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Pozměňovací návrh 1
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba setrvale 
zdokonalovat mechanismy zaměřené na 
zajišťování toho, aby bylo přijímání 
předpisů plně v souladu se Smlouvami, 
obzvláště se zásadami svěření pravomocí, 
subsidiarity a proporcionality, jak je 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii;

1. vítá zprávy Komise o kontrole 
uplatňování práva EU; zdůrazňuje, že 
zajištění souladu s právními předpisy EU 
má zásadní význam pro vytvoření rovných 
podmínek v členských státech; je 
přesvědčen, že zprávy jsou klíčovým 
nástrojem pro zajištění demokratické 
kontroly správného provedení práva EU 
ve vnitrostátních právních předpisech a 
jeho uplatňování; domnívá se, že tato 
kontrola má zásadní význam z hlediska 
odhalování rizik pro právní stát ve fázi, 
kdy ještě není nutná formální reakce; 
zdůrazňuje, že je třeba setrvale 
zdokonalovat mechanismy zaměřené na 
zajišťování toho, aby bylo přijímání 
předpisů plně v souladu se Smlouvami, 
obzvláště se zásadami svěření pravomocí, 
subsidiarity a proporcionality, jak je 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba setrvale 
zdokonalovat mechanismy zaměřené na 
zajišťování toho, aby bylo přijímání 
předpisů plně v souladu se Smlouvami, 
obzvláště se zásadami svěření pravomocí, 
subsidiarity a proporcionality, jak je 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii;

1. zdůrazňuje, že je třeba setrvale 
zdokonalovat mechanismy zaměřené na 
zajišťování toho, aby bylo přijímání 
předpisů plně v souladu se Smlouvami, 
obzvláště se zásadami svěření pravomocí, 
subsidiarity a proporcionality, jak je 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii; 
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podporuje vytvoření mechanismu EU pro 
demokracii, právní stát a základní práva 
(dále jen „mechanismus“), který se bude 
řídit interinstitucionální dohodou mezi 
třemi orgány, bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU a bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy, při dodržení zásad 
subsidiarity a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba setrvale 
zdokonalovat mechanismy zaměřené na 
zajišťování toho, aby bylo přijímání 
předpisů plně v souladu se Smlouvami, 
obzvláště se zásadami svěření pravomocí, 
subsidiarity a proporcionality, jak je 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii;

1. zdůrazňuje, že je třeba setrvale 
zdokonalovat mechanismy zaměřené na 
zajišťování toho, aby bylo přijímání 
předpisů plně v souladu se Smlouvami, 
obzvláště se zásadami svěření pravomocí, 
subsidiarity a proporcionality, jak je 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii, 
a se zásadou loajální spolupráce podle 
článku 13 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba setrvale 1. zdůrazňuje, že je třeba setrvale 



AM\1215500CS.docx 5/25 PE658.930v01-00

CS

zdokonalovat mechanismy zaměřené na 
zajišťování toho, aby bylo přijímání 
předpisů plně v souladu se Smlouvami, 
obzvláště se zásadami svěření pravomocí, 
subsidiarity a proporcionality, jak je 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii;

zdokonalovat mechanismy zaměřené na 
zajišťování toho, aby bylo přijímání 
předpisů plně v souladu se Smlouvami, 
obzvláště se zásadami svěření pravomocí, 
právní jistoty, rovnosti před zákonem, 
subsidiarity a proporcionality podle článku 
5 Smlouvy o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam právního státu 
jako předpokladu řádného monitorování a 
uplatňování práva EU; vyjadřuje vážné 
znepokojení nad všeobecnými nedostatky 
v oblasti právního státu v řadě členských 
států, jež jsou uvedeny ve zprávě Komise o 
právním státu za rok 2020; vyzývá Radu, 
aby spolupracovala s Parlamentem na 
urychleném dosažení dohody ohledně 
návrhu nařízení o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech předloženého Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Pedro Silva Pereira

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí 10% snížení počtu 
nových řízení o nesplnění povinnosti 
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zahájených v roce 2018 ve srovnání s 
rokem 2017; vyjadřuje však politování 
nad nárůstem počtu nových řízení o 
nesplnění povinnosti v roce 2019; vítá 
postupné snižování počtu nových případů 
opožděného provedení právních předpisů 
EU ve vnitrostátním právu v letech 2017, 
2018 a 2019; vyjadřuje politování nad tím, 
že navzdory pokroku dosaženému v 
poslední době zůstává včasné a správné 
uplatňování práva EU v řadě členských 
států důvodem ke znepokojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že normy Evropské 
unie musí být formulovány jasně a 
srozumitelně a musí respektovat zásadu 
právní jednoznačnosti, transparentnosti a 
právní jistoty a že právní předpisy 
Evropské unie musí jasně definovat práva 
a povinnosti, jež musí dodržovat subjekty, 
kterým jsou normy určeny, zejména 
orgány Evropské unie a členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. považuje právní řád EU sestávající 
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z evropských a vnitrostátních soudů, které 
vykládají právo EU, za ústřední prvek 
řádného uplatňování práva EU; vyjadřuje 
politování nad dopadem rozhodnutí 
německého Nejvyššího soudu ze dne 5. 
května 2020 ve věci programu nákupu 
dluhopisů Evropské centrální banky 
(PSPP), jež vytváří nejasnosti v právním 
řádu EU; vyzývá Komisi, aby s Německem 
zahájila řízení o nesplnění povinnosti s 
cílem dosáhnout nezbytné jednoznačnosti 
právního řádu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Pedro Silva Pereira

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že podle přehledu 
nových řízení o nesplnění povinnosti 
probíhajících na konci roku 2017, 2018 a 
2019 byla s členskými státy vedena řízení 
o nesplnění povinnosti nejčastěji v oblasti 
životního prostředí, mobility a dopravy, 
vnitřního trhu, finanční stability, 
finančních služeb a kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje zásadu 
transparentnosti zakotvenou ve 
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Smlouvách EU, jakož i právo občanů EU 
na spravedlnost a řádnou správu, jak je 
stanoveno v článcích 41 a 47 Listiny 
základních práv Evropské unie; 
upozorňuje, že tato práva a zásady 
požadují, aby byl občanům umožněn 
odpovídající a snadný přístup k právním 
předpisům, které se jich týkají; trvá na 
tom, že tato práva a zásady by měly mít 
rovněž prvořadý význam pro členské státy 
při předkládání návrhů právních 
předpisů, jejichž účelem je provedení 
práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pedro Silva Pereira

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. konstatuje, že Komise již 
nepoužívá postup EU Pilot jako 
standardní mechanismus pro dialog s 
členskými státy v případě podezření na 
porušování práva EU; připomíná, že míra 
vyřešených případů v rámci mechanismu 
EU Pilot činila v letech 2017 a 2019 77 % 
a v roce 2018 73 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu 2. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
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vnitrostátních parlamentů při kontrole 
návrhů právních předpisů EU před 
legislativní fází a při jejich pozdějším 
správném provádění v členských státech;

vnitrostátních parlamentů, popřípadě 
regionálních parlamentů, při kontrole 
návrhů právních předpisů EU před 
legislativní fází a při jejich pozdějším 
správném provádění v členských státech; 
odvolává se na své usnesení ze dne 
17. ledna 2019 o strategickém šetření 
veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 
týkajícím se transparentnosti 
legislativních jednání v přípravných 
orgánech Rady EU; naléhavě vyzývá 
Radu, aby se doporučením veřejné 
ochránkyně práv řídila a systematicky 
zaznamenávala identitu vlád členských 
států při vyjadřování postojů v 
přípravných orgánech Rady, aby 
vypracovala jasná a veřejně dostupná 
kritéria pro označování dokumentů 
výrazem „LIMITE“, a to v souladu 
s právem EU, aby systematicky 
přezkoumávala status dokumentů 
s označením „LIMITE“ v počáteční fázi, 
před konečným přijetím legislativního 
aktu, včetně fáze před zahájením 
neformálních vyjednávání v rámci 
třístranných jednání, kdy Rada dospěje 
k výchozímu stanovisku k legislativnímu 
návrhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
vnitrostátních parlamentů při kontrole 
návrhů právních předpisů EU před 
legislativní fází a při jejich pozdějším 
správném provádění v členských státech;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
vnitrostátních parlamentů při kontrole 
návrhů právních předpisů EU před 
legislativní fází a při jejich pozdějším 
správném provádění v členských státech; 
konstatuje, že stávající formy spolupráce s 
vnitrostátními parlamenty, jako jsou 
meziparlamentní delegace nebo postupy 



PE658.930v01-00 10/25 AM\1215500CS.docx

CS

zapojující vnitrostátní parlamenty do 
výměny informací o tvorbě a uplatňování 
právních předpisů, by mohly být zlepšeny, 
a vyzývá k diskusi o možnostech posílení 
spolupráce v oblasti uplatňování zásady 
subsidiarity a v oblasti vymezení úlohy 
zásady proporcionality při rozhodování a 
uplatňování norem v rámci konference o 
budoucnosti Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
vnitrostátních parlamentů při kontrole 
návrhů právních předpisů EU před 
legislativní fází a při jejich pozdějším 
správném provádění v členských státech;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
vnitrostátních parlamentů při kontrole 
návrhů právních předpisů EU před 
legislativní fází a při jejich pozdějším 
správném provádění v členských státech; 
domnívá se, že pokusy o oslabení ústavní 
integrity členských států představují 
porušení práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
vnitrostátních parlamentů při kontrole 
návrhů právních předpisů EU před 
legislativní fází a při jejich pozdějším 
správném provádění v členských státech;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
vnitrostátních parlamentů při kontrole 
návrhů právních předpisů EU před 
legislativní fází, aby byly členské státy poté 
schopny tyto předpisy řádně a neprodleně 
provádět;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že dodržování zásad 
právního státu je předpokladem pro 
zaručení zdravého demokratického 
prostředí a ochranu základních práv 
občanů; zdůrazňuje, že zajištění 
nezávislosti a nestrannosti soudních 
orgánů, zachování plurality a nezávislosti 
sdělovacích prostředků, zintenzivnění boje 
proti korupci a pronikání organizovaného 
zločinu do legální ekonomiky jsou pouze 
některé ze základních předpokladů pro 
zaručení spravedlivého zacházení před 
zákonem, ochranu práv občanů, 
předcházení zneužívání a zajištění 
odpovědnosti těch, kdo spravují veřejné 
statky; vyjadřuje politování nad tím, že 
nástroje, které jsou k dispozici ve 
Smlouvách, nemají pro členské státy 
dostatečný odrazující účinek; vyzývá 
konferenci o budoucnosti Evropy, aby se 
touto záležitostí zabývala a rozhodla o 
překonání pravidla jednomyslnosti v Radě 
v souvislosti s postupy podle článku 7;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. poukazuje na to, že je důležité 
zamezit zbytečné složitosti a snížit 
administrativní zátěž jak pro občany, tak 
pro podniky, a žádá, aby byla poskytnuta 
veškerá nezbytná pomoc, jež zabrání 
nadměrné regulaci při provádění a 
uplatňování práva Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. uznává, že po snížení počtu řízení 
o nesplnění povinnosti mezi lety 2016–
2018 se jejich počet mezi lety 2018 a 2019 
opět zvýšil, a zdůrazňuje význam řádných 
dialogů mezi Evropskou komisí a 
členskými státy ve fázi před zahájením 
soudního řízení; zdůrazňuje, že členské 
státy musí mít možnost řádně provést 
právo Evropské unie ve svém právním 
systému, a vyzývá k tomu, aby byly 
legislativní postupy vhodně načasovány, 
aby poskytovaly potřebný času k 
provedení ve vnitrostátním právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že řádné uplatňování 
práva Evropské unie a plnění povinností, 
které z něj vyplývají, je společnou 
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odpovědností členských států a orgánů a 
institucí Evropské unie, s ohledem na 
povinnosti vyplývající ze Smluv a z Listiny 
základních práv Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá ke zdokonalení 
legislativního procesu EU, který závisí na 
transparentnosti a odpovědnosti při 
vypracovávání právních předpisů, ale také 
na účasti občanské společnosti tam, kde je 
to vhodné; připomíná, že účinnost právních 
aktů EU (která závisí i na jejich správnosti 
a včasném provedení) tvoří klíčový prvek 
právní jistoty a lepšího uplatňování;

3. vyzývá ke zdokonalení 
legislativního procesu EU, který závisí na 
transparentnosti a odpovědnosti při 
vypracovávání právních předpisů, ale také 
na účasti občanské společnosti tam, kde je 
to vhodné; připomíná, že účinnost právních 
aktů EU (která závisí i na jejich správnosti 
a včasném provedení) tvoří klíčový prvek 
právní jistoty a lepšího uplatňování; 
připomíná úsilí orgánů EU o vytvoření 
společné databáze a internetových stránek 
pro všechny části legislativního postupu; 
vyjadřuje politování nad tím, že toto úsilí 
dosud nedosáhlo svého cíle; považuje za 
nezbytné, aby stávající i budoucí databáze 
a internetové stránky poskytovaly přehled 
individuálních aktivit všech zúčastněných, 
jako jsou záznamy o hlasování a 
pozměňovací návrhy za každý členský stát 
nebo poslance Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá ke zdokonalení 
legislativního procesu EU, který závisí na 
transparentnosti a odpovědnosti při 
vypracovávání právních předpisů, ale také 
na účasti občanské společnosti tam, kde je 
to vhodné; připomíná, že účinnost právních 
aktů EU (která závisí i na jejich správnosti 
a včasném provedení) tvoří klíčový prvek 
právní jistoty a lepšího uplatňování;

3. vyzývá ke zdokonalení 
legislativního procesu EU, který závisí na 
transparentnosti a odpovědnosti při 
vypracovávání právních předpisů; 
připomíná, že účinnost právních aktů EU 
(která závisí i na jejich správnosti a 
včasném provedení) tvoří klíčový prvek 
právní jistoty a lepšího uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Rainer Wieland, László Trócsányi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad 
nejednotností při uplatňování a výkladu 
právních předpisů EU, kterou lze přičítat 
nesprávným překladům právních textů; 
vyzývá proto Evropskou komisi, aby 
zvýšila úsilí o zajištění správného 
překladu přijatých právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že řádné uplatňování a 
provádění právních předpisů EU v souladu 
s článkem 197 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) má zásadní 

4. zdůrazňuje, že řádné uplatňování a 
provádění právních předpisů Evropské 
unie v souladu s článkem 197 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) má 
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význam; vyzývá k vypracovávání 
vhodných hodnocení dopadů právních 
předpisů EU ex post, a to včetně hodnocení 
dopadů na udržitelnost;

zásadní význam; vyzývá k vypracovávání 
vhodných hodnocení dopadů právních 
předpisů EU ex post, a to včetně hodnocení 
dopadů na udržitelnost, a k tomu, aby byla 
v průběhu legislativních postupů 
prováděna řádná předběžná posouzení v 
souladu se závazkem Evropského 
parlamentu a Rady provádět posouzení 
dopadů v souvislosti s jejich podstatnými 
změnami návrhu Komise, pokud to 
považují za vhodné a nezbytné pro 
legislativní proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že řádné uplatňování a 
provádění právních předpisů EU v souladu 
s článkem 197 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) má zásadní 
význam; vyzývá k vypracovávání 
vhodných hodnocení dopadů právních 
předpisů EU ex post, a to včetně hodnocení 
dopadů na udržitelnost;

4. zdůrazňuje, že řádné uplatňování a 
provádění právních předpisů EU v souladu 
s článkem 197 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) má zásadní 
význam; vyzývá k vypracovávání 
vhodných hodnocení dopadů právních 
předpisů EU ex post, a to včetně hodnocení 
dopadů na udržitelnost a rovnost žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá skutečnost, že nová 
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interinstitucionální dohoda o 
zdokonalování tvorby právních předpisů 
obsahuje ustanovení, která mají za cíl 
zlepšit provádění a uplatňování právních 
předpisů Unie, mimo jiné lepším 
vymezením vnitrostátních opatření, která 
striktně nesouvisejí s právními předpisy 
Unie (tzv. gold-plating), a očekává, že 
členské státy taková opatření jasně stanoví 
a zdokumentují; zdůrazňuje, že členské 
státy by se při uplatňování právních 
předpisů EU měly vyvarovat praktik gold-
platingu, při němž jsou do právních 
předpisů EU přidávány nadbytečné 
požadavky, což vede k vytváření mylných 
představ o legislativní činnosti EU a 
k neopodstatněné skepsi občanů ve vztahu 
k EU; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby 
poskytovala pravidelné informace o 
dokumentování opatření v oblasti gold-
platingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sophia in 't Veld, Sandro Gozi

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje zejména na 
nedostatečné provádění ve vnitrostátních 
právních předpisech, uplatňování a 
monitorování práva EU v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva, ačkoli Komise a 
Rada během legislativního postupu EU 
legislativní návrhy v této oblasti často 
prosazují s velkou naléhavostí; 
zdůrazňuje, že decentralizovaný systém 
dohledu se v mnoha oblastech ukazuje 
jako nedostatečný, například pokud jde o 
ochranu údajů a boj proti praní peněz; 
vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby 
uplatňování práva EU v této oblasti 
aktivně a komplexně monitorovaly a 
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prosazovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
László Trócsányi, Rainer Wieland

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává, že pro řádné fungování 
vnitřního trhu musí být občané a 
podnikatelé informováni o otázkách 
vyplývajících z každodenního uplatňování 
práva EU, a vyzývá k posílení spolupráce 
prostřednictvím sítě SOLVIT a dalších 
nezbytných prostředků v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje důležitou úlohu, již při 
monitorování a prosazování účinných 
nápravných opatření na základě práva EU 
hrají také sociální partneři a organizace 
občanské společnosti; vybízí Komisi, aby 
posilovala povědomí o právech občanů a 
podniků vyplývajících z práva EU a dále 
podporovala stěžovatele tím, že bude 
zlepšovat jejich porozumění postupu před 
zahájením soudního řízení;

5. zdůrazňuje důležitou úlohu, již při 
monitorování a prosazování účinných 
nápravných opatření na základě práva EU 
hrají také sociální partneři, subjekty pro 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
organizace občanské společnosti; vybízí 
Komisi, aby posilovala povědomí o 
právech občanů a podniků vyplývajících z 
práva EU a dále podporovala stěžovatele 
tím, že bude zlepšovat jejich porozumění 
postupu před zahájením soudního řízení; 
zdůrazňuje důležitou úlohu 
whistleblowerů při monitorování řádného 
uplatňování práva Unie; naléhavě vyzývá 
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členské státy, aby uplatňovaly evropská 
pravidla minimální ochrany, která byla 
dohodnuta v březnu 2019 a formálně 
přijata v říjnu 2019 se značným 
předstihem před uplynutím lhůty o dva 
roky později; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby využily prostor, který směrnice 
ponechává, pro co nejširší oblast 
působnosti a pro finanční odškodnění 
osob, které utrpěly újmu v důsledku 
oznámení porušení práva Unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje důležitou úlohu, již při 
monitorování a prosazování účinných 
nápravných opatření na základě práva EU 
hrají také sociální partneři a organizace 
občanské společnosti; vybízí Komisi, aby 
posilovala povědomí o právech občanů a 
podniků vyplývajících z práva EU a dále 
podporovala stěžovatele tím, že bude 
zlepšovat jejich porozumění postupu před 
zahájením soudního řízení;

5. zdůrazňuje důležitou úlohu, již při 
monitorování a prosazování účinných 
nápravných opatření na základě práva EU 
hrají také sociální partneři a organizace 
občanské společnosti; vybízí Komisi, aby 
posilovala povědomí o právech občanů a 
podniků vyplývajících z práva EU a dále 
podporovala stěžovatele tím, že bude 
zlepšovat jejich porozumění postupu před 
zahájením soudního řízení; naléhavě proto 
vyzývá Komisi jakožto strážkyni Smluv, 
aby častěji zahajovala vyšetřování v 
případech, kdy existuje podezření na 
porušení práva EU, a poskytla občanům 
záruky, že jejich hlas orgány EU vyslyší;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise má pro zajišťování řádného 
uplatňování a provádění práva EU k 
dispozici pouze řízení o nesplnění 
povinnosti; se znepokojením konstatuje, 
že řízení o nesplnění povinnosti mají 
protichůdný účinek, neboť kladou 
konečnou zátěž vyplývající z toho, že 
členské státy řádně neuplatňují právní 
předpisy EU, na občany; vítá skutečnost, 
že mechanismus EU Pilot již není 
systematicky využíván, neboť bylo 
uznáno, že do celého procesu přidává 
další byrokratickou vrstvu, aniž by 
vytvářel skutečnou přidanou hodnotu; 
domnívá se, že konference o budoucnosti 
Evropy by byla příležitostí k diskusi o 
nových postupech pro zajištění 
účinnějšího uplatňování a provádění 
právních předpisů EU, které nakonec 
povedou ke změnám Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. naléhavě vybízí Komisi, aby 
posílila veřejnou debatu o své výroční 
zprávě o kontrole uplatňování práva Unie a 
dále podporovala členské státy při 
provádění a uplatňování právních předpisů 
EU prostřednictvím iniciativ na budování 
institucionálních a správních kapacit;

6. naléhavě vybízí Komisi, aby 
posílila veřejnou debatu o své výroční 
zprávě o kontrole uplatňování práva Unie a 
dále podporovala členské státy při 
provádění a uplatňování právních předpisů 
EU prostřednictvím iniciativ na budování 
institucionálních a správních kapacit; 
zdůrazňuje, že je třeba zahájit tuto 
veřejnou diskusi s co nejširším zapojením 
veřejnosti, s cílem nalézt nový 
mechanismus pro lepší provádění 
právních předpisů EU, což lze rovněž 
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učinit ve spolupráci s občanskou 
společností v rámci konference o 
budoucnosti Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. naléhavě vybízí Komisi, aby 
posílila veřejnou debatu o své výroční 
zprávě o kontrole uplatňování práva Unie a 
dále podporovala členské státy při 
provádění a uplatňování právních předpisů 
EU prostřednictvím iniciativ na budování 
institucionálních a správních kapacit;

6. naléhavě vybízí Komisi, aby 
posílila veřejnou debatu o své výroční 
zprávě o kontrole uplatňování práva Unie a 
dále podporovala členské státy při 
provádění a uplatňování právních předpisů 
EU prostřednictvím iniciativ na budování 
institucionálních a správních kapacit; 
navrhuje zvážit úlohu právně 
nezávazných pokynů na podporu 
členských států v procesu provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad 
soustavným snižováním počtu řízení o 
nesplnění povinnosti ze strany Komise, a 
to navzdory rostoucím nedostatkům v 
řádném provádění práva Unie, mimo jiné 
v oblasti nezávislosti soudů, nezávislosti 
Evropské centrální banky, boje proti praní 
peněz či občanství na prodej; vyzývá 



AM\1215500CS.docx 21/25 PE658.930v01-00

CS

Komisi, aby považovala svou úlohu 
strážkyně Smluv za ústřední a aby 
reagovala prostřednictvím řízení o 
nesplnění povinnosti, kdykoli je to nutné 
pro zajištění řádného uplatňování práva 
Unie, s cílem zaručit občanům a 
podnikům EU právní jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že od 
prosince 2017 byl zaznamenán 20% 
nárůst počtu řízení o nesplnění povinnosti 
týkajících se právních předpisů EU v 
oblasti jednotného trhu (a 15,6% nárůst 
od roku 2018), a vyzývá členské státy, aby 
prováděly právní předpisy EU ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
rychleji a pečlivěji;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pedro Silva Pereira

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vedly a zintenzívnily dialog a výměnu 
osvědčených postupů s cílem řešit 
nedostatečnou jednoznačnost a 
transparentnost při tvorbě pravidel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Pedro Silva Pereira

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že uplatňování práva 
EU zahrnuje plné dodržování společných 
hodnot, včetně základních práv, 
demokracie a právního státu, jak je 
stanoví článek 2 SEU; v této souvislosti 
vyjadřuje znepokojení nad zhoršující se 
situací v některých členských státech, jak 
je uvedeno ve „Zprávě o právním státu 
2020 – Stav právního státu v Evropské 
unii“;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. se znepokojením konstatuje, že 
mezi lety 2018 a 2019 se o tři měsíce 
prodloužil průměrný čas potřebný k 
provedení směrnic ve vnitrostátním právu 
členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. poukazuje na důležitost zásady 
zakotvené v bodě 43 interinstitucionální 
dohody o zdokonalení tvorby právních 
předpisů, která stanoví, že pokud se 
členské státy při provádění směrnic ve 
vnitrostátním právu rozhodnou přidat 
další prvky, které s těmito právními 
předpisy Unie nijak nesouvisejí („gold-
plating“), mělo by být možné je rozpoznat 
buď prostřednictvím prováděcího aktu 
nebo aktů, nebo prostřednictvím 
souvisejících dokumentů; konstatuje, že 
tyto informace dosud často chybí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby společně a 
důsledně řešily nedostatečnou 
transparentnost a další problémy spojené 
s praxí gold-platingu, která může 
představovat zbytečnou zátěž pro občany, 
podniky a správní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. znovu opakuje, že výlučnou 
pravomoc vykládat právo EU má Soudní 
dvůr Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná, že je třeba v plném 
rozsahu zachovat úlohu Soudního dvora 
Evropské unie s cílem zajistit jednotný 
výklad a uplatňování právních předpisů EU 
v souvislosti s brexitem a budoucími 
vztahy se Spojeným královstvím.

7. připomíná, že je třeba v plném 
rozsahu zachovat úlohu Soudního dvora 
Evropské unie s cílem zajistit jednotný 
výklad a uplatňování právních předpisů 
EU, aby jeho rozsudky měly přednost před 
judikaturou vnitrostátních soudů, včetně 
ústavních; proto zdůrazňuje, že totéž je 
nutné zajistit v souvislosti s brexitem a v 
rámci budoucích vztahů se Spojeným 
královstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
László Trócsányi, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Loránt Vincze, Paulo Rangel, Rainer 
Wieland

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná, že je třeba v plném 
rozsahu zachovat úlohu Soudního dvora 
Evropské unie s cílem zajistit jednotný 
výklad a uplatňování právních předpisů EU 
v souvislosti s brexitem a budoucími 
vztahy se Spojeným královstvím.

7. připomíná, že je třeba v plném 
rozsahu zachovat úlohu Soudního dvora 
Evropské unie s cílem zajistit jednotný 
výklad a uplatňování právních předpisů EU 
při provádění dohody o vystoupení a v 
rámci budoucích vztahů se Spojeným 
královstvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Pedro Silva Pereira

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. uznává a připomíná úlohu 
Evropského soudního dvora jako jediného 
orgánu, který rozhoduje o platnosti aktů 
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orgánů EU, a zajišťuje tak správný výklad 
a uplatňování práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sandro Gozi, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zahájila řízení o nesplnění povinnosti, 
pokud některý členský stát neuplatňuje 
nebo nerespektuje základní hodnoty 
uvedené v článku 2 SEU, včetně zásad 
právního státu;

Or. en


