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Pozměňovací návrh 1
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. připomíná, že uspořádání EU, 
pokud jde o právní stát, demokracii a 
základní práva, se od založení Evropského 
společenství (ES) neustále vyvíjí a že po 
jeho zavedení v ES judikaturou Soudního 
dvora bylo postupně zakotveno a posíleno 
v Jednotném evropském aktu, 
Maastrichtské smlouvě, Amsterodamské 
smlouvě, Niceské smlouvě a Lisabonské 
smlouvě a že dodržování zásad právního 
státu, demokracie a základních práv je v 
současné době považováno za základní 
hodnoty Unie; vzhledem k tomu, že tento 
proces je třeba dále rozvíjet;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. připomíná, že EU ve svých 
přístupových kritériích kodifikovala, že 
členství v EU vyžaduje, aby kandidátská 
země dosáhla stability institucí 
zaručujících demokracii, právní stát, 
lidská práva, respektování menšin a jejich 
ochranu; poukazuje však na to, že EU 
nemá účinné nástroje k prosazování 
těchto kritérií, jakmile se země stane 
součástí EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že je 
důležité dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 
soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech i v 
samotné EU výrazně zhoršila; připomíná 
zejména, že je důležité dodržovat zásady 
právního státu, a povinnost členských států 
zajistit účinnou soudní ochranu proti 
pochybením jak ze strany členských států 
a orgánů EU, tak ze strany soukromých 
subjektů či subjektů pod kontrolou státu; 
ochrana právního státu v rámci 
uplatňování práva Unie, základní hodnota 
Unie jako společenství mezinárodního 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že 
je důležité dodržovat zásady právního 
státu, a povinnost členských států zajistit 
účinnou soudní ochranu, což je základní 
hodnota Unie jako společenství práva;

1. zdůrazňuje, že je důležité 
dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 
soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že je 
důležité dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 
soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v Evropské unii výrazně zhoršila; 
připomíná zejména, že je důležité 
dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost všech členských států shodně 
zajistit účinnou soudní ochranu a orgánů 
Evropské unie dodržovat zásady právního 
státu, aniž je dotčen článek 5 Smlouvy o 
Evropské unii (SEU), článek 4 Smlouvy o 
EU a zásady subsidiarity a 
proporcionality, což jsou základní hodnoty 
Unie jako společenství práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že je 
důležité dodržovat zásady právního státu, 
a povinnost členských států zajistit 
účinnou soudní ochranu, což je základní 
hodnota Unie jako společenství práva;

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; konstatuje, že pandemie 
COVID-19 byla využita k omezení práv a 
základních svobod občanů zakotvených v 
Listině základních práv EU, včetně 
neodůvodněných cenzur, podněcování k 
diskriminaci, dezinformací a 
nenávistných projevů; připomíná zejména, 
že je důležité podporovat a chránit právní 
stát, který je předpokladem pro všechny 
řádné demokratické systémy, jakož i pro 
zajištění ochrany základních práv a 
hodnot Unie, a podmínky pro dodržování 
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všech práv a povinností vyplývajících ze 
Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že je 
důležité dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 
soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; požaduje, aby byl 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; připomíná, že je důležité dodržovat 
zásady právního státu, a povinnost 
členských států zajistit účinnou soudní 
ochranu, což je základní hodnota Unie jako 
společenství práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že je 
důležité dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; je pevně přesvědčen, že 
je zapotřebí monitorovací mechanismus, 
který plně pokrývá článek 2 SEU, a 
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soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

zdůrazňuje, že lidská práva a demokracie 
jsou společnými hodnotami, na nichž je 
Evropská unie založena; připomíná 
zejména, že je důležité dodržovat zásady 
právního státu, a povinnost členských států 
zajistit účinnou soudní ochranu, což je 
základní hodnota Unie jako společenství 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že je 
důležité dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 
soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že je 
důležité dodržovat zásady právního státu, 
demokracie a základních práv, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 
soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila; připomíná zejména, že je 
důležité dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 

1. domnívá se, že situace v oblasti 
právního státu, demokracie a základních 
práv se v některých členských státech 
výrazně zhoršila, což je hluboce 
politováníhodné; zdůrazňuje, že Unie je 
založena na souboru společných zásad 
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soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

demokracie, právního státu a základních 
práv zakotvených v článku 2 SEU; 
připomíná zejména, že je důležité 
dodržovat zásady právního státu, a 
povinnost členských států zajistit účinnou 
soudní ochranu, což je základní hodnota 
Unie jako společenství práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že EU stále nemá 
žádné účinné mechanismy pro 
monitorování, prevenci a odstraňování 
systémových hrozeb pro právní stát a 
demokracii v členských státech; vítá v 
tomto ohledu sdělení Komise o dalším 
posilování právního státu v Unii a 
opatření v něm stanovených; vyzývá 
Komisi, aby bez zbytečného odkladu 
zavedla navrhovaný rámec pro právní 
stát; považuje za nezbytné zavést sankce, 
které by mohly být účinné, odrazující a 
přiměřené;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí rozpor, že 
vzhledem k tomu, že budoucí členské státy 
jsou před přistoupením k Evropské unii 
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přezkoumávány, zda jsou v souladu s 
těmito hodnotami, neexistuje žádná 
podobná metoda, která by dohlížela na 
dodržování těchto základních zásad po 
přistoupení k Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že přistoupení 
Evropské unie k Evropské úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod je právní povinností stanovenou v 
čl. 6 odst. 2 SEU; připomíná, že 
přistoupení k EÚLP bude představovat 
další krok v procesu evropské integrace a 
posílí soudržnost mezi Unií a Radou 
Evropy v dalším posilování ochrany 
základních práv a svobod v rámci EU; 
vyjadřuje politování nad tím, že dosud 
nebylo při plnění této povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy dosaženo pokroku; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí o 
dodržování Smluv a jednání bez 
zbytečného odkladu uzavřela;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že nedostatek 
mechanismů monitorování, hodnocení a 
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dohledu pro právní zásady, na nichž je 
EU založena, by nebyl problémem, pokud 
by členské státy tyto zásady po svém 
přistoupení k Evropské unii dodržovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. uznává, že vytvoření mechanismu 
EU pro demokracii, právní stát a základní 
práva musí být spojeno s posilováním 
demokratického fungování v Unii; 
vyjadřuje politování nad tím, že předchozí 
žádosti o dialog s konkrétními vládami 
vedly pouze k omezeným řešením;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že je důležité 
navrhnout objektivní mechanismus 
založený na důkazech, který bude 
spravedlivým a nestranným způsobem 
posuzovat demokracii, právní stát a 
dodržování základních svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
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Vladimír Bilčík, Sven Simon

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. žádá, aby byl Soudní dvůr 
Evropské unie posílen prostřednictvím 
zavedení nástroje individuální stížnosti 
pro občany; zdůrazňuje, že je třeba zavést 
rozhodčí mechanismus v ústavních 
záležitostech; navrhuje, aby bylo toto téma 
projednáno v rámci nadcházející 
konference o budoucnosti Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byla současně podrobně posouzena 
situace ve všech členských státech a 
stanovena preventivní a nápravná 
opatření;

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, jakož i dodržovat 
zásady svěření pravomocí a subsidiarity 
zakotvené v článku 5 TEU, a proto by 
měly společně s členskými státy přispívat k 
ochraně hodnot Unie a vnitrostátních 
ústavních hodnot v souladu s postupy 
stanovenými ve Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
László Trócsányi

Návrh stanoviska
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Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byla současně podrobně posouzena 
situace ve všech členských státech a 
stanovena preventivní a nápravná 
opatření;

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly věnovat zvláštní pozornost jejímu 
dodržování během svého fungování a 
přispívat k obraně hodnot Unie v souladu s 
postupy stanovenými ve Smlouvách a s 
ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské 
unii a s ohledem na článek 4 SEU, se 
zvláštním ohledem na zásady subsidiarity 
a proporcionality, a aby byla současně na 
základě upřímného dialogu mezi 
členskými státy při současném dodržování 
zásad zakotvených ve Smlouvách 
podrobně posouzena situace ve všech 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byla současně podrobně posouzena 
situace ve všech členských státech a 
stanovena preventivní a nápravná 
opatření;

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou a žádá, 
aby byl stávající mechanismus 
přezkoumán v souladu s rozdělením 
pravomocí mezi tři orgány stanovené ve 
Smlouvách a aby byla současně podrobně 
posouzena situace ve všech členských 
státech a stanovena příslušná opatření, 
která mají být provedena;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byla současně podrobně posouzena 
situace ve všech členských státech a 
stanovena preventivní a nápravná 
opatření;

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou 
založenou na rovném respektování všech 
členských států a bez politické 
předpojatosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byla současně podrobně posouzena 
situace ve všech členských státech a 
stanovena preventivní a nápravná opatření;

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s ustanoveními stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byly současně na základě posouzení 
skupiny nezávislých odborníků 
zveřejňovány výroční zprávy o situaci ve 
všech členských státech a stanovena 
preventivní a nápravná opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 23
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byla současně podrobně posouzena 
situace ve všech členských státech a 
stanovena preventivní a nápravná opatření;

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly bez politické předpojatosti přispívat k 
ochraně hodnot Unie v souladu s postupy 
stanovenými ve Smlouvách; žádá, aby se 
tyto činnosti řídily interinstitucionální 
dohodou, aby byly stávající mechanismy 
konsolidovány a aby byla současně 
podrobně posouzena situace ve všech 
členských státech a stanovena preventivní a 
nápravná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byla současně podrobně posouzena 
situace ve všech členských státech a 
stanovena preventivní a nápravná opatření;

2. trvá na tom, že orgány Unie mají 
mezi sebou podle čl. 13 odst. 2 SEU 
loajálně spolupracovat, a proto by všechny 
měly přispívat k ochraně hodnot Unie v 
souladu s postupy stanovenými ve 
Smlouvách; žádá, aby se tyto činnosti 
řídily interinstitucionální dohodou, aby 
byly stávající mechanismy konsolidovány 
a aby byla současně podrobně a nezávisle 
posouzena situace ve všech členských 
státech a stanovena preventivní a nápravná 
opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že zásada právního 
státu je závazná nejen pro členské státy, 
ale rovněž pro orgány Evropské unie, jak 
je stanoveno v článku 263 SFEU a 
preambuli Listiny základních práv 
Evropské unie, právní jistota, přístup ke 
spravedlnosti spolu s nediskriminací a 
rovností před zákonem jsou nezbytnými 
základními kameny právního státu,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. navrhuje, aby se skupina 
nezávislých odborníků skládala z jednoho 
odborníka jmenovaného parlamentem 
každého členského státu a z bývalých 
soudců ústavního soudu či nejvyššího 
soudu a z deseti odborníků jmenovaných 
akademickou obcí, občanskou společností 
a mezinárodními organizacemi a 
jmenovaných Evropským parlamentem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že systém požadavků 
stanovený v kontextu právního státu a 
založený na zásadě demokracie byl 
původně vytvořen a začleněn do Smluv s 
cílem zlepšit demokratické a účinné 
fungování orgánů EU, a umožnit jim tak 
plnit jejich úkoly v rámci jednotného 
institucionálního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla plnit svou úlohu kontrolora svých 
orgánů, aby zjistila, zda je jejich 
fungování v souladu se zásadou 
demokracie a právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 

vypouští se
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souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě zřídit společný 
subjekt, který by jejich spolupráci v této 
oblasti koordinoval;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 
souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě zřídit společný 
subjekt, který by jejich spolupráci v této 
oblasti koordinoval;

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 
souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě posoudit 
možnosti lepší spolupráce a koordinace v 
této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 
souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě zřídit společný 
subjekt, který by jejich spolupráci v této 
oblasti koordinoval;

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měla budoucí 
interinstitucionální dohoda o 
mechanismu EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva rovněž v souladu s 
článkem 295 SFEU stanovit jasné postupy 
koordinované spolupráce mezi orgány v 
této oblasti; vyzývá k začlenění rozpravy o 
závěrech výroční zprávy v rámci Rady a 
na meziparlamentní konferenci pořádané 
Parlamentem v ročním cyklu 
monitorování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 
souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě zřídit společný 
subjekt, který by jejich spolupráci v této 
oblasti koordinoval;

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 
souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě zřídit společný 
subjekt, který by jejich spolupráci v této 
oblasti koordinoval; konstatuje však, že by 
mělo být zabráněno zbytečnému vytváření 
nových struktur nebo zdvojování a 
upřednostňovanou možností by mělo být 
začleňování a zapracovávání stávajících 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 
souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě zřídit společný 
subjekt, který by jejich spolupráci v této 
oblasti koordinoval;

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 
souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě zřídit společný 
poradní subjekt, který by mezi nimi v této 
oblasti usnadňoval dialog;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Gunnar Beck
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
provádění by měly všechny tři orgány v 
souladu s článkem 295 SFEU a jejich 
oprávněním k samosprávě zřídit společný 
subjekt, který by jejich spolupráci v této 
oblasti koordinoval;

3. domnívá se, že v zájmu účinného 
dodržování všech povinností vyplývajících 
ze Smlouvy, včetně všech omezení 
pravomocí EU by měly všechny tři orgány 
v souladu s článkem 295 SFEU pokračovat 
v interinstitucionálních dohodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

4. trvá na tom, aby se jakákoli kritika 
údajného porušování zásad právního 
státu řídila zásadami transparentnosti, 
nestrannosti a rovnosti mezi členskými 
státy, aby se zakládala na objektivních 
důkazech a po celou dobu respektovala 
znění Smluv EU v souladu se standardy 
stanovenými obecně uznávanými 
metodami výkladu Smluv, jako je 
Vídeňská úmluva o smluvním právu, a 
vedla k účinným a realistickým opatřením;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením; zdůrazňuje, že 
pokud se Komise těmito zásadami neřídí a 
tento nástroj bude využíván k vyvíjení 
tlaku na členské státy, aby se připojily k 
politickému programu hlavních 
evropských politických stran, ztratí svou 
důvěryhodnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením; zdůrazňuje, že je 
třeba zavést systém monitorování, který 
bude bez politické předpojatosti blíže 
sledovat situace ve všech členských 
státech, aby bylo možné co nejdříve řešit 
vzniklé problémy, než se prohloubí a 
jejich řešení na evropské úrovni bude více 
složité;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením; v této souvislosti je 
přesvědčen, že toto posouzení by měla 
provádět skupina nezávislých odborníků a 
že její zjištění by měla být zveřejněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech zjištěných při 
hodnocení skupiny nezávislých odborníků 
a vedl k účinným a realistickým opatřením, 
jako jsou řízení o nesplnění povinnosti 
nebo případné sankce;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Maite Pagazaurtundúa, Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Pascal 
Durand, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
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monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

monitorování ve všech jeho fázích řídil 
zásadami transparentnosti, nestrannosti a 
rovnosti mezi členskými státy, aby se 
zakládal na objektivních důkazech, byl 
chráněn před jakoukoli škodlivou 
dezinformační strategií a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým doporučením připraveným 
nezávislými odborníky jmenovanými 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a měřitelných 
ukazatelích a kritériích a vedl k účinným a 
přiměřeným opatřením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby se roční cyklus 
monitorování řídil zásadami 
transparentnosti, nestrannosti a rovnosti 
mezi členskými státy, aby se zakládal na 
objektivních důkazech a vedl k účinným a 
realistickým opatřením;

4. trvá na tom, aby se jakékoli 
monitorování právního státu řídilo 
zásadami transparentnosti, nestrannosti a 
rovnosti mezi všemi členskými státy, aby 
se zakládalo na objektivních důkazech a 
vedlo k účinným a realistickým opatřením;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že zatímco v právním 
rámci EU je právní stát výslovně uveden 
jako hodnota, která je společná pro EU a 
její členské státy (článek 2 SEU), Smlouvy 
EU neobsahují definici tohoto pojmu; 
poukazuje na to, že právní stát je složitým 
a v mnoha ohledech nepřesným pojmem, 
a proto by vytvoření ročního cyklu 
monitorování vyžadovalo konsenzus 
ohledně zásad právního státu, který bude 
společný pro všechny členské státy; 
domnívá se, že právní stát v přesném slova 
smyslu znamená systém, v němž jsou 
uplatňovány a prosazovány právní 
předpisy, a že při vymezování tohoto 
pojmu by Komise měla využívat širokou 
definici a vycházet ze zásad stanovených v 
judikatuře Evropského soudního dvora a 
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Evropského soudu pro lidská práva, jakož 
i ze zásad vyjádřených Benátskou komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že při každém 
monitorování právního státu by měla být 
respektována národní identita a ústavní 
struktura členských států, jak je 
schváleno Smlouvami (čl. 4 odst. 2 SEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že právní stát je 
neoddělitelně spjat s dodržováním 
demokracie a základních práv, a že tyto tři 
zásady proto musí být společně 
monitorovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 48
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit;

5. domnívá se, že by orgány měly vést 
v souladu s článkem 11 SEU otevřený 
dialog se zástupci zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit;

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody měly 
orgány vést v souladu s článkem 11 SEU 
otevřený dialog s členskými státy a 
mezinárodními soudy, včetně 
Mezinárodního soudního dvora a 
ústavních soudů členských států, s cílem 
dospět k obecné a všeobecně uznávané 
právní metodice pro posuzování údajného 
porušování Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Brice Hortefeux

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit;

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci členských 
států a dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami, jako jsou orgány a instituce EU, 
mezinárodní organizace, soudní sítě a 
sdružení, nevládní organizace, 
akademická obec a think tanky;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit;

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností ve všech fázích 
ročního cyklu monitorování, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit; navrhuje, aby evropská veřejná 
ochránkyně práv a další orgány EU 
případně přispěly k nezávislé skupině 
odborníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit;

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog s příslušnými 
zúčastněnými stranami; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace se zástupci 
vnitrostátních parlamentů členských států 
a organizacemi občanské společnosti, jejíž 
názory a příspěvky by se měly v průběhu 
procesu zveřejnit a náležitě zohlednit;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Gwendoline Delbos-Corfield
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit;

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly zahrnout do 
výročních zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné konzultace s organizovanou 
občanskou společností, jejíž názory a 
příspěvky by se měly v průběhu procesu 
zveřejnit;

5. domnívá se, že by v procesu 
uzavírání interinstitucionální dohody i při 
provádění ročního cyklu monitorování 
měly orgány vést v souladu s článkem 11 
SEU otevřený dialog se zástupci 
zúčastněných stran a nestrannými 
zúčastněnými stranami; roční cyklus 
monitorování by měl proto zahrnovat 
povinné a otevřené konzultace s 
organizovanou občanskou společností, jejíž 
názory a příspěvky by se měly v průběhu 
procesu zveřejnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
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Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld, Gilles Boyer, Pascal Durand

Návrh stanoviska
Bod 5 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že Rada Evropy hraje 
klíčovou úlohu při monitorování 
dodržování základních práv a právního 
státu v Evropě; trvá proto na tom, že by se 
měly pravidelně provádět konzultace s 
Radou a především Benátskou komisí a že 
jejich hodnocení by mělo sloužit jako 
podklad pro hodnocení a doporučení 
nového společného monitorovacího 
mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že v případě 
Rumunska a Bulharska byl v okamžiku 
přistoupení k EU dne 1. ledna 2007 zřízen 
mechanismus pro spolupráci a ověřování 
jako přechodné opatření, jehož cílem je 
pomoci oběma zemím napravit nedostatky 
v oblasti reformy soudnictví, korupce a 
organizované trestné činnosti, a že 13 let 
po jejich přistoupení je mechanismus v 
případě obou zemí stále uplatňován; 
domnívá se, že roční cyklus monitorování, 
který by platil stejně pro všechny členské 
státy Evropské unie, by měl nahradit 
mechanismus pro spolupráci a ověřování; 
domnívá se, že kritéria pro posuzování 
pokroku v rámci mechanismu pro 
spolupráci a ověřování stanovená 
Evropskou komisí by mohla být použita v 
rámci ročního cyklu monitorování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že v rámci ročního cyklu 
monitorování by měla být členským 
státům poskytnuta příležitost, aby své 
postoje v plném rozsahu prezentovaly, aniž 
by se tím narušila účinnost postupu;

6. uznává, že při jakémkoli 
shromažďování informací o údajném 
porušení smlouvy by měla být členským 
státům poskytnuta příležitost, aby své 
postoje v plném rozsahu prezentovaly, aniž 
by se tím narušila účinnost postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že v rámci ročního cyklu 
monitorování by měla být členským státům 
poskytnuta příležitost, aby své postoje v 
plném rozsahu prezentovaly, aniž by se tím 
narušila účinnost postupu;

6. uznává, že v rámci ročního cyklu 
monitorování by měla být členským státům 
poskytnuta příležitost, aby své postoje v 
plném rozsahu prezentovaly, aniž by se tím 
narušila účinnost postupu; domnívá se, že 
všechny alternativní mechanismy 
uplatňované v členských státech by měly 
být nahrazeny tímto jedinečným 
nástrojem, který umožní transparentní a 
uznávané hodnocení pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Vladimír Bilčík
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že v rámci ročního cyklu 
monitorování by měla být členským státům 
poskytnuta příležitost, aby své postoje v 
plném rozsahu prezentovaly, aniž by se tím 
narušila účinnost postupu;

6. uznává, že v rámci ročního cyklu 
monitorování by měla být členským státům 
poskytnuta příležitost, aby své postoje v 
plném rozsahu prezentovaly, aniž by se tím 
narušila účinnost postupu; zdůrazňuje 
význam aktivního a odpovědného přístupu 
členských států k ročnímu cyklu 
monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že v rámci ročního cyklu 
monitorování by měla být členským 
státům poskytnuta příležitost, aby své 
postoje v plném rozsahu prezentovaly, aniž 
by se tím narušila účinnost postupu;

6. uznává, že by měla být členským 
státům poskytnuta příležitost, aby své 
postoje, pokud jde o rovnost všech 
členských států, v plném rozsahu 
prezentovaly, aniž by se tím narušila 
účinnost postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Brice Hortefeux

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že v rámci ročního cyklu 
monitorování by měla být členským státům 
poskytnuta příležitost, aby své postoje v 
plném rozsahu prezentovaly, aniž by se tím 

6. (Netýká se českého znění.)
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narušila účinnost postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že členské státy jsou 
hlavními tvůrci Smluv, jakákoli diskuse o 
reformě monitorovacích mechanismů by 
měla probíhat pouze během konference o 
budoucnosti Evropy, a proto by mělo být s 
členskými státy vyjednáno o monitorování 
právního státu, domnívá se, že postup 
podle článku 7 SEU je jediným postupem, 
který je podle Smluv k ochraně právního 
státu k dispozici, a orgány EU nemohou 
předložit žádný doplňkový a preventivní 
mechanismus Unie; zdůrazňuje, že při 
každém monitorování právního státu musí 
být dodržovány zásady objektivity, 
nediskriminace, rovného zacházení s 
přístupem, který je nestranný a založený 
na důkazech;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Włodzimierz Cimoszewicz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 
úspěšné ochrany hodnot EU by měla být 
poskytnuta odpovídající finanční podpora 
organizacím občanské společnosti, které 
brání demokracii, právní stát a základní 
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práva na vnitrostátní i regionální úrovni, 
jak je stanoveno v návrhu nařízení o 
programu Práva a hodnoty, a rovněž by 
měla být poskytnuta celková podpora 
osobám oznamujícím porušení hodnot 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, aby byl roční cyklus 
monitorování plně začleněn do nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech1, aby 
byly rozpočtové převody propojeny s 
výsledky monitorovacího procesu a 
současně aby byly chráněny oprávněné 
zájmy konečných příjemců a příjemců 
finančních prostředků Unie;

vypouští se

_________________
1 Návrh nařízení o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech (COM(2018)0324).

Or. en

Pozměňovací návrh 65
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, aby byl roční cyklus vypouští se
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monitorování plně začleněn do nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech1, aby 
byly rozpočtové převody propojeny s 
výsledky monitorovacího procesu a 
současně aby byly chráněny oprávněné 
zájmy konečných příjemců a příjemců 
finančních prostředků Unie;
_________________
1 Návrh nařízení o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech (COM(2018)0324).

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, aby byl roční cyklus 
monitorování plně začleněn do nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech1, aby 
byly rozpočtové převody propojeny s 
výsledky monitorovacího procesu a 
současně aby byly chráněny oprávněné 
zájmy konečných příjemců a příjemců 
finančních prostředků Unie;

vypouští se

_________________
1 Návrh nařízení o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech (COM(2018)0324).

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, aby byl roční cyklus 
monitorování plně začleněn do nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech1, aby 
byly rozpočtové převody propojeny s 
výsledky monitorovacího procesu a 
současně aby byly chráněny oprávněné 
zájmy konečných příjemců a příjemců 
finančních prostředků Unie;

vypouští se

_________________
1 Návrh nařízení o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech (COM(2018)0324).

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. trvá na tom, aby byl roční cyklus 
monitorování plně začleněn do nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech1, aby 
byly rozpočtové převody propojeny s 
výsledky monitorovacího procesu a 
současně aby byly chráněny oprávněné 
zájmy konečných příjemců a příjemců 
finančních prostředků Unie;

7. trvá na tom, aby byl roční cyklus 
monitorování plně začleněn do nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech1, aby 
byly rozpočtové převody propojeny s 
výsledky monitorovacího procesu a 
současně aby byly chráněny oprávněné 
zájmy konečných příjemců a příjemců 
finančních prostředků Unie; považuje za 
nezbytné, aby výše uvedené nařízení 
obsahovalo dostatečně definovaná a 
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měřitelná kritéria a ukazatele pro 
posuzování případů porušení právního 
státu a ukládání sankcí;

_________________ _________________
1 Návrh nařízení o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech 
(COM(2018)0324).

1 Návrh nařízení o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech 
(COM(2018)0324).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že posouzení 
provedené v rámci ročního cyklu 
monitorování by mělo být podkladem pro 
rozhodnutí Komise o tom, zda zahájit 
řízení o systematickém neplnění 
povinnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že posouzení 
provedené v rámci ročního cyklu 
monitorování by mělo být podkladem pro 
rozhodnutí Komise o tom, zda zahájit 
řízení o systematickém neplnění 
povinnosti;

8. domnívá se, že posouzení 
vycházející z obecně uznávané 
mezinárodní právní metodiky pro 
posuzování údajných porušení Smluv by 
mělo být podkladem pro rozhodnutí 
Komise o tom, zda zahájit řízení o neplnění 
povinnosti v případech, kdy podle větší 
pravděpodobnosti došlo k porušení 
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Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Brice Hortefeux

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že posouzení 
provedené v rámci ročního cyklu 
monitorování by mělo být podkladem pro 
rozhodnutí Komise o tom, zda zahájit 
řízení o systematickém neplnění 
povinnosti;

8. domnívá se, že posouzení 
provedené v rámci ročního cyklu 
monitorování by mělo obsahovat 
nezávazná doporučení Komisi o tom, zda 
zahájit řízení o systematickém neplnění 
povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že posouzení 
provedené v rámci ročního cyklu 
monitorování by mělo být podkladem pro 
rozhodnutí Komise o tom, zda zahájit 
řízení o systematickém neplnění 
povinnosti;

8. domnívá se, že posouzení 
provedené v rámci ročního cyklu 
monitorování by mělo být podkladem pro 
rozhodnutí Komise o tom, zda zahájit 
řízení o systematickém neplnění 
povinnosti; vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu plně využila své pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
László Trócsányi

Návrh stanoviska



PE655.681v01-00 38/48 AM\1210213CS.docx

CS

Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu 
na roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 
postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu 
na roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 
postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 

9. trvá na tom, aby bylo v případě, že 
orgány EU nezohlednily meze svých 
pravomocí podle Smluv EU, bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
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postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie;

porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 
postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 
postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie;

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad demokracie, právního 
státu a základních práv a rozsah jeho 
účinků zváženo přijetí postupu ad-hoc pro 
naléhavé případy porušování hodnot Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 
postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie;

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 
postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie, jak je stanoveno v článku 2 
SEU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 
postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie;

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu na 
roční cyklus, pokud Evropská rada 
jednomyslným rozhodnutím s výjimkou 
dotčeného státu rozhodne o existenci 
naléhavých případů porušování hodnot 
Unie, přijato rychlé rozhodnutí v souladu 
s článkem 7 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby bylo bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu a rozsah 
jeho účinků zváženo přijetí zvláštního 
postupu pro naléhavé případy porušování 
hodnot Unie;

9. trvá na tom, aby byl bez ohledu na 
roční cyklus, ale s přihlédnutím k 
závažnosti případných důsledků 
porušování zásad právního státu, 
demokracie a základních práv a rozsah 
jeho účinků uplatňován řádný postup 
podle článku 7 SEU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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10. dále zdůrazňuje, že i když značné 
zpoždění při vydávání rozsudků – zejména 
v případech týkajících se zásad právního 
státu – může následkem zhoršení stavu 
právního státu vést k nevratné a závažné 
újmě, je třeba věnovat větší pozornost 
posílení potenciálu a úlohy Soudního 
dvora Evropské unie při obhajobě 
právního státu; domnívá se, že možností 
by mohlo být, že se ve všech takových 
případech umožní zrychlený postup a 
systematicky se budou uplatňovat 
předběžná opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. dále zdůrazňuje, že i když značné 
zpoždění při vydávání rozsudků – zejména 
v případech týkajících se zásad právního 
státu – může následkem zhoršení stavu 
právního státu vést k nevratné a závažné 
újmě, je třeba věnovat větší pozornost 
posílení potenciálu a úlohy Soudního 
dvora Evropské unie při obhajobě 
právního státu; domnívá se, že možností 
by mohlo být, že se ve všech takových 
případech umožní zrychlený postup a 
systematicky se budou uplatňovat 
předběžná opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 10
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. dále zdůrazňuje, že i když značné 
zpoždění při vydávání rozsudků – zejména 
v případech týkajících se zásad právního 
státu – může následkem zhoršení stavu 
právního státu vést k nevratné a závažné 
újmě, je třeba věnovat větší pozornost 
posílení potenciálu a úlohy Soudního dvora 
Evropské unie při obhajobě právního státu; 
domnívá se, že možností by mohlo být, že 
se ve všech takových případech umožní 
zrychlený postup a systematicky se budou 
uplatňovat předběžná opatření;

10. dále zdůrazňuje, že i když značné 
zpoždění při vydávání rozsudků – zejména 
v případech týkajících se zásad právního 
státu – může následkem zhoršení stavu 
právního státu vést k nevratné a závažné 
újmě, je třeba věnovat větší pozornost 
posílení potenciálu a úlohy Soudního dvora 
Evropské unie při obhajobě právního státu; 
domnívá se, že možností by mohlo být, že 
se ve všech takových případech umožní 
zrychlený postup a systematicky se budou 
uplatňovat předběžná opatření; dále 
připomíná, že Unie má podle čl. 6 odst. 2 
SEU zákonnou povinnost přistoupit k 
Evropské úmluvě o lidských právech; 
opakuje, že je třeba tento proces 
urychleně dokončit s cílem zajistit 
soudržný rámec pro ochranu lidských 
práv v celé Evropě a dosáhnout 
soudržnosti mezi Evropskou unií a 
systémem ochrany lidských práv Rady 
Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. dále zdůrazňuje, že i když značné 
zpoždění při vydávání rozsudků – zejména 
v případech týkajících se zásad právního 
státu – může následkem zhoršení stavu 
právního státu vést k nevratné a závažné 
újmě, je třeba věnovat větší pozornost 
posílení potenciálu a úlohy Soudního dvora 
Evropské unie při obhajobě právního státu; 
domnívá se, že možností by mohlo být, že 
se ve všech takových případech umožní 

10. dále zdůrazňuje, že i když značné 
zpoždění při vydávání rozsudků – zejména 
v případech týkajících se zásad právního 
státu – může následkem zhoršení stavu 
právního státu vést k nevratné a závažné 
újmě, je třeba věnovat větší pozornost 
posílení potenciálu a úlohy Soudního dvora 
Evropské unie při obhajobě právního státu; 
domnívá se, že možností by mohlo být, že 
se ve všech takových případech umožní 
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zrychlený postup a systematicky se budou 
uplatňovat předběžná opatření;

zrychlený postup a systematicky se budou 
uplatňovat předběžná opatření; vyzývá 
Komisi, aby systematicky požadovala 
předběžná opatření v případech týkajících 
se hodnot Unie a aby předložila žádosti, 
jejichž cílem je nařídit zaplacení pokuty v 
případě nedodržení předběžných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že jakýkoli 
mechanismus je neúplný bez pozitivních 
pobídek, jako je konkrétní financování na 
podporu organizací občanské společnosti, 
které se zabývají prosazováním základních 
práv, právního státu a demokratických 
zásad; zdůrazňuje, že je důležité v rámci 
VFR na období 2021–2027 prosazovat v 
programu Práva a hodnoty složku 
„hodnoty Unie“;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. vyzývá k tomu, aby byla využita 
revize mandátu Agentury pro základní 
práva s cílem posílit její schopnost jednat 
v oblasti ochrany hodnot zakotvených v 
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článku 2 SEU, jako je poskytování pomoci 
a odborných znalostí ohledně návrhů 
právních předpisů EU z vlastního 
podnětu, a nikoli pouze v případě 
formální žádosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie 
v této souvislosti chránit, nabízí 
konference o budoucnosti Evropy; proto by 
v případě, že v budoucnu dojde ke 
změnám Smluv, měla být účinnost 
postupu podle článku 7 zlepšena tím, že 
bude odstraněn požadavek na 
jednomyslnost a posílen mechanismus 
sankcí;

11. zdůrazňuje, že impuls pro poučení 
se z našich chyb nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; proto by v případě, že 
dojde ke změnám Smluv, měla být 
posílena svrchovanost a nezávislost 
nejvyšších soudních orgánů členských 
států, neboť jsou hlavními zárukami práv 
občanů a právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; proto by v případě, že 
v budoucnu dojde ke změnám Smluv, měla 
být účinnost postupu podle článku 7 
zlepšena tím, že bude odstraněn 
požadavek na jednomyslnost a posílen 

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba právní řád EU 
proti přestupkům ze strany orgánů Unie i 
členských států chránit, nabízí konference 
o budoucnosti Evropy; proto by v případě, 
že v budoucnu dojde ke změnám Smluv, 
měla být účinnost postupu podle článku 7 
zlepšena tím, že bude zajištěn postup, 



AM\1210213CS.docx 45/48 PE655.681v01-00

CS

mechanismus sankcí; který bude v souladu s obecně 
uznávanými mezinárodními standardy pro 
šetření a bude sledován soudními 
tribunály;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; proto by v případě, že 
v budoucnu dojde ke změnám Smluv, 
měla být účinnost postupu podle článku 7 
zlepšena tím, že bude odstraněn 
požadavek na jednomyslnost a posílen 
mechanismus sankcí;

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy, a to při zohlednění 
zásady proporcionality a subsidiarity 
zaručené Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; proto by v případě, že 
v budoucnu dojde ke změnám Smluv, měla 
být účinnost postupu podle článku 7 
zlepšena tím, že bude odstraněn 
požadavek na jednomyslnost a posílen 
mechanismus sankcí;

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; proto by v případě, že 
v budoucnu dojde ke změnám Smluv, měla 
být účinnost postupu podle článku 7 
posouzena;
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Or. en

Pozměňovací návrh 90
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; proto by v případě, že 
v budoucnu dojde ke změnám Smluv, 
měla být účinnost postupu podle článku 7 
zlepšena tím, že bude odstraněn 
požadavek na jednomyslnost a posílen 
mechanismus sankcí;

11. vyjadřuje politování nad tím, že 
postup podle článku 7 nikdy nebude plně 
využit, neboť požadavek jednomyslnosti v 
Evropské radě de facto brání jeho 
uplatňování; vyjadřuje v této souvislosti 
politování nad nedostatečným pokrokem, 
kterého Evropská rada dosáhla, pokud jde 
o stávající postupy podle článku 7 proti 
Maďarsku a Polsku; konstatuje, že bez 
změny Smlouvy bude Unie stěží moci 
ukládat sankce těm členským státům, 
které nedodržují zásady právního státu; 
zdůrazňuje, že impuls pro lepší pochopení 
toho, že je třeba hodnoty Unie v této 
souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; zdůrazňuje, že pouze 
takový mechanismus, který má širokou 
podporu občanů Unie a umožňuje jim 
přijmout odpovědnost za tento proces, 
může být efektivní; vyzývá ke změně 
Smlouvy s cílem posílit účinnost postupu 
podle článku 7 prostřednictvím odstranění 
požadavku na jednomyslnost a posílení 
mechanismu sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Maite Pagazaurtundúa, Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Sandro Gozi, Pascal 
Durand, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 11
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; proto by v případě, že 
v budoucnu dojde ke změnám Smluv, měla 
být účinnost postupu podle článku 7 
zlepšena tím, že bude odstraněn 
požadavek na jednomyslnost a posílen 
mechanismus sankcí;

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba základní 
hodnoty Unie v této souvislosti chránit a 
řešit jejich krizový stav, nabízí konference 
o budoucnosti Evropy; navrhuje zvýšit 
účinnost článku 7 zajištěním účasti 
Parlamentu při slyšeních podle článku 7 a 
v případě, že v budoucnu dojde ke změnám 
Smluv, odstraněním požadavku na 
jednomyslnost a posílením mechanismu 
sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; proto by v případě, že 
v budoucnu dojde ke změnám Smluv, měla 
být účinnost postupu podle článku 7 
zlepšena tím, že bude odstraněn požadavek 
na jednomyslnost a posílen mechanismus 
sankcí;

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie v 
této souvislosti chránit, nabízí konference o 
budoucnosti Evropy; zdůrazňuje, že 
konference o budoucnosti Evropy přinese 
nový impuls k evropské diskusi o posílení 
evropské demokracie; proto by v případě, 
že v budoucnu dojde ke změnám Smluv, 
měla být účinnost postupu podle článku 7 
zlepšena tím, že bude odstraněn požadavek 
na jednomyslnost a posílen mechanismus 
sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 11
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že impuls pro lepší 
pochopení toho, že je třeba hodnoty Unie 
v této souvislosti chránit, nabízí 
konference o budoucnosti Evropy; proto by 
v případě, že v budoucnu dojde ke změnám 
Smluv, měla být účinnost postupu podle 
článku 7 zlepšena tím, že bude odstraněn 
požadavek na jednomyslnost a posílen 
mechanismus sankcí;

11. domnívá se, že konference o 
budoucnosti Evropy by mohla poskytnout 
příležitost diskutovat o tom, jak do Smluv 
začlenit účinnější prosazování hodnot 
Unie a že v případě, že v budoucnu dojde 
ke změnám Smluv, měla být účinnost 
postupu podle článku 7 zlepšena tím, že 
bude odstraněn požadavek na 
jednomyslnost a posílen mechanismus 
sankcí;

Or. en


