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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet a 

Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

 

Návrh nariadenia 

Názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY 

o ochrane rozpočtu Únie v prípade 

všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu 

v členských štátoch 

o ochrane rozpočtu Únie v prípade 

všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu a 

základných práv v členských štátoch 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 

textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 

bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 

texte.) 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Zásada právneho štátu je jednou 

zo základných hodnôt, na ktorej je 

postavená myšlienka Európskej únie. Ako 

sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii, tieto hodnoty sú spoločné pre členské 

štáty. 

(1) Únia je založená na hodnotách 

úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, 

demokracie, rovnosti, právneho štátu a 

dodržiavania ľudských práv vrátane práv 

osôb patriacich k menšinám. Ako sa 

uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii (Zmluvy o EÚ), tieto hodnoty sú 

spoločné pre členské štáty v spoločnosti, 

v ktorej prevláda pluralizmus, 

nediskriminácia, tolerancia, 

spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 

ženami a mužmi. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Demokracia, právny štát a 

základné práva sú v trojstrannom vzťahu, 

pričom sa navzájom posilňujú a spoločne 

chránia ústavné jadro Únie a jej 

členských štátov. V rámci Únie nemôže 

existovať žiadna hierarchia hodnôt. 

Vzájomná závislosť medzi fungujúcou 

demokraciou, silnými a zodpovednými 

inštitúciami, transparentným a 

inkluzívnym rozhodovaním a skutočným 

právnym štátom je nevyhnutná pre 

skutočné dodržiavanie ľudských práv a 

naopak. V článkoch 2 a 6 Zmluvy o EÚ sa 

vyžaduje, aby členské štáty riadne 

rešpektovali, chránili a presadzovali 

zásady právneho štátu, základné práva a 

demokraciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Zásada právneho štátu si vyžaduje, 

aby všetky subjekty verejnej moci konali 

v rámci obmedzení stanovených v zákone, 

v súlade s hodnotami demokracie 

a základnými právami, ako aj pod 

kontrolou nezávislých a nestranných 

súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa 

dodržiavali12 zásady zákonnosti7, právnej 

istoty8, zákazu svojvoľných výkonných 

právomocí9, oddelenia právomocí10 a 

účinnej súdnej ochrany nezávislými 

súdmi11. 

(2) Zásada právneho štátu si vyžaduje, 

aby všetky subjekty verejnej moci konali 

v rámci obmedzení stanovených v zákone, 

v súlade so zásadami demokracie 

a dodržiavania základných práv, ako aj 

pod kontrolou nezávislých a nestranných 

súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa 

dodržiavali12 zásady zákonnosti7, vrátane 

transparentného, zodpovedného a 

demokratického procesu prijímania 

právnych predpisov, právnej istoty8, 

zákazu svojvoľných výkonných 

právomocí9, oddelenia právomocí10, 

prístupu k spravodlivosti a účinnej súdnej 
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ochrane na nezávislých a nestranných 

súdoch11. 

__________________ __________________ 

7 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 

2004, Komisia Európskych spoločenstiev 

proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 

PECLI:EU:C:2004:236, bod 63. 

7 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 

2004, Komisia Európskych spoločenstiev 

proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 

PECLI:EU:C:2004:236, bod 63. 

8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 

1981, Amministrazione delle finanze dello 

Stato proti Srl Meridionale Industria 

Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio 

a Ditta Vincenzo Divella proti 

Amministrazione delle finanze dello Stato. 

Spojené veci 212 až 217/80, 

ECLI:EU:C:1981:270, bod 10. 

8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 

1981, Amministrazione delle finanze dello 

Stato proti Srl Meridionale Industria 

Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio 

a Ditta Vincenzo Divella proti 

Amministrazione delle finanze dello Stato. 

Spojené veci 212 až 217/80, 

ECLI:EU:C:1981:270, bod 10. 

9 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 

1989, Hoechst, spojené veci 46/87 

a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19. 

9 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 

1989, Hoechst, spojené veci 46/87 

a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19. 

10 Rozsudok Súdneho dvora 

z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-

477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; 

rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 

2016, PPU Poltorak, C-452/16, 

ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok 

Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, 

C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58. 

10 Rozsudok Súdneho dvora 

z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-

477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; 

rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 

2016, PPU Poltorak, C-452/16, 

ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok 

Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, 

C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58. 

11 Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 

2018, Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses proti Tribunal de Contas C-

64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 

– 41. 

11 Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 

2018, Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses proti Tribunal de Contas C-

64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 

– 41. 

12 Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ 

na posilnenie právneho štátu“, COM(2014) 

158 final, príloha I. 

12 Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ 

na posilnenie právneho štátu“, COM(2014) 

158 final, príloha I. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Členské štáty by mali presadzovať 

a rozvíjať hodnotu právneho štátu a ísť 

príkladom tým, že budú smerovať k 
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spoločnej kultúre právneho štátu, čo je 

základná podmienka legitímnosti 

európskeho projektu ako celku a 

budovania dôvery občanov v Úniu. 

Zhoršenie právneho štátu v jednom 

členskom štáte negatívne ovplyvňuje 

právny štát v Únii ako celku. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2b) Základné práva v Únii sú 

stanovené najmä v Charte základných 

práv Európskej únie, ktorá má v súlade s 

článkom 6 Zmluvy o EÚ rovnakú právnu 

silu ako zmluvy, a preto sa musí 

dodržiavať vo všetkých právnych 

predpisoch Únie vrátane tohto nariadenia. 

Povinnosť dodržiavať, chrániť a 

podporovať základné práva sa stanovuje 

aj v mnohých medzinárodných zmluvách 

o ľudských právach vrátane Európskeho 

dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd a Európskej sociálnej 

charty, jej dodatkového protokolu a 

revidovanej verzie.  

 

Pozmeňujúci návrh  7 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Zásada právneho štátu je 

základným predpokladom pre ochranu 

ďalších základných hodnôt, na ktorých je 

postavená Európska únia, ako napríklad 

sloboda, demokracia, rovnosť 

a dodržiavanie ľudských práv. 

Dodržiavanie zásady právneho štátu 

prirodzene súvisí s dodržiavaním 

vypúšťa sa 
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demokracie a základných práv: bez 

dodržiavania zásady právneho štátu 

nemôže existovať demokracia 

a dodržiavanie základných práv a naopak. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Vždy, keď členské štáty plnia 

rozpočet Únie, a bez ohľadu na to, aký 

spôsob plnenia sa rozhodnú použiť, 

dodržiavanie zásady právneho štátu je 

nevyhnutným predpokladom na to, aby sa 

naplnili zásady správneho finančného 

riadenia zakotvené v článku 317 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. 

(4) Vždy, keď členské štáty plnia 

rozpočet Únie, a bez ohľadu na to, aký 

spôsob plnenia sa rozhodnú použiť, 

dodržiavanie zásady právneho štátu a 

základných práv je nevyhnutným 

predpokladom na to, aby sa naplnili zásady 

správneho finančného riadenia zakotvené 

v článku 317 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Justičné orgány by mali konať 

nezávisle a nestranne a vyšetrovacie 

zložky a prokuratúra by mali mať možnosť 

náležite vykonávať svoju funkciu. Mali by 

disponovať dostatočnými zdrojmi 

a postupmi na to, aby mohli konať účinne 

a pri plnom dodržiavaní práva na 

spravodlivý proces. Tieto podmienky sú 

nevyhnutné ako minimálna záruka proti 

nezákonným a svojvoľným rozhodnutiam 

verejných orgánov, ktoré by mohli 

poškodiť finančné záujmy Únie. 

(6) Mala by byť vždy zaručená 

nezávislosť a nestrannosť justície 
a vyšetrovacie zložky a prokuratúra by 

mali mať možnosť náležite vykonávať 

svoju funkciu. Mali by disponovať 

dostatočnými zdrojmi a postupmi na to, 

aby mohli konať účinne a pri plnom 

dodržiavaní práva na spravodlivý proces. 

Tieto podmienky sú nevyhnutné ako 

minimálna záruka proti nezákonným 

a svojvoľným rozhodnutiam verejných 

orgánov, ktoré by mohli poškodiť tieto 

základné zásady. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Dodržiavanie zásady právneho štátu 

nie je dôležité len pre občanov Únie, ale aj 

pre obchodné iniciatívy, inovácie, 

investície a riadne fungovanie vnútorného 

trhu, ktoré bude najväčšmi prekvitať 

vtedy, ak sa zavedie solídny právny 

a inštitucionálny rámec. 

(8) Dodržiavanie zásad právneho štátu 

a základných práv je kľúčové pre 

umožnenie plnej účasti občanov EÚ 

na demokratickom živote Únie. Je tiež 

dôležité pre podnikanie, obchodné 

iniciatívy, inovácie a investície a pre 

podporu vnútorného trhu založeného na 

právach a bezproblémovom fungovaní. 
Vnútorný trh potrebuje stabilný právny a 

inštitucionálny rámec na zabezpečenie 

dôvery medzi všetkými aktérmi, na 

využitie svojho plného potenciálu a na 

dosiahnutie udržateľného dlhodobého 

rastu. V situáciách, keď členský štát už 

nezaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu alebo základných práv, majú Únia a 

jej členské štáty povinnosť chrániť 

integritu a uplatňovanie zmlúv a chrániť 

práva každého v rámci svojej jurisdikcie. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Článok 19 ZEÚ, ktorý obsahuje 

konkrétny odkaz na hodnotu právneho 

štátu uvedenú v článku 2 ZEÚ, od 

členských štátov vyžaduje, aby poskytovali 

účinnú právnu ochranu v oblastiach, na 

ktoré sa vzťahuje právo Únie, a to aj v tých 

oblastiach, ktoré sa týkajú plnenia rozpočtu 

Únie. Samotná existencia účinného 

súdneho preskúmania navrhnutého na to, 

aby sa zabezpečil súlad s právom Únie, je 

prapodstatou zásady právneho štátu 

a vyžaduje si existenciu nezávislých 

súdov13. Zachovávanie nezávislosti súdov 

má zásadný význam, čo potvrdzuje aj 

článok 47 druhý pododsek Charty 

základných práv Európskej únie14. Platí to 

(9) Článok 19 ZEÚ, ktorý obsahuje 

konkrétny odkaz na hodnotu právneho 

štátu uvedenú v článku 2 ZEÚ, od 

členských štátov vyžaduje, aby poskytovali 

účinnú právnu ochranu v oblastiach, na 

ktoré sa vzťahuje právo Únie, a to aj v tých 

oblastiach, ktoré sa týkajú plnenia rozpočtu 

Únie. Účinnosť justičných systémov je 

kľúčovým aspektom právneho štátu a je 

nevyhnutná na zabezpečenie rovnakého 

zaobchádzania, sankcionovanie 

zneužívania zo strany vlád a 

predchádzanie svojvoľnosti. Samotná 

existencia účinného súdneho preskúmania 

navrhnutého na to, aby sa zabezpečil súlad 

s právom Únie, je prapodstatou zásady 
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najmä pre súdne preskúmanie platnosti 

opatrení, zmlúv alebo iných nástrojov, na 

základe ktorých vznikajú verejné výdavky 
alebo dlhy, okrem iného v kontexte 

postupov verejného obstarávania, ktoré 

takisto môžu byť predložené na súd. 

právneho štátu a vyžaduje si existenciu 

nezávislých súdov13. Zabezpečenie práva 

na účinnú nápravu a spravodlivý proces a 

zachovávanie nezávislosti súdov má 

zásadný význam, čo potvrdzuje aj článok 

47 druhý pododsek Charty základných práv 

Európskej únie14. Platí to najmä pre súdne 

preskúmanie zákonnosti opatrení, zmlúv 

alebo iných nástrojov, ktoré vedú k 

verejným výdavkom alebo dlhom, okrem 

iného v kontexte postupov verejného 

obstarávania, ktoré takisto môžu byť 

predložené na súd. 

__________________ __________________ 

13Vec C-64/16, body 32 – 36. 13Vec C-64/16, body 32 – 36. 

14Vec C-64/16, body 40 – 41. 14Vec C-64/16, body 40 – 41. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Existuje teda jasný vzťah medzi 

dodržiavaním zásady právneho štátu 

a efektívnym plnením rozpočtu Únie 

v súlade so zásadami správneho finančného 

riadenia. 

(10) Existuje teda jasný vzťah medzi 

dodržiavaním zásady právneho štátu a 

základných práv a efektívnym plnením 

rozpočtu Únie v súlade so zásadami 

správneho finančného riadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Všeobecné nedostatky v členských 

štátoch v oblasti dodržiavania zásady 

právneho štátu, ktoré ovplyvňujú najmä 

riadne fungovanie verejných orgánov 
a účinné súdne preskúmanie, môžu vážne 

poškodiť finančné záujmy Únie. 

(11) Všeobecné nedostatky v členských 

štátoch v oblasti dodržiavania zásady 

právneho štátu a základných práv, môžu 

vážne poškodiť finančné záujmy Únie, 
najmä pokiaľ ide o nezrovnalosti týkajúce 

sa výdavkov z rozpočtu Únie a práva a 

záujmy občanov, bez ohľadu na to, kde 

žijú. 
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Pozmeňujúci návrh  14 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Identifikácia všeobecného 

nedostatku si vyžaduje, aby Komisia 

uskutočnila kvalitatívne posúdenie. 

Uvedené posúdenie by mohlo vychádzať 

z informácií pochádzajúcich zo všetkých 

dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií 

vrátane rozsudkov Súdneho dvora 

Európskej únie, správ Dvora audítorov 

a záverov a odporúčaní relevantných 

medzinárodných organizácií a sietí, akými 

sú napríklad orgány Rady Európy 

a európske siete najvyšších súdov 

a súdnych rád. 

(12) Zistenie všeobecného nedostatku si 

vyžaduje, aby Komisia spolu s 

reprezentatívnou skupinou nezávislých 

odborníkov uskutočnila kvalitatívne, 

objektívne, transparentné, nespolitizované 

a nestranné posúdenie na základe 

konkrétnych dôkazov. Ročné posúdenie 

všetkých členských štátov by malo 

vychádzať z informácií pochádzajúcich zo 

všetkých dostupných zdrojov a uznaných 

inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora 

Európskej únie a Európskeho súdu pre 

ľudské práva, správ Dvora audítorov, 

správ a stanovísk ďalších inštitúcií, 

orgánov, úradov alebo agentúr Únie, ako 

sú Európsky hospodársky a sociálny 

výbor, Výbor regiónov, ombudsman a 

Agentúra Európskej únie pre základné 

práva, záverov a odporúčaní relevantných 

medzinárodných organizácií a sietí, akými 

sú napríklad orgány Rady Európy a 

európske siete najvyšších súdov a súdnych 

rád, ako aj správy mimovládnych a 

občianskych organizácií. Toto posúdenie 

by malo nahradiť existujúce nástroje a 

mechanizmy, ako je mechanizmus na 

zaistenie spolupráce a overovania pre 

Bulharsko a Rumunsko. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

nevyhnutné na ochranu rozpočtu Únie 

v prípade všeobecných nedostatkov 

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

nevyhnutné na ochranu rozpočtu Únie 

v prípade všeobecných nedostatkov 
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v oblasti dodržiavania zásady právneho 

štátu v členských štátoch. 

v oblasti dodržiavania zásady právneho 

štátu a základných práv v členských 

štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) „právny štát“ alebo „zásada 

právneho štátu“ je hodnota Únie 

zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii, ktorá zahŕňa zásady zákonnosti 

vrátane transparentného, zodpovedného, 

demokratického a pluralistického procesu 

prijímania zákonov; právnej istoty; zákazu 

svojvoľných výkonných právomocí; 

účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi 

vrátane základných práv; oddelenia 

právomocí a rovnosti pred zákonom; 

a) „právny štát“ alebo „zásada 

právneho štátu“ a „základné práva“, ktoré 

sú zakotvené v článku 2 Zmluvy 

o Európskej únii, zahŕňajú zásady 

zákonnosti vrátane transparentného, 

zodpovedného, demokratického 

a pluralistického procesu prijímania 

zákonov; právnej istoty; zákazu 

svojvoľných výkonných právomocí; 

prístupu k spravodlivosti a účinnej súdnej 

ochrane pred nezávislými a nestrannými 

súdmi; oddelenia právomocí; 

nediskriminácie a rovnosti pred zákonom; 

dodržiavania základných práv 

stanovených v Charte základných práv 

Európskej únie a v medzinárodných 

zmluvách o ľudských právach; 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) „všeobecný nedostatok v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu“ je 

rozšírené alebo opakujúce sa konanie 

alebo nekonanie, resp. opatrenie 

verejných orgánov, ktoré má vplyv na 

právny štát; 

b) „všeobecný nedostatok“ je každá 

situácia, v ktorej môže byť zistené 

systémové ohrozenie právneho štátu a 

základných práv, alebo v ktorej sú zásady 

právneho štátu a základné práva priamo 

alebo nepriamo systémovo ohrozené, a to 

buď spojeným vplyvom postupov, 

opomenutí, opatrení alebo nekonania 

verejných orgánov, alebo všeobecnými či 

opakovanými postupmi, opomenutiami, 
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opatreniami alebo nekonaním verejných 

orgánov, a ak táto situácia ovplyvňuje 

alebo môže ovplyvniť riadne plnenie 

rozpočtu Únie, najmä pokiaľ ide o 

činnosti v oblasti riadenia a kontroly, v 

súlade so zásadami riadneho finančného 

riadenia a ochrany finančných záujmov 

Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Ak Komisia dospeje k záveru, že 

má opodstatnené dôvody domnievať sa, že 

sú splnené podmienky všeobecného 

nedostatku v členskom štáte, prijmú sa 

vhodné, vyvážené a primerané opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Náležité opatrenia sa prijmú vtedy, 

ak má všeobecný nedostatok v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu 

v členskom štáte vplyv alebo existuje 

riziko, že môže mať vplyv, na zásady 

správneho finančného riadenia alebo na 

ochranu finančných záujmov Únie, a to 
najmä na: 

1. Opatrenia sa prijmú vtedy, ak má 

všeobecný nedostatok v členskom štáte 

vplyv alebo existuje riziko, že môže mať 

vplyv, najmä na: 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) riadne plnenie rozpočtu Únie v 

dôsledku systémového porušenia 

základných práv. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Za všeobecné nedostatky v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu sa 

môžu považovať najmä tieto skutky: 

2. Za všeobecné nedostatky v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu sa 

považujú najmä tieto skutky: 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ohrozovanie nezávislosti súdnictva; a) ohrozovanie nezávislosti súdnictva 

aj stanovením akýchkoľvek obmedzení 

týkajúcich sa schopnosti nezávisle 

vykonávať funkcie justičného orgánu 

externým zasahovaním do záruk 

nezávislosti, obmedzovaním rozhodovania 

podľa externého poriadku, svojvoľnými 

zmenami pravidiel týkajúcich sa 

menovania justičného personálu alebo 

podmienok jeho činnosti alebo 

ovplyvňovaním justičných pracovníkov 

akýmkoľvek spôsobom ohrozujúcim ich 

nestrannosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 a (nový) 



 

PE629.627v02-00 14/18 AD\1171326SK.docx 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Pri zisťovaní všeobecného 

nedostatku Komisii pomáha 

reprezentatívna skupina nezávislých 

odborníkov (skupina odborníkov pre 

právny štát a základné práva), ktorá 

každoročne posudzuje situáciu vo 

všetkých členských štátoch na základe 

kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií a 

informácií vrátane rozhodnutí Súdneho 

dvora Európskej únie a Európskeho súdu 

pre ľudské práva, správ Dvora audítorov, 

správ a stanovísk iných inštitúcií, 

orgánov, úradov alebo agentúr Únie a 

záverov a odporúčaní relevantných 

medzinárodných organizácií. Toto 

posúdenie sa zverejní. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Európsky parlament spolu s 

národnými parlamentmi uskutočňuje 

výročnú nadväzujúcu diskusiu o posúdení 

skupiny odborníkov pre demokraciu, 

právny štát a základné práva. Na tento 

účel zriadia národné parlamenty a 

príslušný výbor Európskeho parlamentu 

spoločnú parlamentnú skupinu. Európsky 

parlament a národné parlamenty spoločne 

stanovia organizáciu a rokovací poriadok 

spoločnej parlamentnej skupiny v súlade s 

článkom 9 Protokolu č. 1 o úlohe 

národných parlamentov v Európskej únii, 

ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a 

Zmluve o fungovaní Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 
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Návrh nariadenia 

Článok 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3 a 

 Skupina odborníkov pre demokraciu, 

právny štát a základné práva 

 1. Skupinu odborníkov pre demokraciu, 

právny štát a základné práva tvorí: 

 a) jeden nezávislý odborník vymenovaný 

parlamentom každého členského štátu, 

ktorý je kvalifikovaným sudcom 

ústavného alebo najvyššieho súdu a ktorý 

nie je v súčasnosti v aktívnej službe; 

 b) desať ďalších odborníkov, ktorých 

vymenuje Európsky parlament 

dvojtretinovou väčšinou a ktorí sa 

vyberajú zo zoznamu odborníkov 

nominovaných: 

 i) Európskou federáciou akadémií vied a 

humanitných vied (ALLEA); 

 ii) Európskou sieťou národných inštitúcií 

pre ľudské práva (ENNHRI); 

 iii) Radou Európy (vrátane Benátskej 

komisie, Skupiny štátov proti korupcii 

(GRECO) a komisára Rady Európy pre 

ľudské práva); 

 iv) Európskou komisiou pre efektívnosť 

súdnictva (CEPEJ) a Radou 

advokátskych komôr a združení právnikov 

Európy (CCBE); a 

 v) Organizáciou Spojených národov 

(OSN), Organizáciou pre bezpečnosť a 

spoluprácu v Európe (OBSE) a 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj (OECD). 

 2. Zloženie skupiny odborníkov pre 

demokraciu, právny štát a základné práva 

by malo rešpektovať rodovú rovnosť. 

 3. Skupina odborníkov pre demokraciu, 

právny štát a základné práva si spomedzi 

svojich členov zvolí predsedu. 
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 4. Komisia poskytne skupine odborníkov 

pre demokraciu, právny štát a základné 

práva sekretariát s cieľom uľahčiť jej 

efektívne fungovanie, a zabezpečí najmä 

zhromažďovanie údajov a zdrojov 

informácií, ktoré sa majú preskúmať a 

posúdiť, a poskytne jej administratívnu 

podporu. 
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