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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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;

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

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;

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;

aby do přílohy ke svému návrhu usnesení začlenil následující doporučení:


