování již existujících právních 
předpisů;

_________________ _________________
2 Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a 
článek 47 Listiny.

2 Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a 
článek 47 Listiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Antonio Tajani

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že základem právního 
státu a práva na účinnou právní ochranu je 
nezávislá soudní moc2; doporučuje opustit 
stávající přístup, kdy se k otázkám 
právního státu v jednotlivých zemích  
přistupuje ad hoc,  a vyzývá, aby byla 
vyvinuta kritéria a posuzování kontextu, 
jež by vedlo členské státy k uznání a řešení 
jakýchkoli možných problémů v oblasti 
právního státu řádným a srovnatelným 
způsobem;

4. zdůrazňuje, že základem právního 
státu a práva na účinnou právní ochranu je 
nezávislá soudní moc2; doporučuje opustit 
stávající přístup, kdy se k otázkám 
právního státu v jednotlivých zemích 
přistupuje ad hoc, a vyzývá, aby byla 
vypracována kritéria a posuzování 
kontextu, jež by členským státům sloužila 
při rozpoznávání a řešení jakýchkoli 
možných problémů v oblasti právního státu 
řádným a srovnatelným způsobem; 
domnívá se, že pravidelná hodnocení 
tohoto typu by byla užitečná i s ohledem 
na návrh nařízení o ochraně rozpočtu 
Unie v případě obecných nedostatků, 
pokud jde o právní stát3a; vyzývá členské 
státy, aby byly vždy připraveny hájit 
právní stát;

_________________ _________________
2 Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a 2 Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a 
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článek 47 Listiny. článek 47 Listiny.
3a COM(2018)324 – 2018/0136 (COD).

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že základem právního 
státu a práva na účinnou právní ochranu je 
nezávislá soudní moc2; doporučuje opustit 
stávající přístup, kdy se k otázkám 
právního státu v jednotlivých zemích  
přistupuje ad hoc,  a vyzývá, aby byla 
vyvinuta kritéria a posuzování kontextu, 
jež by vedlo členské státy k uznání a 
řešení jakýchkoli možných problémů v 
oblasti právního státu řádným a 
srovnatelným způsobem;

4. zdůrazňuje, že základem právního 
státu a práva na účinnou právní ochranu je 
nezávislá soudní moc2; doporučuje opustit 
stávající přístup ad hoc k řešení 
demokratických schodků, nedostatků 
právního státu nebo případů porušování 
základních práv v jednotlivých zemích a 
vyzývá, aby byla vypracována kritéria a 
pravidelná hodnocení nezávislými 
odborníky v rámci nového mechanismus 
EU v oblasti demokracie, právního státu a 
základních práv, který by Komisi umožnil 
rozhodnout o nezbytnosti zahájení řízení 
pro porušení práva na soudržnějším 
základě;

_________________ _________________
2 Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a 
článek 47 Listiny.

2 Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a 
článek 47 Listiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že základem právního 
státu a práva na účinnou právní ochranu je 

4. zdůrazňuje, že základem právního 
státu a práva na účinnou právní ochranu je 
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nezávislá soudní moc2; doporučuje opustit 
stávající přístup, kdy se k otázkám 
právního státu v jednotlivých zemích  
přistupuje ad hoc,  a vyzývá, aby byla 
vyvinuta kritéria a posuzování kontextu, 
jež by vedlo členské státy k uznání a řešení 
jakýchkoli možných problémů v oblasti 
právního státu řádným a srovnatelným 
způsobem;

nezávislá soudní moc2; doporučuje změnit 
stávající přístup ad hoc k otázkám 
právního státu v jednotlivých zemích, a 
vyzývá, aby byla vypracována kritéria a 
posuzování kontextu, jež by členským 
státům sloužila při rozpoznávání a řešení 
jakýchkoli možných problémů v oblasti 
právního státu řádným a srovnatelným 
způsobem; doporučuje, aby byl definován 
pojem „právní stát“ a stanoven způsob, 
jak ověřit jeho řádné fungování;

_________________ _________________
2 Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a 
článek 47 Listiny.

2 Článek 19 SEU, čl. 67 odst. 4 SFEU a 
článek 47 Listiny.

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Antonio Tajani

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. znovu opakuje, že v rámci 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy by mohly být stanoveny 
předdefinované, avšak nikoli 
vyčerpávajícím způsobem vyjmenované, 
politické priority, jako jsou evropské 
hodnoty, základní práva a svobody3;

5. znovu opakuje, že v rámci 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy by mohly být stanoveny 
předdefinované, avšak nikoli 
vyčerpávajícím způsobem vyjmenované, 
politické priority, jako jsou evropské 
hodnoty, základní práva a svobody3; vítá 
skutečnost, že ochrana evropských 
hodnot, a zejména základních práv a 
svobod občanů EU, patří mezi šest 
politických priorit Evropské komise a je 
součástí Strategické agendy Evropské 
rady na období 2019–2024;

_________________ _________________
3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o postoji Evropského 
parlamentu ke konferenci o budoucnosti 
Evropy. Přijaté texty, P9_TA (2020)0010, 
bod 7.

3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o postoji Evropského 
parlamentu ke konferenci o budoucnosti 
Evropy. Přijaté texty, P9_TA (2020)0010, 
bod 7.

Or. it



AM\1199723CS.docx 15/22 PE648.375v01-00

CS

Pozměňovací návrh 24
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. znovu opakuje, že v rámci 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy by mohly být stanoveny 
předdefinované, avšak nikoli 
vyčerpávajícím způsobem vyjmenované, 
politické priority, jako jsou evropské 
hodnoty, základní práva a svobody3;

5. znovu opakuje, že v rámci 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy by mělo být prioritou přijetí 
nových mechanismů na ochranu 
evropských hodnot, včetně základních 
práv a svobod3;

_________________ _________________
3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o postoji Evropského 
parlamentu ke konferenci o budoucnosti 
Evropy. Přijaté texty, P9_TA (2020)0010, 
bod 7.

3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o postoji Evropského 
parlamentu ke konferenci o budoucnosti 
Evropy. Přijaté texty, P9_TA (2020)0010, 
bod 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. znovu opakuje, že v rámci 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy by mohly být stanoveny 
předdefinované, avšak nikoli 
vyčerpávajícím způsobem vyjmenované, 
politické priority, jako jsou evropské 
hodnoty, základní práva a svobody3;

5. znovu opakuje, že v rámci 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy budou evropské hodnoty nebo 
základní práva a svobody3 bezpochyby 
tématem diskuse, které bude občanům 
ležet na srdci;

_________________ _________________
3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o postoji Evropského 
parlamentu ke konferenci o budoucnosti 
Evropy. Přijaté texty, P9_TA (2020)0010, 

3 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o postoji Evropského 
parlamentu ke konferenci o budoucnosti 
Evropy. Přijaté texty, P9_TA (2020)0010, 
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bod 7. bod 7.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že článek 12 Listiny 
základních práv Evropské unie a článek 
11 Evropské úmluvy o lidských právech 
stanoví, že každý má právo na svobodu 
pokojného shromažďování; zdůrazňuje, 
že policejní násilí představuje vážné 
zastrašování, které ohrožuje dodržování 
tohoto práva; odsuzuje nepřiměřené 
používání síly policejními silami při 
pokojných demonstracích v celé Unii; 
vybízí příslušné vnitrostátní orgány, aby 
zajistily transparentní, nestranné, 
nezávislé a efektivní vyšetření případů 
podezření či obvinění z použití 
nepřiměřené síly; připomíná, že 
donucovací orgány musí nést vždy 
odpovědnost za plnění svých povinností a 
za dodržování příslušných právních a 
operačních rámců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. opakuje, že je třeba přijmout 
opatření, která zajistí, aby byl při 
rozhodování o budoucnosti Evropy 
zohledněn hlas občanů EU a aby do 
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skutečně otevřených, inkluzivních a 
demokratických konzultací byli zapojeni 
všichni občané ve všech regionech a 
městech Unie; poukazuje na to, že EU 
musí po konferenci nadále pokračovat v 
přímých kontaktech se svými občany s 
cílem vytvořit mechanismus stálého 
dialogu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. navrhuje, aby se v rámci 
Konference o budoucnosti Evropy zvážila 
možnost poskytnout Soudnímu dvoru 
Evropské unie pravomoc ve všech 
aspektech práva EU v souladu se zásadou 
dělby moci; poukazuje na to, že rozšíření 
pravomoci Soudního dvora by také 
usnadnilo přistoupení EU k Úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že EU musí 
systematičtěji využívat zvláštní ustanovení 
obsažená ve Smlouvách, což by posílilo 
ochranu základních práv; v tomto ohledu 
vyzývá k co nejrychlejší aktivaci 
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ustanovení uvedených v čl. 83 odst. 1 
SFEU, aby bylo možné zahrnout násilí na 
základě pohlaví do seznamu trestných 
činů uznaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Antonio Tajani

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá skutečnost, že Komise ve svém 
pracovním programu pro rok 2020 
ohlásila novou strategii provádění Listiny 
základních práv; očekává, že se strategie 
zaměří na zvyšování povědomí na 
vnitrostátní úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je důležité zajistit ve 
všech členských státech účinnou a 
jednotnou ochranu právního státu a 
zabránit porušování základních práv, a 
uznává, že právní stát hraje klíčovou 
úlohu při prevenci porušování základních 
práv; připomíná, že základní práva jsou 
součástí balíčku hodnot EU a že článek 7 
SEU obsahuje mechanismus, jehož 
prostřednictvím je možné reagovat na 
všechny případy závažného a trvajícího 
porušení nebo zjevné riziko vážného 
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
členským státem, a zdůrazňuje, že článek 
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7 by se měl u všech členských států 
uplatňovat jednotně, aby se zajistilo rovné 
zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. naléhavě žádá, aby bylo v souladu 
s připomínkami Rady Evropy a tohoto 
Parlamentu zakázáno používání 
některých druhů smrtelných zbraní a 
dalších zařízení pro zachování práva a 
pořádku, jako jsou paralyzující slzotvorné 
granáty nebo gumové projektily LBD 40; 
požaduje úplný zákaz imobilizačních 
technik pro zabránění dýchání; vyzývá 
členské státy, aby se zdržely přijímání 
zákonů omezujících svobodu 
shromažďování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. naléhavě žádá EU, aby 
reformovala své Smlouvy a umožnila tak 
Soudnímu dvoru Evropské unie soudně 
přezkoumávat základní práva, a to přímou 
uplatnitelností Listiny základních práv ve 
všech oblastech a ve všech členských 
státech; žádá, aby bylo fyzickým 
osobám umožněno zahájit řízení proti 
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členskému státu za porušení základních 
práv v případě vyčerpání vnitrostátních 
opravných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. připomíná však, že hlavní 
překážkou uplatňování čl. 7 odst. 2 SEU v 
případě, že došlo k závažnému a 
trvajícímu porušení základních hodnot 
Evropské unie v členském státě podle čl. 7 
odst. 2 SEU, je požadavek jednomyslnosti 
v Radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. navrhuje, aby Konference o 
Evropě přezkoumala sankční mechanismy 
stanovené v čl. 7 odst. 3 SEU s cílem lépe 
zaručit ochranu právního státu a 
základních práv; připomíná, že návrh 
nařízení o ochraně rozpočtu Unie v 
případě obecných nedostatků, pokud jde o 
právní stát v členských státech1, by 
umožnil zavedení sankcí vůči členským 
státům, jejichž nedodržování zásad 
právního státu ohrožuje řádné provádění 
rozpočtu EU a finanční zájmy EU; 
zdůrazňuje však potřebu změn Smlouvy o 
EU s cílem posílit celkové sankční 
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mechanismy stanovené v čl. 7 odst. 3;
1COM(2018)0324 – 2018/0136(COD).

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. trvá na tom, aby do uzavíraných 
smluv o přistoupení nových členských 
států k EU bylo jako závazné a 
vymahatelné kritérium začleněno 
dodržování právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Antonio Tajani

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že vystoupení Spojeného 
království z Evropské unie poškodí práva 
občanů, jak je stanoví část II SFEU a hlava 
V Listiny základních práv; je přesvědčen, 
že by bylo prospěšné, kdyby provádění a 
uplatňování dohody o vystoupení 
kontroloval Evropský parlament společně s 
britským parlamentem, a uvítal by, kdyby 
k tomuto účelu mohly vzniknout společné 
struktury4.

6. uznává, že vystoupení Spojeného 
království z Evropské unie poškodí práva 
občanů, jak je stanoví část II SFEU a hlava 
V Listiny základních práv; je přesvědčen, 
že by bylo prospěšné, kdyby provádění a 
uplatňování dohody o vystoupení 
kontroloval Evropský parlament společně s 
britským parlamentem, a uvítal by, kdyby 
k tomuto účelu mohly vzniknout společné 
struktury4; vítá skutečnost, že během 
prvních pěti let po vstupu dohody o 
vystoupení v platnost bude Komise 
povinna každoročně podávat Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění a 
uplatňování dohody, zejména pokud jde o 
její druhou část (práva občanů); očekává, 
že Komise bude podávat zprávy o druhé 
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části dohody i po skončení tohoto období;
_________________ _________________
4 Usnesení Evropského parlamentu o 
provádění a monitorování ustanovení 
týkajících se občanských práv v dohodě o 
vystoupení. Přiajté texty, P9_TA 
(2020)0006, bod 22.

4 Usnesení Evropského parlamentu o 
provádění a monitorování ustanovení 
týkajících se občanských práv v dohodě o 
vystoupení. Přijaté texty, P9_TA 
(2020)0006, bod 22.

Or. it


