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Pozměňovací návrh 1
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. znovu varuje před tím, že Unie čelí 
bezprecedentní a stále se stupňující krizi 
základních hodnot, která ohrožuje její 
dlouhodobé přežití jako demokratického 
mírového projektu; je velmi znepokojen 
tím, že v některých členských státech sílí a 
etablují se autokratické a neliberální 
tendence, které ještě zhoršila pandemie 
COVID-19 a hospodářská recese, ale i 
korupce, dezinformace a zmocňování se 
státu; zdůrazňuje, že tento trend 
představuje nebezpečí pro soudržnost 
právního řádu Unie, ochranu základních 
práv všech jejích občanů, fungování 
jednotného trhu, účinnost společných 
politik a mezinárodní kredibilitu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že finanční zájmy 
Unie musí být chráněny v souladu s 
obecnými zásadami zakotvenými ve 
Smlouvách Unie, zejména s hodnotami 
uvedenými v článku 2 SEU, a se zásadou 
řádného finančního řízení zakotvenou v 
článku 317 SFEU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. připomíná, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech 
zhoršuje stav demokracie, základních práv 
a právního státu a dochází v nich k jejich 
porušování; vyjadřuje politování nad tím, 
že Rada není schopna učinit významný 
pokrok při posilování hodnot Unie v 
rámci probíhajícího postupu podle článku 
7 SEU; konstatuje, že neschopnost Rady 
účinně uplatňovat článek 7 SEU ve 
skutečnosti vede k tomu, že pokračuje 
odklon od hodnot stanovených v článku 2 
SEU; se znepokojením konstatuje, že 
nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující, a žádá, aby byly 
zefektivněny a řádně vymáhány;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jean-François Jalkh

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie a 
členských států, což lze zajistit pouze 
tehdy, jednají-li veřejné orgány v souladu s 
právními předpisy, jsou-li účinně 
vyšetřovány a stíhány podvody, korupce, 
střety zájmů nebo jiné protiprávní jednání, 
rozhodují-li vnitrostátní soudy nezávisle a 
jsou-li respektovány rozsudky Soudního 
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Evropské unie; dvora Evropské unie; odsuzuje skutečnost, 
že se tato skutečnost stala politickou 
zbraní Komise k zasahování do národní 
suverenity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie;

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie; zdůrazňuje však, že výše 
uvedené instituce v členských státech 
musí fungovat nejen z právního hlediska, 
ale i v praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
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zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie;

zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie; to se však stalo politickou 
zbraní Komise k zasahování do národní 
suverenity;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, David Lega, Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie;

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení 
zakotvené v článku 317 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“)  a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie;

1. Zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, pokud orgány veřejné 
moci jednají v souladu se zákonem, pokud 
orgány činné v trestním řízení účinně řeší 
případy podvodu, korupce, střetu zájmů 
nebo jiných porušení práva, jsou-li 
vnitrostátní soudy nezávislé a jsou-li 
respektována rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie a je-li veřejná kontrola 
prováděna svobodnými, nezávislými a 
pluralitními sdělovacími prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie;

1. zdůrazňuje, že právní stát je 
základním předpokladem pro dodržování 
zásady řádného finančního řízení a pro 
ochranu finančních zájmů Unie, což lze 
zajistit pouze tehdy, jednají-li veřejné 
orgány v souladu s právními předpisy, 
jsou-li účinně vyšetřovány a stíhány 
podvody, korupce, střety zájmů nebo jiné 
protiprávní jednání, rozhodují-li 
vnitrostátní soudy nezávisle a jsou-li 
respektovány rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, David Lega, Michal Wiezik
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam ochrany 
finančních zájmů Unie a dodržování 
zásad právního státu; vyjadřuje své 
znepokojení nad potenciálně rostoucím 
rizikem zneužití rozpočtu Unie jako 
prostředku ke zhoršení právního státu v 
některých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Upozorňuje , že je nezbytné řádně 
chránit oprávněné zájmy konečných 
příjemců a příjemců při přijímání 
opatření v případě porušení zásad 
právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam první zprávy 
Komise o právním státu, která je základem 
pro vytvoření nového cyklu mechanismu 
právního státu; vítá začlenění soudnictví, 
protikorupčního rámce a dalších 
institucionálních brzd a protivah mezi 

vypouští se
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jeho pilíře, neboť jsou obzvláště důležité 
pro sledování ochrany rozpočtu EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam první zprávy 
Komise o právním státu, která je základem 
pro vytvoření nového cyklu mechanismu 
právního státu; vítá začlenění soudnictví, 
protikorupčního rámce a dalších 
institucionálních brzd a protivah mezi jeho 
pilíře, neboť jsou obzvláště důležité pro 
sledování ochrany rozpočtu EU;

2. zdůrazňuje význam první zprávy 
Komise o právním státu, která je základem 
pro vytvoření nového cyklu mechanismu 
právního státu; vítá začlenění soudnictví, 
protikorupčního rámce a dalších 
institucionálních brzd a protivah mezi jeho 
pilíře, neboť jsou obzvláště důležité pro 
sledování ochrany rozpočtu EU; Je toho 
názoru, že výroční zpráva neobsahuje 
žádné závěry o stavu právního státu v 
členských státech a v EU obecně; 
domnívá se, že se jedná o základní 
předpoklady pro určení následných 
opatření; vybízí Komisi, aby navrhla 
nápravná opatření a nástroje a přidělila 
jim přiměřené lhůty;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alin Mituța, Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam první zprávy 
Komise o právním státu, která je základem 
pro vytvoření nového cyklu mechanismu 
právního státu; vítá začlenění soudnictví, 
protikorupčního rámce a dalších 

2. zdůrazňuje význam první zprávy 
Komise o právním státu, která je základem 
pro vytvoření nového cyklu mechanismu 
právního státu; vítá začlenění soudnictví, 
protikorupčního rámce a dalších 
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institucionálních brzd a protivah mezi jeho 
pilíře, neboť jsou obzvláště důležité pro 
sledování ochrany rozpočtu EU;

institucionálních brzd a protivah mezi jeho 
pilíře, neboť jsou obzvláště důležité pro 
sledování ochrany rozpočtu EU; vyzývá 
Komisi, aby posoudila možné překrývání 
mezi mechanismem právního státu a 
mechanismem pro spolupráci a ověřování 
pro Bulharsko a Rumunsko a zajistila 
zjednodušený postup hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam první zprávy 
Komise o právním státu, která je základem 
pro vytvoření nového cyklu mechanismu 
právního státu; vítá začlenění soudnictví, 
protikorupčního rámce a dalších 
institucionálních brzd a protivah mezi jeho 
pilíře, neboť jsou obzvláště důležité pro 
sledování ochrany rozpočtu EU;

2. Zdůrazňuje význam zprávy Komise 
o právním státu jakožto odrazu evropského 
mechanismu právního státu, který je 
navržen jako roční cyklus dialogu a 
hodnocení s cílem prosazovat tuto zásadu a 
předcházet vzniku nebo prohlubování 
problémů v členských státech; vítá 
začlenění soudnictví, protikorupčního 
rámce a dalších institucionálních brzd a 
protivah mezi jeho pilíře, neboť jsou 
obzvláště důležité pro sledování ochrany 
rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Michal Wiezik, Jeroen 
Lenaers, Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. přivítá, že všechny členské státy 
jsou kontrolovány podle stejných 
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ukazatelů a podle stejné metodiky; 
oceňuje, že Komise zahrnula připomínky 
a zjištění týkající se všech členských států; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
stávající prezentace zprávy nerozlišuje 
mezi závažností zjištěných problémů v 
oblasti právního státu ani to, zda se jedná 
o systémové či individuální případy 
porušení; je toho názoru, že existuje 
závažný rozdíl mezi systémovým a 
individuálním porušováním zásad 
právního státu; zdůrazňuje, že tato 
rovnoměrná prezentace případů porušení 
různé povahy s sebou nese riziko 
zlehčování nejzávažnějších porušení zásad 
právního státu; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby své zprávy rozlišovala tak, že bude 
rozlišovat mezi systémovým a 
individuálním porušováním zásad 
právního státu; vyzývá Komisi, aby svou 
metodiku odpovídajícím způsobem 
aktualizovala a bez zbytečného odkladu 
informovala Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Daniel Freund
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá , že zpráva hodnotí stav 
právního státu v každém členském státě; 
konstatuje však, že jasně nerozlišuje mezi 
členskými státy s izolovanými nedostatky a 
členskými státy se systémovými nedostatky 
v oblasti právního státu; vyzývá Komisi, 
aby toto rozlišení v budoucích zprávách 
učinila s cílem zabránit tomu, aby byla 
zpráva zneužita jako nástroj k relativizaci 
procesů, které vážně narušují stav 
právního státu v některých členských 
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státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje , že analýza a závěry 
výročních zpráv by měly přímo přispívat k 
mechanismu podmíněnosti; vyzývá 
Komisi, aby v metodice vyjasnila jasnou 
vazbu mezi těmito dvěma mechanismy;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Michal Wiezik, Jeroen 
Lenaers, Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. je toho názoru, že následující 
zprávy o právním státu by měly vycházet 
ze zjištění první zprávy; vyzývá Komisi, 
aby navázala na své předchozí připomínky 
a analyzovala jakýkoli pozitivní či 
negativní vývoj, přičemž zdůrazňuje 
zejména jakékoli systémové nebo 
opakující se vzorce porušování zásad 
právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Katalin Cseh, Alin Mituța, Pierre Karleskind
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. je toho názoru, že by Komise měla 
veřejně zpřístupnit veškerou 
korespondenci týkající se výroční zprávy o 
právním státu se všemi zúčastněnými 
stranami, včetně členských států a 
nevládních organizací, aby prokázala 
svou nestrannost;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Michal Wiezik, Jeroen 
Lenaers, Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 
poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; trvá na tom, že zprávy by 
měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení a doporučení;

3. Poznamenává , že první zpráva o 
právním státu většinou popisuje situaci v 
členských státech; vyzývá Komisi, aby 
zprávu v budoucnu více analytifikovala a 
aby do ní zahrnula i konkrétní posouzení 
a doporučení členským státům ohledně 
toho, jak tato porušení zlepšit nebo 
napravit; zdůrazňuje, že tato doporučení 
by měla případně zahrnovat lhůty pro 
provedení, a žádá Komisi, aby do svých 
budoucích zpráv zahrnula opatření 
navazující na provádění doporučení; 
vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích 
zprávách poskytovala informace o tom, jak 
členské státy dodržují zásady právního 
státu a účinně chrání finanční zájmy Unie, 
a to jak pokud jde o příjmy, tak pokud jde 
o výdaje rozpočtu EU, a aby poukazovala 
na závažná rizika pro rozpočet Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Daniel Freund
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 
poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; trvá na tom, že zprávy by 
měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení a doporučení;

3. Azývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách uváděla informace o 
způsobu, jakým členské státy dodržují 
zásady právního státu a účinně chrání 
finanční zájmy Unie, a to jak v případě 
příjmů, tak výdajů rozpočtu EU, a aby 
zdůraznila, které konkrétní nedostatky v 
oblasti právního státu představují závažná 
rizika pro řádné finanční řízení rozpočtu 
Unie , které pak může sloužit jako základ 
pro spuštění mechanismu podmíněnosti 
právního státu; Trvá na tom, že zprávy by 
měly jít nad rámec monitorování a 
poskytovat členským státům konkrétní 
posouzení a doporučení pro jednotlivé 
země , pokud jde o preventivní a nápravné 
prvky , a uvádět potenciálně použitelné 
nástroje, které by Komise mohla použít v 
případě nedodržení doporučení ;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 

3. Azývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o způsobu, jakým členské státy dodržují 
zásady právního státu a účinně chrání 
finanční zájmy Unie, a to jak pro příjmy, 
tak pro výdaje rozpočtu EU, a aby kladla 
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poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; trvá na tom, že zprávy by 
měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení a doporučení;

důraz na případy, kdy by porušení zásad 
právního státu v konkrétním členském státě 
mohlo dostatečně přímým způsobem 
ovlivnit nebo vážně ohrozit finanční zájmy 
Unie; Zdůrazňuje , že zprávy by měly 
členským státům poskytovat konkrétní 
hodnocení a doporučení s cílem posílit 
jejich preventivní úlohu ;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 
poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; trvá na tom, že zprávy by 
měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení a doporučení;

3. Azývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách uváděla informace o 
způsobu, jakým členské státy dodržují 
zásady právního státu a účinně chrání 
finanční zájmy Unie, a to jak pro příjmy, 
tak pro výdaje rozpočtu EU, a aby 
zdůraznila závažná rizika pro rozpočet 
Unie, a to s přihlédnutím k dodatečným 
rizikům spojeným s onemocněním 
COVID-19 a souvisejícím finančním 
prostředkům Unie, které jsou členským 
státům k dispozici v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti; trvá na tom, 
že zprávy by měly členským státům 
poskytovat konkrétní hodnocení a 
doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jean-François Jalkh

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 
poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; trvá na tom, že zprávy by 
měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení a doporučení;

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy účinně chrání 
finanční zájmy Unie, a to jak pokud jde o 
příjmy, tak pokud jde o výdaje rozpočtu 
EU, a aby poukazovala na závažná rizika 
pro rozpočet Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 
poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; trvá na tom, že zprávy by 
měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení a doporučení;

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 
poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; zdůrazňuje, že v tomto 
ohledu je třeba věnovat větší pozornost 
podvodům souvisejícím se zadáváním 
veřejných zakázek; trvá na tom, že zprávy 
by měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení a doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 
poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; trvá na tom, že zprávy by 
měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení a doporučení;

3. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách poskytovala informace 
o tom, jak členské státy dodržují zásady 
právního státu a účinně chrání finanční 
zájmy Unie, a to jak pokud jde o příjmy, 
tak pokud jde o výdaje rozpočtu EU, a aby 
poukazovala na závažná rizika pro 
rozpočet Unie; trvá na tom, že zprávy by 
měly členským státům poskytovat 
konkrétní hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že Komise vezme v 
úvahu relevantní relevantní informace z 
příslušných zdrojů a uznaných institucí s 
důrazem na Evropský účetní dvůr, 
srovnávací přehled EU o soudnictví, 
Evropský úřad pro boj proti podvodům a 
Úřad evropského veřejného žalobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby se aktivně 
zapojily do procesu a zapojily se do 
smysluplného dialogu a spolupráce s 
Komisí s cílem zlepšit stav právního státu 



PE691.430v02-00 18/34 AM\1230482CS.docx

CS

v každém členském státě i v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, David Lega, Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. Poznamenává , že zpráva o 
právním státu slouží jako jeden z 
nejdůležitějších, ale nejen nejdůležitějších 
zdrojů pro vyšetřování možných případů 
porušení zásad právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby posoudila 
účinnost vnitrostátních protikorupčních 
strategií a využila těchto poznatků k 
aktualizaci a posílení protikorupčního 
rámce Unie;

4. vyzývá Komisi, aby posoudila 
nejen existenci vnitrostátních 
protikorupčních strategií, ale i jejich 
účinnost, a aby tyto znalosti využila k 
aktualizaci a posílení protikorupčního 
rámce Unie; zdůrazňuje, že protikorupční 
rámce by měly zahrnovat oblasti, jako 
jsou mimo jiné etická pravidla, opatření 
na zvyšování povědomí, pravidla pro 
zveřejňování majetku, neslučitelnost a 
střet zájmů, zadávání veřejných zakázek, 
mechanismy vnitřní kontroly, pravidla 
týkající se lobbování a otáčivých dveří; 
zdůrazňuje rovněž, že vnitrostátní 
strategie by měly zahrnovat nástroje pro 
prevenci, odhalování rizik, zastavení a 
postihování případů korupce a podvodů, 
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jakož i mechanismy pro získání zisku z 
těchto případů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Daniel Freund
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby posoudila 
účinnost vnitrostátních protikorupčních 
strategií a využila těchto poznatků k 
aktualizaci a posílení protikorupčního 
rámce Unie;

4. vítá, že jedna ze čtyř kapitol zprávy 
je věnována protikorupčnímu rámci 
zavedenému v členských státech; 
Konstatuje však, že posouzení těchto 
rámců je i nadále popisné, a vyzývá 
Komisi, aby posoudila účinnost 
vnitrostátních protikorupčních právních 
předpisů, politik a strategií , nastiňovala 
osvědčené postupy, určila oblasti zvláště 
citlivé na korupci a předložila doporučení 
pro zlepšení pro jednotlivé země a aby tyto 
znalosti využila k aktualizaci a posílení 
protikorupčního rámce Unie v budoucích 
zprávách, podobně jako tomu bylo ve 
zprávě Komise o boji proti korupci v roce 
2014 ;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby posoudila 
účinnost vnitrostátních protikorupčních 
strategií a využila těchto poznatků k 
aktualizaci a posílení protikorupčního 

4. vyzývá Komisi, aby posoudila 
účinnost vnitrostátních protikorupčních 
strategií a využila těchto poznatků k 
aktualizaci a posílení protikorupčního 
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rámce Unie; rámce Unie; vyzývá Komisi, aby v tomto 
procesu využívala informace a hodnocení 
skupiny GRECO;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jean-François Jalkh

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby posoudila 
účinnost vnitrostátních protikorupčních 
strategií a využila těchto poznatků k 
aktualizaci a posílení protikorupčního 
rámce Unie;

4. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost vnitrostátních protikorupčních 
strategií a využily těchto poznatků k 
aktualizaci a posílení protikorupčního 
rámce členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Daniel Freund
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. V duchu dobrého příkladu vyzývá 
Komisi, aby do budoucích zpráv zahrnula 
hodnocení výkonnosti orgánů EU v 
oblastech, jimiž se zpráva případně 
zabývá, a zejména pokud jde o 
protikorupční rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Alin Mituța, Katalin Cseh, Ramona Strugariu
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že klíčovými prvky 
umožňujícími prevenci a odhalování 
korupce jsou transparentnost, přístup k 
veřejným informacím, ochrana 
oznamovatelů a celková kultura integrity 
ve veřejném životě; zdůrazňuje význam 
harmonizace definic a metodik pro 
získávání srovnatelných údajů v celé EU;

5. zdůrazňuje, že klíčovými prvky 
umožňujícími prevenci a odhalování 
korupce jsou transparentnost, přístup k 
veřejným informacím, ochrana 
oznamovatelů a celková kultura integrity 
ve veřejném životě; zdůrazňuje význam 
harmonizace definic a metodik pro 
získávání srovnatelných údajů v celé EU; 
zdůrazňuje, že stále existují problémy se 
shromažďováním informací o osobách, 
které mají přímý či nepřímý prospěch ze 
SZP a fondů soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že klíčovými prvky 
umožňujícími prevenci a odhalování 
korupce jsou transparentnost, přístup k 
veřejným informacím, ochrana 
oznamovatelů a celková kultura integrity 
ve veřejném životě;  zdůrazňuje význam 
harmonizace definic a metodik pro 
získávání srovnatelných údajů v celé EU;

5. zdůrazňuje, že klíčovými prvky 
umožňujícími prevenci a odhalování 
korupce jsou transparentnost, přístup k 
veřejným informacím, ochrana 
oznamovatelů a celková kultura integrity 
ve veřejném životě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že klíčovými prvky 
umožňujícími prevenci a odhalování 
korupce jsou transparentnost, přístup k 
veřejným informacím, ochrana 
oznamovatelů a celková kultura integrity 
ve veřejném životě; zdůrazňuje význam 
harmonizace definic a metodik pro 
získávání srovnatelných údajů v celé EU;

5. zdůrazňuje, že transparentnost, 
přístup k veřejným informacím, ochrana 
oznamovatelů a celková kultura integrity 
ve veřejném životě jsou nezbytné k 
odhalování korupce a k jejímu 
předcházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že klíčovými prvky 
umožňujícími prevenci a odhalování 
korupce jsou transparentnost, přístup k 
veřejným informacím, ochrana 
oznamovatelů a celková kultura integrity 
ve veřejném životě; zdůrazňuje význam 
harmonizace definic a metodik pro 
získávání srovnatelných údajů v celé EU;

5. Zdůrazňuje, že transparentnost, 
přístup k veřejným informacím, svoboda a 
pluralita sdělovacích prostředků, 
investigativní žurnalistika, ochrana 
oznamovatelů, ochrana novinářů proti 
SLAPP a celková kultura integrity ve 
veřejném životě jsou klíčovými faktory, 
které umožňují odhalit korupci a 
předcházet jí; zdůrazňuje význam 
harmonizace definic a metodik pro 
získávání srovnatelných údajů v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. Váže , že nedostatek jednotných, 
aktuálních a konsolidovaných statistik ve 
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všech členských státech brání posuzování 
a porovnávání údajů o vyšetřování a 
stíhání trestných činů korupce; vyzývá 
proto Komisi, aby podporovala a 
prosazovala celounijní harmonizaci 
definic těchto trestných činů, jakož i lepší 
využívání stávajících souborů údajů a 
metodiky pro vývoj nových souborů s 
cílem získat v celé EU srovnávací údaje o 
řešení případů korupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

6. Zdůrazňuje význam podpory a 
posílení spolupráce mezi orgány EU a 
členskými státy v boji proti korupci; Je 
toho názoru, že boj proti korupci vyžaduje 
nejen silný mandát, ale i další navýšení 
rozpočtu pro Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) a Úřad evropského 
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veřejného žalobce (EPPO) ; Je toho názoru, 
že úřad OLAF by se měl více zaměřovat na 
ty členské státy, které se k Úřadu 
evropského veřejného žalobce nepřipojily ; 
připomíná, že členské státy, které 
dostávají granty z rozpočtu EU, by měly 
mít povinnost připojit se k Úřadu 
evropského veřejného žalobce nebo, aby 
členské státy využívající výjimky v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí v souladu s 
Lisabonskou smlouvou měly příslušný 
nezávislý vnitrostátní ekvivalent, který 
bude úzce spolupracovat s Úřadem 
evropského veřejného žalobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

6. zdůrazňuje význam podpory a 
posílení spolupráce mezi orgány EU, 
členskými státy, a zejména Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a 
Úřadem evropského veřejného žalobce 
(EPPO) v boji proti korupci; vítá v této 
souvislosti, že revidované nařízení o 
úřadu OLAF podporuje lepší sledování 
doporučení úřadu OLAF ze strany 
členských států a větší přípustnost zpráv 
úřadu OLAF ve vnitrostátních soudních a 
správních řízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

6. zdůrazňuje význam podpory a 
posílení spolupráce mezi orgány EU, 
členskými státy, a zejména Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a 
Úřadem evropského veřejného žalobce 
(EPPO) v boji proti korupci; vyzývá 
Komisi, aby navrhla, aby výše uvedeným 
orgánům a institucím byly poskytnuty 
odpovídající rozpočtové prostředky, zdroje 
nebo jakýkoli druh podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Alin Mituța, Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

6. zdůrazňuje význam podpory a 
posílení spolupráce mezi orgány EU, 
členskými státy, a zejména Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a 
Úřadem evropského veřejného žalobce 
(EPPO) v boji proti korupci; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby Úřadu evropského 
veřejného žalobce poskytly veškerou 
nezbytnou podporu s cílem zajistit úspěšné 
zahájení jeho činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6. zdůrazňuje význam podpory a 
posílení spolupráce mezi orgány EU, 
členskými státy, a zejména Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a 
Úřadem evropského veřejného žalobce 
(EPPO) v boji proti korupci;

6. zdůrazňuje význam podpory a 
posílení spolupráce mezi orgány EU, 
členskými státy, a zejména Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a 
Úřadem evropského veřejného žalobce 
(EPPO) v boji proti korupci; nikdy však 
nesmí jít nad rámec Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Isabel García Muñoz, Caterina Chinnici, Sándor Rónai, Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu.

7. domnívá se, že situace, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu v 
některých členských státech, je 
mimořádně znepokojivá a vážně hrozí, že 
ovlivní řádné finanční řízení rozpočtu 
Unie; opakuje, že obecný režim 
podmíněnosti, jak je definován v nařízení 
2020/2092, je v platnosti od 1. ledna 2021 
a nepodléhá přijetí žádných pokynů ani 
soudnímu výkladu ; vyzývá Komisi, aby 
neprodleně přijala opatření podle výše 
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uvedeného nařízení s využitím stávajících 
vyšetřovacích nástrojů, a to bez dalšího 
odkladu; trvá na úloze a pravomocích 
Parlamentu, zejména na právo na řádné 
informování ze strany Komise v rámci 
postupů týkajících se nástrojů na podporu 
právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Katalin Cseh, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Pierre Karleskind

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu.

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu; opakuje svou výzvu Komisi, aby 
splnila své povinnosti vyplývající z tohoto 
nařízení a do 1. června 2021 poskytla 
Parlamentu informace uvedené výše, 
jinak bude Parlament muset usoudit, že 
Komise nejednala, a následně přijme 
opatření podle článku 265 SFEU .

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Daniel Freund
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
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výkladu. výkladu; vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise tento nástroj dosud nevyužila, a to 
navzdory mnoha případům porušení 
zásad právního státu, které byly ve zprávě 
zjištěny a které mají dopad na řádné 
finanční řízení rozpočtu; vyzývá Komisi, 
aby tento mechanismus okamžitě využila k 
řešení těchto nedostatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu.

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
posílila vazbu mezi nařízením a zprávami 
o právním státu, neboť zprávy o právním 
státu by mohly sloužit jako další zdroj 
informací pro zjišťování případů porušení 
nařízení a pro jejich řešení .

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu.

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu, ale nemůže být politickým 
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vydíráním.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu.

7. opakuje, že k 1. lednu 2021 
vstoupilo v platnost nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, které nepodléhá 
přijetí žádných pokynů ani soudnímu 
výkladu, a je použitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Michal Wiezik, Jeroen 
Lenaers, Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje , že výroční zpráva o 
právním státu je nezávislým a 
samostatným nástrojem od nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092 o obecném režimu 
podmíněnosti pro ochranu rozpočtu Unie, 
který slouží různým účelům: zatímco 
každoroční podávání zpráv o právním 
státě má preventivní a informativní 
povahu, jejímž cílem je poskytnout širší 
přehled o situaci a možných porušeních 
týkajících se právního státu ve všech 
členských státech bez ohledu na jakoukoli 
vazbu na rozpočet Unie, je nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092 mechanismem 
podmíněnosti, jehož cílem je postihovat 
porušení nebo riziko porušení s 
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dostatečně přímou vazbou na rozpočet 
nebo finanční zájmy Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Michal Wiezik, Jeroen 
Lenaers, Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je důležité, aby tyto 
dva odlišné právní nástroje byly jasně 
odděleny, aby se předešlo jakémukoli 
druhu protiprávního činu; uznává, že 
Komise může využít výroční zprávu o 
právním státu jako důležitý zdroj 
informací při vytváření případů pro 
uplatňování nařízení (EU, Euratom) 
2020/2092; je však toho názoru, že 
konkrétní informace, které jsou relevantní 
konkrétně pro uplatňování nařízení (EU, 
Euratom) 2020/2092, by neměly být 
zahrnuty pouze jako kapitola výroční 
zprávy o právním státu, ale měly by být 
předkládány jako samostatná zpráva pod 
záštitou odpovědného komisaře, neboť 
tato zpráva by kromě výroční zprávy o 
právním státě zahrnovala informace 
získané z různých zdrojů, mimo jiné 
včetně zpráv Účetního dvora, úřadu 
OLAF a Úřadu evropského veřejného 
žalobce, auditních zpráv Komise a 
vnitrostátních auditních orgánů, rozsudků 
Soudního dvora a vnitrostátních soudů; 
analýzy agentury FRA, informace z 
různých systémů, jako jsou EDES a 
ARACHNE; vyzývá proto Komisi, aby 
předložila samostatnou zprávu s 
informacemi a analýzami skutečných a 
potenciálních případů, kdy by porušení 
zásad právního státu v členských státech 
mohlo dostatečně přímým způsobem 
ovlivnit nebo vážně ohrozit řádné finanční 
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řízení rozpočtu Unie; žádá Komisi, aby 
projednala a dohodla se s Parlamentem, 
zda by tato zpráva měla být předkládána 
každoročně, nebo průběžně jednou za půl 
roku nebo čtvrtletně;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Daniel Freund
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vítá, že během přípravy návrhu 
byla konzultována občanská společnost; 
zdůrazňuje, že subjekty občanské 
společnosti mohou cenným způsobem 
přispět k posouzení situace v jednotlivých 
zemích a poskytnout kritičtější pohled než 
dotčená vláda; konstatuje však, že 
konzultace lze zlepšit mimo jiné zajištěním 
toho, aby subjekty občanské společnosti 
navázaly na jejich příspěvky, dostatečně 
dlouhými lhůtami pro poskytnutí 
informací a přehodnocením formátu 
univerzálního dotazníku pro poskytování 
informací; vybízí Komisi, aby od občanské 
společnosti usilovala o další informace o 
tom, jak optimalizovat proces konzultací 
pro budoucí zprávy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, David Lega, Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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7a. domnívá se, že situace, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu v 
některých členských státech, vyžaduje 
naléhavou pozornost; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby plně využívala svých 
vyšetřovacích pravomocí u každého 
případu možného porušení zásad 
právního státu členským státem, které by 
mohlo dostatečně přímým způsobem 
ovlivnit nebo vážně ohrozit řádné finanční 
řízení rozpočtu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Daniel Freund
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. lituje, že návrhy kapitol o 
jednotlivých zemích byly sdíleny toliko s 
vládou příslušného členského státu, což 
poslancům vnitrostátních parlamentů 
poskytlo možnost se k nim vyjádřit až po 
zveřejnění závěrečné zprávy; zdůrazňuje, 
že při posuzování konkrétní situace v 
jednotlivých zemích je důležité 
konzultovat komplexní spektrum všech 
demokratických stran, neboť vlády 
přirozeně mají zájem na méně kritickém 
posouzení situace; vyzývá Komisi, aby 
vnitrostátním parlamentům poskytla 
návrh kapitoly o jednotlivých zemích 
současně s tím, jak jsou předkládány 
vládám;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, David Lega, Michal Wiezik
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Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje jednoznačný vztah 
mezi dodržováním zásad právního státu a 
účinným plněním rozpočtu Unie v 
souladu se zásadami řádného finančního 
řízení stanovenými ve finančním nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Michal Wiezik, Jeroen 
Lenaers, Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Parlament, aby zřídil 
pracovní skupinu, která bude pečlivě 
sledovat vývoj v souvislosti s nařízením 
(EU, Euratom) 2020/2092, složenou z 
členů příslušných hlavních výborů;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, David Lega, Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. Upozorňuje, že revidované 
nařízení o úřadu OLAF posiluje způsob, 
jakým může úřad OLAF provádět svá 
vlastní vyšetřování, zejména posílením 
pravidel týkajících se koordinačních 
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služeb pro boj proti podvodům v členských 
státech a spolupráce mezi úřadem OLAF 
a příslušnými vnitrostátními orgány před 
vyšetřováním, v jeho průběhu a po jeho 
skončení;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, David Lega, Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. vyzývá Parlament k zavedení 
systémového a strukturálního 
mechanismu, aby Komisi předložil svá 
zjištění týkající se nedostatků a 
porušování zásad právního státu v 
členských státech; navrhuje, aby 
Parlament tento mechanismus co nejdříve 
navrhl Komisi;

Or. en


