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Pozměňovací návrh 1
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Právní východisko -1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 2 a 7 Smlouvy o 
Evropské unii (SEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
10. června 2021 o stavu právního státu 
v Evropské unii a uplatňování nařízení 
(EU, Euratom) 2020/2092 
o podmíněnosti1a

_________________
1a Přijaté texty, P9_TA(2021)0287.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– s ohledem na své usnesení ze dne 
10. června 2021 o stavu právního státu 
v Evropské unii a uplatňování nařízení 
(EU, Euratom) 2020/2092 
o podmíněnosti1a

_________________
1a Přijaté texty, P9_TA(2021)0287.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
10. června 2021 o stavu právního státu 
v Evropské unii a uplatňování nařízení 
(EU, Euratom) 2020/2092 
o podmíněnosti1a,
_________________
1a Přijaté texty, P9_TA(2021)0287.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 30. září 2020 o právním státu 2020 – 
stav právního státu v Evropské unii 
(COM(2020)0580),

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Právní východisko 3 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na odůvodněný návrh 
Komise na rozhodnutí Rady ze dne 20. 
prosince 2017 o zjištění zřejmého 
nebezpečí závažného porušení zásady 
právního státu ze strany Polské republiky, 
vydaný v souladu s čl. 7 odst. 1 Smlouvy o 
Evropské unii (COM(2017)0835),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že mechanismus 
podmíněnosti stanovený v nařízení byl 
součástí celkové politické dohody o 
víceletém finančním rámci (VFR) na 
období 2021-2027, plánu na podporu 
oživení Next Generation EU (NGEU) a 
rozhodnutí o vlastních zdrojích a jeho 
uplatňování by se nemělo zdržovat, 
zejména pokud jde o uplatňování výše 
uvedených nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
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Valérie Hayer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že objem VFR 
na období 2021–2027 a NGEU 
představuje pro EU historicky 
bezprecedentní rozpočet, jehož cílem je 
podpořit hospodářské a sociální oživení 
EU v návaznosti na důsledky pandemie 
COVID-19, a proto vyžaduje více než kdy 
jindy včasné a řádné uplatňování zásad 
řádného finančního řízení a ochranu 
finančních zájmů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Ab. vzhledem k tomu, že podle nařízení 
je dodržování zásad právního státu 
nezbytnou podmínkou pro dodržování 
zásad řádného finančního řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A



AM\1234375CS.docx 7/59 PE693.915v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nařízení 
vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2021 a je 
od té doby závazné v celém rozsahu a 
přímo použitelné ve všech členských 
státech;

A. vzhledem k tomu, že nařízení 
vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2021 a je 
od té doby závazné v celém rozsahu a 
přímo použitelné ve všech členských 
státech, a to na veškeré platby 
uskutečněné od vstupu nařízení v 
platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Komise 
prohlásila, že pro uplatňování tohoto 
nařízení vypracuje pokyny;

B. vzhledem k tomu, že se Komise 
rozhodla řídit nezávaznými závěry 
Evropské rady z prosince 2020 a 
prohlásila, že pro uplatňování tohoto 
nařízení vypracuje pokyny;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Komise 
prohlásila, že pro uplatňování tohoto 
nařízení vypracuje pokyny;

B. vzhledem k tomu, že Komise po 
nepatřičném tlaku ze strany Evropské 
rady prohlásila, že pro uplatňování tohoto 
nařízení vypracuje pokyny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že ve svém 
usnesení ze dne 25. března 2021 o 
uplatňování nařízení (EU, Euratom) 
2020/2092: mechanismus podmíněnosti 
dodržováním zásad právního státu 
Parlament požádal Komisi, aby tyto 
pokyny přijala nejpozději do 1. června 
2021 a po konzultaci s Parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že právní stát je 
historicky koncepcí, kterou již tři roky 
používají evropské orgány s tím, že chtějí 
potrestat Maďarsko a Polsko za to, že po 
krizi v roce 2015 nepřijaly přerozdělování 
migrantů;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
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Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí záměr Komise 
vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno;

1. bere na vědomí záměr Komise 
vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno; dále zdůrazňuje, že 
normotvůrci nesvěřují Komisi prováděcí 
nebo výkonné pravomoci k upřesnění 
uplatňování nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí záměr Komise 
vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno;

1. vyjadřuje politování nad záměrem 
Komise vypracovat pokyny pro 
uplatňování nařízení; připomíná, že 
Parlament tyto pokyny označil za 
nadbytečné; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Bogdan Rzońca, Jörg 
Meuthen, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí záměr Komise 1. bere na vědomí záměr Komise 
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vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno;

vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí záměr Komise 
vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno;

1. bere na vědomí záměr Komise 
vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno; uznává, že metodické normy 
by měly být včas vyjasněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí záměr Komise 
vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno;

1. bere na vědomí záměr Komise 
vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení nemůže podléhat přijetí 
pokynů a že nevyžaduje žádný dodatečný 
výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Alin 
Mituța

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí záměr Komise 
vypracovat pokyny pro uplatňování 
nařízení; znovu opakuje svůj názor, že 
znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný 
dodatečný výklad k tomu, aby mohlo být 
uplatňováno;

1. vyjadřuje politování nad záměrem 
Komise vypracovat pokyny pro 
uplatňování nařízení; znovu opakuje svůj 
názor, že znění nařízení je jasné a 
nevyžaduje žádný dodatečný výklad k 
tomu, aby mohlo být uplatňováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je pevně přesvědčen, že nařízení je 
klíčovým nástrojem s ohledem na 
rozšíření rozpočtových nástrojů EU v 
návaznosti na kovidovou krizi a s ohledem 
na naléhavé nedostatky v oblasti právního 
státu v některých členských státech; trvá 
na tom, že jakékoli pokyny nebo žaloby na 
neplatnost podané jednotlivými členskými 
státy by v žádném případě neměly zdržovat 
uplatňování nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že Komise nedodržela lhůtu pro 
splnění svých povinností podle nařízení do 
1. června 2021, která byla jasně stanovena 
v usnesení Parlamentu ze dne 25. března 
2021 o této záležitosti; zdůrazňuje, že 
Parlament jasně zopakoval, že předně 
nevidí potřebu vydávat pokyny a že je 
politováníhodné, když Komise přijímá 
jednostranné instrukce Rady ohledně 
vydání pokynů, ale nechá vypršet lhůtu, 
kterou stanovil Parlament, a to zejména s 
ohledem na skutečnost, že příprava 
pokynů zpožďuje uplatňování nařízení; 
vítá proto skutečnost, že Parlament dne 
10. června vyjádřil naprostou podporu 
zahájení řízení proti Komisi o žalobě pro 
nečinnost podle článku 265 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou 
právně závazné; konstatuje, že Komise se 
odchyluje od své obvyklé praxe, podle níž 
vypracovává pokyny pro uplatňování 
právního aktu pouze v případech, kdy 
skutečné provádění daného aktu po určitou 
dobu ukazuje na potřebnost pokynů;

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou 
právně závazné; konstatuje, že Komise se 
odchyluje od své obvyklé praxe, podle níž 
vypracovává pokyny pro uplatňování 
právního aktu pouze v případech, kdy 
skutečné provádění daného aktu po určitou 
dobu ukazuje na potřebnost pokynů; je 
znepokojen tím, že porušování předpisů v 
některých členských státech již plně 
pokročilo, a proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby se bez zbytečného odkladu 
urychleně chopila veškerých nezbytných 
příprav a opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou 
právně závazné; konstatuje, že Komise se 
odchyluje od své obvyklé praxe, podle níž 
vypracovává pokyny pro uplatňování 
právního aktu pouze v případech, kdy 
skutečné provádění daného aktu po určitou 
dobu ukazuje na potřebnost pokynů;

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou 
právně závazné a v žádném případě by 
nemohly zpozdit uplatňování již platného 
nařízení; konstatuje, že Komise se 
odchyluje od své obvyklé praxe, podle níž 
vypracovává pokyny pro uplatňování 
právního aktu pouze v případech, kdy 
skutečné provádění daného aktu po určitou 
dobu ukazuje na potřebnost pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou 
právně závazné; konstatuje, že Komise se 
odchyluje od své obvyklé praxe, podle níž 
vypracovává pokyny pro uplatňování 
právního aktu pouze v případech, kdy 
skutečné provádění daného aktu po určitou 
dobu ukazuje na potřebnost pokynů;

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou 
právně závazné; konstatuje se zklamáním, 
že Komise se odchyluje od své obvyklé 
praxe, podle níž vypracovává pokyny pro 
uplatňování právního aktu pouze v 
případech, kdy skutečné provádění daného 
aktu po určitou dobu ukazuje na potřebnost 
pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Vlad 
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Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou 
právně závazné; konstatuje, že Komise se 
odchyluje od své obvyklé praxe, podle níž 
vypracovává pokyny pro uplatňování 
právního aktu pouze v případech, kdy 
skutečné provádění daného aktu po určitou 
dobu ukazuje na potřebnost pokynů;

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou 
právně závazné; s politováním konstatuje, 
že Komise se odchyluje od své obvyklé 
praxe, podle níž vypracovává pokyny pro 
uplatňování právního aktu pouze v 
případech, kdy skutečné provádění daného 
aktu po určitou dobu ukazuje na potřebnost 
pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že evropské orgány 
vykonávají své pravomoci v souladu se 
Smlouvami a že Komise by měla 
vystupovat jako „strážkyně Smluv“; 
domnívá se, že Komise tuto svou úlohu 
strážkyně Smluv překročila, protože se 
stala politickým aktérem a přesáhla meze 
stanovené Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. připomíná, že pokyny nemohou 
měnit, rozšiřovat ani zúžit znění nařízení; 
zdůrazňuje, že má-li být dosažena jakákoli 
jejich přidaná hodnota, musí být v 
pokynech objasněno, jak budou 
legislativní ustanovení nařízení 
uplatňována v praxi, a proto v nich musí 
být nastíněn postup, definice a metodika, 
které bude Komise používat;

3. připomíná, že pokyny nemohou 
měnit, rozšiřovat ani zúžit znění nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že Komise nereagovala na žádost 
Parlamentu a nepřijala své pokyny do 1. 
června 2021; znovu vyzývá Komisi, aby 
pokyny co nejdříve vypracovala v úzké 
spolupráci s Parlamentem; připomíná 
Komisi, že Parlament již zahájil nezbytné 
přípravy na případné soudní řízení proti 
Komisi podle článku 265 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že dne 10. června 2021 
Parlament pověřil svého předsedu, aby 
vyzval Komisi, aby na základě článku 265 
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SFEU do dvou týdnů splnila své 
povinnosti podle uvedeného nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že pokyny by měly 
sloužit pouze vnitřnímu procesu Komise 
před spuštěním mechanismu tím, že zajistí 
předvídatelné řešení případů předložených 
Radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Bogdan Rzońca, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při 
uplatňování nařízení a aby urychleně a 
důkladně prošetřila veškerá možná 
porušení zásad právního státu v členských 
státech, která dostatečně přímo ovlivňují 
nebo vážně ohrožují řádné finanční řízení 
rozpočtu EU nebo ochranu finančních 
zájmů EU; opakuje, že situace v některých 
členských státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při uplatňování 
nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 
státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

4. zdůrazňuje, že opatření podle 
tohoto nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené 
v právních předpisech Unie 
neumožňovaly účinnější ochranu 
rozpočtu Unie; naléhavě proto vyzývá 
Komisi, aby se vyvarovala dalších prodlev 
při uplatňování nařízení a aby urychleně a 
důkladně prošetřila veškerá možná 
porušení zásad právního státu v členských 
státech, která dostatečně přímo ovlivňují 
nebo vážně ohrožují řádné finanční řízení 
rozpočtu EU nebo ochranu finančních 
zájmů EU; opakuje, že situace v některých 
členských státech již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení, zejména v 
členských státech, na něž se již vztahuje 
postup podle článku 7 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při uplatňování 
nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při uplatňování 
nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 
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státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

státech již vyžaduje okamžité kroky podle 
nařízení, a to zasláním písemného 
oznámení a informováním Parlamentu, 
jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1 nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při 
uplatňování nařízení a aby urychleně a 
důkladně prošetřila veškerá možná 
porušení zásad právního státu v členských 
státech, která dostatečně přímo ovlivňují 
nebo vážně ohrožují řádné finanční řízení 
rozpočtu EU nebo ochranu finančních 
zájmů EU; opakuje, že situace v některých 
členských státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

4. lituje času, který Komise 
promarnila od vstupu tohoto nařízení v 
platnost; naléhavě vyzývá Komisi, aby při 
uplatňování nařízení jednala bez dalších 
prodlev a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 
státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při uplatňování 

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při uplatňování 
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nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 
státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 
státech již vyžaduje okamžité vyšetřování 
podle nařízení, a zdůrazňuje preventivní 
aspekt mechanismu podmíněnosti a 
skutečnost, že může sloužit jako nástroj ex 
ante;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při uplatňování 
nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 
státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala prodlev při uplatňování 
nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 
státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při uplatňování 
nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že situace v některých členských 
státech si již vyžaduje okamžité 
vyšetřování podle nařízení;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
vyvarovala dalších prodlev při uplatňování 
nařízení a aby urychleně a důkladně 
prošetřila veškerá možná porušení zásad 
právního státu v členských státech, která 
dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně 
ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU 
nebo ochranu finančních zájmů EU; 
opakuje, že Komise nemůže vydírat 
členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že politické směry pro 
Evropskou komisi na období 2019-2024 
uváděly, že „pokud jde o ochranu našich 
základních hodnot, nelze činit 
kompromisy“ a že bude zajištěno, aby byl 
na evropské úrovni využit celý soubor 
nástrojů Unie; připomíná, že Komise 
„vykonává své funkce zcela nezávisle“ a 
její členové „nevyžadují ani nepřijímají 
pokyny od žádné vlády“ v souladu s čl. 17 
odst. 3 SEU a článkem 245 SFEU; 
připomíná, že podle čl. 17 odst. 8 SEU je 
Komise „odpovědná Evropskému 
parlamentu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby Parlamentu 
jednou za čtvrt nebo půl roku podávala 
zprávy o nových a probíhajících případech, 
které jsou předmětem vyšetřování, a začala 
co nejdříve s prvními případy;

5. žádá Komisi, aby Parlamentu 
jednou za čtvrt nebo půl roku podávala 
zprávy o nových a probíhajících případech, 
které jsou předmětem vyšetřování, a začala 
co nejdříve s prvními případy; vyzývá 
Komisi, aby zahájila podávání zpráv 
Parlamentu o prvních prošetřovaných 
případech nejpozději do října 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby Parlamentu 
jednou za čtvrt nebo půl roku podávala 
zprávy o nových a probíhajících případech, 
které jsou předmětem vyšetřování, a začala 
co nejdříve s prvními případy;

5. požaduje, aby Komise Parlamentu 
jednou za čtvrt nebo půl roku podávala 
zprávy o nových a probíhajících případech, 
které jsou předmětem vyšetřování, a začala 
co nejdříve s prvními případy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby Parlamentu 
jednou za čtvrt nebo půl roku podávala 
zprávy o nových a probíhajících případech, 
které jsou předmětem vyšetřování, a začala 
co nejdříve s prvními případy;

5. žádá Komisi, aby Parlamentu 
soustavně a proaktivně podávala zprávy o 
nových a probíhajících případech, které 
jsou předmětem vyšetřování, a začala co 
nejdříve s prvními případy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
Petri Sarvamaa, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zavazuje se k důkladné kontrole 
provádění nařízení, kdykoli vyvstanou 
obavy týkající se možného porušení zásad 
právního státu v členských státech, které 
spadají do jeho oblasti působnosti; usiluje 
o pořádání pravidelných zasedání v 
hlavních výborech za účelem sledování 
provádění nařízení, a to pod vedením 
zpravodajů; vyzývá Komisi, aby včas 
reagovala na kontrolu ze strany hlavních 
výborů tím, že poskytne důkladné 
informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že jakékoli porušení 
zásady právního státu musí být 
považováno za pokus o ohrožení dopadu 
finančních prostředků Unie na život 
našich občanů; proto nemůže dojít k 
porušení zásady právního státu bez přímé 
souvislosti s kvalitativním nebo 
kvantitativním porušením finančních 
zájmů Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. upozorňuje na doložku o 
zachování úrovně právní ochrany týkající 
se dodržování zásad právního státu, 
kterou nedávno zavedl Evropský soudní 
dvůr: vyzývá proto Komisi, aby 
vyhodnotila vnitrostátní pravidla, která 
úroveň právní ochrany snižují a mohou 
ohrozit řádné finanční řízení a finanční 
zájmy Unie;
Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. 
dubna 2021, Repubblika v. Il-Prim 
Ministru, C-896/19, EU:C:2021:311.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby v pokynech 
objasnila, že porušení zásad právního 
státu v členském státě, která vyplynula z 
rozhodnutí nebo událostí, k nimž došlo 
před 1. lednem 2021, stále spadají do 
oblasti působnosti nařízení, dokud jejich 
účinek stále trvá;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
urychleně reagovala na pokračující 
závažné porušování zásad právního státu 
v některých členských státech, které 
představuje vážné nebezpečí pro 
spravedlivé, legální a nestranné 
rozdělování finančních prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. naléhavě žádá, aby jakékoli 
výslovné zamítnutí nebo odmítnutí výkonu 
rozhodnutí Evropského soudního dvora ze 
strany vnitrostátního orgánu bylo 
automaticky důvodem pro spuštění 
mechanismu podmíněnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že orientační seznam 
porušení zásad právního státu je 
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proměnlivý a podléhá svévoli a emocím;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje zejména na orientační 
seznam porušení zásad právního státu 
uvedený v článku 3 nařízení; vyzývá 
Komisi, aby prošetřila možné případy 
porušení v členských státech uvedené na 
tomto seznamu, a přitom poukazuje na to, 
že i jiné praktiky nebo opomenutí ze strany 
veřejných orgánů mohou být relevantní;

7. upozorňuje zejména na orientační 
seznam porušení zásad právního státu 
uvedený v článku 3 nařízení; vyzývá 
Komisi, aby prošetřila možné případy 
porušení v členských státech uvedené na 
tomto seznamu, a přitom poukazuje na to, 
že i jiné praktiky nebo opomenutí ze strany 
veřejných orgánů mohou být relevantní; 
konstatuje, že výroční zpráva Komise o 
stavu právního státu za rok 2020 již 
obsahuje náznaky porušení v několika 
členských státech, které mohou být 
relevantní pro aktivaci nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje zejména na orientační 
seznam porušení zásad právního státu 
uvedený v článku 3 nařízení; vyzývá 
Komisi, aby prošetřila možné případy 
porušení v členských státech uvedené na 
tomto seznamu, a přitom poukazuje na to, 
že i jiné praktiky nebo opomenutí ze strany 

7. upozorňuje zejména na orientační 
seznam porušení zásad právního státu 
uvedený v článku 3 nařízení; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby prošetřila možné 
případy porušení v členských státech 
uvedené na tomto seznamu, a přitom 
poukazuje na to, že i jiné praktiky nebo 
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veřejných orgánů mohou být relevantní; opomenutí ze strany veřejných orgánů 
mohou být relevantní;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Petri Sarvamaa, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že seznam konání 
subjektů členských států, která mají 
význam pro uplatnění režimu 
podmíněnosti stanoveného v článku 4 
nařízení, nevylučuje potenciální význam 
jiných situací nebo konání orgánů, které 
jsou relevantní pro řádné finanční řízení 
rozpočtu Unie nebo ochranu finančních 
zájmů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že neúčelná a časově 
nevhodná spolupráce s Úřadem 
evropského veřejného žalobce a úřadem 
OLAF představuje legitimní a právní 
základ pro aktivaci nařízení o 
podmíněnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
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Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. připomíná důležitost spolupráce 
mezi orgány EU, členskými státy, 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a Úřadem evropského 
veřejného žalobce (EPPO); vítá 
skutečnost, že Úřad evropského veřejného 
žalobce zahájil svou činnost dne 1. června 
2021, a zdůrazňuje jeho klíčovou úlohu 
při zajišťování účinného fungování 
systémů řízení a kontroly finančních 
prostředků EU v zúčastněných členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že neúčinná nebo 
nevčasná spolupráce s Úřadem 
evropského veřejného žalobce a úřadem 
OLAF je důvodem pro přijetí opatření 
podle tohoto nařízení; zdůrazňuje, že v 
případě Úřadu evropského veřejného 
žalobce zahrnuje účinná a včasná 
spolupráce nejen povinnost vnitrostátních 
orgánů aktivně napomáhat vyšetřování a 
stíhání trestných činů Úřadem evropského 
veřejného žalobce a podporovat je, ale 
také povinnost vlády členského státu 
zajistit, aby byli jeho evropští a pověření 
žalobci jmenováni včas a nestranně; je 
rovněž toho názoru, že systematické 
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nedodržování doporučení úřadu OLAF je 
opomenutím ve smyslu nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam podpory a 
posílení spolupráce mezi orgány EU, 
členskými státy, Evropským úřadem pro 
boj proti podvodům (OLAF) a Úřadem 
evropského veřejného žalobce (EPPO);

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. připomíná, že pro občany těchto 
členských států, které se nezapojily do 
Úřadu evropského veřejného žalobce, 
zůstává úřad OLAF jediným příslušným 
orgánem pro vyšetřování údajných 
podvodů, korupce nebo jakékoli jiné 
nezákonné činnosti poškozující finanční 
zájmy Unie; naléhavě proto vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda členské státy 
dodržují nařízení o úřadu OLAF;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
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Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. připomíná, že mají-li být finanční 
zájmy EU účinně chráněny, měly by 
všechny členské státy co nejrychleji 
dokončit posílenou spolupráci týkající se 
úřadu EPPO a být její součástí;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 7 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7d. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
posoudila, zda členský stát dodržuje 
nařízení o Úřadu evropského veřejného 
žalobce; poukazuje na to, že jakékoli 
politické zdržování výběrového řízení 
evropských pověřených žalobců ze strany 
členských států by mělo být vnímáno jako 
pokus o ohrožení činnosti Úřadu 
evropského veřejného žalobce v dané zemi 
a potenciální riziko zneužití veřejných 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zjišťování případů 
porušení zásad právního státu vyžaduje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
důkladné kvalitativní posouzení ze strany 
Komise, které zohlední příslušné informace 
z dostupných zdrojů a od uznávaných 
institucí;

8. připomíná, že zjišťování případů 
porušení zásad právního státu vyžaduje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
důkladné kvalitativní posouzení ze strany 
Komise, které zohlední příslušné informace 
z dostupných zdrojů a od uznávaných 
institucí; zdůrazňuje zejména potřebu 
zohlednit pravomocné rozsudky 
vnitrostátních, mezinárodních a 
evropských soudů, jako je Evropský soud 
pro lidská práva a Soudní dvůr; vyzývá 
Komisi, aby do své výroční zprávy o 
právním státu zahrnula zvláštní oddíl s 
analýzou případů, kdy by porušení zásad 
právního státu v jednom členském státě 
mohlo dostatečně přímo ovlivnit nebo 
vážně ohrozit řádné finanční řízení 
rozpočtu Unie, a aby stanovila systémovou 
vazbu mezi oběma těmito samostatnými 
nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zjišťování případů 
porušení zásad právního státu vyžaduje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
důkladné kvalitativní posouzení ze strany 
Komise, které zohlední příslušné informace 
z dostupných zdrojů a od uznávaných 
institucí;

8. připomíná, že zjišťování případů 
porušení zásad právního státu vyžaduje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
důkladné kvalitativní posouzení ze strany 
Komise, které zohlední příslušné informace 
z dostupných zdrojů a od uznávaných 
institucí; zejména vyzývá Komisi, aby 
přijímala materiály od orgánů EU, jako je 
Soudní dvůr Evropské unie, Účetní dvůr, 
výroční zpráva Komise o právním státu a 
srovnávací přehled EU o soudnictví, 
Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) a Úřad evropského veřejného 
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žalobce (EPPO), nebo od mezinárodních 
organizací, jako je Rada Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zjišťování případů 
porušení zásad právního státu vyžaduje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
důkladné kvalitativní posouzení ze strany 
Komise, které zohlední příslušné informace 
z dostupných zdrojů a od uznávaných 
institucí;

8. připomíná, že zjišťování případů 
porušení zásad právního státu vyžaduje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
důkladné kvalitativní posouzení ze strany 
Komise, které zohlední příslušné informace 
z dostupných zdrojů a od uznávaných 
institucí, a to konkrétně i od Parlamentu; 
vyzývá Komisi, aby poskytla informace o 
tom, jak bude tyto informace 
shromažďovat, analyzovat a 
vyhodnocovat při přípravě případů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zjišťování případů 
porušení zásad právního státu vyžaduje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
důkladné kvalitativní posouzení ze strany 
Komise, které zohlední příslušné informace 
z dostupných zdrojů a od uznávaných 
institucí;

8. připomíná, že zjišťování případů 
porušení zásad právního státu vyžaduje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
důkladné kvalitativní posouzení ze strany 
Komise, které zohlední příslušné informace 
z dostupných zdrojů a od uznávaných 
institucí, včetně veřejně dostupných 
informací a informací investigativní 
žurnalistiky založené na faktech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že výroční zpráva 
Komise o právním státě představuje 
objektivní, nestranné, spravedlivé a 
kvalitativní posouzení porušování zásad 
právního státu; domnívá se, že pokud 
závěry výročních zpráv poukazují na 
jednotlivá nebo systematická porušení 
právního státu, která mají dostatečně 
přímý dopad na řádné finanční řízení 
rozpočtu Unie nebo na ochranu 
finančních zájmů Unie, měla by být tato 
porušení přímo navázána na spuštění 
mechanismu podmíněnosti; vyzývá 
Komisi, aby v pokynech vyjasnila 
metodiku, která ve vhodných případech 
vytvoří jasnou a přímou vazbu mezi 
výročními zprávami a mechanismem 
podmíněnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby také při řešení 
otázky neustálého porušování demokracie 
a základních práv všude v Unii, mj. útoků 
na svobodu sdělovacích prostředků 
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a novináře, migranty, práva žen, práva 
osob LGBTIQ, svobodu sdružování 
a svobodu shromažďování, používala 
veškeré dostupné nástroje, včetně 
uvedeného nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind, Alexandra Geese

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby stanovila jasný, 
přesný a srozumitelný systém pro 
podávání stížností, včetně lhůt pro 
odpovědi Komise na stížnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že občanská 
společnost, včetně nezávislých nevládních 
organizací a občanů, je při zjišťování 
možných porušení zásad právního státu 
na místní a vnitrostátní úrovni v první 
linii, a měla by proto být zapojena do 
jejich oznamování; vyzývá Komisi, aby v 
pokynech vytvořila účinné, uživatelsky 
vstřícné a snadno dostupné on-line 
jednotné kontaktní místo pro občany a 
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občanskou společnost, které by jim 
umožňovalo oznámit případy podvodů a 
korupce související s fondy EU, jakož i 
jednotlivé nebo systematické porušování v 
jejich členském státě, přičemž zaručí 
anonymitu a zajistí, aby v případě, že to 
její útvary považují za relevantní, tato 
oznámení vedla k dalšímu vyšetřování 
prováděnému úřadem OLAF, Úřadem 
evropského veřejného žalobce nebo 
Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. připomíná, že podle nařízení musí 
Komise řádně informovat Parlament o 
každém písemném oznámení adresovaném 
kterémukoli členskému státu, v němž jsou 
uvedeny skutkové okolnosti a konkrétní 
důvody porušení zásad právního státu; 
vyjadřuje politování nad tím, že k 
dnešnímu dni nebylo zasláno žádné 
písemné oznámení, a to navzdory 
zhoršující se situaci v oblasti právního 
státu v Evropské unii a navzdory mnoha 
obavám ohledně porušování zásad 
právního státu, které Komise uvedla ve své 
zprávě o stavu právního státu za rok 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že opatření podle tohoto 
nařízení jsou přijímána v případech, kdy 
porušení zásad právního státu v členském 
státě dostatečně přímo ovlivňuje nebo 
vážně ohrožuje řádné finanční řízení 
rozpočtu EU nebo ochranu finančních 
zájmů Unie; zdůrazňuje, že to ze strany 
Komise vyžaduje komplexní a proaktivní 
přístup založený na posouzení rizik s cílem 
chránit výdaje Unie ještě před provedením 
skutečných plateb;

9. připomíná, že opatření by měla 
pouze dostatečně přímo poukazovat na  
ochranu finančních zájmů Unie; 
zdůrazňuje, že to ze strany Komise 
vyžaduje komplexní a proaktivní přístup 
založený na posouzení rizik s cílem chránit 
výdaje Unie ještě před provedením 
skutečných plateb, ale nečinit politické 
kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Petri Sarvamaa, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že oblast působnosti 
nařízení zahrnuje činnosti všech vládních 
subjektů, včetně organizací členských 
států zřízených jako veřejnoprávní subjekt 
nebo soukromoprávní subjekt pověřený 
výkonem veřejné služby, jak je stanoveno 
ve finančním nařízení; poukazuje na to, 
že jakékoli změny v typu správy subjektu 
pověřeného výkonem veřejné služby v 
členském státě nemohou tento subjekt 
osvobodit od povinnosti dodržovat 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje jasný vztah mezi 
dodržováním zásad právního státu 
a efektivním plněním rozpočtu Unie v 
souladu se zásadami řádného finančního 
řízení: hospodárností,  efektivností a 
účinností;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje jasný vztah mezi 
dodržováním zásad právního státu 
a efektivním plněním rozpočtu Unie v 
souladu se zásadami řádného finančního 
řízení: hospodárností,  efektivností a 
účinností;

10. připomíná zásady právního státu 
zakotvené v článku 2 SEU, jako je 
zákonnost, právní jistota, zákaz svévole 
výkonné moci, účinná soudní ochrana, 
dělba moci, nediskriminace a rovnost před 
zákonem; zdůrazňuje jasný vztah mezi 
dodržováním zásad právního státu 
a efektivním plněním rozpočtu Unie v 
souladu se zásadami řádného finančního 
řízení: hospodárností, efektivností a 
účinností;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind, Alexandra Geese

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje jasný vztah mezi 
dodržováním zásad právního státu 

10. zdůrazňuje jasný vztah mezi 
dodržováním zásad právního státu 
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a efektivním plněním rozpočtu Unie v 
souladu se zásadami řádného finančního 
řízení: hospodárností, efektivností a 
účinností;

a efektivním plněním rozpočtu Unie v 
souladu se zásadami řádného finančního 
řízení: hospodárností, efektivností a 
účinností; připomíná, že podle článku 5 
uvedeného nařízení „Komise ověří, zda 
byly dodrženy platné právní předpisy, a v 
případě potřeby přijme veškerá vhodná 
opatření na ochranu rozpočtu Unie“;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Nils Ušakovs

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje jasný vztah mezi 
dodržováním zásad právního státu 
a efektivním plněním rozpočtu Unie v 
souladu se zásadami řádného finančního 
řízení: hospodárností, efektivností a 
účinností;

10. zdůrazňuje jasný vztah mezi 
dodržováním zásad právního státu 
a efektivním plněním rozpočtu Unie v 
souladu se zásadami řádného finančního 
řízení: hospodárností, efektivností a 
účinností, jak je stanoveno v nařízení, 
kterým se stanoví finanční pravidla pro 
souhrnný rozpočet Unie1a;

_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012, Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1–
222.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
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Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že nařízení stanoví 
jasnou definici právního státu, která musí 
být chápána ve vztahu k ostatním 
hodnotám Unie, včetně základních práv a 
zákazu diskriminace; je toho názoru, že 
státem podporovaná diskriminace menšin 
má přímý dopad na projekty, na něž se 
členské státy rozhodnou vynakládat či 
nevynakládat finanční prostředky EU, a 
tudíž přímo ovlivňuje ochranu finančních 
zájmů Unie; vyzývá Komisi, aby to při 
přípravě pokynů zohlednila;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby řešila také 
neustálé porušování demokracie a 
základních práv všude v Unii, včetně 
útoků na svobodu sdělovacích prostředků 
a novinářů, vůči migrantům, na práva 
žen, práva LGBTIQ osob, svobodu 
sdružování a shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že opatření podle 
tohoto nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené 
v odvětvových nebo finančních právních 
předpisech neumožňovaly rozpočet Unie 
účinněji chránit; zdůrazňuje, že to 
neznamená, že je třeba nařízení považovat 
za „poslední možnost“, ale spíše to, že 
Komise může na ochranu finančních 
zájmů Unie použít širokou škálu postupů, 
které budou vybírány případ od případu v 
závislosti na jejich účinnosti a 
efektivnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že opatření podle tohoto 
nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené v 
odvětvových nebo finančních právních 
předpisech neumožňovaly rozpočet Unie 
účinněji chránit; zdůrazňuje, že to 
neznamená, že je třeba nařízení považovat 
za „poslední možnost“, ale spíše to, že 
Komise může na ochranu finančních zájmů 
Unie použít širokou škálu postupů, které 
budou vybírány případ od případu v 
závislosti na jejich účinnosti a efektivnosti;

11. připomíná, že většina finančních 
prostředků EU je vynakládána v rámci 
sdíleného řízení, přičemž hlavní 
odpovědnost za řádné finanční řízení, 
transparentnost a nediskriminaci nesou 
členské státy; v této souvislosti považuje 
za nezbytné dohlížet na řádné fungování 
systémů řízení a kontroly, pro něž je 
nařízení dlouho očekávaným a nezbytným 
nástrojem; připomíná, že opatření podle 
tohoto nařízení jsou nezbytná, i když ne 
výlučně, zejména v případech, kdy by jiné 
postupy stanovené v odvětvových nebo 
finančních právních předpisech 
neumožňovaly rozpočet Unie účinněji 
chránit; zdůrazňuje, že to znamená, že 
Komise může na ochranu finančních zájmů 
Unie použít širokou škálu postupů, včetně 
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uvedeného nařízení, které budou vybírány 
případ od případu v závislosti na jejich 
účinnosti a efektivnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že opatření podle tohoto 
nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené v 
odvětvových nebo finančních právních 
předpisech neumožňovaly rozpočet Unie 
účinněji chránit; zdůrazňuje, že to 
neznamená, že je třeba nařízení považovat 
za „poslední možnost“, ale spíše to, že 
Komise může na ochranu finančních zájmů 
Unie použít širokou škálu postupů, které 
budou vybírány případ od případu v 
závislosti na jejich účinnosti a efektivnosti;

11. připomíná, že opatření podle tohoto 
nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené v 
odvětvových nebo finančních právních 
předpisech neumožňovaly rozpočet Unie 
účinněji chránit; zdůrazňuje, že to 
neznamená, že je třeba nařízení považovat 
za „poslední možnost“, ale spíše to, že 
Komise může na ochranu finančních zájmů 
Unie použít širokou škálu postupů, které 
budou vybírány případ od případu v 
závislosti na jejich účinnosti a efektivnosti; 
vyzývá Komisi, aby vysvětlila způsob 
fungování, jakož i procesní a technické 
normy týkající se přezkumného postupu s 
cílem určit, za jakých okolností bude 
obecný režim podmíněnosti uplatňován, 
pokud se ukáže, že opatření pro jednotlivá 
odvětví nebo opatření stanovená ve 
finančním nařízení jsou neúspěšná;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že opatření podle tohoto 
nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené v 
odvětvových nebo finančních právních 
předpisech neumožňovaly rozpočet Unie 
účinněji chránit; zdůrazňuje, že to 
neznamená, že je třeba nařízení považovat 
za „poslední možnost“, ale spíše to, že 
Komise může na ochranu finančních zájmů 
Unie použít širokou škálu postupů, které 
budou vybírány případ od případu v 
závislosti na jejich účinnosti a efektivnosti;

11. připomíná, že opatření podle tohoto 
nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené v 
článku 7 SEU, v nařízení o společných 
ustanoveních, ve finančním nařízení nebo 
v jiných odvětvových právních předpisech 
neumožňovaly rozpočet Unie účinněji 
chránit; zdůrazňuje, že to neznamená, že je 
třeba nařízení považovat za „poslední 
možnost“, ale spíše to, že Komise může na 
ochranu finančních zájmů Unie použít 
širokou škálu postupů, které budou 
vybírány případ od případu v závislosti na 
jejich účinnosti a efektivnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že opatření podle tohoto 
nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené v 
odvětvových nebo finančních právních 
předpisech neumožňovaly rozpočet Unie 
účinněji chránit; zdůrazňuje, že to 
neznamená, že je třeba nařízení považovat 
za „poslední možnost“, ale spíše to, že 
Komise může na ochranu finančních zájmů 
Unie použít širokou škálu postupů, které 
budou vybírány případ od případu v 
závislosti na jejich účinnosti a efektivnosti;

11. připomíná, že opatření podle tohoto 
nařízení jsou nezbytná zejména v 
případech, kdy by jiné postupy stanovené v 
odvětvových nebo finančních právních 
předpisech neumožňovaly rozpočet Unie 
dostatečně účinně chránit; zdůrazňuje, že 
to neznamená, že je třeba nařízení 
považovat za „poslední možnost“, ale spíše 
to, že Komise může co nejúčinnější a 
nejefektivnější ochranu finančních zájmů 
Unie použít širokou škálu postupů, které 
budou vybírány případ od případu, a 
případně i souběžně, v závislosti na jejich 
účinnosti a efektivnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná zásadu doplňkovosti 
mezi nařízením o podmíněnosti a dalšími 
postupy stanovenými v právních 
předpisech Unie; vyzývá Komisi, aby 
využila všech dostupných nástrojů k lepší 
ochraně hodnot EU a finančních zájmů 
Unie, jako je například aktivace nařízení 
o podmíněnosti a zahájení řízení o 
nesplnění povinnosti proti porušování 
zásady právního státu na základě nedávné 
judikatury Evropského soudního dvora;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje na to, že se nařízení 
vztahuje na všechny fondy Unie a na 
„systémové“ porušování zásad právního 
státu, jakož i na případy vážného rizika pro 
řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo 
ochranu finančních zájmů Unie, jež může 
být obtížné řešit jinými unijními postupy, 
které se vztahují pouze na konkrétní 
výdajové programy a týkají se dopadů na 
rozpočet, které se již odehrály;

12. poukazuje na to, že se nařízení 
vztahuje na všechny fondy Unie a na 
„systémové“ porušování zásad právního 
státu, jakož i na případy vážného rizika pro 
řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo 
ochranu finančních zájmů Unie, jež může 
být obtížné řešit jinými unijními postupy, 
které se vztahují pouze na konkrétní 
výdajové programy a týkají se dopadů na 
rozpočet, které se již odehrály; zdůrazňuje, 
že nařízení je jediným právním předpisem 
EU, který propojuje dodržování zásad 
právního státu s rozpočtem EU; domnívá 
se proto, že jeho jedinečná ustanovení by 
měla být plně uplatňována, aby se vedle 
ochrany financí EU zajistila doplňková 
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ochrana právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje na to, že se nařízení 
vztahuje na všechny fondy Unie a na 
„systémové“ porušování zásad právního 
státu, jakož i na případy vážného rizika pro 
řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo 
ochranu finančních zájmů Unie, jež může 
být obtížné řešit jinými unijními postupy, 
které se vztahují pouze na konkrétní 
výdajové programy a týkají se dopadů na 
rozpočet, které se již odehrály;

12. poukazuje na to, že se nařízení 
vztahuje na všechny fondy Unie a také na 
„systémové“ porušování zásad právního 
státu, jakož i na případy vážného rizika pro 
řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo 
ochranu finančních zájmů Unie, jež může 
být obtížné řešit jinými unijními postupy, 
které se vztahují pouze na konkrétní 
výdajové programy a týkají se dopadů na 
rozpočet, které se již odehrály;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že mechanismus 
podmíněnosti je přinejmenším 
nelegitimní, neboť zdvojuje postupy 
týkající se dodržování zásad právního 
státu, zatímco pouze postup podle článku 
7 SFEU může určit, zda došlo k 
závažnému a trvajícímu porušování zásad 
právního státu, a pokračování 
probíhajících postupů by proto mělo být 
napříště výhradní odpovědností Rady;
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Or. en

Pozměňovací návrh 86
Anna Bonfrisco, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný nepřímý dopad na řádné řízení 
finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu;

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný nepřímý dopad na řádné řízení 
finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu; 
domnívá se, že k porušení nezávislosti 
dochází nejen v případě, kdy jsou soudci 
vystaveni vlivu politických orgánů, ale i 
pokud jsou závislí na dalších subjektech, 
jako jsou podniková odborová sdružení, 
která mají výraznou pravomoc rozhodovat 
o jejich kariérním postupu a mohou tedy 
ovlivňovat činnost soudců;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný nepřímý dopad na řádné řízení 

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců a 
soudnictví nebo neutralitu veřejných 
orgánů a zejména řádné fungování 
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finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu;

veřejných orgánů, které mají mandát pro 
předcházení korupci, podvodům, daňovým 
únikům a střetu zájmů a pro boj proti 
nim, má obecně jasný nepřímý dopad na 
řádné řízení finančních prostředků Unie, 
jejich vynakládání a kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný nepřímý dopad na řádné řízení 
finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu;

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný nepřímý dopad na řádné řízení 
finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu; vyzývá 
Komisi, aby objasnila, jak bude vybírat a 
určovat opatření v případě systémových 
porušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný nepřímý dopad na řádné řízení 

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný dopad na řádné řízení finančních 
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finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu;

prostředků Unie, jejich vynakládání 
prostředků a kontrolu; domnívá se, že tato 
„systematické“ porušování zásad 
právního státu má dostatečně přímý dopad 
na rozpočet Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný nepřímý dopad na řádné řízení 
finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu;

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců a 
sdělovacích prostředků nebo neutralitu 
veřejných orgánů, má obecně jasný a 
přímý dopad na řádné řízení finančních 
prostředků Unie, jejich vynakládání a 
kontrolu, včetně civilního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Vlad 
Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný nepřímý dopad na řádné řízení 

13. zdůrazňuje, že „systematické“ 
porušování zásad právního státu, například 
porušování, jež má vliv na fungování 
soudního systému, nezávislost soudců nebo 
neutralitu veřejných orgánů, má obecně 
jasný a přímý dopad na řádné řízení 
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finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu;

finančních prostředků Unie, jejich 
vynakládání prostředků a kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že článek 6 nařízení 
stanoví všechny kroky a přesný 
harmonogram pro přijetí opatření podle 
tohoto nařízení; zdůrazňuje, že postup 
přijímání a rušení opatření je v souladu se 
zásadami objektivity, nediskriminace a 
rovného zacházení s členskými státy a má 
být prováděn na základě nestranného 
přístupu založeného na faktech;

14. připomíná, že článek 6 nařízení 
stanoví všechny kroky a přesný 
harmonogram pro přijetí opatření podle 
tohoto nařízení; zdůrazňuje, že postup 
přijímání a rušení opatření je v souladu se 
zásadami objektivity, nediskriminace a 
rovného zacházení s členskými státy a má 
být prováděn na základě nestranného 
přístupu založeného na faktech; 
zdůrazňuje, že Komise se stále může 
vyhnout tomu, aby byla podána žaloba pro 
nečinnost, a to tím, že neprodleně učiní 
první kroky stanovené v čl. 6 odst. 1 
nařízení a informuje o tom Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že článek 6 nařízení 
stanoví všechny kroky a přesný 
harmonogram pro přijetí opatření podle 
tohoto nařízení; zdůrazňuje, že postup 
přijímání a rušení opatření je v souladu se 
zásadami objektivity, nediskriminace a 

14. připomíná, že články 6 a 7 nařízení 
stanoví všechny kroky a přesný 
harmonogram pro přijetí a zrušení opatření 
podle tohoto nařízení; zdůrazňuje, že 
postup přijímání a rušení opatření je 
v souladu se zásadami objektivity, 
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rovného zacházení s členskými státy a má 
být prováděn na základě nestranného 
přístupu založeného na faktech;

nediskriminace a rovného zacházení 
s členskými státy a má být prováděn na 
základě nestranného přístupu založeného 
na faktech;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že čl. 6 odst. 4 nařízení 
stanoví, že Komise může požádat o 
dodatečné informace, aby mohla provést 
své posouzení, a to jak před odesláním 
písemného oznámení, tak po něm; 
zdůrazňuje, že takové žádosti před 
písemným oznámením by měly zůstat 
výjimečné a časově přesné, aby nebyl 
ohrožen přesný harmonogram pro přijetí 
opatření stanovených v nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Rada je podle 
nařízení na základě jakéhokoli návrhu 
Komise na přijetí vhodných opatření 
povinna jednat ve lhůtě jednoho měsíce, 
která může být za výjimečných okolností 
nejvýše o další dva měsíce prodloužena;

15. připomíná, že Rada je podle 
nařízení na základě jakéhokoli návrhu 
Komise na přijetí vhodných opatření 
povinna jednat ve lhůtě jednoho měsíce, 
která může být za výjimečných okolností 
nejvýše o další dva měsíce prodloužena; 
vyzývá Komisi, aby poskytla informace o 
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tom, jak zajistí harmonizovaný přístup a 
jednotné uplatňování rozpočtové 
podmíněnosti ve všech svých generálních 
ředitelstvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že Rada je podle 
nařízení na základě jakéhokoli návrhu 
Komise na přijetí vhodných opatření 
povinna jednat ve lhůtě jednoho měsíce, 
která může být za výjimečných okolností 
nejvýše o další dva měsíce prodloužena;

15. připomíná, že Rada je podle 
nařízení na základě jakéhokoli návrhu 
Komise na přijetí vhodných opatření 
povinna jednat ve lhůtě jednoho měsíce, 
která může být za výjimečných okolností 
nejvýše o další dva měsíce prodloužena; 
domnívá se, že Komise by měla zajistit, 
aby tyto časové reference byly plně 
respektovány v zájmu včasného 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Nadpis 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Transparentnost

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že transparentnost má 
zásadní význam pro posílení důvěry 
členských států a občanů v mechanismus 
podmíněnosti: poukazuje na to, že každý 
krok v rámci postupu podle nařízení by 
proto měl být učiněn zcela transparentním 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel 
Freund, Vlad Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Komisi, aby v pokynech 
stanovila pravidla a zásady 
transparentnosti, které bude uplatňovat 
při spuštění mechanismu podmíněnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Pierre Karleskind, Moritz Körner, Katalin Cseh, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Valérie 
Hayer, Pascal Durand, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Daniel Freund, Vlad 
Gheorghe, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. domnívá se, že transparentnost 
znamená zejména:
– zveřejnění zdrojů použitých Komisí k 
aktivaci mechanismu,
– zveřejnění obsahu písemných oznámení 
zaslaných členským státům,
– zveřejnění odpovědí obdržených od 
členských států a navrhovaných 
nápravných opatření,
– zveřejnění posouzení Komise vedoucího 
k případnému zrušení opatření přijatých v 
rámci mechanismu,
– informování Evropského parlamentu a 
jeho zapojení do všech fází tohoto postupu 
s cílem zajistit demokratickou kontrolu 
mechanismu a finančních prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že opatření přijatá podle 
tohoto nařízení by měla být přiměřená s 
ohledem na skutečný nebo potenciální 
dopad na řádné finanční řízení rozpočtu 
Unie nebo na finanční zájmy Unie se 
zohledněním povahy, doby trvání, 
závažnosti a rozsahu porušování zásad 
právního státu; domnívá se, že obecně 
bude závažnost tohoto dopadu odrážet 
závažnost příslušného porušení zásad 
právního státu;

16. připomíná, že opatření přijatá podle 
tohoto nařízení by měla být přiměřená s 
ohledem na skutečný nebo potenciální 
dopad na řádné finanční řízení rozpočtu 
Unie nebo na finanční zájmy Unie se 
zohledněním povahy, doby trvání, 
závažnosti a rozsahu porušování zásad 
právního státu; zdůrazňuje, že je třeba vzít 
v úvahu míru spolupráce dotčeného 
členského státu nebo jeho odmítnutí 
loajálně spolupracovat s Komisí v rámci 
postupů podle nařízení nebo možné 
přetrvávání či opakování podobných 
porušení, a to i přes dřívější doporučení 



PE693.915v01-00 52/59 AM\1234375CS.docx

CS

nebo návrhy orgánů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná, že opravný prostředek, 
který Polsko a Maďarsko podaly u 
Soudního dvora Evropské unie dne 11. 
prosince 2020, má fakticky odkladný 
účinek;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Jörg Meuthen, Jean-
François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vítá skutečnost, že Komise 
respektuje právní situaci, neboť chce 
vyčkat na rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie, zatímco Parlament vyzývá 
k okamžité aktivaci nového mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Nadpis 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Příjemci a koneční příjemci Ochrana příjemců a konečných příjemců

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná, že podle nařízení je 
zásadní, aby byly řádně chráněny 
oprávněné zájmy konečných příjemců a 
příjemců;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že není-li v rozhodnutí o 
přijetí opatření uvedeno jinak, nemá 
uložení vhodných opatření podle tohoto 
nařízení vliv na povinnosti členských států 
vůči konečným příjemcům nebo 
příjemcům včetně povinnosti provádět 
platby;

17. připomíná, že není-li v rozhodnutí o 
přijetí opatření uvedeno jinak, nemá 
uložení vhodných opatření podle tohoto 
nařízení vliv na povinnosti členských států 
vůči oprávněným konečným příjemcům 
nebo příjemcům včetně povinnosti 
provádět platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
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Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že není-li v rozhodnutí 
o přijetí opatření uvedeno jinak, nemá 
uložení vhodných opatření podle tohoto 
nařízení vliv na povinnosti členských států 
vůči konečným příjemcům nebo 
příjemcům včetně povinnosti provádět 
platby;

17. připomíná, že uložení vhodných 
opatření nemá podle tohoto nařízení vliv na 
povinnosti členských států vůči 
oprávněným zájmům konečných příjemců 
nebo příjemců včetně povinnosti provádět 
platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že v případech, jako je 
závažná korupce, nepotismus, systémové 
podvody a střety zájmů, by Komise měla 
případ od případu posoudit, zda by platby 
příjemcům neměly být zastaveny z důvodu 
zapojení příjemců do těchto porušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby provedla čl. 5 
odst. 4 nařízení a urychleně zřídila 
internetovou stránku nebo internetový 

18. vyzývá Komisi, aby provedla čl. 5 
odst. 4 nařízení a urychleně zřídila 
internetovou stránku nebo internetový 
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portál s informacemi a pokyny pro konečné 
příjemce a příjemce i s odpovídajícími 
nástroji, které jim umožní informovat 
Komisi o jakémkoli porušení zákonné 
povinnosti pokračovat po přijetí opatření 
podle tohoto nařízení v provádění plateb, 
jako je například jednoduchý a 
strukturovaný formulář pro podání 
stížnosti;

portál s informacemi a pokyny pro konečné 
příjemce a příjemce i s odpovídajícími 
nástroji, které jim umožní informovat 
Komisi o jakémkoli porušení zákonné 
povinnosti pokračovat po přijetí opatření 
podle tohoto nařízení v provádění plateb, 
jako je například jednoduchý a 
strukturovaný formulář pro podání 
stížnosti; vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jak 
zavede účinný a efektivní mechanismus, 
který bude v souladu s požadavky pro 
žadatele a příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby provedla čl. 5 
odst. 4 nařízení a urychleně zřídila 
internetovou stránku nebo internetový 
portál s informacemi a pokyny pro konečné 
příjemce a příjemce i s odpovídajícími 
nástroji, které jim umožní informovat 
Komisi o jakémkoli porušení zákonné 
povinnosti pokračovat po přijetí opatření 
podle tohoto nařízení v provádění plateb, 
jako je například jednoduchý a 
strukturovaný formulář pro podání 
stížnosti;

18. vyzývá Komisi, aby provedla čl. 5 
odst. 4 nařízení a urychleně zřídila 
internetovou stránku nebo internetový 
portál s informacemi a pokyny pro konečné 
příjemce a příjemce i s odpovídajícími 
nástroji, které jim umožní informovat 
Komisi o jakémkoli porušení zákonné 
povinnosti pokračovat po přijetí opatření 
podle tohoto nařízení v provádění plateb, 
jako je například jednoduchý, snadno 
použitelný a strukturovaný formulář pro 
podání stížnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Fabienne Keller, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, 
Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel

Návrh usnesení
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Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že nařízení by mělo být 
uplatňováno způsobem, který zajistí 
ochranu osob oznamujících porušení 
práva Unie v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici (EU) 2019/1937;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná Komisi její povinnost 
učinit vše, co je v jejích silách, aby 
zajistila, že veškeré splatné částky budou 
skutečně vyplaceny konečným příjemcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že v rámci sdíleného 
řízení nelze mít za to, že opatření podle 
tohoto nařízení ovlivňují dostupnost 
finančních prostředků pro platby 
příjemcům; připomíná rovněž, že členské 
státy, jichž se opatření budou týkat, musí 
Komisi pravidelně podávat zprávy o plnění 
svých povinností vůči konečným 
příjemcům nebo příjemcům;

19. zdůrazňuje, že v rámci sdíleného 
řízení nelze mít za to, že opatření podle 
tohoto nařízení ovlivňují dostupnost 
finančních prostředků pro platby 
oprávněným příjemcům; připomíná 
rovněž, že členské státy, jichž se opatření 
budou týkat, musí Komisi pravidelně 
podávat zprávy o plnění svých povinností 
vůči oprávněným konečným příjemcům 
nebo příjemcům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 114
Daniel Freund, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že v rámci sdíleného 
řízení nelze mít za to, že opatření podle 
tohoto nařízení ovlivňují dostupnost 
finančních prostředků pro platby 
příjemcům; připomíná rovněž, že členské 
státy, jichž se opatření budou týkat, musí 
Komisi pravidelně podávat zprávy o plnění 
svých povinností vůči konečným 
příjemcům nebo příjemcům;

19. zdůrazňuje, že v rámci sdíleného 
řízení nelze mít za to, že opatření podle 
tohoto nařízení ovlivňují dostupnost 
finančních prostředků pro platby 
oprávněných nároků příjemcům; 
připomíná rovněž, že členské státy, jichž se 
opatření budou týkat, musí Komisi 
pravidelně podávat zprávy o plnění svých 
povinností vůči konečným příjemcům nebo 
příjemcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Moritz Körner, Pierre Karleskind, Alexandra Geese

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby provedla 
analýzu všech informací, které má k 
dispozici, a učinila vše, co bude v jejích 
silách, aby zajistila, že veškeré částky 
splatné vládními subjekty nebo členskými 
státy budou konečným příjemcům nebo 
příjemcům skutečně vyplaceny, což může 
znamenat zpětné získání vyplacených 
plateb nebo provedení finančních oprav 
snížením podpory Unie na programy v 

20. vyzývá Komisi, aby provedla 
analýzu všech informací, které má k 
dispozici, a učinila vše, co bude v jejích 
silách, aby zajistila, že veškeré platby 
oprávněných nároků vůči vládním 
subjektům nebo členským státům budou 
konečným příjemcům nebo příjemcům 
skutečně vyplaceny, což může znamenat 
provedení finančních oprav snížením 
podpory Unie na programy v souladu s 
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souladu s platnými odvětvovými a 
finančními pravidly;

platnými odvětvovými a finančními 
pravidly; zdůrazňuje, že kdokoli, kdo je v 
systému včasného varování v rámci 
mechanismu pro boj proti podvodům 
podle finančního nařízení nebo je 
vyšetřován úřadem OLAF nebo Úřadem 
evropského veřejného žalobce nebo v 
obecnější rovině má jakékoli přímé či 
nepřímé vazby na vládnoucí politickou 
stranu, by neměl být považován za osobu, 
která má legitimní nárok na získání 
finančních prostředků EU, dokud nebude 
v rámci vyšetřování vedeném proti němu 
očištěn nebo dokud nebude přerušena 
jeho vazba na politické strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Alin Mituța, 
Mauri Pekkarinen

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby provedla 
analýzu všech informací, které má k 
dispozici, a učinila vše, co bude v jejích 
silách, aby zajistila, že veškeré částky 
splatné vládními subjekty nebo členskými 
státy budou konečným příjemcům nebo 
příjemcům skutečně vyplaceny, což může 
znamenat zpětné získání vyplacených 
plateb nebo provedení finančních oprav 
snížením podpory Unie na programy v 
souladu s platnými odvětvovými a 
finančními pravidly;

20. vyzývá Komisi, aby provedla 
analýzu všech informací, které má k 
dispozici, a učinila vše, co bude v jejích 
silách, aby zajistila, že veškeré částky 
splatné vládními subjekty nebo členskými 
státy budou konečným příjemcům nebo 
příjemcům skutečně vyplaceny, což může 
znamenat zpětné získání vyplacených 
plateb nebo provedení finančních oprav 
snížením podpory Unie na programy v 
souladu s platnými odvětvovými a 
finančními pravidly; žádá Komisi, aby dále 
objasnila, které další zdroje financování 
by mohly členské státy použít k zajištění 
toho, aby v případě pozastavení 
finančních prostředků EU dodržely své 
závazky vůči konečným příjemcům nebo 
příjemcům; žádá Komisi, aby předložila 
své stanovisko ke správě pozastaveného 
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fondu EU v dotčeném členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Monika Hohlmeier, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby provedla 
analýzu všech informací, které má k 
dispozici, a učinila vše, co bude v jejích 
silách, aby zajistila, že veškeré částky 
splatné vládními subjekty nebo členskými 
státy budou konečným příjemcům nebo 
příjemcům skutečně vyplaceny, což může 
znamenat zpětné získání vyplacených 
plateb nebo provedení finančních oprav 
snížením podpory Unie na programy v 
souladu s platnými odvětvovými a 
finančními pravidly;

20. vyzývá Komisi, aby provedla 
analýzu všech informací, které má k 
dispozici, včetně využití veškerých 
digitálních nástrojů pro sledování, a 
učinila vše, co bude v jejích silách, aby 
zajistila, že veškeré částky splatné 
vládními subjekty nebo členskými státy 
budou oprávněným konečným příjemcům 
nebo příjemcům skutečně vyplaceny, což 
může znamenat zpětné získání 
vyplacených plateb nebo provedení 
finančních oprav snížením podpory Unie 
na programy v souladu s platnými 
odvětvovými a finančními pravidly;

Or. en


