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Pozměňovací návrh 1
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– vzhledem k tomu, že nezávislost, 
kvalita a výkonnost vnitrostátních 
soudních systémů je nezbytná pro to, aby 
se občané a podniky domohli účinným 
způsobem spravedlnosti v občanských, 
obchodních a správních věcech; vzhledem 
k tomu, že srovnávací přehled EU 
o soudnictví poskytuje konkrétní údaje 
o těchto kritériích a představuje nástroj 
umožňující porovnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– vzhledem k tomu, že podle článku 
6 Smlouvy o Evropské unii uznává Unie 
práva, svobody a zásady obsažené 
v Listině základních práv Evropské unie 
(dále jen „Listina“), jež má stejnou právní 
sílu jako Smlouvy; vzhledem k tomu, že 
podle výkladu Soudního dvora Evropské 
unie vnitrostátní soudní orgány uplatňují 
Listinu pouze tehdy, pokud provádějí 
evropské právní předpisy, avšak tento 
dokument je významný pro posilování 
společné kultury práva, soudní moci 
a právního státu, aby tak práva zakotvená 
v Listině byla vždy zohledňována, mimo 
jiné v občanském a správním řízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU; upozorňuje na 
to, že Unie nemá žádný právně závazný 
mechanismus pro průběžné sledování 
toho, zda členské státy a unijní orgány 
dodržují základní hodnoty EU; domnívá 
se, že hlavní účel takového mechanismu 
by měl spočívat v předcházení jakékoli 
zřejmé hrozbě závažného porušení těchto 
hodnot a v řešení této hrozby; v této 
souvislosti se domnívá, že by v každém 
budoucím návrhu interinstitucionální 
dohody o paktu Unie o demokracii, 
právním státu a základních právech měl 
být důraz kladen na prvky prevence 
a nápravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 

1. odmítá návrh na vytvoření 
mechanismu EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva; pokud ovšem dojde 
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v předcházení hrozbám pro unijní 
hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU) a nabízet pro 
takové případy řešení předtím, než 
k jakémukoli ohrožení v členském státě 
dojde a než bude muset být spuštěn článek 
7 SEU;

k jeho vytvoření, neměl by tento 
mechanismus předjímat „myšlenkové 
zločiny“ proti deklaratorním hodnotám 
zakotveným v článku 2 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU) či jejich domnělá 
ohrožení, ani by neměl usilovat o jejich 
prevenci, a naopak by měl být spuštěn 
pouze tehdy, pokud Komise na základě 
poměrného posouzení pravděpodobnosti 
vysloví porušení hodnoty, která je zároveň 
zakotvena v ústavách všech členských 
států, přičemž o tom musí předložit 
odůvodněnou zprávu předtím, než dojde 
k přijetí jakéhokoli opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než vznikne jakákoli 
hrozba porušení těchto hodnot v členském 
státě a než bude muset být spuštěn článek 
7 SEU; připomíná, že nedodržování 
hodnot EU může negativně ovlivnit 
samotný evropský projekt, zejména pokud 
jde o základní práva unijních občanů, 
čímž by došlo k oslabení vzájemné důvěry 
mezi členskými státy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU; je přesvědčen 
o tom, že monitorování dodržování zásad 
právního státu na vnitrostátní úrovni 
a vydávání doporučení za tímto účelem by 
se mělo opírat o činnosti skupiny 
kvalifikovaných, nezávislých 
a nestranných odborníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat v tom, 
aby se předcházelo hrozbám pro unijní 
hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU) ve všech členských 
státech bez rozdílu a také v orgánech EU, 
aniž by to mělo vliv na článek 5 SEU a za 
předpokladu, že se tak bude dít v souladu 
s článkem 4 SEU a zásadami subsidiarity 
a proporcionality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Geoffroy Didier

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU), aniž by to mělo vliv na článek 
5 SEU a za předpokladu, že se tak bude 
dít v souladu se zásadami subsidiarity 
a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě nebo jeho části dojde 
a než bude muset být spuštěn článek 
7 SEU;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Emil Radev

Návrh stanoviska
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Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

1. domnívá se, že mechanismus EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především nabízet opatření 
k prevenci hrozeb pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a předkládat pro takové 
případy řešení předtím, než k jakémukoli 
ohrožení v členském státě dojde a než bude 
muset být spuštěn článek 7 SEU;

Or. bg

Pozměňovací návrh 11
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro unijní hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a nabízet pro takové případy 
řešení předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

1. domnívá se, že cíl mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl především spočívat 
v předcházení hrozbám pro jakoukoli 
z unijních hodnot zakotvených v článku 
2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) 
a nabízet pro takové případy řešení 
předtím, než k jakémukoli ohrožení 
v členském státě dojde a než bude muset 
být spuštěn článek 7 SEU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1a. opětovně upozorňuje na to, že EU 
stále potřebuje účinnější právní nástroje, 
aby přecházela a řešila ohrožení 
a porušování společných hodnot, zásad 
a práv zakotvených v článku 2 SEU 
a Listině základních práv Evropské unie; 
v tomto ohledu připomíná, že Evropský 
parlament již předložil širokosáhlý návrh, 
který je zaměřen na vytvoření 
objektivního, nestranného, o důkazy 
opřeného a nediskriminačního 
mechanismu EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vybízí Komisi coby strážkyni 
Smluv, aby své každoroční podávání zpráv 
o uplatňování Listiny dále upevnila tím, že 
zavede monitorování a dialog s členskými 
státy v rámci budoucího mechanismu 
demokracie, právního státu a základních 
práv s cílem zajistit, aby vnitrostátní 
právní předpisy a soudní rozhodování 
a praxe v oblasti občanského, správního, 
obchodního a procesního práva byly 
v souladu s ustanoveními Listiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že by asociace, 
odbory, organizace občanské společnosti, 
obhájci lidských práv a vnitrostátní 
orgány na ochranu těchto práv měli tvořit 
nedílnou součást postupu pro 
monitorování dodržování zásad právního 
státu a pro zveřejňování doporučení 
skupiny nezávislých odborníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je při vytváření 
hodnotících měřítek a kritérií v rámci 
mechanismu pro demokracii, právní stát 
a základní práva zapotřebí zachovat plnou 
objektivitu, aby se zabránilo vzniku 
dvojích standardů a zaměření kontroly na 
určité členské státy čistě z politických 
důvodů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že koncept právního 
státu zahrnuje mimo jiné zásady, jako je 
právní jistota, zákaz svévolného výkonu 
výkonné moci, účinná ochrana 
poskytovaná nezávislými a nestrannými 
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soudy a soudní přezkum rozhodnutí, dělba 
moci a rovnost před zákonem;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá kroky, které Komise učinila 
s cílem vytvořit horizontální systém 
monitorování v podobě cyklu přezkumu 
stavu právního státu, aby se dohlíželo na 
dodržování tohoto konceptu na úrovni 
EU, vyzývá ale Komisi, aby tento návrh 
dále rozpracovala v rámci článku 295 
SFEU, jak opakovaně Parlament 
požadoval; domnívá se, že takové opatření 
by vedlo k účinnější koordinaci mezi 
orgány EU a zároveň by poskytovalo 
jednoznačná pravidla, pokud jde 
o spolupráci orgánů a o rozdělení úkolů 
a pravomocí mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že mechanismus EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva v souladu s článkem 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie by měl být 
založen na respektování národní identity 
členských států a jejich základních 
politických, ústavních a soudních 
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struktur;

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. považuje za zásadní, aby byl 
pravidelný přezkum v rámci mechanismu 
založen na nerozlučné vazbě mezi 
demokracií, právním státem a základními 
právy a aby zároveň zahrnoval všechny 
prvky uvedené v článku 7 návrhu 
interinstitucionální dohody o paktu 
Evropské unie o demokracii, právním 
státu a základních právech, který předložil 
Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
svůj postoj ve vztahu k vytvoření 
reprezentativní skupiny nezávislých 
odborníků, kteří by měli za úkol napomoci 
vypracování návrhu každoroční zprávy 
o stavu demokracie, právního státu 
a základních práv, která má sloužit jako 
nástroj k upevnění reálné i vnímané 
objektivity a nezávislosti pravidelného 
posouzení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že nezávislost soudů je 
nezbytným předpokladem pro rozhodování 
soudů a tvoří požadavek vycházející ze 
zásady účinné právní ochrany, která je 
zakotvena v článku 19 SEU; zdůrazňuje, 
že každý vnitrostátní soud je též 
evropským soudem tehdy, kdy uplatňuje 
unijní právo; je znepokojen tím, že 
nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby využila veškeré dostupné 
nástroje a zakročila proti jakýmkoli 
pokusům vlád členských států, které by 
ohrožovaly jejich soudnictví, a aby 
v případě takové situace včas informovala 
Parlament; upozorňuje na závěr 
srovnávacího přehledu EU o soudnictví za 
rok 2020, podle kterého občané zřetelně 
vnímají zásahy vlád a politiků jako hlavní 
příčinu omezené nezávislosti soudních 
systémů ve svých zemích; v této souvislosti 
hájí pojetí, podle nějž dělba moci 
předpokládá, že osoby vyšetřující kárné 
provinění soudců a ukládající 
disciplinární sankce za toto jednání by 
měly být jmenovány tak, aby přitom 
nedocházelo k politickému ovlivňování 
a aby soudci, kteří jsou členové stávajících 
soudních rad, byli vybírání nebo voleni 
svými profesními kolegy;
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Pozměňovací návrh 22
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

2. zdůrazňuje, že všechny veřejné 
orgány v členských státech musí vždy 
postupovat v hranicích práva a zároveň 
ctít zásady vyplývající ze základních práv 
v demokratickém systému, a to pod 
dohledem nezávislé a nestranné soudní 
moci, která je nepostradatelným stavebním 
kamenem právního státu; zdůrazňuje, že 
požadavek na nezávislost soudů tvoří jádro 
základního práva na účinnou soudní 
ochranu a na spravedlivý proces a je také 
nezbytný pro zajištění ochrany všech práv, 
která jsou hmotné i procesní povahy 
a vyplývají z práva Unie; zdůrazňuje, že 
každý vnitrostátní soud je též evropským 
soudem a je odpovědný jak za uplatňování 
unijního práva, tak za zahájení řízení 
o předběžné otázce podle článku 267 
SFEU, má-li se zajistit ustálenost 
a jednotnost uplatňování unijního práva; 
je znepokojen tím, že nedávné útoky proti 
právnímu státu spočívaly především 
v pokusech o oslabení nezávislosti soudů a 
o zpochybnění samotných právních, 
politických a hospodářských základů 
fungování Evropské unie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; opětovně vyzývá k nahrazení 
stávajících jen částečně použitelných 
nástrojů pro monitorování uvedených 
jevů, jako je mechanismus pro spolupráci 
a ověřování pro Rumunsko a Bulharsko, 
a to důkladnou a harmonizovanou 
analýzou vztahující se na všechny členské 
státy; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Christian Sagartz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů a advokátů tvoří jádro základního 
práva na účinnou soudní ochranu a na 
spravedlivý proces a je také nezbytný pro 
zajištění ochrany všech práv vyplývajících 
z práva Unie; zdůrazňuje, že každý 
vnitrostátní soud je též evropským soudem 
tehdy, kdy uplatňuje unijní právo; je 
znepokojen tím, že nedávné útoky proti 
právnímu státu spočívaly především 
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nezávislosti soudů; v pokusech o oslabení nezávislosti soudů; 
zdůrazňuje, že všichni občané mají právo 
na to poradit se s nezávislým právníkem 
a touto osobou být obhajováni 
a zastupováni v souladu s článkem 47 
Listiny základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 26
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
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zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo, a že jeho 
rozhodnutí musí být respektováno 
a zaručeno ze strany všech ostatních 
vnitrostátních a evropských soudů; je 
znepokojen tím, že nedávné útoky proti 
právnímu státu spočívaly především 
v pokusech o oslabení nezávislosti soudů;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Geoffroy Didier
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví, právní jistota 
a přístup ke spravedlnosti jsou spolu se 
zásadou nediskriminace a rovností před 
zákonem nepostradatelným stavebním 
kamenem právního státu; zdůrazňuje, že 
požadavek na nezávislost soudů tvoří jádro 
základního práva na účinnou soudní 
ochranu a na spravedlivý proces a je také 
nezbytný pro zajištění ochrany všech práv 
vyplývajících z práva Unie; zdůrazňuje, že 
každý vnitrostátní soud je též evropským 
soudem tehdy, kdy uplatňuje unijní právo; 
má za cíl zabránit potenciálním útokům 
proti právnímu státu, například těm, které 
spočívají v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví, které je mimo jiné 
i nezávislé a nezúčastněné na prounijních 
a prointegračních zájmech, je 
nepostradatelným stavebním kamenem 
právního státu; zdůrazňuje, že požadavek 
na nezávislost soudů tvoří jádro základního 
práva na účinnou soudní ochranu a na 
spravedlivý proces a je také nezbytný pro 
zajištění ochrany všech práv zaručených 
právními předpisy Unie; zdůrazňuje, že 
každý vnitrostátní soud by měl chránit 
ústavní listiny členských států proti 
excesivnímu výkladu unijního práva;
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví je nepostradatelným 
stavebním kamenem právního státu; 
zdůrazňuje, že požadavek na nezávislost 
soudů tvoří jádro základního práva na 
účinnou soudní ochranu a na spravedlivý 
proces a je také nezbytný pro zajištění 
ochrany všech práv vyplývajících z práva 
Unie; zdůrazňuje, že každý vnitrostátní 
soud je též evropským soudem tehdy, kdy 
uplatňuje unijní právo; je znepokojen tím, 
že nedávné útoky proti právnímu státu 
spočívaly především v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

2. zdůrazňuje, že nezávislé 
a nestranné soudnictví, právní jistota, 
přístup k soudní ochraně spolu se zásadou 
nediskriminace a rovností před zákonem 
jsou nepostradatelným stavebním 
kamenem právního státu; zdůrazňuje, že 
požadavek na nezávislost soudů tvoří jádro 
základního práva na účinnou soudní 
ochranu a na spravedlivý proces a je také 
nezbytný pro zajištění ochrany všech práv 
vyplývajících z práva Unie; má za cíl 
zabránit potenciálním útokům proti 
právnímu státu, zejména těm, které 
spočívají v pokusech o oslabení 
nezávislosti soudů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam prohlášení ze 
Sibiu z května 2019, jímž se evropští lídři 
jednomyslně zavázali k tomu, že budou 
i nadále chránit náš způsob života, 
demokracii a právní stát v Evropské unii; 
za tímto účelem vyzývá Komisi, Evropskou 
radu a Radu EU, aby opatřením v této 
oblasti daly prioritu, zejména v době po 
odeznění koronavirové krize, která stála 
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u vzniku autokratických a neliberálních 
tendencí v několika členských státech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že proti rozhodnutím 
vyšších soudních instancí by se soudy 
nižšího stupně z jiných členských států 
neměly stavět, ani jim odporovat;  
zdůrazňuje, že má-li se zajistit účinnější 
spolupráce soudních orgánů a jejich vyšší 
efektivita, je zásadní respektovat 
suverenitu a nezávislost nejvyšších 
soudních orgánů členských států, neboť 
se jedná o hlavní strážce právního států 
v těchto zemích;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že systém požadavků 
zavedený v rámci právního státu 
a založený na zásadě demokratického 
zřízení byl původně vytvořen a zapracován 
do Smluv proto, aby se zvýšila kvalita 
demokratického fungování orgánů EU 
a jejich efektivita, a umožnilo se jim tak 
vykávat jejich úkoly v jediném 
institucionálním rámci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Geoffroy Didier

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že zásada právní jistoty 
má klíčový význam pro důvěru v soudní 
systém a právní stát a že je nanejvýš 
důležitá pro to, aby bylo možné činit 
produktivní podnikatelská rozhodnutí 
v zájmu pokroku a hospodářského 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že by Evropská unie 
měla plnit svou úlohu spočívající 
v hodnocení činnosti svých orgánů s cílem 
určit, zda jsou jejich postupy v souladu se 
zásadami demokracie a právního státu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení týkající se 
dovedností a neprávních témat, aby tak byli 
soudci lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku;

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu, nezávislosti soudnictví 
a základních práv a musí také zahrnovat 
školení týkající se dovedností a neprávních 
témat, aby tak byli soudci lépe připraveni 
na zvládání nepřiměřeného tlaku; vyzývá 
také Komisi, aby dále posílila své činnosti 
zaměřené na zvyšování informovanosti 
o Listině základních práv Evropské unie, 
a to propagací a financováním 
vzdělávacích kurzů zaměřených na tento 
dokument pro soudce a jiné právní 
profese;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení týkající se 
dovedností a neprávních témat, aby tak byli 
soudci lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku;

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení týkající se 
dovedností a neprávních témat, aby tak byli 
soudci lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku; upozorňuje na závěr 
přehledu EU o soudnictví za rok 2020, 
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podle kterého ne všechny členské státy 
nabízejí odbornou přípravu v oblasti 
dovedností IT, řízení soudů a justiční 
etiky, přičemž podíl soudců, kteří se 
takové odborné přípravy účastní, je ve 
většině zemí nízký;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na 
prosazování právního státu a nezávislosti 
soudnictví a musí také zahrnovat školení 
týkající se dovedností a neprávních témat, 
aby tak byli soudci lépe připraveni na 
zvládání nepřiměřeného tlaku;

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva a že tato odborná příprava 
musí zahrnovat výuku o žádoucích 
pravidlech pro výklad zakládajících smluv 
a o působnosti mezinárodních soudů 
založených na základě úmluv přijatých na 
základě Vídeňské úmluvy o smluvním 
právu z roku 1969, přičemž by měla být 
poskytována institucemi mimo rámec EU 
a právními odborníky, kteří nemají žádný 
osobní, profesní nebo finanční zájem na 
rozšiřování kompetencí Evropské unie ani 
na přisuzování svrchovaných práv 
členským státům tam, kde došlo 
k nepochybnému přenosu těchto práv na 
Unii prostřednictvím jednoznačného 
ustanovení Smluv o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emil Radev

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení týkající se 
dovedností a neprávních témat, aby tak byli 
soudci lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku;

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení týkající se 
dovedností a neprávních témat, aby tak byli 
soudci lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby vypracovala společné 
normy pro justiční vzdělávání 
a prosazovala spolupráci mezi institucemi 
v EU v tomto směru;

Or. bg

Pozměňovací návrh 40
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení týkající se 
dovedností a neprávních témat, aby tak byli 
soudci lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku;

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že tato odborná 
příprava musí být odpovídajícím 
způsobem financována a že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz a vyčlenit 
zdroje na prosazování právního státu 
a nezávislosti soudnictví a musí také 
zahrnovat školení týkající se dovedností 
a neprávních témat, aby tak byli soudci 
lépe připraveni na zvládání nepřiměřeného 
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tlaku;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Geoffroy Didier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení týkající se 
dovedností a neprávních témat, aby tak 
byli soudci lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku;

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí zahrnovat školení v oblasti IKT, 
které bude zaměřeno na přizpůsobení se 
digitalizaci a usnadnění přístupu ke 
spravedlnosti pomocí nových technologií 
a které také umožní soudcům rozvíjet 
jejich dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 

3. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
zásadní pro řádné provádění a uplatňování 
unijního práva, a tedy i pro upevnění 
společné evropské právní kultury založené 
na zásadách vzájemné důvěry a právního 
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státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení týkající se 
dovedností a neprávních témat, aby tak 
byli soudci lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku;

státu; domnívá se, že nadcházející 
evropská strategie justičního vzdělávání 
musí klást dodatečný důraz na prosazování 
právního státu a nezávislosti soudnictví 
a musí také zahrnovat školení ve 
společenských vědách, aby tak byli soudci 
lépe připraveni na zvládání nepřiměřeného 
tlaku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že odpovídající 
finanční zdroje jsou zapotřebí pro to, aby 
se zajistilo školení odborných pracovníků 
a hladké každodenní fungování 
soudnictví, včetně opatření k respektování 
demokracie, právního státu a základních 
práv; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
navýšily své rozpočty určené pro 
soudnictví, pokud jejich současná výše 
neumožňuje hladké každodenní 
fungování soudního systému, včetně 
finančních prostředků určených k tomu, 
aby se zajistily důstojné vazební 
podmínky, předcházelo se překračování 
kapacit vězeňských zařízení a aby byly 
k dispozici vhodné alternativy k trestu 
odnětí svobody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá skutečnost, že evropské sítě 
doposud hrály zásadní úlohu 
v prosazování výměny myšlenek 
a osvědčených postupů v rámci soudního 
systému EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
identifikovala další opatření na podporu 
těchto sítí, např. Evropské sítě pro justiční 
vzdělávání, aby se tak mohly soustředit na 
projekty prosazující právní stát, zejména 
v členských státech, které se v této oblasti 
potýkají s obtížemi;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. odsuzuje veškeré formy nátlaku, 
obtěžování, donucování, zastrašování 
a fyzického nebo slovního násilí směřující 
proti soudcům a státním zástupcům 
a zasahující zejména sféru jejich osobních 
životů, domovů a rodin; domnívá se, že 
soudci a advokáti by měli být schopni 
vykonávat své povinnosti, aniž by veřejné 
orgány nebo úřední osoby zpochybňovaly 
jejich legitimitu, schopnosti nebo 
nezávislost;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Emil Radev

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité šířit 
znalosti o právu EU a vnitrostátních 
právních řádech a zároveň prohlubovat 
porozumění, důvěru a spolupráci mezi 
soudci a státními zástupci v členských 
státech i posilovat důvěru veřejnosti 
v odborné pracovníky v oblasti soudnictví;

Or. bg

Pozměňovací návrh 47
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že mezi členskými státy 
a druhy právních profesí stále přetrvávají 
značné rozdíly, pokud jde o míru účasti na 
odborné přípravě; vyzývá Komisi, aby 
pojmenovala příčiny těchto rozdílů, aby se 
v příští evropské strategii justičního 
vzdělávání zabývala jejich řešením a aby 
posoudila dopad těchto rozdílů na 
nezávislost, kvalitu a efektivitu soudnictví 
členských států;

4. konstatuje, že mezi členskými státy 
a druhy právních profesí stále přetrvávají 
značné rozdíly, pokud jde o míru účasti na 
odborné přípravě; vyzývá Komisi, aby 
pojmenovala příčiny těchto rozdílů, aby se 
v příští evropské strategii justičního 
vzdělávání zabývala jejich řešením a aby 
posoudila dopad těchto rozdílů na 
nezávislost, kvalitu a efektivitu soudnictví 
členských států; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí užší spolupráce mezi orgány 
příslušnými pro dohled nad dodržováním 
ústavního pořádku; vyzývá Komisi, aby 
zvolila podpůrná opatření k propagaci 
a upevňování projektů v rámci 
Konference evropských ústavních soudů; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že mezi členskými státy 
a druhy právních profesí stále přetrvávají 
značné rozdíly, pokud jde o míru účasti na 
odborné přípravě; vyzývá Komisi, aby 
pojmenovala příčiny těchto rozdílů, aby se 
v příští evropské strategii justičního 
vzdělávání zabývala jejich řešením a aby 
posoudila dopad těchto rozdílů na 
nezávislost, kvalitu a efektivitu soudnictví 
členských států;

4. konstatuje, že mezi členskými státy 
a druhy právních profesí stále přetrvávají 
značné rozdíly, pokud jde o míru účasti na 
odborné přípravě, a vyzývá k tomu, aby 
právní tradice členských států byly 
respektovány a aby právo Unie 
neoslabovalo bohatou pluralitní tradici 
více, než je nezbytně nutné k dodržení 
společného výkladu pravidel EU 
v oblastech, kde unijní právní předpisy 
neponechávají členským státům žádný 
prostor k uvážení při uplatňování 
společných pravidel, na nichž se tyto státy 
dohodly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že mezi členskými státy 
a druhy právních profesí stále přetrvávají 
značné rozdíly, pokud jde o míru účasti na 
odborné přípravě; vyzývá Komisi, aby 
pojmenovala příčiny těchto rozdílů, aby se 
v příští evropské strategii justičního 
vzdělávání zabývala jejich řešením a aby 
posoudila dopad těchto rozdílů na 
nezávislost, kvalitu a efektivitu soudnictví 
členských států;

4. konstatuje, že mezi členskými státy 
a druhy právních profesí stále přetrvávají 
značné rozdíly, pokud jde o míru účasti na 
odborné přípravě; vyzývá Komisi, aby 
pojmenovala příčiny těchto rozdílů, aby je 
v příští evropské strategii justičního 
vzdělávání zohlednila a aby posoudila 
dopad těchto rozdílů na nezávislost, kvalitu 
a efektivitu soudnictví členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 5



PE655.686v01-00 30/49 AM\1210302CS.docx

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 
o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva;

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 
o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva; 
vybízí Komisi a členské státy, aby dále 
podporovaly a usnadňovaly dialog mezi 
soudy a právními profesemi skrze podporu 
pravidelné výměny informací 
a osvědčených postupů za účelem posílení 
a rozvoje prostoru spravedlnosti v EU, 
který je založen na demokracii, právním 
státě a základních právech; vyzývá Komisi 
a členské státy k zajištění toho, aby byly 
Úřadu evropského veřejného žalobce 
uděleny dostatečné pravomoci, aby tak 
mohl svou činnost vykonávat efektivně;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 
o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva;

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 
o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva; 
domnívá se, že řízení o předběžné otázce 
by měla být dovedena do konce co 
nejrychleji s cílem předcházet situacím, 
kdy se účastníci řízení ocitnou v pozici, 
v níž se nebudou moci hájit; za tímto 
účelem by měla být dána přednost tomu, 
aby byli do případu zapojeni právníci 
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a úředníci ze země, jejíž soud věc 
k projednání předložil, aby se ušetřil čas 
pro překládání a tlumočení dokumentů, 
důkazního materiálu, stanovisek atd.; 

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Emil Radev

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 
o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva;

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 
o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva; 
zdůrazňuje, že rozvíjení dovedností 
a prohlubování znalostí evropských 
soudců a státních zástupců, pokud jde 
o pojmenování a řešení výzev, jimž při 
uplatňování zásady právního státu čelí, 
napomůže k zajištění jednotného 
uplatňování patřičných mechanismů, aby 
se zabránilo porušování této zásady;

Or. bg

Pozměňovací návrh 53
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 

5. připomíná, že řízení o předběžné 
otázce objasňuje způsob, jakým se má 
uplatňovat právo Evropské unie; domnívá 
se, že používání tohoto postupu vede 



PE655.686v01-00 32/49 AM\1210302CS.docx

CS

o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva;

k jednotnému výkladu a provádění 
evropských právních předpisů; upozorňuje 
na potenciál, který má justiční vzdělávání 
pro zlepšení dialogu mezi vnitrostátními 
soudy a Soudním dvorem Evropské unie, 
zejména pokud jde o využití řízení 
o předběžné otázce a o vzájemné působení 
mezi zásadami subsidiarity a přednosti 
unijního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 
o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva;

5. upozorňuje na potenciál, který má 
v rámci justičního vzdělávání výuka 
obecně přijímaných mezinárodních 
a nikoli čistě eurocentrických metod 
výkladu zakládajících smluv pro zlepšení 
dialogu mezi vnitrostátními soudy 
a Soudním dvorem Evropské unie, zejména 
pokud jde o využití řízení o předběžné 
otázce a o vzájemné působení mezi 
zásadami přenosu pravomocí, subsidiarity 
a přednosti unijního práva v rámci jeho 
vlastní sféry působnosti, o níž není sporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 

5. upozorňuje na potenciál, který má 
justiční vzdělávání pro zlepšení dialogu 
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mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pokud jde 
o využití řízení o předběžné otázce a 
o vzájemné působení mezi zásadami 
subsidiarity a přednosti unijního práva;

mezi vnitrostátními soudy a Soudním 
dvorem Evropské unie, zejména pro 
zkvalitnění praxe řízení o předběžné 
otázce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na závěr srovnávacího 
přehledu EU o soudnictví za rok 2020, 
podle něhož stále přetrvávají mezi 
členskými státy podstatné rozdíly v počtu 
nevyřízených případů a že v některých 
členských státech počet těchto případů 
vzrostl; konstatuje, že ochrana právního 
státu závisí na výkonnosti soudních 
systémů a že by neměla existovat 
dvojrychlostní Evropa, pokud jde 
o naplňování spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že pro výklad 
a aplikaci právních předpisů členských 
států neexistuje jiný odbornější subjekt, 
než je nejvyšší soudní orgán v daném 
právním řádu; upozorňuje na to, že 
Soudní dvůr Evropské unie by neměl 
zasahovat do záležitostí, jež spadají do 
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výlučných pravomocí členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání situace 
v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání situace 
v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě;

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání situace 
v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě; opětovně navrhuje, aby byl 
srovnávací přehled EU o soudnictví 
začleněn do výroční zprávy vypracovávané 
v rámci mechanismu Unie pro 
demokracii, právní stát a základní práva;
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Emil Radev

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání situace 
v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě;

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání situace 
v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě; vyzývá k objektivnímu 
využívání a hodnocení údajů 
srovnávacího přehledu EU o soudnictví a 
k tomu, aby v závěrech výroční 
monitorovací zprávy nedocházelo 
k jakékoli diskriminaci určitých zemí; 

Or. bg

Pozměňovací návrh 61
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání situace 
v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě;

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání situace 
v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě, a vyzývá Komisi, aby jako 
další nástroj užitečný pro hodnocení 
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začala opět vypracovávat zprávy o boji 
proti korupci, které byly naposledy 
předloženy v roce 2016;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání situace 
v členských státech, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě;

6. upozorňuje na to, že by měla 
existovat doplňková vazba mezi 
srovnávacím přehledem EU o soudnictví, 
který nabízí obecné srovnání soudních 
systémů členských států, a výroční 
monitorovací zprávou o unijních 
hodnotách coby podrobnou kvalitativní 
analýzou konkrétního stavu v každém 
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. opětovně vyzývá Komisi, aby 
zvážila provázání mechanismu Unie pro 
demokracii, právní stát a základní práva 
s navrhovaným nařízením o ochraně 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu 
v členských státech, aby se posílila 
synergie mezi různými nástroji EU pro 
ochranu a podporu právního státu 
a základních práv;



AM\1210302CS.docx 37/49 PE655.686v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti;

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
včetně možnosti sledovat soudní řízení 
online, a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti; v této 
souvislosti poukazuje na závěr 
srovnávacího přehledu EU o soudnictví za 
rok 2020, podle kterého stále není možné 
shromáždit celostátní údaje ze všech 
oblastí soudnictví ve všech členských 
státech, a připomíná, že přístup k údajům 
je významný a nezbytný nástroj pro 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
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národnostní menšiny a migranti; národnostní menšiny a migranti, přičemž je 
třeba zvláštní pozornost věnovat 
nezletilým osobám bez doprovodu; vyzývá 
Komisi, aby monitorovala řádné 
uplatňování směrnice (EU) 2016/800 
o procesních zárukách pro děti, které jsou 
podezřelými nebo obviněnými osobami 
v trestním řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti;

7. žádá Komisi, aby podporovala 
rychlejší digitalizaci na všech úrovních 
soudních systémů členských států s cílem 
využívat umělou inteligenci jako 
prostředek k zajištění přístupu k soudní 
ochraně, a aby posoudila nástroje IKT 
a další prostředky zavedené v členských 
státech k tomu, aby se občanům usnadnil 
přístup ke spravedlnosti, a to zejména 
osobám se zdravotním postižením nebo 
těm, které patří ke zranitelným skupinám, 
jako jsou národnostní menšiny a migranti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 67
Geoffroy Didier

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
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občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti;

soudcům a občanům poskytl nástroj 
k urychlení řízení a usnadnil se přístup ke 
spravedlnosti, a to zejména osobám se 
zdravotním postižením nebo těm, které 
patří ke zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti;

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti;

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby posoudila 
nástroje IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám, jako jsou 
národnostní menšiny a migranti;

7. žádá Komisi, aby posoudila, 
standardizovala a zjednodušila nástroje 
IKT a další prostředky zavedené 
v členských státech k tomu, aby se 
občanům usnadnil přístup ke spravedlnosti, 
a to zejména osobám se zdravotním 
postižením nebo těm, které patří ke 
zranitelným skupinám;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, 
aby nástroje EU pro ochranu právního 
státu byly ucelené a navzájem se 
doplňovaly, a že jde konkrétně o: výroční 
zprávu EU o stavu právního státu, 
srovnávací přehled EU o soudnictví, který 
tvoří základ pro uvedenou zprávu, 
doporučení pro jednotlivé země v rámci 
evropského semestru, postupy stanovené 
v článku 7 SEU, opatření pro případ 
porušení Smluv a podmíněnost VFR 
dodržováním zásady právního státu, která 
bude zavedena v budoucnu;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 72
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. je toho názoru, že mechanismus 
pro spolupráci a ověřování pro Bulharsko 
a Rumunsko by měl být revidován 
s ohledem na reformy soudnictví, ke 
kterým došlo v těchto dvou státech ve 
zcela nedávné době; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje nutnost toho, aby 
zpráva EU o stavu právního státu 
nahradila mechanismus pro spolupráci 
a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko 
za účelem zajištění rovnosti mezi všemi 
členskými státy Unie; domnívá se, že 
rozsah a metodika hodnocení 
mechanismu pro spolupráci a ověřování 
a mechanismu pro demokracii, právní stát 
a základní práva jsou obdobné, což by 
vedlo k nesrovnalostem ohledně 
povinností členských států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Tiemo Wölken
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Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost provádění patřičně 
financovaných programů právní pomoci 
v členských státech a kvalitě této 
poskytované právní pomoci, a aby rovněž 
posoudila jakékoli překážky, které 
občanům bez prostředků v současné době 
brání v účinném přístupu ke spravedlnosti;

8. vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost provádění patřičně 
financovaných programů právní pomoci 
v členských státech a kvalitě této 
poskytované právní pomoci, a aby rovněž 
posoudila jakékoli překážky, které 
občanům bez prostředků v současné době 
brání v účinném přístupu ke spravedlnosti; 
vyzývá obdobně Komisi, aby posoudila 
problematiku vymahatelnosti poplatků za 
řízení, neboť se může jednat o odrazující 
prvek, pokud jde o přístup ke 
spravedlnosti; upozorňuje na závěr 
srovnávacího přehled EU o soudnictví za 
rok 2020, podle kterého se právní pomoc 
v některých členských státech stala 
v posledních letech méně přístupnou; 
zdůrazňuje, že dostupnost právní pomoci 
a výše soudních poplatků mohou mít 
výrazný dopad na přístup ke spravedlnosti 
a na osoby postižené chudobou mohou 
mít odrazující vliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kosma Złotowski

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost provádění patřičně 
financovaných programů právní pomoci 
v členských státech a kvalitě této 
poskytované právní pomoci, a aby rovněž 
posoudila jakékoli překážky, které 
občanům bez prostředků v současné době 
brání v účinném přístupu ke spravedlnosti;

8. vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost provádění patřičně 
financovaných programů právní pomoci 
v členských státech, kvalitě a finanční 
dostupnosti této poskytované právní 
pomoci a také délce a transparentnosti 
soudních řízení a aby rovněž posoudila 
jakékoli překážky, které občanům bez 
prostředků v současné době brání 
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v účinném přístupu ke spravedlnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 76
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že článek 41 Listiny 
základních práv EU zakotvuje právo na 
řádnou evropskou správu; konstatuje, že 
v důsledku rozšiřování pravomocí Unie se 
občané ve stále větší míře dostávají do 
styku s orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, aniž by byla vždy náležitě 
chráněna jejich procesní práva; 
konstatuje, že stávající pravidla a zásady 
v oblasti řádné správy pocházejí 
z nejrůznějších pramenů; zdůrazňuje, že 
v Unii řídící se konceptem právního státu 
je nezbytné zajistit, aby byla vždy náležitě 
definována, rozvíjena a dodržována 
procesní práva a povinnosti; připomíná 
svá usnesení ze dne 15. ledna 2013 a 9. 
června 2016 o otevřené, efektivní 
a nezávislé správě Evropské unie; 
domnívá se, že Unie by měla jít příkladem 
a zavést vlastní správní řád, a opětovně 
vyzývá v tomto ohledu Komisi k předložení 
návrhu nařízení o správním řízení na 
úrovni Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. odsuzuje veškeré případy, kdy je 
podávání žalob k soudu zneužíváno proti 
hodnotám a právům, která má za 
povinnost chránit každý právní řád; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby důkladně 
prozkoumala případy, kdy se podávání 
žalob k soudu spolu se souvisejícími 
finančními náklady pro žalovanou stranu 
využívá v členských státech pro účely, 
které jsou v rozporu s kulturou právního 
státu, například pokud je tento postup 
zaměřen proti svobodným a pluralitním 
sdělovacím prostředkům, nezávislým 
akademickým pracovníkům, 
výzkumníkům, členům odborových 
organizací, obhájcům lidských práv 
a organizacím občanské společnosti; dále 
vyzývá Komisi, aby v souladu 
s pravomocemi, které jí přiznávají 
Smlouvy, přijala veškeré kroky nezbytné 
k ukončení takové praxe a vyvození 
odpovědnosti osob, které takový stav 
umožňují; 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Heidi Hautala

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že oznamovatelé hrají 
při ochraně právního státu v členských 
zemích zásadní úlohu; vyzývá Komisi, aby 
důkladně monitorovala provedení směrnice 
(EU) 2019/1937 o ochraně osob, které 
oznamují porušení práva Unie, ve 
vnitrostátním právu a její uplatňování;

10. zdůrazňuje, že oznamovatelé hrají 
při ochraně právního státu v EU 
a členských zemích zásadní úlohu; vyzývá 
Komisi, aby důkladně monitorovala 
provedení směrnice (EU) 2019/1937 
o ochraně osob, které oznamují porušení 
práva Unie, ve vnitrostátním právu a její 
uplatňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

11. je přesvědčen, že pokud nelze 
důslednou rovnost prakticky zajistit, je 
obecné rovnosti možné nejlépe dosáhnout 
skrze komplexní test „potěcha vs. újma“, 
který nezohledňuje jen politicky 
privilegované pohlaví, osoby LGBT 
a etnické menšiny, ale usiluje o vyrovnání 
všech nedobrovolně přiznaných nebo 
nezasloužených společenských výhod 
a nevýhod kompenzací neměnných 
faktorů pomocí prvků, které je možné 
upravit krokem státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Tiemo Wölken
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Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti; upozorňuje na 
závěr srovnávacího přehledu EU 
o soudnictví za rok 2020, podle kterého 
činí podíl žen na pozicích soudkyň 
nejvyšších soudů i nadále méně než 
padesát procent ve většině členských 
států; 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
nestrannosti, efektivnosti a nezávislosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových, etnických 
a kulturních rozdílů v rámci složení 
a struktury justičních systémů členských 
států je nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Geoffroy Didier

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových rozdílů 
a posilování rozmanitosti v rámci složení 
a struktury justičních systémů členských 
států je nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 86
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových a kulturních 
rozdílů v rámci složení a struktury 
justičních systémů členských států je 
nezbytné pro posílení jejich kvality, 
efektivnosti a nezávislosti.

11. je přesvědčen, že řešení 
přetrvávajících genderových rozdílů 
v rámci složení a struktury justičních 
systémů členských států je nezbytné pro 
posílení jejich kvality, efektivnosti 
a nezávislosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit 
odpovídající financování odvětvových 
programů Spravedlnost a Práva a hodnoty 
v příštím víceletém finančním rámci, 
neboť tyto programy jsou zaměřené na 
zajištění rozvoje společné evropské 
kultury soudních systémů, právního státu 
a hodnot EU.

Or. ro

Pozměňovací návrh 88
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. upozorňuje na to, že profesní 
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kvalifikace by i nadále měla být 
nejpřednějším kritériem pro výběr soudců, 
a to bez ohledu na jejich etnický původ či 
náboženskou víru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že mechanismus EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva by měl být ústředním prvkem 
podmíněnosti finanční podpory pro 
členské státy.

Or. fr


