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Pozměňovací návrh 1
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem zejména na článek 2, čl. 
3 odst. 1, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a 
články 6, 7 a 11 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem zejména na článek 2, čl. 
3 odst. 1, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec, 
článek 4 odst. 3 a články 5, 6, 7 a 11 
Smlouvy o Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 4 odst. 3 a článek 
5 Smlouvy o Evropské unii, článek 295 
Smlouvy o fungování Evropské unie a
Protokoly č. 1 o úloze vnitrostátních 
parlamentů v Evropské unii a č. 2 o 
používání zásad subsidiarity a 
proporcionality připojené k Smlouvě o 
Evropské unii a Smlouvě o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na Protokoly č. 1 o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 
a č. 2 o používání zásad subsidiarity a 
proporcionality připojené k Smlouvě o 
Evropské unii a Smlouvě o fungování 
Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nástroje OSN týkající 
se ochrany lidských práv a základních 
svobod a na judikaturu smluvních orgánů 

– s ohledem na nástroje OSN týkající 
se ochrany lidských práv a základních 
svobod, včetně Úmluvy o právech osob se 
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OSN, zdravotním postižením a Úmluvy o 
právech dítěte, a na judikaturu smluvních 
orgánů OSN,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nástroje OSN týkající 
se ochrany lidských práv a základních 
svobod a na judikaturu smluvních orgánů 
OSN,

– s ohledem na nástroje OSN týkající 
se ochrany lidských práv a základních 
svobod a na doporučení a zprávy 
všeobecného pravidelného přezkumu 
OSN, jakož i na judikaturu smluvních 
orgánů OSN a zvláštní postupy Rady pro 
lidská práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Deklaraci OSN o 
obráncích lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropskou sociální 
chartu, zejména na její článek E,

– s ohledem na doporučení a zprávy 
Úřadu pro demokratické instituce a lidská 
práva, vysokého komisaře pro 
národnostní menšiny, zástupce pro 
svobodu sdělovacích prostředků a dalších 
orgánů OBSE,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Evin Incir

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na právo na rovné 
zacházení a nediskriminaci, které je 
základním právem, a při zdůraznění toho, 
že evropští občané jsou chráněni před
diskriminací podle článku 21 Listiny 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropskou úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod, judikaturu Evropského soudu pro 
lidská práva, úmluvy, doporučení, 
rezoluce a zprávy Parlamentního 
shromáždění, Výboru ministrů, komisaře 
pro lidská práva a Benátské komise Rady 
Evropy,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropskou úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod, judikaturu Evropského soudu pro 
lidská práva, úmluvy, doporučení, rezoluce 
a zprávy Parlamentního shromáždění, 
Výboru ministrů, komisaře pro lidská 
práva a Benátské komise Rady Evropy,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních svobod 
a Evropskou sociální chartu, judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva a 
Evropský výbor pro lidská práva, úmluvy, 
doporučení, rezoluce a zprávy 
Parlamentního shromáždění, Výboru 
ministrů, komisaře pro lidská práva, 
Evropské komise proti rasismu a 
nesnášenlivosti, Řídícího výboru pro boj 
proti diskriminaci, pro rozmanitost a 
inkluzi, Benátské komise a dalších orgánů 
Rady Evropy,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropskou úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod, judikaturu Evropského soudu pro 
lidská práva, úmluvy, doporučení, rezoluce 
a zprávy Parlamentního shromáždění, 
Výboru ministrů, komisaře pro lidská 
práva a Benátské komise Rady Evropy,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod, judikaturu Evropského soudu pro 
lidská práva, úmluvy, doporučení, rezoluce 
a zprávy Parlamentního shromáždění, 
Výboru ministrů, komisaře pro lidská 
práva, Evropské komise proti rasismu a 
nesnášenlivosti, nedávno ustaveného 
Řídícího výboru pro boj proti 
diskriminaci, pro rozmanitost a inkluzi a 
Benátské komise Rady Evropy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN proti 
korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na dohodu o zřízení 
Skupiny států proti korupci,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na memorandum o 
porozumění mezi Radou Evropy a 
Evropskou unií ze dne 23. května 2007,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na seznam kritérií 
právního státu, který přijala Benátská 
komise na svém 106. plenárním zasedání 
dne 18. března 2016,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na soubor nástrojů 
Rady Evropy pro členské státy 
„Dodržování demokracie, právního státu 
a lidských práv během zdravotní krize 
COVID-19“ ze dne 7. dubna 2020,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výroční zprávu 
partnerských organizací Platformy Rady 
Evropy pro podporu ochrany žurnalistiky 
a bezpečnosti novinářů z roku 2020,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
„Posilování právního státu v rámci Unie –
akční plán“ (COM(2019)0343) ze dne 
17. července 2019,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 29. ledna 2020 obsahující pracovní 
program Komise na rok 2020 
(COM(2020)0027) a upravený pracovní 
program Komise ze dne 27. května 2020 
(COM(2020)440),

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
25. října 2016 obsahující doporučení 
Komisi o vytvoření mechanismu EU pro 
demokracii, právní stát a základní práva1 ,

vypouští se
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_________________

1 Úř. věst. C 215, 18.11.2019, s. 162.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. dubna 2018 o nutnosti zřídit nástroj 
pro evropské hodnoty na podporu 
organizací občanské společnosti, které 
prosazují základní hodnoty v rámci 
Evropské unie na místní a vnitrostátní 
úrovni2,

vypouští se

_________________

2 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 117.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své legislativní 
usnesení ze dne 17. dubna 2019 o návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zavádí program Práva a 
hodnoty3 ,

vypouští se

_________________

3 Přijaté texty, P8_TA(2019)0407.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. listopadu 2018 o potřebě komplexního 
mechanismu EU na ochranu demokracie, 
právního státu a základních práv4 ,

vypouští se

_________________

4 Přijaté texty, P8_TA(2018)0456.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. ledna 2019 o stavu základních práv 
v Evropské unii v roce 20175 ,

vypouští se

_________________

5 Přijaté texty, P8_TA(2019)0032.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. února 2019 o odmítavých reakcích 
vůči ženským právům a rovnosti žen a 
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mužů v EU1a,

_________________

1aPřijaté texty, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
28. března 2019 o situaci v oblasti 
právního státu a boje proti korupci v EU, 
konkrétně na Maltě a na Slovensku6,

vypouští se

_________________

6 Přijaté texty, P8_TA(2019)0328.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o veřejné diskriminaci 
osob LGBTI a nenávistných projevech 
vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám 
LGBTI do některých oblastí7 ,

vypouští se

_________________

7 Přijaté texty, P9_TA(2019)0101.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 27
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o veřejné diskriminaci 
osob LGBTI a nenávistných projevech 
vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám 
LGBTI do některých oblastí7 ,

vypouští se

_________________

7 Přijaté texty, P9_TA(2019)0101.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Malin Björk

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. února 2019 o odmítavých reakcích 
vůči ženským právům a rovnosti žen a 
mužů v EU1a,

_________________

1aPřijaté texty, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Malin Björk

Návrh usnesení
Právní východisko 23 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu institutu 
EIGE nazvanou „Peking+ 25 – 5. 



PE655.630v01-00 14/173 AM\1209847CS.docx

CS

přezkum provádění Pekingské akční 
platformy v členských státech EU“, která 
byla zveřejněna v listopadu 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. ledna 2020 o lidských právech a 
demokracii ve světě a o politice Evropské 
unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 
20188 ,

vypouští se

_________________

8 Přijaté texty, P9_TA(2020)0007.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výroční zprávy 
Evropské komise o kontrole uplatňování 
práva EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Sabrina 
Pignedoli, Laura Ferrara
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Návrh usnesení
Právní východisko 24 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na srovnávací přehled 
EU o soudnictví 2020 zveřejněný 
Evropskou komisí,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. ledna 2020 o probíhajících slyšeních 
podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU 
týkajících se Polska a Maďarska9 ,

vypouští se

_________________

9 Přijaté texty, P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. ledna 2020 o probíhajících slyšeních 
podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU 
týkajících se Polska a Maďarska9,

vypouští se

_________________

9 Přijaté texty, P9_TA(2020)0014.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Právní východisko 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. dubna 2020 o koordinovaných 
opatřeních EU v boji proti pandemii 
Covid-19 a jejím následkům10,

vypouští se

_________________

10 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Malin Björk

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Agentury 
Evropské unie pro základní práva z roku 
2018 „Problémy, kterým čelí organizace 
občanské společnosti působící v oblasti 
lidských práv v EU“,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávy a údaje 
Agentury Evropské unie pro základní 
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práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 26 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu skupiny 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru pro základní práva a právní stát z 
června 2020 „Vnitrostátní vývoj z hlediska 
občanské společnosti, 2018-2019“,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Právní východisko 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společná doporučení 
organizací občanské společnosti nazvaná 
„Od plánu k jeho provedení: Ochrana 
svobody a plurality sdělovacích 
prostředků prostřednictvím evropského 
mechanismu v oblasti právního státu“ 
(„From blueprint to footprint: 
Safeguarding media freedom and 
pluralism through the European Rule of 
Law Mechanism“) z dubna 2020,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Návrh usnesení
Právní východisko 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské sítě 
vnitrostátních institucí pro lidská práva 
nazvanou „Právní stát v Evropské unii“ 
(„The Rule of Law in the European 
Union“) ze dne 11. května 2020,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh pracovní 
skupiny Sítě pro lidská práva a 
demokracii, která se zabývá vnitřní 
politikou EU týkající se lidských práv, ze 
dne 4. května 2020, který předložila 
Komisi ve věci konzultace se 
zúčastněnými stranami v rámci zprávy o 
právním státu,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Právní východisko 29 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na činnost Úřadu 
vysokého komisaře OSN pro lidská práva 
a na rezoluce skupiny WGAD OSN 
(pracovní skupina pro svévolné 
zadržování) o členských státech,
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Právní východisko 29 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Rady 
Evropy o stavu právního státu, 
demokracie a lidských práv mezi 
členskými státy a na její zprávu z roku 
2019 o „vytvoření mechanismu Evropské 
unie pro demokracii, právní stát a 
základní práva“,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Právní východisko 29 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva 
týkající se případů lidských práv uvnitř 
Unie a jejích členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Právní východisko 29 d (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry 44. zasedání 
Rady OSN pro lidská práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Právní východisko 29 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávy o situaci v 
oblasti lidských práv, demokracie a 
právního státu v členských státech, které 
zveřejnil zvláštní zpravodaj OSN (pro 
národnostní menšiny, svobodu projevu, 
obránce soudců a právníky...),

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na posouzení evropské 
přidané hodnoty, které je součástí 
legislativní zprávy o mechanismu EU pro 
demokracii, právní stát a základní práva z 
října roku 2016,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Návrh usnesení
Právní východisko 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na předběžné posouzení 
z dubna roku 2020, které nechalo 
vypracovat oddělení Evropského 
parlamentu pro posuzování 
celoevropského přínosu,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Právní východisko 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci (A9-0000/2020),

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Právní východisko 34 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru ze dne 19. června 2019 nazvané 
„Posilování právního státu v Unii“, 
Aktuální stav a možné další kroky", které 
navrhlo vytvořit výroční fórum 
zúčastněných stran o základních právech 
a právním státu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 51
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Právní východisko 34 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry ohledně 
zajištění dodržování zásad právního státu, 
které dne 16. prosince 2014 přijala Rada 
Evropské unie a členské státy zasedající 
v Radě,

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Právní východisko 34 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Deklaraci OSN o 
obráncích lidských práv z 8. března 1999,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
je založena na hodnotách úcty k lidské 

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
je založena na hodnotách úcty k lidské 
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důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům, které se je dobrovolně zavázaly 
dodržovat;

důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům, které se je dobrovolně zavázaly 
dodržovat, a tvoří základ pro práva, jež 
požívají všechny osoby žijící v Unii;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
je založena na hodnotách úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům, které se je dobrovolně zavázaly 
dodržovat;

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
je založena na hodnotách úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům, které se je dobrovolně zavázaly 
dodržovat; vzhledem k tomu, že 
demokracie, právní stát a základní práva 
se navzájem posilují;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
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je založena na hodnotách úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům, které se je dobrovolně zavázaly 
dodržovat;

je založena na hodnotách úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
je založena na hodnotách úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům, které se je dobrovolně zavázaly 
dodržovat;

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
je založena na hodnotách úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům, které se je dobrovolně zavázaly 
dodržovat; vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou založeny na objektivních 
kritériích;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

А. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
je založena na hodnotách úcty k lidské 

А. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
je založena na hodnotách úcty k lidské 
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důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům, které se je dobrovolně zavázaly 
dodržovat;

důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU); vzhledem k tomu, že tyto 
hodnoty jsou společné všem členským 
státům a všechny členské státy se k nim 
zavázaly;

Or. bg

Pozměňovací návrh 58
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 
4 odst. 2 Smlouvy o EU musí Unie ctít 
rovnost členských států před Smlouvami, 
a vzhledem k tomu, že respektování 
kulturní rozmanitosti a národních tradic v 
rámci členských států a mezi nimi by 
nemělo bránit zajišťování jednotné a 
vysoké úrovně ochrany demokracie, 
právního státu a základních práv v celé 
Unii; vzhledem k tomu, že zásada rovnosti 
a nediskriminace má všeobecnou platnost 
a je společným jmenovatelem všech politik 
a činností Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pojem 
právního státu zahrnuje mimo jiné 
zásady, jako je zákonnost, právní jistota, 
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zákaz svévolného výkonu výkonné moci, 
účinná soudní ochrana prostřednictvím 
nezávislých a nestranných soudů a 
soudního přezkumu, dělba moci a rovnost 
před zákonem;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pojem 
právního státu musí být chápán jako 
demokratický právní stát, tj. právní stát, 
který je založen především na dodržování 
demokratických postupů a základních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že OSN vyhlásila 
právní stát jako základní zásadu na 
všeobecné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že přibližně 10 % 
občanů Unie patří k národnostní 
menšině; vzhledem k tomu, že neexistuje 
žádný unijní právní rámec, který by 
zaručoval jejich práva coby příslušníků 
menšiny; vzhledem k tomu, že je nanejvýš 
důležité zavést účinný mechanismus, který 
by umožnil sledovat jejich práva v Unii; 
vzhledem k tomu, že rovné zacházení je 
základním právem všech občanů, nikoli 
výsadou;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že účinná 
nezávislost a nestrannost soudů, jakož i 
záruka účinného a plného přístupu ke 
spravedlnosti, a to i pro děti, jsou 
základními požadavky pro zajištění 
spravedlivého procesu a ochrany všech 
práv vyplývajících z práva Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém vypouští se
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desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku; 
vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
2016 žádá, aby v této oblasti probíhalo 
komplexní preventivní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku; 
vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
2016 žádá, aby v této oblasti probíhalo 
komplexní preventivní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že není 
zaručena rovnost a nediskriminace a že 
zejména nejsou dodržována práva 
zranitelných skupin, včetně práv žen, 
sexuálních a reprodukčních práv, práv 
osob LGBTI, etnických a náboženských 
menšin, osob se zdravotním postižením a 
starších osob; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku;
vzhledem k tomu, že mimořádné reakce 
členských států na pandemii COVID-19 
způsobily nepřiměřené omezení 
základních práv a oslabily demokratický 
systém kontroly a vyváženosti; vzhledem k 
tomu, že Parlament od roku 2016 žádá, aby 
v této oblasti probíhalo komplexní 
preventivní monitorování podložené fakty, 
a to prostřednictvím unijního mechanismu 
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pro demokracii, právní stát a základní 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku; 
vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
2016 žádá, aby v této oblasti probíhalo 
komplexní preventivní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání vyplývá, že ke 
značnému zhoršení situace v oblasti 
demokracie dochází zejména v Maďarsku a 
v Polsku; vzhledem k tomu, že Parlament 
se tímto znepokojujícím vývojem 
opakovaně zabýval ve svých usneseních 
od roku 2011, včetně aktivace postupu 
podle článku 7 SEU proti Maďarsku v 
roce 2018; vzhledem k tomu, že Parlament 
od roku 2016 žádá, aby v této oblasti 
probíhalo komplexní preventivní 
monitorování podložené fakty, a to 
prostřednictvím unijního mechanismu pro 
demokracii, právní stát a základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 

B. vzhledem k tomu, že v posledních 
letech jsou unijní hodnoty v několika 
členských ohroženy; vzhledem k tomu, že 
Parlament od roku 2016 žádá, aby v této 
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mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku;
vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
2016 žádá, aby v této oblasti probíhalo 
komplexní preventivní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

oblasti probíhalo komplexní preventivní a 
objektivní monitorování podložené fakty, a 
to prostřednictvím unijního mechanismu 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva;

Or. bg

Pozměňovací návrh 68
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku; 
vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
2016 žádá, aby v této oblasti probíhalo 
komplexní preventivní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

B. vzhledem k tomu, že mezinárodní
srovnání a usnesení Parlamentu pravidelně 
monitorují demokratické normy v 
členských státech; vzhledem k tomu, že 
Parlament od roku 2016 žádá, aby v této 
oblasti probíhalo komplexní preventivní 
monitorování podložené fakty, a to 
prostřednictvím unijního mechanismu pro 
demokracii, právní stát a základní práva;

Or. pl

Pozměňovací návrh 69
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku;
vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
2016 žádá, aby v této oblasti probíhalo 
komplexní preventivní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

B. vzhledem k tomu, že pro řádné 
fungování Unie má zásadní význam 
dodržování hodnot Unie ve všech
členských státech; vzhledem k tomu, že 
Parlament od roku 2016 žádá, aby v této 
oblasti probíhalo komplexní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku; 
vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
2016 žádá, aby v této oblasti probíhalo 
komplexní preventivní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

B. vzhledem k tomu, že v uplynulém 
desetiletí čelila Unie v několika členských 
státech bezostyšným útokům na unijní 
hodnoty; vzhledem k tomu, že z 
mezinárodních srovnání a z usnesení 
Parlamentu vyplývá, že ke značnému 
zhoršení situace v oblasti demokracie 
dochází zejména v Maďarsku a v Polsku, 
ale i v dalších členských státech; 
vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
2016 žádá, aby v této oblasti probíhalo 
komplexní preventivní monitorování 
podložené fakty, a to prostřednictvím 
unijního mechanismu pro demokracii, 
právní stát a základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Malin Björk
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že žádný členský 
stát nedosáhl rovnosti žen a mužů ani 
neukončil sexuální násilí a násilí na 
základě pohlaví; vzhledem k tomu, že v 
Unii lze pozorovat viditelné a 
organizované odmítavé reakce vůči 
rovnosti žen a mužů a lidským právům 
žen, včetně trendu regresivní politiky a 
legislativních návrhů na omezení 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
v několika členských státech, jak uvádí 
zpráva Evropského institutu pro rovnost 
žen a mužů (EIGE) o Pekingu +25;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Unie ve svých 
přístupových kritériích kodifikovala, že 
členství v Unii vyžaduje, aby kandidátská 
země dosáhla stability institucí 
zaručujících demokracii, právní stát, 
lidská práva, dodržování a ochranu 
menšin; poukazuje však na to, že Unie 
nemá účinné nástroje k prosazování 
těchto kritérií, jakmile se některá země 
stane součástí Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech stále nejsou plně 
dodržována práva zranitelných skupin, 
jako jsou ženy, Romové a osoby LGBTI, a 
tyto skupiny nejsou plně chráněny před 
nenávistí a diskriminací, což je v rozporu 
s hodnotami Unie stanovenými v článku 2 
SEU a s právem na nediskriminaci, jak je 
stanoveno v článku 21 Listiny základních 
práv Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že i když je 
dodržování práv menšin součástí souboru 
politických kritérií, která musí země, jež je 
kandidátem na přistoupení, v okamžiku 
přistoupení splnit, na státy, které již členy 
Unie jsou, se žádné takové referenční cíle 
nevztahují; vzhledem k tomu, že 
neexistence takových referenčních cílů 
podněcuje členské státy k tomu, aby dělaly 
kroky zpět;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že v rozporu s 
judikaturou maďarského Ústavního 
soudu a Evropského soudu pro lidská 
práva bylo právo transgender osob a 
intersexuálních osob na přístup k 
postupům právního uznání pohlaví v 
Maďarsku ukončeno prostřednictvím 
legislativních úprav ve vnitrostátním 
rejstříku; vzhledem k tomu, že tyto úpravy 
změnily dříve proměnlivou kategorii 
„pohlaví“ na neměnnou kategorii 
„sexuálního pohlaví při narození“, což je 
úmyslné porušení vnitrostátního a 
evropského právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že polský 
komisař pro lidská práva dokládá a 
potvrzuje, že více než 100 polských obcí a 
místních orgánů se prohlásilo za oblasti 
bez LGBTI osob nebo přijalo takzvané 
„regionální charty rodinných práv“, které 
jsou diskriminační vůči osobám LGBTI; 
vzhledem k tomu, že polský komisař pro 
lidská práva tato opatření odsoudil a 
podal devět stížností správním soudům, v 
nichž tvrdí, že oblasti bez LGBTI osob 
porušují právní předpisy Unie; vzhledem k 
tomu, že Komise zaslala v květnu 2020 
dopis pěti starostům polských měst, kteří 
jsou příjemci finančních prostředků Unie 
na podporu soudržnosti, přičemž 
zdůraznila povinnosti regionálních 
řídících orgánů, že výdaje z fondů 
soudržnosti nesmí diskriminovat na 
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základě sexuální orientace a že obce 
jednající jako zaměstnavatelé musí 
dodržovat směrnici Rady 2000/78/ES1a, 
která zakazuje diskriminaci a obtěžování v 
zaměstnání na základě sexuální 
orientace; vzhledem k tomu, že místní 
samosprávy podaly žalobu proti třem 
polským LGBTI aktivistům, kteří vytvořili 
tzv. „Atlas nenávisti“;

_________________

1a Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. 
listopadu 2000, kterou se stanoví obecný 
rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 
povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 
16).

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
oslabuje soudržnost evropského projektu, 
práva všech občanů Unie i vzájemnou 
důvěru mezi členskými státy;

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU se 
netýká pouze jednotlivého členského 
státu, kde k porušování dochází, ale má 
dopad i na ostatní členské státy, oslabuje 
soudržnost evropského projektu, základní 
práva všech občanů Unie i vzájemnou 
důvěru mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
oslabuje soudržnost evropského projektu,
práva všech občanů Unie i vzájemnou 
důvěru mezi členskými státy;

C. vzhledem k tomu, že hodnoty 
uvedené v článku 2 SEU posilují práva 
všech občanů Unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 79
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
oslabuje soudržnost evropského projektu, 
práva všech občanů Unie i vzájemnou 
důvěru mezi členskými státy;

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU bez 
náležité reakce a důsledků na evropské 
úrovni oslabuje soudržnost evropského 
projektu, práva všech občanů Unie i 
vzájemnou důvěru mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že porušování
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
oslabuje soudržnost evropského projektu, 
práva všech občanů Unie i vzájemnou 
důvěru mezi členskými státy;

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
oslabuje soudržnost evropského projektu, 
práva všech občanů Unie a osob na území 
Unie i vzájemnou důvěru mezi členskými 
státy;

Or. en



AM\1209847CS.docx 37/173 PE655.630v01-00

CS

Pozměňovací návrh 81
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
oslabuje soudržnost evropského projektu, 
práva všech občanů Unie i vzájemnou 
důvěru mezi členskými státy;

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU může 
oslabit soudržnost unijního projektu, práva 
všech občanů Unie i vzájemnou důvěru 
mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
oslabuje soudržnost evropského projektu,
práva všech občanů Unie i vzájemnou 
důvěru mezi členskými státy;

C. vzhledem k tomu, že porušování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU 
oslabuje práva, svobody a rovnost všech 
občanů Unie i vzájemnou důvěru mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že korupce je 
vážnou hrozbou pro demokracii, právní 
stát a rovné zacházení se všemi občany; 
vzhledem k tomu, že odčerpáváním 
veřejných prostředků, které pak nemohou 
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být používány k účelům, k nimž jsou 
určeny, korupce snižuje úroveň a kvalitu 
veřejných služeb, a tím i základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Komise 
připravuje výroční zprávu o právním státu, 
po které bude následovat strategie 
provádění Listiny základních práv a 
evropský akční plán pro demokracii;

D. vzhledem k tomu, že Komise 
připravuje výroční zprávu o právním státu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 85
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Komise
připravuje výroční zprávu o právním 
státu, po které bude následovat strategie 
provádění Listiny základních práv a 
evropský akční plán pro demokracii;

D. vzhledem k tomu, že Komise
prokázala tendenci využívat zásadu
právního státu způsobem, který je zjevně 
politicky řízený;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že nezávislá 
žurnalistika a přístup k pluralitním 
informacím jsou klíčovými pilíři 
demokracie; vzhledem k tomu, že je třeba 
důsledněji řešit znepokojivý stav svobody a 
plurality sdělovacích prostředků v Unii; 
vzhledem k tomu, že oznámení o začlenění 
zvláštní kapitoly o svobodě a pluralitě 
sdělovacích prostředků do výroční zprávy 
o právním státu bylo vřele uvítáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že výsledky 
výroční zprávy o kontrole uplatňování 
práva EU by měly být zohledněny, pokud 
jde o počet porušení, závažnost a jejich 
dopad na právní stát pro evropské občany 
a společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 

E. vzhledem k tomu, že nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
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všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech se po 
svém přijetí stane nepostradatelným 
nástrojem ochrany právního státu v rámci 
Unie;

všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech se po 
svém přijetí stane nepostradatelným 
nástrojem ochrany právního státu v rámci 
Unie, pokud je proces hlasování nastaven 
tak, aby tento nástroj mohl být efektivně 
využit a nemohl být zablokován menšinou 
v Radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech se po 
svém přijetí stane nepostradatelným 
nástrojem ochrany právního státu v rámci 
Unie;

E. vzhledem k tomu, že Evropský 
účetní dvůr vydal stanovisko k nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech a dospěl 
k závěru, že nařízení postrádá jasná a 
podrobná kritéria a definice nedostatků v
oblasti právního státu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 90
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech se po 
svém přijetí stane nepostradatelným 
nástrojem ochrany právního státu v rámci 
Unie;

E. vzhledem k tomu, že nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech by 
vyvolalo vážné obavy ohledně politického 
využívání těchto nástrojů vůči členským 
státům, které nejsou v souladu s 
politickou vizí Komise, zejména pokud jde 
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o strategie v oblasti migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech se po 
svém přijetí stane nepostradatelným 
nástrojem ochrany právního státu v rámci 
Unie;

E. vzhledem k tomu, že nařízení o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
závažných a všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech se po svém přijetí stane 
nepostradatelným nástrojem ochrany 
právního státu v rámci Unie;

Or. bg

Pozměňovací návrh 92
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. zdůrazňuje, že stanovisko právní 
služby Rady ze dne 25. října 2018 dospělo 
k závěru, že sekundární právní předpisy 
nemohou obcházet postup stanovený v 
článku 7 SEU a že jako kritérium pro 
spuštění mechanismu uvedeného v 
návrhu nařízení o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech nelze použít právní stát, neboť by 
to vedlo k obcházení článku 7 SEU a bylo 
by to rovnocenné s tímto článkem a 
následně snadno napadnutelné u 
Soudního dvora Evropské unie;

Or. pl



PE655.630v01-00 42/173 AM\1209847CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 93
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že občanská 
společnost a svobodné sdělovací 
prostředky mají zásadní význam pro 
prosperitu každé demokracie; vzhledem k 
tomu, že zmenšující se prostor pro 
občanskou společnost a nezávislou 
žurnalistiku přispívá k porušování 
demokracie, právního státu a základních 
práv; vzhledem k tomu, že do jakéhokoli 
mechanismu monitorování v této oblasti 
musí být úzce zapojena občanská 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny vnitrostátní 
parlamenty a místní orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních a regionálních institucí pro 
lidská práva, vnitrostátních a regionálních
parlamentů a místních orgánů; s 
usneseními o stavu demokracie, právního 
státu a základních práv mezinárodních 
institucí se však musí během procesu 
zacházet rozdílně;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
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vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů; vzhledem k tomu, že je proto 
zapotřebí dostatečné evropské financování 
pro občanskou společnost, zejména 
prostřednictvím programu Občané, 
rovnost, práva a hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů, jakož i vnitrostátních sdružení, 
která mají na starosti podporu soudnictví 
při nezávislém výkonu spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do F. vzhledem k tomu, že do 
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jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, obránců lidských práv, orgánů 
Rady Evropy a Organizace spojených 
národů, Agentury Evropské unie pro 
základní práva, vnitrostátních institucí pro 
lidská práva, vnitrostátních parlamentů a 
místních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva,
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních
orgánů;

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva a 
příslušných vnitrostátních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do F. vzhledem k tomu, že do 
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jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na provádění, ochraně a 
podpoře demokracie, právního státu a 
základních práv, včetně organizací 
občanské společnosti, orgánů Rady Evropy 
a Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů, atd.;

Or. bg

Pozměňovací návrh 101
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

F. vzhledem k tomu, že do 
jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a vnitrostátních 
a místních orgánů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 102
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že do F. vzhledem k tomu, že do 
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jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

jakéhokoliv nástroje monitorování musí 
být přímo zapojeny všechny strany, které 
se aktivně podílejí na ochraně a podpoře 
demokracie, právního státu a základních 
práv, včetně organizací občanské 
společnosti, orgánů Rady Evropy, OBSE a 
Organizace spojených národů, Agentury 
Evropské unie pro základní práva, 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
vnitrostátních parlamentů a místních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že mnoho tzv. 
organizací občanské společnosti, které se 
údajně zabývají ochranou a prosazováním 
demokracie, právního státu a základních 
práv, ve skutečnosti v konečném důsledku 
sleduje politické cíle, a proto by neměly 
být považovány za oprávněné a nezávislé 
zúčastněné strany a neměly by být 
způsobilé k získání finančních prostředků 
Unie; vzhledem k tomu, že činnosti těchto 
organizací lze často popsat jako 
zahraniční politické vměšování;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Fa. vzhledem k tomu, že nový 
mechanismus EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva musí být založen na 
jasných a objektivních ukazatelích, aby 
bylo zajištěno rovné zacházení se všemi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že orgány 
udržují otevřený, transparentní a 
pravidelný dialog s reprezentativními 
sdruženími a s občanskou společností na 
všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že formální 
nezávislost soudního systému může být 
oslabena politickými prostředky, pokud se 
vlády snaží ovlivňovat rozhodnutí a 
opatření, a to jak soukromě, tak 
prostřednictvím sdělovacích prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Parlament, 
Komise a Rada společně nesou politickou 
odpovědnost za dodržování hodnot Unie, a 
to v mezích působnosti svěřené jim 
Smlouvami; vzhledem k tomu, že 
interinstitucionální dohoda založená na 
článku 295 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) by zajistila 
nezbytná opatření, která by v této věci 
usnadnila spolupráci mezi všemi třemi 
orgány; vzhledem k tomu, že v souladu s 
článkem 295 SFEU může takovou dohodu 
navrhnout kterýkoliv ze tří orgánů;

G. vzhledem k tomu, že Parlament, 
Komise a Rada společně nesou politickou 
odpovědnost za dodržování hodnot Unie, a 
to v mezích působnosti svěřené jim 
Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zintenzivnit a zefektivnit stávající 
mechanismy a vytvořit účinný 
mechanismus, který zajistí dodržování 
zásad a hodnot zakotvených ve Smlouvách 
v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že podle čl. 6 
odst. 2 SEU je Unie povinna přistoupit k 
Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce 
svobody a spravedlnosti v Evropě i ve 
světě;

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie musí i nadále prosazovat svobodu 
a spravedlnost v Evropě a ve světě, 
zdůrazňuje však, že aby to bylo možné, 
musí mít Unie mnohem vyšší standard v 
oblasti obrany demokracie a lidských práv 
v rámci Unie, a vyjadřuje politování nad 
tím, že některé členské státy odmítají 
dodržovat rezoluce o lidských právech 
vydaná mezinárodními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie 1. trvá na tom, že Unie si musí udržet 
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co nejdříve vypracovala důkladný a 
pozitivně zaměřený plán ochrany a 
posílení demokracie, právního státu a 
základních práv pro všechny své občany;
trvá na tom, že Unie si musí udržet roli 
zastánce svobody a spravedlnosti v Evropě 
i ve světě;

roli zastánce svobody a spravedlnosti v 
Evropě i ve světě;

Or. pl

Pozměňovací návrh 112
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie 
co nejdříve vypracovala důkladný a 
pozitivně zaměřený plán ochrany a 
posílení demokracie, právního státu a 
základních práv pro všechny své občany;
trvá na tom, že Unie si musí udržet roli 
zastánce svobody a spravedlnosti v Evropě 
i ve světě;

1. připomíná, že demokracie a právní 
stát jsou základními prvky evropské 
civilizace; zdůrazňuje, že tyto koncepty se 
neustále mění a mohou mít různé, avšak 
legitimní přijetí;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce 
svobody a spravedlnosti v Evropě i ve 
světě;

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany, včetně osob 
patřících k menšinám; trvá na tom, že 
Unie si musí udržet roli zastánce svobody, 
rovnosti a spravedlnosti v Evropě i ve 
světě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 114
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce
svobody a spravedlnosti v Evropě i ve 
světě;

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce 
demokracie a dodržování právního státu v 
Evropě i ve světě;

Or. bg

Pozměňovací návrh 115
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce 
svobody a spravedlnosti v Evropě i ve 
světě;

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný, komplexní
a pozitivně zaměřený plán efektivní 
ochrany a posílení demokracie, právního 
státu a základních práv pro všechny 
evropské občany; trvá na tom, že Unie si 
musí udržet roli zastánce svobody a 
spravedlnosti v Evropě i ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Caterina Chinnici
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce 
svobody a spravedlnosti v Evropě i ve 
světě;

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany a osoby na 
svém území; trvá na tom, že Unie si musí 
udržet roli zastánce svobody a 
spravedlnosti v Evropě i ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce 
svobody a spravedlnosti v Evropě i ve 
světě;

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 
demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v 
Evropě i ve světě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 118
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala důkladný a pozitivně 
zaměřený plán ochrany a posílení 

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie co 
nejdříve vypracovala na důkazech 
založený a objektivní plán ochrany a 
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demokracie, právního státu a základních 
práv pro všechny své občany; trvá na tom, 
že Unie si musí udržet roli zastánce 
svobody a spravedlnosti v Evropě i ve 
světě;

posílení demokracie, právního státu a 
základních práv pro všechny své občany; 
trvá na tom, že Unie si musí udržet roli 
zastánce svobody a spravedlnosti v Evropě 
i ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. lituje stále častějšího a 
znepokojujícího využívání postupu 
stanoveného v článku 7 SEU pro politické 
a ideologické účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. bg

Pozměňovací návrh 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

2. je velmi znepokojen hospodářskou 
recesí i korupcí a zdůrazňuje nebezpečí, 
která představují pro soudržnost právního 
řádu Unie, fungování jednotného trhu a
účinnost společných politik;

Or. pl

Pozměňovací návrh 122
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. varuje, že Unie čelí bezprecedentní 
a stále se stupňující krizi základních 
hodnot, která ohrožuje její dlouhodobé 
přežití jako demokratického mírového 
projektu; je velmi znepokojen tím, že v 
některých členských státech sílí a etablují 
se autokratické a neliberální tendence, 
které ještě zhoršila pandemie COVID-19, 
hospodářská recese, korupce a 
zmocňování se státu; zdůrazňuje, že tento 
trend představuje nebezpečí pro 

2. varuje, že členské státy čelí 
bezprecedentní a stále se stupňující 
migrační krizi, která ohrožuje dlouhodobé 
přežití jejich identit, tradic a společné
civilizace;



PE655.630v01-00 56/173 AM\1209847CS.docx

CS

soudržnost právního řádu Unie, 
fungování jednotného trhu, účinnost 
společných politik a mezinárodní 
kredibilitu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

2. varuje, že Unie čelí bezprecedentní 
a stále se stupňující krizi základních 
hodnot, která ohrožuje její dlouhodobé 
přežití jako demokratického mírového 
projektu; je velmi znepokojen tím, že v 
některých členských státech sílí a etablují 
se autokratické a neliberální tendence, 
které ještě zhoršila pandemie COVID-19, 
hospodářská recese, korupce a zmocňování 
se státu; se znepokojením konstatuje, že 
pandemie COVID-19 byla využita k 
omezení práv občanů a základních svobod 
zakotvených v Listině základních práv
Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím 
neoprávněné cenzury, podněcováním 
diskriminace, dezinformací a 
nenávistných projevů; připomíná 
zejména, že je důležité podporovat a bránit 
právní stát jakožto předpoklad pro řádné 
demokratické systémy a také pro zajištění 
ochrany základních práv a hodnot Unie a 
jakožto podmínku pro dodržování všech 
práv a povinností vyplývajících ze Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
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Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

2. je znepokojen sílením
neliberálních tendencí i korupce; 
zdůrazňuje, že tento trend představuje 
nebezpečí pro soudržnost právního řádu 
Unie, fungování jednotného trhu, účinnost 
společných politik a mezinárodní 
kredibilitu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

2. varuje, že Unie čelí bezprecedentní 
a stále se stupňující krizi základních 
hodnot, která ohrožuje její dlouhodobé 
přežití jako demokratického mírového 
projektu; je velmi znepokojen tím, že v 
některých členských státech sílí a etablují 
se autokratické tendence, které ještě 
zhoršila pandemie COVID-19, 
hospodářská recese a škodlivé zásahy, 
dezinformace a snižování plurality 
sdělovacích prostředků, korupce a 
zmocňování se státu; zdůrazňuje, že tento 
trend představuje nebezpečí pro soudržnost 
politického a právního řádu Unie, 
fungování jednotného trhu, účinnost 
společných politik a mezinárodní 
kredibilitu EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 126
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume, Terry Reintke

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Maria Walsh, Raphaël Glucksmann, Ramona Strugariu, Terry Reintke, Sophia in 't 
Veld, Marc Angel, Tanja Fajon, Dietmar Köster

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. varuje, že Unie čelí bezprecedentní 
a stále se stupňující krizi základních 
hodnot, která ohrožuje její dlouhodobé 
přežití jako demokratického mírového 
projektu; je velmi znepokojen tím, že v 
některých členských státech sílí a etablují 
se autokratické a neliberální tendence, 

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

které ještě zhoršila pandemie COVID-19, 
hospodářská recese, korupce a zmocňování 
se státu; zdůrazňuje, že tento trend 
představuje nebezpečí pro soudržnost 
právního řádu Unie, fungování jednotného 
trhu, účinnost společných politik, ochranu 
základních práv občanů a mezinárodní 
kredibilitu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

2. varuje, že Unie čelí bezprecedentní 
a stále se stupňující krizi základních 
hodnot, která ohrožuje její dlouhodobé 
přežití jako demokratického mírového 
projektu; je velmi znepokojen tím, že v 
některých členských státech sílí a etablují 
se autokratické a neliberální tendence, 
které ještě zhoršila pandemie COVID-19, 
hospodářská recese, korupce a zmocňování 
se státu; zdůrazňuje, že tento trend 
představuje nebezpečí pro právní řád Unie, 
ochranu základních práv občanů EU a 
mezinárodní kredibilitu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. opakuje, že Listina základních 
práv Evropské unie by měla platit i nadále 
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a že by měl být vždy dodržován právní stát, 
a to i v mimořádných situacích, jako je 
vypuknutí pandemie COVID-19, a že 
mimořádná opatření přijatá na 
vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie 
by měla být v souladu se zásadami 
právního státu naprosto přiměřená a 
nezbytná pro potřeby situace, časově 
omezená a měla by podléhat pravidelné 
kontrole s cílem zajistit soulad se 
Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu 
podle článku 7 SEU; se znepokojením 
konstatuje, že nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující;

3. připomíná, že Unie a její orgány
zatím nemají struktury k tomu, aby 
dokázaly řešit situaci, kdy se v členských 
státech zhoršuje stav demokracie a 
právního státu; vyjadřuje politování nad 
tím, že Komise nepovažuje za nutné 
zahájit postupy podle článku 7 SEU v 
případě Maďarska navzdory nově se 
objevujícím znakům od roku 2010;
vyjadřuje politování nad tím, že Rada není 
schopna učinit významný pokrok při 
posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU, 
pokud jde o Polsko a Maďarsko; se 
znepokojením konstatuje, že nástroje Unie 
jsou v této věci nedostačující;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
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Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu 
podle článku 7 SEU; se znepokojením 
konstatuje, že nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; 
vyjadřuje politování nad tím, že Rada není 
schopna učinit významný pokrok při 
posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 
SEU; se znepokojením konstatuje, že 
nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující;

3. připouští, že Unie již má struktury k 
tomu, aby dokázala řešit situaci, kdy se v 
členských státech zhoršuje stav demokracie 
a právního státu; domnívá se, že Rada 
účinně prosazuje hodnoty Unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 133
Malin Björk
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech
zhoršuje stav demokracie a právního 
státu; vyjadřuje politování nad tím, že 
Rada není schopna učinit významný 
pokrok při posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU; 
se znepokojením konstatuje, že nástroje 
Unie jsou v této věci nedostačující;

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
porušování a zhoršování stavu 
demokracie, právního státu a základních 
práv v členských státech; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
dosáhnout smysluplného pokroku při 
prosazování hodnot Unie v rámci 
probíhajících postupů podle článku 7 SEU,
a domnívá se, že to vede k odklonu od 
hodnot stanovených v článku 2 SEU; se 
znepokojením konstatuje, že nástroje Unie 
jsou v této věci nedostačující;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu 
podle článku 7 SEU; se znepokojením 
konstatuje, že nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující;

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu, a proto 
bychom měli mít jasnou definici právního 
státu a nástrojů používaných k jeho 
měření; vyjadřuje politování nad tím, že 
Rada není schopna učinit významný 
pokrok při posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU; 
se znepokojením konstatuje, že nástroje 
Unie jsou v této věci nedostačující;

Or. ro

Pozměňovací návrh 135
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího
postupu podle článku 7 SEU; se 
znepokojením konstatuje, že nástroje Unie 
jsou v této věci nedostačující;

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že postup podle článku 
7 SEU nelze plně využít, neboť požadavek 
jednomyslnosti v Evropské radě de facto 
brání jeho uplatňování; vyjadřuje v této 
souvislosti politování nad nedostatečným 
pokrokem, kterého Evropská rada 
dosáhla, pokud jde o stávající postupy 
podle článku 7 proti Maďarsku a Polsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu 
podle článku 7 SEU; se znepokojením 
konstatuje, že nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující;

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu 
podle článku 7 SEU; se znepokojením 
konstatuje, že nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující, a je přesvědčen, že je třeba 
zavést nový nástroj, který nebude záviset 
na jednomyslnosti členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu 
podle článku 7 SEU; se znepokojením 
konstatuje, že nástroje Unie jsou v této 
věci nedostačující;

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu 
podle článku 7 SEU; zdůrazňuje, že 
stávající nástroje k předcházení 
zhoršování stavu demokracie a právního 
státu by měly být zjednodušeny a řádně 
prosazovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; 
vyjadřuje politování nad tím, že Rada není 
schopna učinit významný pokrok při 
posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU; 
se znepokojením konstatuje, že nástroje 
Unie jsou v této věci nedostačující;

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie, právního státu a 
základních práv a dochází k jejich 
porušování; vyjadřuje politování nad tím, 
že Rada není schopna učinit významný 
pokrok při posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU; 
se znepokojením konstatuje, že nástroje 
Unie jsou v této věci nedostačující;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada není schopna 
učinit významný pokrok při posilování 
hodnot Unie v rámci probíhajícího postupu 
podle článku 7 SEU; se znepokojením 
konstatuje, že nástroje Unie jsou v této věci 
nedostačující;

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie, základních práv a 
právního státu; vyjadřuje politování nad 
tím, že Rada není schopna učinit významný 
pokrok při posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU; 
se znepokojením konstatuje, že nástroje 
Unie jsou v této věci nedostačující;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech 
zhoršuje stav demokracie a právního 
státu; vyjadřuje politování nad tím, že 
Rada není schopna učinit významný 
pokrok při posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU; 
se znepokojením konstatuje, že nástroje 
Unie jsou v této věci nedostačující;

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit hrozby 
pro demokracii a právní stát v členských 
státech; vyjadřuje politování nad tím, že 
Rada není schopna učinit významný 
pokrok při posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU; 
se znepokojením konstatuje, že nástroje 
Unie jsou v této věci neefektivní;

Or. bg

Pozměňovací návrh 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připouští, že Unie dosud nemá 
struktury k tomu, aby dokázala řešit 
situaci, kdy se v členských státech zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; 
vyjadřuje politování nad tím, že Rada není 
schopna učinit významný pokrok při 
posilování hodnot Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU;
se znepokojením konstatuje, že nástroje 
Unie jsou v této věci nedostačující;

3. připouští, že Unie již zasahuje do 
vnitrostátních politik, a to údajně z toho 
důvodu, že se v členských státech  zhoršuje 
stav demokracie a právního státu; domnívá 
se, že Rada odpovídajícím způsobem
posiluje hodnoty Unie v rámci 
probíhajícího postupu podle článku 7 SEU, 
a trvá na tom, že zahájené postupy by 
měly být brzy ukončeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že Unie stále nemá 
žádné účinné mechanismy pro 
monitorování, prevenci a odstranění 
systémových hrozeb pro právní stát a 
demokracii v členských státech; vítá 
sdělení Komise o dalším posílení právního 
státu v Unii a opatření v něm stanovená 
jako smysluplný první krok; vyzývá 
Komisi, aby bez zbytečného odkladu 
zavedla navrhovaný rámec pro právní 
stát; považuje za nezbytné zavést sankce, 
které by mohly být účinné, odrazující a 
přiměřené s cílem účinně předcházet 
porušování zásad právního státu v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že tento mechanismus 
by měl sloužit jako objektivní nástroj 
založený na důkazech, který posuzuje 
členské státy stejným způsobem při 
dodržování zásad subsidiarity, nezbytnosti 
a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že podle čl. 6 odst. 2 
SEU je Unie povinna přistoupit k 
Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod; připomíná, že 
přistoupení k této úmluvě by 
představovalo další krok v procesu 
evropské integrace a posílilo by 
soudržnost mezi Unií a Radou Evropy, 
která by dále posilovala ochranu 
základních práv a svobod v rámci Unie; 
vyjadřuje politování nad tím, že dosud 
nebylo dosaženo pokroku při plnění této 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; vyzývá 
Komisi, aby zvýšila úsilí o dodržování 
Smluv a jednání bez zbytečného odkladu 
uzavřela;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Sergey Lagodinsky
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise a Rada usnesení Parlamentu ze 
dne 25. října 2016 navzdory naléhavé 
potřebě chránit hodnoty Unie neuvítaly;
vítá práci Komise na výroční zprávě o 
právním státu; konstatuje však, že se tato 
zpráva nevěnuje oblasti demokracie a 
základních práv a že navzdory 
opakovaným výzvám organizací občanské 
společnosti proces konzultací nedokázal 
zajistit ochranu obránců lidských práv 
nebo aktérů, kteří k tomu přispívají; se 
znepokojením zdůrazňuje, že práva žen, 
menšin a zranitelných skupin, včetně 
rasových, etnických a náboženských 
menšin, Romů, osob LGBTI, osob se 
zdravotním postižením a starších osob, 
jsou trvale porušována a že členské státy v 
rozporu s hodnotami Unie nezaručují 
rovnost a plnou ochranu před násilím, 
nenávistí a diskriminací; opakuje, že je 
zapotřebí komplexní monitorovací 
mechanismus posuzující dodržování všech 
aspektů demokracie, právního státu a 
základních práv, který by byl zakotven v 
právním aktu, jenž by Parlament, Radu a 
Komisi zavazoval k transparentnímu 
regulovanému postupu posuzujícímu 
všechny členské státy s jasně definovanými 
povinnostmi, aby se ochrana a podpora 
hodnot Unie staly trvalou a viditelnou 
součástí unijního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; konstatuje rovněž, že 
proces konzultací nezaručil ochranu 
obránců lidských práv nebo aktérů, kteří k 
tomu přispívají, a to navzdory 
opakovaným výzvám organizací občanské 
společnosti; se znepokojením zdůrazňuje, 
že práva zranitelných skupin stále nejsou 
v některých členských státech plně 
dodržována a tyto skupiny nejsou plně 
chráněny před nenávistí a diskriminací, 
což je v rozporu s článkem 2 SEU a 
článkem 21 Listiny základních práv 
Evropské unie; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus pro 
posouzení dodržování všech aspektů 
demokracie, právního státu a základních 
práv ve všech členských státech, který by 
byl zakotven v právním aktu, jenž by 
Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora demokracie, právního 
státu a základních práv staly trvalou a 
viditelnou součástí unijního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti 
demokracie a základních práv; opakuje, 
že je zapotřebí komplexní monitorovací 
mechanismus, který by byl zakotven v 
právním aktu, jenž by Parlament, Radu a 
Komisi zavazoval k transparentnímu 
regulovanému postupu s jasně 
definovanými povinnostmi, aby se 

4. bere na vědomí práci Komise na 
výroční zprávě o právním státu;
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ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 148
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; se znepokojením 
zdůrazňuje, že v některých členských 
státech stále nejsou plně dodržována 
práva zranitelných skupin, včetně žen, 
Romů a osob LGBTI, a nejsou plně 
chráněny před nenávistí a diskriminací, 
což je v rozporu s hodnotami Unie 
stanovenými v článku 2 SEU; opakuje, že 
je zapotřebí komplexní monitorovací 
mechanismus, který by byl zakotven v 
právním aktu, jenž by Parlament, Radu a 
Komisi zavazoval k transparentnímu 
regulovanému postupu s jasně 
definovanými povinnostmi, aby se ochrana 
a podpora hodnot Unie staly trvalou a 
viditelnou součástí unijního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; vítá, že součástí 
každoročního hodnocení je kromě 
právního státu i korupce a svoboda 
sdělovacích prostředků; konstatuje však, 
že se tato zpráva nevěnuje většině oblastí
demokracie a základních práv; vyjadřuje 
zejména politování nad tím, že do tohoto 
postupu není začleněna svoboda 
sdružování a zmenšující se prostor 
občanské společnosti; opakuje, že je 
zapotřebí komplexní monitorovací 
mechanismus, který by byl zakotven v 
právním aktu, jenž by Parlament, Radu a 
Komisi zavazoval k transparentnímu 
regulovanému postupu s jasně 
definovanými povinnostmi, aby se ochrana 
a podpora hodnot Unie staly trvalou a 
viditelnou součástí unijního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
předpokládané monitorování se nevěnuje 
pokrokům a porušování v oblasti 
demokracie a základních práv; připomíná, 
že Parlament opakovaně vyzýval k 
zavedení mechanismu monitorování, který 
by pokrýval plný rozsah působnosti 
článku 2 SEU; dále opakuje, že je 
zapotřebí monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 151
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti 
demokracie a základních práv; opakuje, 
že je zapotřebí komplexní monitorovací 
mechanismus, který by byl zakotven v 
právním aktu, jenž by Parlament, Radu a 
Komisi zavazoval k transparentnímu 
regulovanému postupu s jasně 
definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

4. bere na vědomí práci Komise na 
výroční zprávě o právním státu; opakuje, 
že monitorovací mechanismus, který by 
byl zakotven v právním aktu, jenž by 
Parlament, Radu a Komisi zavazoval, by 
byl nepřiměřený a nedemokratický, neboť 
právní stát nelze hodnotit na základě 
kvantitativních ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
na důkazech založený a objektivní
monitorovací mechanismus, který by byl 
zakotven v právním aktu, jenž by 
Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
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programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

4. vítá práci Komise na výroční 
zprávě o právním státu; konstatuje však, že 
se tato zpráva nevěnuje oblasti demokracie 
a základních práv; opakuje, že je zapotřebí 
komplexní monitorovací mechanismus, 
který by byl zakotven v právním aktu, jenž 
by Parlament, Radu a Komisi zavazoval k 
transparentnímu regulovanému postupu s 
jasně definovanými povinnostmi, aby se 
ochrana a podpora všech hodnot Unie staly 
trvalou a viditelnou součástí unijního 
programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. důrazně opakuje svou výzvu 
Komisi, aby řešila pokusy vlád členských 
států poškodit svobodu a pluralitu 
sdělovacích prostředků, neboť představují 
závažné a systematické zneužívání 
pravomocí a směřují proti základním 
hodnotám Unie zakotveným v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii; vítá proto 
záměr Komise začlenit do její výroční 
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zprávy o situaci právního státu v EU 
zvláštní kapitolu o monitorování svobody 
a plurality sdělovacích prostředků; dále 
žádá, aby do této kapitoly byla začleněna 
doporučení pro jednotlivé země a účinné 
reakce, jakož i posouzení transparentnosti 
vlastnictví a státních zásahů v členských 
státech; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zohlednila dopad nouzových opatření, 
přijatých v roce 2020 v souvislosti s 
pandemií COVID-19, na svobodu tisku, 
pluralitu sdělovacích prostředků 
a bezpečnost novinářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje vytvoření mechanismu 
EU pro demokracii, právní stát a základní 
práva (dále jen „mechanismus“), který 
bude vycházet z návrhu Parlamentu z 
roku 2016 a zprávy Komise o právním 
státu z roku 2020 a bude se řídit 
interinstitucionální dohodou mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; tento 
mechanismus bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU a bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 156
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje vytvoření mechanismu 
EU pro demokracii, právní stát a základní 
práva (dále jen „mechanismus“), který 
bude vycházet z návrhu Parlamentu z 
roku 2016 a zprávy Komise o právním 
státu z roku 2020 a bude se řídit 
interinstitucionální dohodou mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; tento 
mechanismus bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU a bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy;

5. odmítá návrh na vytvoření 
mechanismu EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva (dále jen 
„mechanismus“);

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje vytvoření mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva (dále jen „mechanismus“), který 
bude vycházet z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zprávy Komise o právním státu z 
roku 2020 a bude se řídit 
interinstitucionální dohodou mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; tento 
mechanismus bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU a bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy;

5. navrhuje vytvoření mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva (dále jen „mechanismus“), který 
bude vycházet z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zprávy Komise o právním státu z 
roku 2020 a bude se řídit 
interinstitucionální dohodou mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; tento 
mechanismus bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU a bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy při dodržování zásad 
subsidiarity, proporcionality a 
nezbytnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
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Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje vytvoření mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva (dále jen „mechanismus“), který 
bude vycházet z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zprávy Komise o právním státu z 
roku 2020 a bude se řídit 
interinstitucionální dohodou mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; tento 
mechanismus bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU a bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy;

5. navrhuje vytvoření mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva (dále jen „mechanismus“), který 
bude vycházet z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zprávy Komise o právním státu z 
roku 2020 a bude se řídit 
interinstitucionální dohodou mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; tento 
mechanismus bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU a bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy, aby bylo zajištěno, 
že neexistují žádné dvojí normy v 
důsledku politických zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje vytvoření mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva (dále jen „mechanismus“), který 
bude vycházet z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zprávy Komise o právním státu z 
roku 2020 a bude se řídit 
interinstitucionální dohodou mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; tento 
mechanismus bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU a bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy;

5. navrhuje vytvoření mechanismu EU 
pro demokracii, právní stát a základní 
práva (dále jen „mechanismus“), který 
bude vycházet z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zprávy Komise o právním státu z 
roku 2020 a bude se řídit 
interinstitucionální dohodou mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí; tento 
mechanismus bude spočívat v ročním 
cyklu monitorování unijních hodnot podle 
všech aspektů článku 2 SEU, bude 
uplatňován objektivně a nestranně na 
všechny členské státy a bude vycházet ze 
spolehlivých důkazů;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení, která by Komise musela 
uplatňovat automaticky, jakmile k 
porušení dojde; zdůrazňuje význam 
ročního cyklu monitorování s cílem 
zabránit možnému porušování zásad 
právního státu a demokracie v Unii před 
tím, než k němu skutečně dojde;
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že nevyřešení 
problémů zjištěných ve vydaných 
doporučeních musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení; poukazuje na to, že 
doporučení by měla být zaměřena nejen 
na řešení porušování předpisů, ale také na 
podporu nápadů a politik, jejichž cílem je 
rozšířit přístup občanů k právům a 
hodnotám Unie a možnost využívat tato 
práva a hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
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jejich provedení; jejich provedení; konstatuje, že zejména v 
takových případech je třeba plně zohlednit 
nedostatečné provádění doporučení jiných 
mezinárodních orgánů než Unie, jako je 
Organizace spojených národů, Evropský 
soud pro lidská práva nebo Rada Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

6. zdůrazňuje, že roční monitorovací 
cyklus musí obsahovat doporučení pro 
jednotlivé země spolu s harmonogramy a 
cíli pro provádění, jež mají být sledovány v 
následných výročních nebo naléhavých 
zprávách, a vyzývá Komisi, aby znovu 
začala předkládat protikorupční zprávy, 
jejichž vydávání bylo v roce 2016 
pozastaveno, jako další užitečný nástroj 
hodnocení; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 



PE655.630v01-00 80/173 AM\1209847CS.docx

CS

zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
doporučení musí souviset s konkrétními 
donucovacími opatřeními Unie, zejména se 
zrychlenými řízeními o nesplnění 
povinnosti a žádostmi o předběžná 
opatření u Soudního dvora, jakož i s 
rozpočtovými nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí být komplexní, 
objektivní, nestranný, založený na 
důkazech a uplatňovaný na všechny 
členské státy stejným a spravedlivým 
způsobem, obsahovat doporučení pro 
konkrétní stát a příslušné jasné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být zacílené a 
konkrétní a musí být spojeno s opatřeními 
Unie vedoucími k jejich provedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat nestranná
doporučení platná pro všechny členské 
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jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

státy, vycházející spolehlivých důkazů, 
jimiž by měly být cíle přizpůsobené každé 
zemi v EU, a příslušné lhůty a cíle, jejichž 
plnění bude hodnoceno v následných 
výročních či naléhavých zprávách; 
zdůrazňuje, že neprovedení vydaných 
doporučení musí být spojeno s konkrétními 
opatřeními Unie vedoucími k jejich 
provedení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 168
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení, včetně postupů podle 
článku 7 SEU, řízení o nesplnění 
povinnosti a rozpočtových nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat specifická 
doporučení pro konkrétní stát a příslušné 
lhůty a cíle, které mají být plněny; tato 



PE655.630v01-00 82/173 AM\1209847CS.docx

CS

následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

opatření by měla v případě potřeby 
zahrnovat posílenou spolupráci mezi 
příslušným členským státem a Evropskou 
komisí; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

Or. bg

Pozměňovací návrh 170
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách;

Or. pl

Pozměňovací návrh 171
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
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vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení, včetně finančních 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními opatřeními Unie vedoucími k 
jejich provedení;

6. zdůrazňuje, že roční cyklus 
monitorování musí obsahovat doporučení 
pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, 
jejichž plnění bude hodnoceno v 
následných výročních či naléhavých 
zprávách; zdůrazňuje, že neprovedení 
vydaných doporučení musí být spojeno s 
konkrétními a právně dostupnými 
opatřeními Unie vedoucími k jejich 
provedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že ambiciózní 
mechanismus by měl rovněž usilovat o 
účinné prosazování svobody tisku a 
plurality sdělovacích prostředků, a vést 
tak ke konkrétním zlepšením pro novináře 
a odvětví sdělovacích prostředků;

Or. en



PE655.630v01-00 84/173 AM\1209847CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 174
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by 
měl posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog 
Rady o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování 
může v Bulharsku a Rumunsku naplnit 
cíle mechanismu pro spolupráci a 
ověřování, a tím přispět k rovnému 
zacházení se všemi členskými státy; 
domnívá se, že všechny tři orgány by měly 
zjištění ročního cyklu monitorování 
využívat při posuzování pro účely 
uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech11,

vypouští se

_________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C …, …, s. …

Or. pl

Pozměňovací návrh 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
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Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by 
měl posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog 
Rady o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování 
může v Bulharsku a Rumunsku naplnit 
cíle mechanismu pro spolupráci a 
ověřování, a tím přispět k rovnému 
zacházení se všemi členskými státy; 
domnívá se, že všechny tři orgány by měly 
zjištění ročního cyklu monitorování 
využívat při posuzování pro účely 
uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech11;

vypouští se

_________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje pro 
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zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

monitorování, zejména výroční zprávu o 
právním státu, rámec Komise pro právní 
stát, dialog Rady o právním státu a 
mechanismus pro spolupráci a ověřování, 
ale také další zprávy, jako je srovnávací 
přehled o soudnictví či zpráva o 
uplatňování Listiny základních práv;
zdůrazňuje rovněž, že mechanismus by se 
měl ve větší míře vzájemně doplňovat s 
dalšími dostupnými nástroji, zejména s
řízením o nesplnění povinnosti, postupem 
podle článku 7 SEU a s rozpočtovou 
podmíněností (jakmile bude v platnosti) a s 
evropským semestrem; je toho názoru, že 
roční cyklus monitorování by měl v 
Bulharsku a Rumunsku nahradit 
mechanismus pro spolupráci a ověřování, 
a tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při vnitřních 
diskusích a při přijímání svých postojů; 
konstatuje, že orgány by měly mít možnost 
výsledek zohlednit pro účely uplatnění 
článku 7 SEU a Komise by měla mít 
možnost tento výsledek zohlednit při 
zahájení postupu podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11, 
jakož i při zahájení postupu podle článku 
17 SEU;

_________________ _________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech11,

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU; 
je toho názoru, že roční cyklus 
monitorování může v Bulharsku a 
Rumunsku naplnit cíle mechanismu pro 
spolupráci a ověřování, a tím přispět k 
rovnému zacházení se všemi členskými 
státy;

_________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C …, …, s. …

Or. pl

Pozměňovací návrh 178
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
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spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU,
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

spolupráci a ověřování, za předpokladu, že 
veškeré závazky v rámci tohoto 
mechanismu a obavy zmíněné 
Parlamentem jsou řešeny uspokojivým a 
komplexním způsobem, zejména v oblasti 
nezávislosti soudnictví, boje proti korupci 
a svobody sdělovacích prostředků, a 
zároveň by se měl vzájemně doplňovat s 
dalšími dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU a
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti); je toho názoru, že roční cyklus 
monitorování může v Bulharsku a 
Rumunsku naplnit cíle mechanismu pro 
spolupráci a ověřování, a tím přispět k 
rovnému zacházení se všemi členskými 
státy; domnívá se, že všechny tři orgány by 
měly zjištění ročního cyklu monitorování 
využívat jakožto součást posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech,

_________________ _________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
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dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že referenční 
cíle stanovené Komisí pro posuzování 
pokroku v rámci mechanismu pro 
spolupráci a ověřování by mohly být 
využívány v rámci ročního 
monitorovacího cyklu; domnívá se, že 
všechny tři orgány by měly zjištění ročního 
cyklu monitorování využívat při 
posuzování pro účely uplatnění článku 7 
SEU a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/xxxx o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech,

_________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, a
zabránit tak zbytečnému zdvojování 
stávajících struktur a nástrojů; požaduje 
integraci a začlenění stávajících nástrojů,
zejména pokud jde o výroční zprávu o 
právním státu, rámec Komise pro právní 
stát, dialog Rady o právním státu a 
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nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

mechanismus pro spolupráci a ověřování, a 
zároveň by se měl vzájemně doplňovat s 
dalšími dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

_________________ _________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
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mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy EU, přičemž toto 
zacházení by mělo být objektivní, 
nestranné a nediskriminační; domnívá se, 
že všechny tři orgány by měly zjištění 
ročního cyklu monitorování využívat při 
posuzování pro účely uplatnění článku 7 
SEU a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/xxxx o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech11,

_________________ _________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C …, …, s. …

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C …, …, s. …

Or. ro

Pozměňovací návrh 182
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 258 
SFEU, postupu podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
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orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

_________________ _________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení o 
nesplnění povinnosti podle článku 7 SEU, 
rozpočtové podmíněnosti (jakmile bude v 
platnosti) a evropského semestru; je toho 
názoru, že roční cyklus monitorování může 
v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,

7. zdůrazňuje, že mechanismus by měl 
posílit a nahradit stávající nástroje, 
zejména výroční zprávu o právním státu, 
rámec Komise pro právní stát, dialog Rady 
o právním státu a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování, a zároveň by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími 
dostupnými nástroji včetně řízení podle 
článku 7 SEU, řízení o nesplnění 
povinnosti, rozpočtových nástrojů (jakmile 
bude v platnosti) a evropského semestru; je 
toho názoru, že roční cyklus monitorování 
může v Bulharsku a Rumunsku naplnit cíle 
mechanismu pro spolupráci a ověřování, a 
tím přispět k rovnému zacházení se všemi 
členskými státy; domnívá se, že všechny tři 
orgány by měly zjištění ročního cyklu 
monitorování využívat při posuzování pro 
účely uplatnění článku 7 SEU a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/xxxx o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech11,
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_________________ _________________

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

11 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Úř. věst. C ..., ..., s. ....

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba respektovat 
úlohu a výsady příslušných orgánů v 
rámci dostupných postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva 
a prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 186
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva, orgány pro rovnost a další příslušní 
aktéři, a to ve všech stadiích ročního cyklu 
monitorování od poskytování vstupních 
údajů po pomoc při jeho provádění; 
poukazuje na to, že v případě potřeby je 
nutné poskytnout ochranu oznamujícím 
subjektům a dostatečné finanční 
prostředky na poskytování nestranných a 
odborných údajů, které jsou zapotřebí k 
vyvážení názorů vlád; v tomto ohledu 
zdůrazňuje potřebu fungující občanské 
společnosti v celé Unii a vyzývá k 
vytvoření evropského statutu sdružení a 
neziskových organizací; zdůrazňuje, že 
jako ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
orgánů pro rovnost a prostor, jaký 
občanská společnost má, jakož i ochrana 
poskytovaná obráncům lidských práv;
znovu připomíná opakované výzvy 
občanské společnosti k vytvoření 
mechanismu Unie na ochranu obránců 
lidských práv a aktérů přispívajících k 
tomuto procesu před potenciálními 
odvetnými opatřeními; domnívá se, že je 
nutné, aby vnitrostátní parlamenty pořádaly 
veřejné rozpravy a přijímaly stanoviska o 
výsledcích cyklu monitorování; je 
znepokojen tím, že občanská společnost je 
v celé Unii stále více pod tlakem; naléhavě 
proto vyzývá Komisi a Radu, aby 
podporovaly zejména evropskou a 
přeshraniční činnost organizací občanské 
společnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, obránci lidských práv, orgány 
pro rovnost, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění, a zdůrazňuje, že je třeba v 
případě potřeby poskytnout ochranu 
oznamujícím subjektům a dostatečné 
finanční prostředky na poskytnutí 
nestranných a odborných údajů, které 
jsou zapotřebí k vyvážení názorů vlád; 
zdůrazňuje, že jako ukazatel pro účely 
posouzení může posloužit i samotný 
akreditační status orgánů pro rovnost,
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má, 
jakož i ochrana poskytovaná obráncům 
lidských práv; domnívá se, že je nutné, aby 
vnitrostátní parlamenty pořádaly veřejné 
rozpravy a přijímaly stanoviska o 
výsledcích cyklu monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva, obránci lidských práv, sdružení, 
která jsou odpovědná za podporu 
soudnictví při nezávislém výkonu 
spravedlnosti, a další příslušní aktéři, a to 
ve všech stadiích ročního cyklu 
monitorování od poskytování vstupních 
údajů po pomoc při jeho provádění a 
přispívání k jeho monitorování; 
zdůrazňuje, že jako ukazatel pro účely 
posouzení může posloužit i existence, a 
pokud existují, formální a funkční 
nezávislost vnitrostátních organizací pro 
lidská práva, která se rovněž odráží v 
jejich akreditačním statusu, a podpůrný
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní a regionální 
orgány pro lidská práva a další příslušní 
aktéři, a to ve všech stadiích ročního cyklu 
monitorování od poskytování vstupních 
údajů po pomoc při jeho provádění; 
zdůrazňuje, že jako ukazatel pro účely 
posouzení může posloužit i samotný 
akreditační status vnitrostátních organizací 
pro lidská práva a prostor, jaký občanská 
společnost má; domnívá se, že je nutné, 
aby vnitrostátní a regionální parlamenty 
pořádaly veřejné rozpravy a přijímaly 
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monitorování; stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování; poukazuje na to, že pro 
zajištění spravedlivého posouzení 
dodržování práv příslušníků 
národnostních menšin musí instituce a 
organizace občanské společnosti v těchto 
komunitách také hrát důležitou roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva 
a prostor, jaký občanská společnost má;
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; domnívá se, že je nutné, 
aby vnitrostátní parlamenty pořádaly 
veřejné rozpravy a přijímaly stanoviska o 
výsledcích cyklu monitorování;

Or. bg

Pozměňovací návrh 191
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 8. připomíná nenahraditelnou roli, 
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kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování; znovu vyzývá Komisi, aby 
poskytla odpovídající evropské 
financování občanské společnosti, 
zejména prostřednictvím programu 
Občané, rovnost, práva a hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, akademická obec, vnitrostátní 
orgány pro lidská práva a další příslušní 
aktéři, a to ve všech stadiích ročního cyklu 
monitorování od poskytování vstupních 
údajů po pomoc při jeho provádění; za 
tímto účelem připomíná, že na jejich 
podporu je nezbytné odpovídající 
financování jak na vnitrostátní úrovni, 
tak na úrovni Unie; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
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monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, orgány pro rovnost a 
vnitrostátní orgány pro lidská práva a další 
příslušní aktéři, a to ve všech stadiích 
ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
orgánů pro rovnost, vnitrostátních 
organizací pro lidská práva a prostor, jaký 
občanská společnost má, jakož i ochrana 
poskytovaná obráncům lidských práv; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a 
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 

8. připomíná nenahraditelnou roli, 
kterou hrají organizace občanské 
společnosti, vnitrostátní orgány pro lidská 
práva a další příslušní aktéři, a to ve všech 
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stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
domnívá se, že je nutné, aby vnitrostátní 
parlamenty pořádaly veřejné rozpravy a
přijímaly stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

stadiích ročního cyklu monitorování od 
poskytování vstupních údajů po pomoc při 
jeho provádění; zdůrazňuje, že jako 
ukazatel pro účely posouzení může 
posloužit i samotný akreditační status 
vnitrostátních organizací pro lidská práva a 
prostor, jaký občanská společnost má; 
podporuje vnitrostátní parlamenty, aby
pořádaly veřejné rozpravy nebo přijímaly 
stanoviska o výsledcích cyklu 
monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam zvyšování 
povědomí široké veřejnosti o stávajících 
normách v oblasti právního státu 
prostřednictvím posílené spolupráce s 
mezinárodními institucemi, jako je Rada 
Evropy, a rozvíjením meziparlamentní 
spolupráce a dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby 
Parlament byl přítomen při slyšeních podle 
článku 7, pokud daný postup zahájil on 
sám; domnívá se, že mechanismus 

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby 
Parlament byl přítomen při slyšeních podle 
článku 7, pokud daný postup zahájil on 
sám; vyzývá Radu, aby Parlament 
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podpořený interinstitucionální dohodou 
zajistí nezbytné rámcové podmínky pro 
lepší koordinaci;

pravidelně informovala a úzce zapojovala 
a aby transparentním způsobem umožnila 
smysluplnou účast a dohled ze strany 
všech evropských orgánů a institucí a 
organizací občanské společnosti; domnívá 
se, že mechanismus podpořený 
interinstitucionální dohodou zajistí 
rámcové podmínky pro lepší koordinaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby 
Parlament byl přítomen při slyšeních 
podle článku 7, pokud daný postup zahájil 
on sám; domnívá se, že mechanismus 
podpořený interinstitucionální dohodou 
zajistí nezbytné rámcové podmínky pro 
lepší koordinaci;

9. znovu zdůrazňuje omezenou roli 
Parlamentu při monitorování dodržování 
hodnot Unie podle článku 7 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby 
Parlament byl přítomen při slyšeních 
podle článku 7, pokud daný postup zahájil 
on sám; domnívá se, že mechanismus 
podpořený interinstitucionální dohodou 

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU;



PE655.630v01-00 102/173 AM\1209847CS.docx

CS

zajistí nezbytné rámcové podmínky pro 
lepší koordinaci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 199
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby
Parlament byl přítomen při slyšeních podle 
článku 7, pokud daný postup zahájil on 
sám; domnívá se, že mechanismus 
podpořený interinstitucionální dohodou 
zajistí nezbytné rámcové podmínky pro 
lepší koordinaci;

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; vybízí Parlament k 
tomu, aby byl přítomen při slyšeních podle 
článku 7, pokud daný postup zahájil on 
sám; domnívá se, že mechanismus 
podpořený interinstitucionální dohodou, 
který dodržuje výsady každého 
jednotlivého orgánu a loajální spolupráci,
zajistí nezbytné rámcové podmínky pro 
lepší koordinaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby 
Parlament byl přítomen při slyšeních podle 
článku 7, pokud daný postup zahájil on 
sám; domnívá se, že mechanismus 
podpořený interinstitucionální dohodou 
zajistí nezbytné rámcové podmínky pro 
lepší koordinaci;

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby 
Parlament byl přítomen při slyšeních podle 
článku 7, pokud daný postup zahájil on 
sám, a aby Radě představil svůj 
odůvodněný návrh; domnívá se, že 
mechanismus podpořený 
interinstitucionální dohodou zajistí 
nezbytné rámcové podmínky pro lepší 
koordinaci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 201
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby 
Parlament byl přítomen při slyšeních podle 
článku 7, pokud daný postup zahájil on 
sám; domnívá se, že mechanismus 
podpořený interinstitucionální dohodou 
zajistí nezbytné rámcové podmínky pro 
lepší koordinaci;

9. znovu zdůrazňuje roli Parlamentu 
při monitorování dodržování hodnot Unie 
podle článku 7 SEU; opětovně žádá, aby 
Parlament byl přítomen při slyšeních podle 
článku 7 v souladu se zásadou vzájemné 
loajální spolupráce zakotvenou v čl. 13 
odst. 2 SEU; domnívá se, že mechanismus 
podpořený interinstitucionální dohodou 
zajistí nezbytné rámcové podmínky pro 
lepší koordinaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že dodržování práv 
menšin je nedílnou a zásadní součástí 
hodnot Unie stanovených v článku 2 
SEU; připomíná, že dodržováním práv 
menšin Unie rovněž chrání svou kulturní 
a jazykovou rozmanitost a chrání své 
kulturní dědictví, jak stanoví článek 3 
SEU; zdůrazňuje proto, že ochrana 
menšin musí tvořit základní součást 
ročního monitorovacího cyklu;

Or. en



PE655.630v01-00 104/173 AM\1209847CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci;

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci; 
zdůrazňuje, že v případě, že v budoucnu 
dojde ke změnám Smluv, měla být 
účinnost postupu podle článku 7 zlepšena 
tím, že bude provedena revize požadavku 
většiny nezbytné k přijetí opatření a že 
bude posílen mechanismus sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci;

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; konstatuje 
zejména, že je naléhavě nutné provést 
revizi článku 7 SEU s cílem překonat 
požadavek jednomyslnosti v Evropské 
radě; vyzývá konferenci o budoucnosti 
Evropy, aby k této věci předložila 
smysluplný návrh;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie
podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci;

10. je toho názoru, že členské státy a 
Unie pomohou podporovat a bránit 
základní hodnoty;

Or. pl

Pozměňovací návrh 207
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
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podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci;

podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat prohloubení evropské integrace 
a změnu Smluv; se zájmem očekává 
diskusi a závěry konference o budoucnosti 
Evropy o této věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit svůj ústavní základ
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci;

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit demokracii, právní 
stát a základní práva vyžadovat změnu 
Smluv; se zájmem očekává diskusi a 
závěry konference o budoucnosti Evropy o 
této věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu bude posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci;

10. je toho názoru, že v dlouhodobém 
horizontu může posílení schopnosti Unie 
podporovat a bránit svůj ústavní základ 
vyžadovat změnu Smluv; se zájmem 
očekává diskusi a závěry konference o 
budoucnosti Evropy o této věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
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Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení krize 
unijních hodnot, mimo jiné 
prostřednictvím navrhovaného 
mechanismu, je předpokladem pro 
obnovení vzájemné důvěry mezi členskými 
státy, díky čemuž Unie jako celek bude 
moci zachovat a dále rozvíjet všechny 
společné politiky;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 211
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení krize 
unijních hodnot, mimo jiné 
prostřednictvím navrhovaného 
mechanismu, je předpokladem pro 
obnovení vzájemné důvěry mezi členskými 
státy, díky čemuž Unie jako celek bude 
moci zachovat a dále rozvíjet všechny 
společné politiky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení krize 11. je přesvědčen, že řešení krize 
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unijních hodnot, mimo jiné 
prostřednictvím navrhovaného 
mechanismu, je předpokladem pro 
obnovení vzájemné důvěry mezi členskými 
státy, díky čemuž Unie jako celek bude 
moci zachovat a dále rozvíjet všechny 
společné politiky;

demokracie, právního státu a základních 
práv, mimo jiné prostřednictvím 
navrhovaného mechanismu, je 
předpokladem pro obnovení vzájemné 
důvěry mezi členskými státy, díky čemuž 
Unie jako celek bude moci zachovat a dále 
rozvíjet všechny společné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení krize
unijních hodnot, mimo jiné prostřednictvím 
navrhovaného mechanismu, je 
předpokladem pro obnovení vzájemné 
důvěry mezi členskými státy, díky čemuž 
Unie jako celek bude moci zachovat a dále 
rozvíjet všechny společné politiky;

11. je přesvědčen, že komplexní
monitorování dodržování unijních hodnot, 
mimo jiné prostřednictvím navrhovaného 
mechanismu, je předpokladem pro 
obnovení vzájemné důvěry mezi členskými 
státy, díky čemuž Unie jako celek bude 
moci zachovat a dále rozvíjet všechny 
společné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesvědčen, že řešení krize
unijních hodnot, mimo jiné prostřednictvím 
navrhovaného mechanismu, je 
předpokladem pro obnovení vzájemné 
důvěry mezi členskými státy, díky čemuž 
Unie jako celek bude moci zachovat a dále 
rozvíjet všechny společné politiky;

11. je přesvědčen, že řešení 
nedodržování unijních hodnot, mimo jiné 
prostřednictvím navrhovaného 
mechanismu, je předpokladem pro 
obnovení vzájemné důvěry mezi členskými 
státy, díky čemuž Unie jako celek bude 
moci zachovat a dále rozvíjet všechny 
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společné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
21. července 2020 oslabila mechanismus 
rozpočtové podmíněnosti navržený 
Komisí; opakuje svou výzvu k zajištění 
toho, aby systematické nedodržování 
hodnot uvedených v článku 2 SEU bylo 
neslučitelné s financováním ze strany 
Unie; zdůrazňuje, že pro ochranu 
rozpočtu Unie je třeba využít obrácenou 
kvalifikovanou většinu, bez níž je účinnost 
nového mechanismu ohrožena; požaduje, 
aby uplatňování rozpočtové podmíněnosti 
bylo doprovázeno opatřeními zaměřenými 
na zmírnění jakéhokoli možného dopadu 
na jednotlivé příjemce finančních 
prostředků Unie, zejména na organizace 
občanské společnosti; zdůrazňuje, že 
nástroj rozpočtové podmíněnosti nemůže 
být nahrazen pouze navrhovaným ročním 
monitorovacím cyklem;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. upozorňuje na to, že odborná 
příprava pracovníků v oblasti justice je 
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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 
odbornou přípravu týkající se dovedností 
a neprávních témat, aby tak byli soudci 
lépe připraveni na zvládání 
nepřiměřeného tlaku;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že kandidátské země 
by měly mít možnost být mechanismem 
dobrovolně monitorovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a Radu, aby 
bezodkladně zahájily jednání 
s Parlamentem o interinstitucionální 
dohodě podle článku 295 SFEU; za 
vhodný základ pro tato jednání považuje 
návrh uvedený v příloze;

vypouští se
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Or. pl

Pozměňovací návrh 219
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a Radu, aby 
bezodkladně zahájily jednání 
s Parlamentem o interinstitucionální 
dohodě podle článku 295 SFEU; za vhodný 
základ pro tato jednání považuje návrh 
uvedený v příloze;

12. vyzývá Komisi a Radu, aby odmítly 
jakoukoli žádost o zahájení jednání 
s Parlamentem o interinstitucionální 
dohodě podle článku 295 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Příloha I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Návrh usnesení
Příloha I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 222
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Návrh interinstitucionální dohody o 
posilování hodnot Unie

Návrh interinstitucionální dohody o 
posílení demokracie, právního státu a 
základních práv v Unii

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Maria Grapini

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2) Podle článku 49 SEU je dodržování 
a podpora hodnot Unie základní 
podmínkou pro členství v Unii. Pokud 
dochází k jasnému a trvalému porušování 
hodnot v některém z členských států, 
mohou být podle článku 7 SEU zástupcům 
vlády tohoto členského státu pozastavena 
hlasovací práva v Radě. Dodržování 
hodnot Unie je základem pro vysokou 
úroveň vzájemné důvěry mezi členskými 
státy.

(2) Podle článku 49 SEU je dodržování 
a podpora hodnot Unie základní 
podmínkou pro členství v Unii. Pokud 
dochází k jasnému a trvalému porušování 
hodnot v některém z členských států, což je 
podloženo spolehlivými důkazy, mohou 
být podle článku 7 SEU zástupcům vlády 
tohoto členského státu pozastavena 
hlasovací práva v Radě. Dodržování 
hodnot Unie je základem pro vysokou 
úroveň vzájemné důvěry mezi členskými 
státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 224
Maria Grapini

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(3) Evropský parlament, Rada a (3) Evropský parlament, Rada a 
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Komise (dále jen „tři orgány“) si 
uvědomují, že dodržování hodnot Unie má 
prvořadý význam. Dodržování hodnot Unie 
je nezbytné pro správné fungování Unie a 
pro dosahování jejích cílů stanovených 
článkem 3 SEU. Tři orgány se zavazují k 
vzájemné loajální spolupráci s cílem 
podporovat hodnoty Unie a zajišťovat 
jejich dodržování.

Komise (dále jen „tři orgány“) si 
uvědomují, že dodržování hodnot Unie má 
prvořadý význam. Dodržování hodnot Unie 
je nezbytné pro správné fungování Unie a 
pro dosahování jejích cílů stanovených 
článkem 3 SEU. Tři orgány se zavazují k 
vzájemné loajální a aktivní spolupráci s 
cílem podporovat hodnoty Unie a 
zajišťovat jejich dodržování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 225
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(3) Evropský parlament, Rada a 
Komise (dále jen „tři orgány“) si 
uvědomují, že dodržování hodnot Unie má 
prvořadý význam. Dodržování hodnot 
Unie je nezbytné pro správné fungování 
Unie a pro dosahování jejích cílů 
stanovených článkem 3 SEU. Tři orgány se 
zavazují k vzájemné loajální spolupráci s 
cílem podporovat hodnoty Unie a 
zajišťovat jejich dodržování.

(3) Evropský parlament, Rada a 
Komise (dále jen „tři orgány“) si 
uvědomují, že dodržování hodnot Unie má 
význam. Dodržování hodnot Unie je 
nezbytné pro správné fungování Unie a pro 
dosahování jejích cílů stanovených 
článkem 3 SEU. Tři orgány se zavazují k 
vzájemné loajální spolupráci s cílem 
podporovat hodnoty Unie a zajišťovat 
jejich dodržování.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4) Tři orgány si uvědomují, že je třeba 
zjednodušit stávající nástroje, které mají 
přispívat k dodržování hodnot Unie, a 
zvýšit jejich účinnost. Měl by proto být 
zaveden komplexní interinstitucionální 

(4) Tři orgány si uvědomují, že je třeba 
zjednodušit stávající nástroje, které mají 
přispívat k dodržování hodnot Unie, a 
zvýšit jejich účinnost. Měl by proto být 
zaveden komplexní, na důkazech založený
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mechanismus, který by zlepšil koordinaci 
mezi třemi orgány a upevnil již zavedené 
iniciativy. V souladu se závěry Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci ze dne 6. a 7. 
června 2013 by takový mechanismus měl 
být prováděn „transparentně na základě 
objektivně shromážděných, porovnaných a 
analyzovaných důkazů a na základě 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy“.

interinstitucionální mechanismus, který 
dodržuje zásady subsidiarity, 
proporcionality a nezbytnosti a který by 
zlepšil koordinaci mezi třemi orgány a 
upevnil již zavedené iniciativy. V souladu 
se závěry Rady pro spravedlnost a vnitřní 
věci ze dne 6. a 7. června 2013 by takový 
mechanismus měl být prováděn 
„transparentně na základě objektivně 
shromážděných, porovnaných a 
analyzovaných důkazů a na základě 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4) Tři orgány si uvědomují, že je třeba 
zjednodušit stávající nástroje, které mají 
přispívat k dodržování hodnot Unie, a 
zvýšit jejich účinnost. Měl by proto být 
zaveden komplexní interinstitucionální 
mechanismus, který by zlepšil koordinaci 
mezi třemi orgány a upevnil již zavedené 
iniciativy. V souladu se závěry Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci ze dne 6. a 7. 
června 2013 by takový mechanismus měl 
být prováděn „transparentně na základě 
objektivně shromážděných, porovnaných a 
analyzovaných důkazů a na základě 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy“.

(4) Tři orgány si uvědomují, že je třeba 
zjednodušit stávající nástroje, které mají 
přispívat k dodržování hodnot Unie, a 
zvýšit jejich účinnost. Měl by proto být 
zaveden komplexní interinstitucionální 
mechanismus, který by zlepšil koordinaci 
mezi třemi orgány a upevnil již zavedené 
iniciativy. V souladu se závěry Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci ze dne 6. a 7. 
června 2013 by takový mechanismus měl 
být prováděn „transparentně na základě 
dobře definovaných a měřitelných kritérií 
a objektivně shromážděných, porovnaných 
a analyzovaných důkazů a na základě 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Maria Grapini
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Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4) Tři orgány si uvědomují, že je třeba 
zjednodušit stávající nástroje, které mají 
přispívat k dodržování hodnot Unie, a 
zvýšit jejich účinnost. Měl by proto být 
zaveden komplexní interinstitucionální 
mechanismus, který by zlepšil koordinaci 
mezi třemi orgány a upevnil již zavedené 
iniciativy. V souladu se závěry Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci ze dne 6. a 7. 
června 2013 by takový mechanismus měl 
být prováděn „transparentně na základě 
objektivně shromážděných, porovnaných a 
analyzovaných důkazů a na základě 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy“.

(4) Tři orgány si uvědomují, že je třeba 
zjednodušit stávající nástroje, které mají 
přispívat k dodržování hodnot Unie, a 
zvýšit jejich účinnost. Měl by proto být 
zaveden komplexní interinstitucionální 
mechanismus, který by zlepšil koordinaci 
mezi třemi orgány a upevnil již zavedené 
iniciativy. V souladu se závěry Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci ze dne 6. a 7. 
června 2013 by takový mechanismus měl 
být prováděn „transparentně na základě 
spolehlivých, transparentně získaných a
objektivně shromážděných, porovnaných a 
analyzovaných důkazů a na základě 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy“.

Or. ro

Pozměňovací návrh 229
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Tři orgány se shodují na tom, že 
roční cyklus monitorování hodnot Unie je 
nezbytný pro posílení podpory hodnot Unie 
a jejich dodržování Roční cyklus 
monitorování by měl být komplexní, 
objektivní a nestranný, měl by být založen 
na důkazech a měl by se rovnou měrou a 
spravedlivě vztahovat na všechny členské 
státy. Hlavním cílem ročního cyklu 
monitorování by mělo být bránit 
porušování a nedodržování hodnot Unie a 
současně poskytovat sdílený základ pro 
další kroky tří orgánů. Tři orgány také 
souhlasí s využitím této interinstitucionální 
dohody k začlenění již existujících nástrojů 

(5) Tři orgány se shodují na tom, že 
roční cyklus monitorování hodnot Unie je 
nezbytný pro posílení podpory hodnot Unie 
a jejich dodržování Roční cyklus 
monitorování by měl být komplexní, 
objektivní a nestranný, měl by být založen 
na důkazech a měl by se rovnou měrou a 
spravedlivě vztahovat na všechny členské 
státy a měl by dodržovat zásady 
subsidiarity, proporcionality a nezbytnosti. 
Hlavním cílem ročního cyklu monitorování 
by mělo být bránit porušování a 
nedodržování hodnot Unie a současně 
poskytovat sdílený základ pro další kroky 
tří orgánů. Tři orgány také souhlasí s 
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a iniciativ týkajících se podpory a 
dodržování hodnot Unie, zejména výroční 
zprávy o právním státu, dialogu Rady o 
právním státu a rámci Komise pro právní 
stát, za účelem zamezení zdvojování a 
zvýšení celkové efektivity této činnosti.

využitím této interinstitucionální dohody k 
začlenění již existujících nástrojů a 
iniciativ týkajících se podpory a 
dodržování hodnot Unie, zejména výroční 
zprávy o právním státu, dialogu Rady o 
právním státu, rámci Komise pro právní 
stát, srovnávacího přehledu o soudnictví 
EU či výroční zprávy o uplatňování 
Listiny základních práv a svobod, za 
účelem zamezení zdvojování a zvýšení 
celkové efektivity této činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Tři orgány se shodují na tom, že 
roční cyklus monitorování hodnot Unie je 
nezbytný pro posílení podpory hodnot Unie 
a jejich dodržování Roční cyklus 
monitorování by měl být komplexní, 
objektivní a nestranný, měl by být založen 
na důkazech a měl by se rovnou měrou a 
spravedlivě vztahovat na všechny členské 
státy. Hlavním cílem ročního cyklu 
monitorování by mělo být bránit 
porušování a nedodržování hodnot Unie a 
současně poskytovat sdílený základ pro 
další kroky tří orgánů. Tři orgány také 
souhlasí s využitím této interinstitucionální 
dohody k začlenění již existujících nástrojů 
a iniciativ týkajících se podpory a 
dodržování hodnot Unie, zejména výroční 
zprávy o právním státu, dialogu Rady o 
právním státu a rámci Komise pro právní 
stát, za účelem zamezení zdvojování a 
zvýšení celkové efektivity této činnosti.

(5) Tři orgány se shodují na tom, že 
roční cyklus monitorování hodnot Unie je 
nezbytný pro posílení podpory hodnot Unie 
a jejich dodržování Roční cyklus 
monitorování by měl být komplexní, 
objektivní a nestranný, měl by být založen 
na důkazech a měl by se rovnou měrou a 
spravedlivě vztahovat na všechny členské 
státy. Hlavním cílem ročního cyklu 
monitorování by mělo být bránit 
porušování a nedodržování hodnot Unie a 
určení pozitivních opatření ze strany 
členských států a vnitrostátních subjektů, 
včetně občanské společnosti a 
vnitrostátních institucí pro lidská práva, 
která mají být prosazována a podporována 
Unií, a současně poskytovat sdílený základ 
pro další kroky tří orgánů. Tři orgány také 
souhlasí s využitím této interinstitucionální 
dohody k začlenění již existujících nástrojů 
a iniciativ týkajících se podpory a 
dodržování hodnot Unie, zejména výroční 
zprávy o právním státu, dialogu Rady o 
právním státu a rámci Komise pro právní 
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stát, za účelem zamezení zdvojování a 
zvýšení celkové efektivity této činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4  – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Tři orgány se shodují na tom, že 
roční cyklus monitorování hodnot Unie je 
nezbytný pro posílení podpory hodnot Unie 
a jejich dodržování. Roční cyklus 
monitorování by měl být komplexní, 
objektivní a nestranný, měl by být založen 
na důkazech a měl by se rovnou měrou a 
spravedlivě vztahovat na všechny členské 
státy. Hlavním cílem ročního cyklu 
monitorování by mělo být bránit 
porušování a nedodržování hodnot Unie a 
současně poskytovat sdílený základ pro 
další kroky tří orgánů. Tři orgány také 
souhlasí s využitím této interinstitucionální 
dohody k začlenění již existujících nástrojů 
a iniciativ týkajících se podpory a 
dodržování hodnot Unie, zejména výroční 
zprávy o právním státu, dialogu Rady o 
právním státu a rámci Komise pro právní 
stát, za účelem zamezení zdvojování a 
zvýšení celkové efektivity této činnosti.

(5) Tři orgány se shodují na tom, že 
roční cyklus monitorování hodnot Unie je 
nezbytný pro posílení podpory hodnot Unie 
a jejich dodržování. Roční cyklus 
monitorování by měl být komplexní, 
objektivní a nestranný, měl by být založen 
spíše na jasných a objektivních důkazech
než na vnějších vlivech, zejména co se 
týče vlivu politického, a měl by se rovnou 
měrou a spravedlivě vztahovat na všechny 
členské státy. Hlavním cílem ročního cyklu 
monitorování by mělo být bránit 
porušování a nedodržování hodnot Unie a 
současně poskytovat sdílený základ pro 
další kroky tří orgánů. Tři orgány také 
souhlasí s využitím této interinstitucionální 
dohody k začlenění již existujících nástrojů 
a iniciativ týkajících se podpory a 
dodržování hodnot Unie, zejména výroční 
zprávy o právním státu, dialogu Rady o 
právním státu a rámci Komise pro právní 
stát, za účelem zamezení zdvojování a 
zvýšení celkové efektivity této činnosti.

Or. bg

Pozměňovací návrh 232
Maria Grapini

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Tři orgány se shodují na tom, že 
roční cyklus monitorování hodnot Unie je 
nezbytný pro posílení podpory hodnot Unie 
a jejich dodržování. Roční cyklus 
monitorování by měl být komplexní, 
objektivní a nestranný, měl by být založen 
na důkazech a měl by se rovnou měrou a 
spravedlivě vztahovat na všechny členské 
státy. Hlavním cílem ročního cyklu 
monitorování by mělo být bránit 
porušování a nedodržování hodnot Unie a 
současně poskytovat sdílený základ pro 
další kroky tří orgánů. Tři orgány také 
souhlasí s využitím této interinstitucionální 
dohody k začlenění již existujících nástrojů 
a iniciativ týkajících se podpory a 
dodržování hodnot Unie, zejména výroční 
zprávy o právním státu, dialogu Rady o 
právním státu a rámci Komise pro právní 
stát, za účelem zamezení zdvojování a 
zvýšení celkové efektivity této činnosti.

(5) Tři orgány se shodují na tom, že 
roční cyklus monitorování hodnot Unie je 
nezbytný pro posílení podpory hodnot Unie 
a jejich dodržování. Roční cyklus 
monitorování by měl být komplexní, 
objektivní a nestranný, založen na 
spolehlivých důkazech a měl by se rovnou 
měrou a spravedlivě vztahovat na všechny 
členské státy. Hlavním cílem ročního cyklu 
monitorování by mělo být bránit 
porušování a nedodržování hodnot Unie a 
současně poskytovat sdílený základ pro 
další kroky tří orgánů. Tři orgány také 
souhlasí s využitím této interinstitucionální 
dohody k začlenění již existujících nástrojů 
a iniciativ týkajících se podpory a 
dodržování hodnot Unie, zejména výroční 
zprávy o právním státu, dialogu Rady o 
právním státu a rámci Komise pro právní 
stát, za účelem zamezení zdvojování a 
zvýšení celkové efektivity této činnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 233
Maite Pagazaurtundúa

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti.

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být všech svých 
fázích prováděn v duchu transparentnosti, 
nestrannosti a otevřenosti, měl by být 
založen na objektivních důkazech a 
chráněn před jakoukoli nepřátelskou 
dezinformační strategií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti.

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o souladu se všemi 
hodnotami Unie, jejíž součástí budou 
konkrétní doporučení pro jednotlivé státy, 
a fáze navazujících opatření s plánem 
provádění a prosazování těchto 
doporučení. Roční cyklus monitorování by 
měl být prováděn v duchu transparentnosti 
a otevřenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti.

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření včetně provádění 
těchto doporučení. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti se zapojením 
občanů a občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
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Maria Grapini

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti.

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti a měl by být 
uplatňován jednotně a čestně na všechny 
členské státy EU.

Or. ro

Pozměňovací návrh 237
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti.

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti se zapojením 
občanů a občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti.

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie , 
jejíž součástí budou zprávy podávané pro 
jednotlivé země a doporučení pro 
jednotlivé země, a fáze navazujících 
opatření. Roční cyklus monitorování by 
měl být prováděn v duchu transparentnosti 
a otevřenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4  – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn v duchu 
transparentnosti a otevřenosti.

(6) Roční cyklus monitorování by měl 
sestávat z přípravné fáze, vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie, 
jejíž součástí budou doporučení, a fáze 
navazujících opatření. Roční cyklus 
monitorování by měl být prováděn 
nezávislým, objektivním, transparentním a 
otevřeným způsobem.

Or. bg

Pozměňovací návrh 240
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Tři orgány sdílejí názor, že 
mechanismus pro spolupráci a ověřování 
pro Bulharsko a Rumunsko by měl být ve 
své stávající formě ukončen, aby 
nedocházelo ke zdvojování úkolů a aby 

(7) Tři orgány sdílejí názor, že 
mechanismus spolupráce a ověřování pro 
Bulharsko a Rumunsko by měl být ve své 
stávající podobě ukončen, aby nedocházelo 
ke zdvojování úkolů a aby bylo posíleno 
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bylo posíleno jednotné zacházení se všemi 
členskými státy. Roční cyklus 
monitorování by měl proto nahradit 
rozhodnutí Komise 2006/928/ES1 a 
2006/929/ES2 a naplnit mimo jiné i cíle 
těchto rozhodnutí s ohledem na Bulharsko 
a Rumunsko. Touto interinstitucionální 
dohodou není dotčen akt o přistoupení z 
roku 2005, zejména články 37 a 28 tohoto 
aktu.

jednotné zacházení se všemi členskými 
státy za předpokladu, že všechny závazky v 
rámci mechanismu spolupráce a 
ověřování, jakož i obavy Parlamentu, 
zejména v oblasti nezávislosti soudnictví, 
boje proti korupci a svobody sdělovacích 
prostředků, jsou uspokojivě a komplexně 
řešeny. Roční cyklus monitorování by měl 
proto nahradit rozhodnutí Komise 
2006/928/ES1 a 2006/929/ES2 a naplnit 
mimo jiné i cíle těchto rozhodnutí s 
ohledem na Bulharsko a Rumunsko. Touto 
interinstitucionální dohodou není dotčen 
akt o přistoupení z roku 2005, zejména 
články 37 a 28 tohoto aktu.

_________________ _________________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 
2006, kterým se zřizuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Rumunska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, 
s. 56).

1 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 
2006, kterým se zřizuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Rumunska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, 
s. 56).

2 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 
2006, kterým se zřizuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Bulharska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci a organizovanému zločinu 
(Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 58).

2 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 
2006, kterým se zřizuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Bulharska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci a organizovanému zločinu 
(Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 58).

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Maria Grapini

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Tři orgány sdílejí názor, že 
mechanismus pro spolupráci a ověřování 
pro Bulharsko a Rumunsko by měl být ve 
své stávající formě ukončen, aby 
nedocházelo ke zdvojování úkolů a aby 
bylo posíleno jednotné zacházení se všemi 

(7) Tři orgány sdílejí názor, že 
mechanismus pro spolupráci a ověřování 
pro Bulharsko a Rumunsko by měl být ve 
své stávající formě ukončen, aby 
nedocházelo ke zdvojování úkolů a aby 
bylo posíleno jednotné, objektivní a 
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členskými státy. Roční cyklus 
monitorování by měl proto nahradit 
rozhodnutí Komise 2006/928/ES1 a 
2006/929/ES2 a naplnit mimo jiné i cíle 
těchto rozhodnutí s ohledem na Bulharsko 
a Rumunsko. Touto interinstitucionální 
dohodou není dotčen akt o přistoupení z 
roku 2005, zejména články 37 a 28 tohoto 
aktu.

nediskriminační zacházení se všemi 
členskými státy. Roční cyklus 
monitorování by měl proto nahradit 
rozhodnutí Komise 2006/928/ES1 a 
2006/929/ES2 a naplnit mimo jiné i cíle 
těchto rozhodnutí s ohledem na Bulharsko 
a Rumunsko. Touto interinstitucionální 
dohodou není dotčen akt o přistoupení z 
roku 2005, zejména články 37 a 28 tohoto 
aktu.

_________________ _________________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 
2006, kterým se zřizuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Rumunska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, 
s. 56).

1 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 
2006, kterým se zřizuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Rumunska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, 
s. 56).

2 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 
2006, kterým se zřizuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Bulharska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci a organizovanému zločinu 
(Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 58).

2 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 
2006, kterým se zřizuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Bulharska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci a organizovanému zločinu 
(Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 58).

Or. ro

Pozměňovací návrh 242
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Roční cyklus monitorování by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími nástroji 
souvisejícími s podporou a posilováním 
hodnot Unie a být s nimi v souladu. Tři 
orgány se konkrétně zavazují k tomu, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování podle 
článku 7 SEU, zda existuje zřejmé 
nebezpečí, že některý členský stát závažně 
poruší hodnoty Unie, nebo zda došlo ze 
strany členského státu k závažnému a 

(8) Roční cyklus monitorování by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími nástroji 
souvisejícími s podporou a posilováním 
hodnot Unie a být s nimi v souladu. Tři 
orgány se konkrétně zavazují k tomu, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
zohlední při posuzování podle článku 7 
SEU, zda existuje zřejmé nebezpečí, že 
některý členský stát závažně poruší 
hodnoty Unie, nebo zda došlo ze strany 
členského státu k závažnému a trvajícímu 
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trvajícímu porušení hodnot Unie. Tři 
orgány se dále zavazují využívat zjištění z 
ročního cyklu monitorování při 
posuzování, zda v členských státech 
nedochází k všeobecným nedostatkům 
týkajícím se právního státu, v souladu s 
článkem 5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/xxxx3. Tři orgány se 
shodují na tom, že výroční monitorovací 
zprávou by se měly všeobecně řídit ve své
činnosti s ohledem na dodržování hodnot 
Unie.

porušení hodnot Unie. Podobně by v 
souladu s článkem 17 SEU Komise měla 
zohlednit zjištění z ročního cyklu 
monitorování při posuzování, zda by mělo 
být zahájeno řízení o nesplnění povinnosti 
či zda v členských státech nedochází k 
všeobecným nedostatkům týkajícím se 
právního státu, v souladu s článkem 5 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/xxxx3. Tři orgány se shodují na 
tom, že výroční monitorovací zprávy by 
měly všeobecně informovat o jejich
činnosti s ohledem na dodržování hodnot 
Unie.

_________________ _________________

3 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Úř. věst. ..., ..., s. …

3 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Úř. věst. ..., ..., s. …

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Roční cyklus monitorování by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími nástroji 
souvisejícími s podporou a posilováním 
hodnot Unie a být s nimi v souladu. Tři 
orgány se konkrétně zavazují k tomu, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování podle 
článku 7 SEU, zda existuje zřejmé 
nebezpečí, že některý členský stát závažně 
poruší hodnoty Unie, nebo zda došlo ze 
strany členského státu k závažnému a 
trvajícímu porušení hodnot Unie. Tři 
orgány se dále zavazují využívat zjištění z 

(8) Roční cyklus monitorování by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími nástroji 
souvisejícími s podporou a posilováním 
hodnot Unie a být s nimi v souladu. Tři 
orgány se konkrétně zavazují k tomu, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování podle 
článku 7 SEU, zda existuje zřejmé 
nebezpečí, že některý členský stát závažně 
poruší hodnoty Unie, nebo zda došlo ze 
strany členského státu k závažnému a 
trvajícímu porušení hodnot Unie. Tři 
orgány se dále zavazují využívat zjištění z 
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ročního cyklu monitorování při 
posuzování, zda v členských státech 
nedochází k všeobecným nedostatkům 
týkajícím se právního státu, v souladu s 
článkem 5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/xxxx3. Tři orgány se 
shodují na tom, že výroční monitorovací 
zprávou by se měly všeobecně řídit ve své 
činnosti s ohledem na dodržování hodnot 
Unie.

ročního cyklu monitorování při 
posuzování, zda v členských státech 
nedochází k všeobecným nedostatkům 
týkajícím se právního státu, v souladu s 
článkem 5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/xxxx3, jakož i při 
jakémkoli jiném posuzování pro účely 
stávajících a budoucích rozpočtových
nástrojů. Tři orgány se shodují na tom, že 
výroční monitorovací zprávou by se měly 
všeobecně řídit ve své činnosti s ohledem 
na dodržování hodnot Unie.

_________________ _________________

3 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Úř. věst. ..., ..., s. …

3 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Úř. věst. ..., ..., s. …

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Roční cyklus monitorování by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími nástroji 
souvisejícími s podporou a posilováním 
hodnot Unie a být s nimi v souladu. Tři 
orgány se konkrétně zavazují k tomu, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování podle 
článku 7 SEU, zda existuje zřejmé 
nebezpečí, že některý členský stát závažně 
poruší hodnoty Unie, nebo zda došlo ze 
strany členského státu k závažnému a 
trvajícímu porušení hodnot Unie. Tři 
orgány se dále zavazují využívat zjištění z 
ročního cyklu monitorování při
posuzování, zda v členských státech 

(8) Roční cyklus monitorování by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími nástroji 
souvisejícími s podporou a posilováním 
hodnot Unie a být s nimi v souladu. Tři 
orgány se konkrétně zavazují k tomu, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat jakožto součást
posuzování podle článku 7 SEU, zda 
existuje zřejmé nebezpečí, že některý 
členský stát závažně poruší hodnoty Unie, 
nebo zda došlo ze strany členského státu k 
závažnému a trvajícímu porušení hodnot 
Unie. Tři orgány se dále zavazují využívat 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
jakožto součást posuzování, zda v 
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nedochází k všeobecným nedostatkům 
týkajícím se právního státu, v souladu s 
článkem 5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/xxxx3. Tři orgány se 
shodují na tom, že výroční monitorovací 
zprávou by se měly všeobecně řídit ve své 
činnosti s ohledem na dodržování hodnot 
Unie.

členských státech nedochází k všeobecným 
nedostatkům týkajícím se právního státu, v 
souladu s článkem 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/xxxx3. Tři 
orgány se shodují na tom, že výroční 
monitorovací zprávou by se měly 
všeobecně řídit ve své činnosti s ohledem 
na dodržování hodnot Unie.

_________________ _________________

3 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Úř. věst. ..., ..., s. …

3 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Úř. věst. ..., ..., s. …

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 4 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Roční cyklus monitorování by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími nástroji 
souvisejícími s podporou a posilováním 
hodnot Unie a být s nimi v souladu. Tři 
orgány se konkrétně zavazují k tomu, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování podle 
článku 7 SEU, zda existuje zřejmé 
nebezpečí, že některý členský stát závažně 
poruší hodnoty Unie, nebo zda došlo ze 
strany členského státu k závažnému a 
trvajícímu porušení hodnot Unie. Tři 
orgány se dále zavazují využívat zjištění z 
ročního cyklu monitorování při 
posuzování, zda v členských státech 
nedochází k všeobecným nedostatkům 
týkajícím se právního státu, v souladu s 
článkem 5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/xxxx3 . Tři orgány se 

(8) Roční cyklus monitorování by se 
měl vzájemně doplňovat s dalšími nástroji 
souvisejícími s podporou a posilováním 
hodnot Unie a být s nimi v souladu. Tři 
orgány se konkrétně zavazují k tomu, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování toho, zda 
došlo ze strany členského státu k 
závažnému a trvajícímu porušení hodnot 
Unie, podle článku 7 SEU. Tři orgány se 
dále zavazují využívat zjištění z ročního 
cyklu monitorování při posuzování, zda v 
členských státech nedochází k všeobecným 
nedostatkům týkajícím se právního státu, v 
souladu s článkem 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/xxxx3 . Tři 
orgány se shodují na tom, že výroční 
monitorovací zprávou by se měly 
všeobecně řídit ve své činnosti s ohledem 
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shodují na tom, že výroční monitorovací 
zprávou by se měly všeobecně řídit ve své 
činnosti s ohledem na dodržování hodnot 
Unie.

na dodržování hodnot Unie.

_________________ _________________

3 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Úř. věst. ..., ..., s. …

3 [namísto xxxx vložit konečné číslo 
2018/136(COD) do textu a správný odkaz 
v Úředním věstníku v poznámce pod 
čarou] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… o ochraně rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Úř. věst. ..., ..., s. …

Or. bg

Pozměňovací návrh 246
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část I – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tři orgány se dohodly, že budou 
koordinovat svou činnost a vyvíjet 
spolupráci s cílem podporovat hodnoty 
Unie a jejich dodržování v souladu s 
článkem 2 SEU.

1. Tři orgány se dohodly, že budou 
koordinovat svou činnost a vyvíjet 
spolupráci s cílem podporovat hodnoty 
Unie a jejich dodržování a posilování v 
souladu s článkem 2 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část I – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tři orgány se dohodly, že budou 
koordinovat svou činnost a vyvíjet 
spolupráci s cílem podporovat hodnoty 

1. Tři orgány se dohodly, že budou 
podporovat, posilovat a prosazovat 
dodržování základních hodnot Unie v 
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Unie a jejich dodržování v souladu s 
článkem 2 SEU.

souladu s článkem 2 SEU prostřednictvím 
koordinace a spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část I – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tři orgány se dohodly, že budou 
koordinovat svou činnost a vyvíjet 
spolupráci s cílem podporovat hodnoty 
Unie a jejich dodržování v souladu s 
článkem 2 SEU.

1. Tři orgány se dohodly, že budou 
koordinovat svou činnost a vyvíjet 
spolupráci s cílem podporovat hodnoty 
Unie a prosazovat jejich dodržování v 
souladu s článkem 2 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Tři orgány se dohodly, že budou v 
loajální vzájemné spolupráci pořádat roční 
cyklus monitorování hodnot Unie 
vztahující se na otázky a osvědčené 
postupy v oblastech spojených s hodnotami 
Unie. Cyklus monitorování sestává z 
přípravné fáze, z vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie 
(dále jen „výroční zpráva“) obsahující 
doporučení a navazující opatření.

2. Tři orgány se dohodly, že budou v 
loajální vzájemné spolupráci pořádat roční 
cyklus monitorování hodnot Unie 
vztahující se na otázky a osvědčené 
postupy v oblastech spojených s hodnotami 
Unie. Cyklus monitorování sestává z 
přípravné fáze, z vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie 
(dále jen „výroční zpráva“) obsahující 
doporučení a navazující opatření včetně 
provádění doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
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Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Tři orgány se dohodly, že budou v 
loajální vzájemné spolupráci pořádat roční 
cyklus monitorování hodnot Unie 
vztahující se na otázky a osvědčené 
postupy v oblastech spojených s hodnotami 
Unie. Cyklus monitorování sestává z 
přípravné fáze, z vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie 
(dále jen „výroční zpráva“) obsahující 
doporučení a navazující opatření.

2. Tři orgány se dohodly, že budou v 
loajální vzájemné spolupráci pořádat roční 
cyklus monitorování hodnot Unie 
vztahující se na otázky a osvědčené 
postupy ve všech oblastech spojených s 
hodnotami Unie. Cyklus monitorování 
sestává z přípravné fáze, z vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie 
(dále jen „výroční zpráva“) obsahující 
zprávy podávané pro jednotlivé země a 
doporučení pro jednotlivé země a 
navazující opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Maria Grapini

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Tři orgány se dohodly, že budou v 
loajální vzájemné spolupráci pořádat roční 
cyklus monitorování hodnot Unie 
vztahující se na otázky a osvědčené 
postupy v oblastech spojených s hodnotami 
Unie. Cyklus monitorování sestává z 
přípravné fáze, z vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie 
(dále jen „výroční zpráva“) obsahující 
doporučení a navazující opatření.

2. Tři orgány se dohodly, že budou v 
loajální, aktivní, transparentní a vzájemné 
spolupráci pořádat roční cyklus 
monitorování hodnot Unie vztahující se na 
otázky a osvědčené postupy v oblastech 
spojených s hodnotami Unie. Cyklus 
monitorování sestává z přípravné fáze, z 
vydání výroční monitorovací zprávy o 
hodnotách Unie (dále jen „výroční 
zpráva“) obsahující doporučení a 
navazující opatření.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 252
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Tři orgány se dohodly, že budou v 
loajální vzájemné spolupráci pořádat roční 
cyklus monitorování hodnot Unie 
vztahující se na otázky a osvědčené 
postupy v oblastech spojených s hodnotami 
Unie. Cyklus monitorování sestává z 
přípravné fáze, z vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie 
(dále jen „výroční zpráva“) obsahující 
doporučení a navazující opatření.

2. Tři orgány se dohodly, že budou v 
loajální vzájemné spolupráci pořádat roční 
cyklus monitorování hodnot Unie 
vztahující se na otázky a osvědčené 
postupy ve všech oblastech spojených s 
hodnotami Unie. Cyklus monitorování 
sestává z přípravné fáze, z vydání výroční 
monitorovací zprávy o hodnotách Unie 
(dále jen „výroční zpráva“) obsahující 
doporučení a navazující opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 3 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Tři orgány se dohodly na zřízení 
stálé interinstitucionální pracovní skupiny 
pro hodnoty Unie (dále jen „pracovní 
skupina“). Pracovní skupina usnadňuje 
koordinaci a spolupráci tří orgánů v rámci 
ročního cyklu monitorování. Pracovní 
skupina zve k účasti na svých schůzích 
Agenturu Evropské unie pro základní 
práva. Pracovní skupina pravidelně provádí 
konzultace s nezávislými odborníky.

3. Tři orgány se dohodly na zřízení 
stálé interinstitucionální pracovní skupiny 
pro hodnoty Unie (dále jen „pracovní 
skupina“). Pracovní skupina provádí 
posouzení týkající se demokracie, 
právního státu a základních práv v 
členských státech a usnadňuje koordinaci a 
spolupráci tří orgánů v rámci ročního cyklu 
monitorování. Pracovní skupina zve k 
účasti na svých schůzích Agenturu 
Evropské unie pro základní práva společně 
s Benátskou komisí a Skupinou států proti 
korupci, Organizací spojených národů, 
Organizací pro bezpečnost a spolupráci v 
Evropě a dalšími mezinárodními 
organizacemi a organizacemi občanské 
společnosti. Pracovní skupina pravidelně 
provádí konzultace s nezávislými 
odborníky a zavede způsoby, jak mohou 
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fyzické a právnické osoby předkládat 
odůvodněná stanoviska. Pracovní skupina 
vychází ze zjištění konzultovaných 
organizací a nezávislých odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 3 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Tři orgány se dohodly na zřízení 
stálé interinstitucionální pracovní skupiny 
pro hodnoty Unie (dále jen „pracovní 
skupina“). Pracovní skupina usnadňuje 
koordinaci a spolupráci tří orgánů v rámci 
ročního cyklu monitorování. Pracovní 
skupina zve k účasti na svých schůzích 
Agenturu Evropské unie pro základní 
práva. Pracovní skupina pravidelně provádí 
konzultace s nezávislými odborníky.

3. Tři orgány se dohodly na zřízení 
stálé interinstitucionální pracovní skupiny 
pro hodnoty Unie (dále jen „pracovní 
skupina“). Pracovní skupina usnadňuje 
koordinaci a spolupráci tří orgánů v rámci 
ročního cyklu monitorování a přijme 
metodiku pro výroční zprávu. Pracovní 
skupina zve k účasti na svých schůzích 
Agenturu Evropské unie pro základní 
práva. Pracovní skupina pravidelně provádí 
konzultace s nezávislými odborníky, 
organizacemi občanské společnosti a 
obránci lidských práv a vytváří 
mechanismus Unie na ochranu osob 
přispívajících k tomuto procesu před 
možnými odvetnými opatřeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 3 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Tři orgány se dohodly na zřízení 
stálé interinstitucionální pracovní skupiny 

3. Tři orgány se dohodly na zřízení 
stálé interinstitucionální pracovní skupiny 
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pro hodnoty Unie (dále jen „pracovní 
skupina“). Pracovní skupina usnadňuje 
koordinaci a spolupráci tří orgánů v rámci 
ročního cyklu monitorování. Pracovní 
skupina zve k účasti na svých schůzích 
Agenturu Evropské unie pro základní 
práva. Pracovní skupina pravidelně provádí 
konzultace s nezávislými odborníky.

pro hodnoty Unie (dále jen „pracovní 
skupina“). Pracovní skupina usnadňuje 
koordinaci a spolupráci tří orgánů v rámci 
všech fází ročního cyklu monitorování. 
Pracovní skupina zve k účasti na svých 
schůzích Agenturu Evropské unie pro 
základní práva. Pracovní skupina 
pravidelně provádí přímé konzultace s 
nezávislými odborníky, organizacemi 
občanské společnosti a obránci lidských 
práv. Pracovní skupina pravidelně 
zveřejňuje zprávy o své činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 3 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Tři orgány se dohodly na zřízení 
stálé interinstitucionální pracovní skupiny 
pro hodnoty Unie (dále jen „pracovní 
skupina“). Pracovní skupina usnadňuje 
koordinaci a spolupráci tří orgánů v rámci 
ročního cyklu monitorování. Pracovní 
skupina zve k účasti na svých schůzích 
Agenturu Evropské unie pro základní 
práva. Pracovní skupina pravidelně 
provádí konzultace s nezávislými 
odborníky.

3. Tři orgány se dohodly na zřízení 
stálé interinstitucionální pracovní skupiny 
pro hodnoty Unie (dále jen „pracovní 
skupina“). Pracovní skupina usnadňuje 
koordinaci a spolupráci tří orgánů v rámci 
ročního cyklu monitorování. Pracovní 
skupina pravidelně provádí konzultace s 
nezávislými odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Na základě návrhu Evropského 
parlamentu a Rady jmenuje pracovní 
skupina panel nezávislých odborníků jako 
dodatečný nezávislý nástroj v souvislosti 
se zjišťováním případů porušení a 
osvědčených postupů při uplatňování 
hodnot Unie zakotvených v článku 2 SEU. 
Panel nezávislých odborníků včas předloží 
svá zjištění pracovní skupině i Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Pracovní skupině předsedá 
zástupce Agentury Evropské unie pro 
základní práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Komise každoročně pořádá 
konzultace se zúčastněnými stranami za 
účelem získání informací pro výroční 
zprávu. Konzultace se zúčastněnými 
stranami se konají v prvním čtvrtletí 
každého roku. Konzultace jsou 
transparentní a zakládají se na jasné a 
přesně definované metodice schválené 

4. Komise každoročně pořádá 
konzultace se zúčastněnými stranami za 
účelem získání informací pro výroční 
zprávu. Konzultace se zúčastněnými 
stranami se konají v prvním čtvrtletí 
každého roku. Konzultace jsou 
transparentní a zakládají se na jasné a 
přesně definované metodice schválené 
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pracovní skupinou. Metodika v každém 
případě ve vhodné podobě zahrnuje 
referenční cíle uvedené v přílohách 
rozhodnutí Komise 2006/928/ES a 
2006/929/ES.

pracovní skupinou, v souladu s komplexní 
a transparentní konzultací se 
zúčastněnými stranami a nezávislými 
odborníky. Metodika v každém případě ve 
vhodné podobě zahrnuje referenční cíle 
uvedené v přílohách rozhodnutí Komise 
2006/928/ES a 2006/929/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Komise každoročně pořádá 
konzultace se zúčastněnými stranami za 
účelem získání informací pro výroční 
zprávu. Konzultace se zúčastněnými 
stranami se konají v prvním čtvrtletí 
každého roku. Konzultace jsou 
transparentní a zakládají se na jasné a 
přesně definované metodice schválené 
pracovní skupinou. Metodika v každém 
případě ve vhodné podobě zahrnuje 
referenční cíle uvedené v přílohách 
rozhodnutí Komise 2006/928/ES a 
2006/929/ES.

4. Komise každoročně pořádá 
konzultace se všemi zúčastněnými 
stranami, včetně zástupců členských států,
za účelem získání informací pro výroční 
zprávu. Konzultace se zúčastněnými 
stranami se konají v prvním čtvrtletí 
každého roku. Konzultace jsou 
transparentní, objektivní a zakládají se na 
jasné a přesně definované metodice 
schválené pracovní skupinou. Metodika v 
každém případě ve vhodné podobě 
zahrnuje referenční cíle uvedené v 
přílohách rozhodnutí Komise 2006/928/ES 
a 2006/929/ES.

Or. bg

Pozměňovací návrh 261
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Komise každoročně pořádá 
konzultace se zúčastněnými stranami za 
účelem získání informací pro výroční 

4. Komise každoročně pořádá 
konzultace se zúčastněnými stranami za 
účelem získání informací pro výroční 
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zprávu. Konzultace se zúčastněnými 
stranami se konají v prvním čtvrtletí 
každého roku. Konzultace jsou 
transparentní a zakládají se na jasné a 
přesně definované metodice schválené 
pracovní skupinou. Metodika v každém 
případě ve vhodné podobě zahrnuje 
referenční cíle uvedené v přílohách 
rozhodnutí Komise 2006/928/ES a 
2006/929/ES.

zprávu. Konzultace se zúčastněnými 
stranami se konají v prvním čtvrtletí 
každého roku. Konzultace jsou 
transparentní a zakládají se na jasné a 
přesně definované metodice schválené 
pracovní skupinou. Metodika v každém 
případě ve vhodné podobě zahrnuje 
referenční cíle, jako jsou ty, které jsou
uvedené v přílohách rozhodnutí Komise 
2006/928/ES a 2006/929/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, profesní asociace a 
sítě, orgány Rady Evropy, orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a členské státy včetně 
vnitrostátních parlamentů a místních úřadů, 
aby přispěly k vypracování výroční zprávy. 
Informace získané od zúčastněných stran
začlení Komise do výroční zprávy. 
Relevantní příspěvky z konzultací zveřejní 
Komise před vydáním výroční zprávy na 
svých internetových stránkách.

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, profesní asociace a 
sítě, orgány Rady Evropy, orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a členské státy včetně 
vnitrostátních parlamentů a místních úřadů, 
aby přispěly k vypracování výroční zprávy. 
Informace získané od zúčastněných stran 
začlení Komise do výroční zprávy, včetně 
informací od zúčastněných stran, které 
nabízejí rozdílné stanovisko k téže 
záležitosti. Relevantní příspěvky z 
konzultací zveřejní Komise před vydáním 
výroční zprávy na svých internetových 
stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, profesní asociace a 
sítě, orgány Rady Evropy, orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a členské státy včetně 
vnitrostátních parlamentů a místních úřadů, 
aby přispěly k vypracování výroční zprávy. 
Informace získané od zúčastněných stran 
začlení Komise do výroční zprávy. 
Relevantní příspěvky z konzultací zveřejní 
Komise před vydáním výroční zprávy na 
svých internetových stránkách.

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, vnitrostátní instituce 
pro lidská práva a orgány pro rovnost,
profesní asociace a sítě, orgány Rady 
Evropy, Organizaci pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě a orgány OSN,
orgány, instituce a jiné subjekty Unie a 
členské státy včetně vnitrostátních 
parlamentů a místních úřadů, aby přispěly 
k vypracování výroční zprávy. Informace 
získané od zúčastněných stran začlení 
Komise do výroční zprávy. Relevantní 
příspěvky z konzultací zveřejní Komise 
před vydáním výroční zprávy na svých 
internetových stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, profesní asociace a 
sítě, orgány Rady Evropy, orgány, 
instituce a jiné subjekty Unie a členské 
státy včetně vnitrostátních parlamentů a 
místních úřadů, aby přispěly k vypracování 
výroční zprávy. Informace získané od 
zúčastněných stran začlení Komise do 
výroční zprávy. Relevantní příspěvky z 
konzultací zveřejní Komise před vydáním 
výroční zprávy na svých internetových 
stránkách.

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro orgány, 
instituce a jiné subjekty Unie a členské 
státy včetně vnitrostátních parlamentů a 
místních úřadů, organizací občanské 
společnosti, profesních sdružení a sítí, 
orgánů Rady Evropy a orgánů OSN, aby 
přispěly k vypracování výroční zprávy. 
Informace získané od zúčastněných stran 
začlení Komise do výroční zprávy. 
Relevantní příspěvky z konzultací zveřejní 
Komise před vydáním výroční zprávy na 
svých internetových stránkách, za 
předpokladu, že s tím budou přispěvatelé 
souhlasit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, profesní asociace a 
sítě, orgány Rady Evropy, orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a členské státy včetně 
vnitrostátních parlamentů a místních úřadů, 
aby přispěly k vypracování výroční zprávy. 
Informace získané od zúčastněných stran 
začlení Komise do výroční zprávy. 
Relevantní příspěvky z konzultací zveřejní 
Komise před vydáním výroční zprávy na 
svých internetových stránkách.

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, profesní asociace a 
sítě, orgány Rady Evropy, orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a členské státy včetně 
vnitrostátních parlamentů a místních úřadů, 
aby přispěly k vypracování výroční zprávy. 
Informace získané od zúčastněných stran 
začlení Komise do výroční zprávy. 
Příspěvky zúčastněných stran z konzultací 
zveřejní Komise před vydáním výroční 
zprávy na svých internetových stránkách.

Or. bg

Pozměňovací návrh 266
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, profesní asociace a 
sítě, orgány Rady Evropy, orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a členské státy včetně 
vnitrostátních parlamentů a místních
úřadů, aby přispěly k vypracování výroční 
zprávy. Informace získané od zúčastněných 
stran začlení Komise do výroční zprávy. 
Relevantní příspěvky z konzultací zveřejní 
Komise před vydáním výroční zprávy na 
svých internetových stránkách.

5. Konzultace se zúčastněnými 
stranami jsou příležitostí pro organizace 
občanské společnosti, profesní asociace a 
sítě, orgány Rady Evropy, orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a členské státy včetně 
příslušných vnitrostátních úřadů, aby 
přispěly k vypracování výroční zprávy. 
Informace získané od zúčastněných stran 
začlení Komise do výroční zprávy. 
Relevantní příspěvky z konzultací zveřejní 
Komise před vydáním výroční zprávy na 
svých internetových stránkách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise a Skupiny 
států proti korupci a dalších mezinárodních 
organizací, které v této věci publikují 
studie.

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny oficiální informace, 
které má k dispozici. Důraz je v tomto 
ohledu kladen na zprávy a data od 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva, Rady Evropy včetně Benátské 
komise a Skupiny států proti korupci a 
dalších dobře zavedených mezinárodních 
organizací, které v této věci publikují 
studie. V případě významného rozporu 
mezi hodnocením dvou mezinárodních 
organizací působících v oblasti působnosti 
mechanismu provede Evropská komise 
vlastní nezávislé posouzení situace.

Or. bg

Pozměňovací návrh 268
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise a Skupiny 
států proti korupci a dalších mezinárodních 
organizací, které v této věci publikují 
studie.

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise, Skupiny 
států proti korupci, Poradního výboru pro 
Rámcovou úmluvu o ochraně 
národnostních menšin a Výboru 
odborníků Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků, a dalších 
mezinárodních organizací, které v této věci 
publikují studie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 269
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise a Skupiny 
států proti korupci a dalších mezinárodních 
organizací, které v této věci publikují 
studie.

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise, Evropské 
komise proti rasismu a nesnášenlivosti, 
nedávno ustaveného Řídícího výboru pro 
boj proti diskriminaci, pro rozmanitost a 
inkluzi a Skupiny států proti korupci a 
dalších mezinárodních organizací, které v 
této věci publikují studie.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise a Skupiny 
států proti korupci a dalších mezinárodních 
organizací, které v této věci publikují 
studie.

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici, a jasnou a přísnou metodiku 
schválenou pracovní skupinou. Zvláštní 
důraz je v tomto ohledu kladen na 
posouzení provedené pracovní skupinou a 
na zprávy a data od Agentury Evropské 
unie pro základní práva, Rady Evropy 
včetně Benátské komise a Skupiny států 
proti korupci a dalších mezinárodních 
organizací, které v této věci publikují 
studie.



PE655.630v01-00 140/173 AM\1209847CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise a Skupiny 
států proti korupci a dalších mezinárodních 
organizací, které v této věci publikují 
studie.

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise a Skupiny 
států proti korupci a expertní skupiny pro 
opatření proti násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí, dalších 
mezinárodních organizací, které v této věci 
publikují studie.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na zprávy a data od Agentury 
Evropské unie pro základní práva, Rady 
Evropy včetně Benátské komise a Skupiny 
států proti korupci a dalších 
mezinárodních organizací, které v této věci 
publikují studie.

6. Komise při přípravě výroční zprávy 
bere v potaz všechny informace, které má k 
dispozici, včetně příslušných usnesení a 
zpráv Evropského parlamentu. Zvláštní 
důraz je v tomto ohledu kladen na zprávy a 
data od Agentury Evropské unie pro 
základní práva, Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, Rady 
Evropy, Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě a orgánů OSN a 
dalších mezinárodních organizací, které v 
této věci publikují studie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Jmenovaní zástupci kteréhokoli ze 
tří orgánů mají možnost podniknout 
omezený počet cest do členských států za 
účelem získání dalších informací a 
vysvětlení týkajících se stavu hodnot Unie 
v tomto členském státě. Komise tato 
zjištění začlení do výroční zprávy.

7. Jmenovaní zástupci pracovní 
skupiny mají možnost podniknout 
omezený počet cest do členských států za 
účelem získání dalších informací a 
vysvětlení týkajících se stavu hodnot Unie 
v tomto členském státě. Komise tato 
zjištění použije do výroční zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Jmenovaní zástupci kteréhokoli ze 
tří orgánů mají možnost podniknout 
omezený počet cest do členských států za 
účelem získání dalších informací a 
vysvětlení týkajících se stavu hodnot Unie 
v tomto členském státě. Komise tato 
zjištění začlení do výroční zprávy.

7. Jmenovaní zástupci kteréhokoli ze 
tří orgánů mají možnost podniknout cesty
do členských států za účelem získání 
dalších informací a vysvětlení týkajících se 
stavu hodnot Unie v tomto členském státě. 
Komise tato zjištění začlení do výroční 
zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 8 – návětí
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Komise informuje pracovní skupinu 
o pokroku, kterého dosáhla v přípravné 
fázi.

8. Komise pravidelně informuje 
pracovní skupinu o pokroku, kterého 
dosáhla v přípravné fázi a představí o tom 
pracovní skupině návrh zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 8 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Komise informuje pracovní skupinu 
o pokroku, kterého dosáhla v přípravné 
fázi.

8. Komise pravidelně informuje 
pracovní skupinu o pokroku, kterého 
dosáhla v přípravné fázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 8 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Komise informuje pracovní skupinu 
o pokroku, kterého dosáhla v přípravné 
fázi.

8. Komise pravidelně informuje 
pracovní skupinu o pokroku, kterého 
dosáhla v přípravné fázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 8 – návětí
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Komise informuje pracovní skupinu 
o pokroku, kterého dosáhla v přípravné 
fázi.

8. Komise pravidelně informuje 
pracovní skupinu o pokroku, kterého 
dosáhla v přípravné fázi.

Or. bg

Pozměňovací návrh 279
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy. Stupeň podrobnosti 
zprávy odpovídá závažnosti konkrétní 
situace.

9. Na základě posouzení 
vypracovaného pracovní skupinou a
informací získaných v přípravné fázi 
vypracuje Komise návrh výroční zprávy. 
Výroční zpráva se věnuje pozitivnímu i 
negativnímu vývoji minimálně v oblasti 
demokracie, právního státu a základních 
práv ve všech členských státech, a to v 
souladu s kritérii stanovenými v 
kontrolním seznamu Benátské komise o 
právním státu. Výroční zpráva je 
nestranná, zakládá se na objektivně 
získaných důkazech a dodržuje zásadu 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy. Stupeň podrobnosti zprávy odpovídá 
závažnosti konkrétní situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy. Stupeň podrobnosti 
zprávy odpovídá závažnosti konkrétní 
situace.

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Pokud se Komise 
rozhodne, že zjištění panelu odborníků 
plně nezahrne do výroční zprávy, vydá k 
tomu odůvodněné stanovisko. Výroční 
zpráva se věnuje pozitivnímu i 
negativnímu vývoji v oblasti hodnot Unie 
zakotvených v článku 2 SEU v každém 
členském státě. Výroční zpráva je 
nestranná, zakládá se na objektivně 
získaných důkazech a dodržuje zásadu 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy. Stupeň podrobnosti zprávy odpovídá 
závažnosti konkrétní situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy. Stupeň podrobnosti 
zprávy odpovídá závažnosti konkrétní 
situace.

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se 
komplexně věnuje pozitivnímu i 
negativnímu vývoji v oblasti hodnot Unie 
ve všech členských státech. Výroční zpráva 
je nestranná, zakládá se na objektivně 
získaných důkazech a dodržuje zásadu 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy. Stupeň podrobnosti zprávy odpovídá 
závažnosti konkrétní situace. Komise do 
výroční zprávy zahrne část, která se 
věnuje řízení o nesplnění povinnosti 
týkající se hodnot Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy. Stupeň podrobnosti 
zprávy odpovídá závažnosti konkrétní 
situace.

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy a zásady subsidiarity, 
proporcionality a nezbytnosti. Stupeň 
podrobnosti zprávy odpovídá závažnosti 
konkrétní situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy. Stupeň podrobnosti 
zprávy odpovídá závažnosti konkrétní 
situace.

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje skupina 
odborníků vybraných Komisí a 
Evropským parlamentem návrh výroční 
zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy. Stupeň podrobnosti 
zprávy odpovídá závažnosti konkrétní 
situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
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Maria Grapini

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy. Stupeň podrobnosti 
zprávy odpovídá závažnosti konkrétní 
situace.

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji, 
určenému podle jasně definovaných 
kritérií, v oblasti hodnot Unie ve všech 
členských státech. Výroční zpráva je 
nestranná, zakládá se na objektivně 
získaných důkazech a dodržuje zásadu 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy. Stupeň podrobnosti zprávy odpovídá 
závažnosti konkrétní situace.

Or. ro

Pozměňovací návrh 285
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Na základě informací získaných v 
přípravné fázi vypracuje Komise návrh 
výroční zprávy. Výroční zpráva se věnuje 
pozitivnímu i negativnímu vývoji v oblasti 
hodnot Unie ve všech členských státech. 
Výroční zpráva je nestranná, zakládá se na 
objektivně získaných důkazech a dodržuje 
zásadu rovného zacházení se všemi 
členskými státy. Stupeň podrobnosti 
zprávy odpovídá závažnosti konkrétní 
situace.

9. Na základě oficiálních informací 
získaných v přípravné fázi vypracuje 
Komise návrh výroční zprávy. Výroční 
zpráva se věnuje pozitivnímu i 
negativnímu vývoji v oblasti hodnot Unie 
ve všech členských státech. Výroční zpráva 
je nestranná, zakládá se na objektivně 
získaných důkazech a dodržuje zásadu 
rovného zacházení se všemi členskými 
státy. Stupeň podrobnosti zprávy odpovídá 
závažnosti a délce trvání konkrétní situace.

Or. bg

Pozměňovací návrh 286
Sergey Lagodinsky



AM\1209847CS.docx 147/173 PE655.630v01-00

CS

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. Při vypracovávání výroční zprávy 
Komisi pomáhá panel nezávislých 
odborníků, který se skládá z jednoho 
odborníka jmenovaného parlamentem 
každého členského státu z bývalých 
ústavních soudců nebo soudců nejvyššího 
soudu, jakož i z deseti odborníků 
navržených akademickou obcí, občanskou 
společností a mezinárodními 
organizacemi a jmenovaných Evropským 
parlamentem. Hlavním úkolem tohoto 
panelu bude nestranně určit hlavní 
pozitivní a negativní vývoj v každém 
členském státě. Sekretariát tohoto panelu 
bude zajišťovat Agentura Evropské unie 
pro základní práva. Agentuře se na plnění 
tohoto úkolu přidělí odpovídající 
dodatečné zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy s 
cílem posílit hodnoty Unie. Doporučení 
stanoví konkrétní cíle a lhůty pro jejich 
naplnění. Doporučení přihlížejí k 
rozdílnosti politických a právních systémů 
v jednotlivých členských státech. Naplnění 
doporučení bude podle potřeby 
vyhodnoceno v dalších výročních zprávách 
či v naléhavých zprávách.

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy s 
cílem posílit hodnoty Unie. Je-li vůči 
konkrétnímu členskému státu zahájen 
postup podle článku 7 SEU, doporučení 
zohledňují obavy uvedené v odůvodněném 
návrhu. Doporučení stanoví konkrétní cíle 
a lhůty pro jejich naplnění. Doporučení 
přihlížejí k rozdílnosti politických a 
právních systémů v jednotlivých členských 
státech. Naplnění doporučení bude podle 
potřeby vyhodnoceno v dalších výročních 
zprávách či v naléhavých zprávách.



PE655.630v01-00 148/173 AM\1209847CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy s 
cílem posílit hodnoty Unie. Doporučení 
stanoví konkrétní cíle a lhůty pro jejich 
naplnění. Doporučení přihlížejí k 
rozdílnosti politických a právních systémů 
v jednotlivých členských státech. Naplnění 
doporučení bude podle potřeby 
vyhodnoceno v dalších výročních 
zprávách či v naléhavých zprávách.

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy s 
cílem posílit hodnoty Unie. Doporučení 
stanoví konkrétní, objektivní cíle a lhůty 
pro jejich naplnění. Doporučení přihlížejí k 
rozdílnosti a zvláštním specifikům 
politických a právních systémů v 
jednotlivých členských státech. Tato 
opatření by měla v případě potřeby 
zahrnovat posílenou spolupráci mezi 
členským státem a Evropskou komisí 
prostřednictvím technické pomoci Útvaru 
Evropské komise na podporu 
strukturálních reforem.

Or. bg

Pozměňovací návrh 289
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy s 
cílem posílit hodnoty Unie. Doporučení 
stanoví konkrétní cíle a lhůty pro jejich 
naplnění. Doporučení přihlížejí k 
rozdílnosti politických a právních systémů 
v jednotlivých členských státech. Naplnění 
doporučení bude podle potřeby 
vyhodnoceno v dalších výročních zprávách 
či v naléhavých zprávách.

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy, 
která stanoví minimální normy a 
požadavky týkající se demokracie a 
právního státu, s cílem posílit hodnoty 
Unie. Doporučení stanoví konkrétní cíle a 
lhůty pro jejich naplnění. Doporučení 
přihlížejí k rozdílnosti politických a 
právních systémů v jednotlivých členských 
státech. Naplnění doporučení bude podle 
potřeby vyhodnoceno v dalších výročních 
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zprávách či v naléhavých zprávách.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy s 
cílem posílit hodnoty Unie. Doporučení 
stanoví konkrétní cíle a lhůty pro jejich 
naplnění. Doporučení přihlížejí k 
rozdílnosti politických a právních systémů 
v jednotlivých členských státech. Naplnění 
doporučení bude podle potřeby 
vyhodnoceno v dalších výročních zprávách 
či v naléhavých zprávách.

10. Výroční zpráva obsahuje konkrétní 
doporučení pro každý členský stát s cílem 
posílit prosazování hodnot Unie a jejich 
ochranu. Doporučení stanoví konkrétní 
cíle a lhůty pro jejich naplnění. Doporučení 
přihlížejí k rozdílnosti politických a 
právních systémů v jednotlivých členských 
státech. Naplnění doporučení bude podle 
potřeby vyhodnoceno v dalších výročních 
zprávách či v naléhavých zprávách.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy s 
cílem posílit hodnoty Unie. Doporučení 
stanoví konkrétní cíle a lhůty pro jejich 
naplnění. Doporučení přihlížejí k 
rozdílnosti politických a právních systémů 
v jednotlivých členských státech. Naplnění 
doporučení bude podle potřeby 
vyhodnoceno v dalších výročních zprávách 
či v naléhavých zprávách.

10. Výroční zpráva obsahuje 
doporučení pro jednotlivé členské státy s 
cílem posílit demokracii, právní stát a 
základní práva. Doporučení stanoví 
konkrétní cíle a lhůty pro jejich naplnění. 
Doporučení přihlížejí k rozdílnosti 
politických a právních systémů v 
jednotlivých členských státech. Naplnění 
doporučení bude podle potřeby 
vyhodnoceno v dalších výročních zprávách 
či v naléhavých zprávách.
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Or. en

Pozměňovací návrh 292
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10а. Při určování opatření, která mají 
být provedena, musí být uplatňovány 
zásady nezbytnosti, proporcionality a 
nediskriminace, přičemž se přihlíží 
zejména k závažnosti situace, době, která 
uplynula od začátku takového chování, 
době jeho trvání a opakování a záměru a 
míře spolupráce dotčeného členského 
státu při nápravě nedostatků v 
uplatňování právního státu a dalších 
zásad zakotvených v mechanismu.

Or. bg

Pozměňovací návrh 293
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Evropský parlament a Rada 
projednají obsah výroční zprávy nejpozději 
dva měsíce po jejím zveřejnění. Toto 
projednání probíhá veřejně. Parlament a 
Rada přijmou stanoviska k výroční zprávě 
v podobě usnesení a závěrů. Evropský 
parlament a Rada v rámci navazujících 
opatření posoudí a vyhodnotí, do jaké míry 
členské státy splnily předchozí doporučení. 
Tři orgány usilují o to, aby byla výroční 
zpráva v členských státech předmětem 
diskuse, a to zejména ve vnitrostátních 

12. Evropský parlament a Rada 
projednají obsah výroční zprávy nejpozději 
dva měsíce po jejím zveřejnění. Toto 
projednání probíhá veřejně. Parlament a 
Rada přijmou stanoviska k výroční zprávě 
v podobě usnesení a závěrů. Evropský 
parlament a Rada v rámci navazujících 
opatření posoudí a vyhodnotí, do jaké míry 
členské státy splnily předchozí doporučení. 
Tři orgány využívají své jednotlivé 
pravomoci podle Smluv s cílem přispět k 
účinným navazujícím opatřením. Tři 
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parlamentech. orgány usilují o to, aby byla výroční zpráva 
v členských státech předmětem diskuse, a 
to zejména ve vnitrostátních parlamentech.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Evropský parlament a Rada 
projednají obsah výroční zprávy nejpozději 
dva měsíce po jejím zveřejnění. Toto 
projednání probíhá veřejně. Parlament a 
Rada přijmou stanoviska k výroční zprávě 
v podobě usnesení a závěrů. Evropský 
parlament a Rada v rámci navazujících 
opatření posoudí a vyhodnotí, do jaké míry 
členské státy splnily předchozí doporučení. 
Tři orgány usilují o to, aby byla výroční 
zpráva v členských státech předmětem 
diskuse, a to zejména ve vnitrostátních 
parlamentech.

12. Evropský parlament a Rada 
projednají obsah výroční zprávy nejpozději 
dva měsíce po jejím zveřejnění. Toto 
projednání probíhá veřejně. Parlament a 
Rada přijmou stanoviska k výroční zprávě 
v podobě usnesení a závěrů. Evropský 
parlament a Rada v rámci navazujících 
opatření posoudí a vyhodnotí, do jaké míry 
členské státy splnily předchozí doporučení, 
včetně provádění relevantních rozhodnutí 
Soudního dvora. Tři orgány usilují o to, 
aby byla výroční zpráva v členských 
státech předmětem diskuse, a to zejména 
ve vnitrostátních parlamentech.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II– bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Evropský parlament a Rada 
projednají obsah výroční zprávy nejpozději 
dva měsíce po jejím zveřejnění. Toto 
projednání probíhá veřejně. Parlament a 
Rada přijmou stanoviska k výroční zprávě 
v podobě usnesení a závěrů. Evropský 
parlament a Rada v rámci navazujících 

12. Evropský parlament a Rada 
projednají obsah výroční zprávy nejpozději 
dva měsíce po jejím zveřejnění. Toto 
projednání probíhá veřejně. Parlament a 
Rada přijmou stanoviska k výroční zprávě 
v podobě usnesení a závěrů. Evropský 
parlament a Rada v rámci navazujících 
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opatření posoudí a vyhodnotí, do jaké míry 
členské státy splnily předchozí doporučení. 
Tři orgány usilují o to, aby byla výroční 
zpráva v členských státech předmětem 
diskuse, a to zejména ve vnitrostátních 
parlamentech.

opatření posoudí a vyhodnotí, do jaké míry 
členské státy splnily předchozí doporučení. 
Tři orgány usilují o to, aby byla výroční 
zpráva v členských státech předmětem 
včasné diskuse, a to zejména ve 
vnitrostátních parlamentech.

Or. bg

Pozměňovací návrh 296
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Evropský parlament a Rada 
projednají obsah výroční zprávy nejpozději 
dva měsíce po jejím zveřejnění. Toto 
projednání probíhá veřejně. Parlament a 
Rada přijmou stanoviska k výroční zprávě 
v podobě usnesení a závěrů. Evropský
parlament a Rada v rámci navazujících 
opatření posoudí a vyhodnotí, do jaké míry 
členské státy splnily předchozí doporučení. 
Tři orgány usilují o to, aby byla výroční 
zpráva v členských státech předmětem 
diskuse, a to zejména ve vnitrostátních 
parlamentech.

12. Evropský parlament a Rada 
projednají obsah výroční zprávy nejpozději 
dva měsíce po jejím zveřejnění. Parlament 
a Rada přijmou stanoviska k výroční 
zprávě v podobě usnesení a závěrů. 
Evropský parlament a Rada v rámci 
navazujících opatření posoudí a vyhodnotí, 
do jaké míry členské státy splnily 
předchozí doporučení. Tři orgány usilují o 
to, aby byla výroční zpráva v členských 
státech předmětem diskuse, a to zejména 
ve vnitrostátních parlamentech.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost Evropského parlamentu či Rady 
zahájit dialog s jedním či více členskými 
státy, včetně jejich vnitrostátních 

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost Evropského parlamentu či Rady 
zahájit dialog s jedním či více členskými 
státy, včetně jejich vnitrostátních 
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parlamentů a místních orgánů, s cílem 
usnadnit provedení doporučení. Komise 
pravidelně podává zprávy o průběhu tohoto 
dialogu. Komise může členským státům 
kdykoliv poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
výroční zprávy.

parlamentů a příslušných místních orgánů, 
s cílem usnadnit provedení doporučení. 
Komise pravidelně podává zprávy o 
průběhu tohoto dialogu. Komise může 
členským státům kdykoliv poskytnout 
technickou pomoc prostřednictvím různých 
činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost Evropského parlamentu či Rady 
zahájit dialog s jedním či více členskými 
státy, včetně jejich vnitrostátních 
parlamentů a místních orgánů, s cílem 
usnadnit provedení doporučení. Komise 
pravidelně podává zprávy o průběhu tohoto 
dialogu. Komise může členským státům 
kdykoliv poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
výroční zprávy.

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost dotčených členských států, 
Evropského parlamentu či Rady zahájit 
dialog s jedním či více členskými státy, 
včetně jejich vnitrostátních parlamentů a 
místních orgánů, s cílem usnadnit 
provedení doporučení. Komise pravidelně 
podává zprávy o průběhu tohoto dialogu. 
Komise může členským státům kdykoliv, a 
to i na žádost dotčeného členského státu, 
poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
výroční zprávy.

Or. bg

Pozměňovací návrh 299
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost Evropského parlamentu či Rady 
zahájit dialog s jedním či více členskými 
státy, včetně jejich vnitrostátních 
parlamentů a místních orgánů, s cílem 
usnadnit provedení doporučení. Komise 
pravidelně podává zprávy o průběhu tohoto 
dialogu. Komise může členským státům 
kdykoliv poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
výroční zprávy.

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost Evropského parlamentu či Rady 
zahájit dialog s jedním či více členskými 
státy, včetně jejich vnitrostátních 
parlamentů, místních orgánů, organizací 
občanské společnosti a obránců lidských 
práv s cílem usnadnit provedení 
doporučení. Komise pravidelně podává 
zprávy o průběhu tohoto dialogu. Komise 
může členským státům kdykoliv 
poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
výroční zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost Evropského parlamentu či Rady 
zahájit dialog s jedním či více členskými 
státy, včetně jejich vnitrostátních 
parlamentů a místních orgánů, s cílem 
usnadnit provedení doporučení. Komise 
pravidelně podává zprávy o průběhu tohoto 
dialogu. Komise může členským státům 
kdykoliv poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
výroční zprávy.

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost Evropského parlamentu či Rady 
zahájit dialog s jedním či více členskými 
státy, včetně jejich vnitrostátních 
parlamentů a místních orgánů, s cílem 
usnadnit provedení doporučení. Komise 
pravidelně podává zprávy o průběhu tohoto 
dialogu Evropskému parlamentu a Radě. 
Komise může členským státům kdykoliv 
poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
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výroční zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost Evropského parlamentu či Rady 
zahájit dialog s jedním či více členskými 
státy, včetně jejich vnitrostátních 
parlamentů a místních orgánů, s cílem 
usnadnit provedení doporučení. Komise 
pravidelně podává zprávy o průběhu tohoto 
dialogu. Komise může členským státům 
kdykoliv poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
výroční zprávy.

13. Na základě zjištění výroční zprávy 
Komise z vlastního podnětu nebo na žádost 
Evropského parlamentu či Rady zahájí
dialog s jedním či více členskými státy, 
včetně jejich vnitrostátních parlamentů a 
místních orgánů, s cílem usnadnit 
provedení doporučení. Komise pravidelně 
podává zprávy o průběhu tohoto dialogu. 
Komise může členským státům kdykoliv 
poskytnout technickou pomoc 
prostřednictvím různých činností. 
Evropský parlament ve spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty pořádá 
meziparlamentní diskusi o zjištěních z 
výroční zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. Při stanovování priorit 
financování by tyto tři orgány měly vzít v 
úvahu zjištění výroční zprávy. Komise 
zejména zahrne cílenou podporu 
vnitrostátním subjektům přispívajícím k 
prosazování a ochraně hodnot Unie, jako 



PE655.630v01-00 156/173 AM\1209847CS.docx

CS

jsou organizace občanské společnosti, při 
vytváření příslušných ročních pracovních 
programů pro vyplácení finančních 
prostředků Unie v rámci sdíleného i 
přímého řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 14 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 SFEU a právo 
Evropského parlamentu a Komise předložit 
Radě odůvodněný návrh v souladu s čl. 7. 
odst. 1 SEU, tři orgány se shodují na tom, 
že výroční monitorovací zprávou by se 
měly všeobecně řídit ve své činnosti s 
ohledem na dodržování hodnot Unie.

14. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 SFEU a právo 
Evropského parlamentu a Komise předložit 
Radě odůvodněný návrh v souladu s čl. 7. 
odst. 1 SEU, tři orgány se shodují na tom, 
že výroční monitorovací zprávou by se 
měly všeobecně řídit ve své činnosti s 
ohledem na dodržování hodnot Unie a že 
tato zpráva může sloužit jako základ pro 
aktivaci postupů podle článku 258 SFEU 
a článku 7 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 14 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 SFEU a právo 
Evropského parlamentu a Komise předložit 
Radě odůvodněný návrh v souladu s čl. 7. 
odst. 1 SEU, tři orgány se shodují na tom, 
že výroční monitorovací zprávou by se 
měly všeobecně řídit ve své činnosti s 
ohledem na dodržování hodnot Unie.

14. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 SFEU a podle 
článku 5 nařízení (EU) 2020/xxxx1a, a 
právo Evropského parlamentu a Komise 
předložit Radě odůvodněný návrh v 
souladu s čl. 7. odst. 1 SEU, tři orgány se 
shodují na tom, že výroční monitorovací 
zprávou by se měly všeobecně řídit ve své 
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činnosti s ohledem na dodržování hodnot 
Unie.

_________________

1a [namísto xxxx vložit číslo 
2018/136(COD) v textu].

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 14 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 SFEU a právo 
Evropského parlamentu a Komise předložit 
Radě odůvodněný návrh v souladu s čl. 7. 
odst. 1 SEU, tři orgány se shodují na tom, 
že výroční monitorovací zprávou by se 
měly všeobecně řídit ve své činnosti s 
ohledem na dodržování hodnot Unie.

14. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 SFEU a právo 
Evropského parlamentu a Komise a jedné 
třetiny členských států předložit Radě 
odůvodněný návrh v souladu s čl. 7. odst. 1 
SEU, tři orgány se shodují na tom, že 
výroční monitorovací zprávou by se měly 
všeobecně řídit ve své činnosti s ohledem 
na dodržování hodnot Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 14 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 SFEU a právo 
Evropského parlamentu a Komise předložit 
Radě odůvodněný návrh v souladu s čl. 7. 
odst. 1 SEU, tři orgány se shodují na tom, 
že výroční monitorovací zprávou by se 
měly všeobecně řídit ve své činnosti s 

14. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 SFEU a právo 
Evropského parlamentu, Komise a 
členských států předložit Radě 
odůvodněný návrh v souladu s článkem 7
SEU, tři orgány se shodují na tom, že 
výroční monitorovací zprávou by se měly 
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ohledem na dodržování hodnot Unie. všeobecně řídit ve své činnosti s ohledem 
na dodržování hodnot Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 14 – podnadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Naléhavá zpráva vypouští se

Or. bg

Pozměňovací návrh 308
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 
hodnot Unie, Evropský parlament nebo 
Rada mohou výjimečně požádat Komisi o 
vypracování návrhu naléhavé zprávy o 
této situaci. Komise zprávu připraví na 
základě konzultace s pracovní skupinou. 
Komise naléhavou zprávu zveřejní 
nejpozději do dvou měsíců poté, co o 
zveřejnění požádají Evropský parlament 
nebo Rada. Zjištění naléhavé zprávy by 
měla být součástí příští výroční zprávy. 
Naléhavá zpráva může obsahovat 
doporučení pro řešení bezprostředního 
ohrožení hodnot Unie.

vypouští se

Or. bg
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Pozměňovací návrh 309
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 
hodnot Unie, Evropský parlament nebo 
Rada mohou výjimečně požádat Komisi o 
vypracování návrhu naléhavé zprávy o 
této situaci. Komise zprávu připraví na 
základě konzultace s pracovní skupinou. 
Komise naléhavou zprávu zveřejní 
nejpozději do dvou měsíců poté, co o 
zveřejnění požádají Evropský parlament 
nebo Rada. Zjištění naléhavé zprávy by 
měla být součástí příští výroční zprávy. 
Naléhavá zpráva může obsahovat 
doporučení pro řešení bezprostředního 
ohrožení hodnot Unie.

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 
hodnot Unie, Komise může výjimečně, 
buď z vlastního podnětu, nebo na žádost 
Evropského parlamentu nebo Rady, 
vypracovat návrh naléhavé zprávy o této 
situaci. Komise zprávu připraví na základě 
konzultace s pracovní skupinou. Komise 
naléhavou zprávu zveřejní nejpozději do 
dvou měsíců poté, co o zveřejnění požádají 
Evropský parlament nebo Rada. Zjištění 
naléhavé zprávy by měla být součástí příští 
výroční zprávy. Naléhavá zpráva může 
obsahovat doporučení pro řešení 
bezprostředního ohrožení hodnot Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 
hodnot Unie, Evropský parlament nebo 
Rada mohou výjimečně požádat Komisi o 
vypracování návrhu naléhavé zprávy o 
této situaci. Komise zprávu připraví na 
základě konzultace s pracovní skupinou. 
Komise naléhavou zprávu zveřejní 
nejpozději do dvou měsíců poté, co o 
zveřejnění požádají Evropský parlament 
nebo Rada. Zjištění naléhavé zprávy by 
měla být součástí příští výroční zprávy. 

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 
hodnot Unie, může Komise výjimečně 
vypracovat naléhavou zprávu o této 
situaci, a to buď z vlastního podnětu, nebo 
na žádost Evropského parlamentu nebo 
Rady. Komise zprávu připraví na základě 
konzultace s pracovní skupinou. Komise 
naléhavou zprávu zveřejní nejpozději do 
dvou měsíců poté, co o zveřejnění požádají 
Evropský parlament nebo Rada. Zjištění 
naléhavé zprávy by měla být součástí příští 
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Naléhavá zpráva může obsahovat 
doporučení pro řešení bezprostředního 
ohrožení hodnot Unie.

výroční zprávy. Naléhavá zpráva může 
obsahovat doporučení pro řešení 
bezprostředního ohrožení hodnot Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 
hodnot Unie, Evropský parlament nebo 
Rada mohou výjimečně požádat Komisi o 
vypracování návrhu naléhavé zprávy o 
této situaci. Komise zprávu připraví na 
základě konzultace s pracovní skupinou. 
Komise naléhavou zprávu zveřejní 
nejpozději do dvou měsíců poté, co o 
zveřejnění požádají Evropský parlament 
nebo Rada. Zjištění naléhavé zprávy by 
měla být součástí příští výroční zprávy. 
Naléhavá zpráva může obsahovat 
doporučení pro řešení bezprostředního 
ohrožení hodnot Unie.

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 
hodnot Unie, Komise může buď z 
vlastního podnětu nebo na žádost 
Evropského parlamentu nebo Rady 
vypracovat návrh naléhavé zprávy o této 
situaci. Komise zprávu připraví na základě 
konzultace s pracovní skupinou. Komise 
naléhavou zprávu zveřejní nejpozději do 
dvou měsíců poté, co o zveřejnění požádají 
Evropský parlament nebo Rada. Zjištění 
naléhavé zprávy by měla být součástí příští 
výroční zprávy. Naléhavá zpráva může 
obsahovat doporučení pro řešení 
bezprostředního ohrožení hodnot Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část II – bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 

15. Pokud situace v jednom či více 
členských státech napovídá tomu, že 
bezprostředně hrozí vážné poškození 
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hodnot Unie, Evropský parlament nebo 
Rada mohou výjimečně požádat Komisi o 
vypracování návrhu naléhavé zprávy o této 
situaci. Komise zprávu připraví na základě 
konzultace s pracovní skupinou. Komise 
naléhavou zprávu zveřejní nejpozději do 
dvou měsíců poté, co o zveřejnění požádají 
Evropský parlament nebo Rada. Zjištění 
naléhavé zprávy by měla být součástí příští 
výroční zprávy. Naléhavá zpráva může 
obsahovat doporučení pro řešení 
bezprostředního ohrožení hodnot Unie.

hodnot Unie, pracovní skupina, Evropský 
parlament nebo Rada mohou požádat 
Komisi o vypracování návrhu naléhavé 
zprávy o této situaci. Komise zprávu 
připraví na základě konzultace s pracovní 
skupinou. Komise tuto naléhavou zprávu 
zveřejní do jednoho měsíce. Zjištění 
naléhavé zprávy by měla být součástí příští 
výroční zprávy. Naléhavá zpráva může 
obsahovat doporučení pro řešení 
bezprostředního ohrožení hodnot Unie, 
včetně návrhů na dočasná opatření u 
Soudního dvora.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Tři orgány uznávají, že roční cyklus 
monitorování a další mechanismy pro 
ochranu a podporu hodnot Unie mají pouze 
doplňkovou povahu, zejména postup 
stanovený článkem 7 SEU a nařízením 
(EU) 2020/xxxx. Tři orgány se zavazují k 
tomu, že cíle této interinstitucionální 
dohody zohlední v unijních politikách.

16. Tři orgány uznávají, že roční cyklus 
monitorování a další mechanismy pro 
ochranu a podporu hodnot Unie mají pouze 
doplňkovou povahu, zejména postup 
stanovený článkem 7 SEU a nařízením 
(EU) 2020/xxxx. Tři orgány se zavazují k 
tomu, že nebudou zbytečně zdvojovat 
stávající nástroje a že upřednostní 
začlenění a zavedení stávajících nástrojů 
do ročního cyklu monitorování. Tři 
orgány se zavazují k tomu, že cíle této 
interinstitucionální dohody zohlední v 
unijních politikách.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
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Příloha I – část III – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Tři orgány uznávají, že roční cyklus 
monitorování a další mechanismy pro 
ochranu a podporu hodnot Unie mají pouze
doplňkovou povahu, zejména postup 
stanovený článkem 7 SEU a nařízením 
(EU) 2020/xxxx. Tři orgány se zavazují k 
tomu, že cíle této interinstitucionální 
dohody zohlední v unijních politikách.

16. Tři orgány uznávají, že roční cyklus 
monitorování a další mechanismy pro 
ochranu a podporu hodnot Unie mají pouze 
doplňkovou povahu, zejména postup 
stanovený článkem 7 SEU a nařízením 
(EU) 2020/xxxx. Tři orgány se zavazují k 
tomu, že nebudou zbytečně zdvojovat 
stávající nástroje a že upřednostní 
začlenění a zavedení stávajících nástrojů 
do ročního cyklu monitorování. Tři 
orgány se zavazují k tomu, že cíle této 
interinstitucionální dohody zohlední v 
unijních politikách.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Tři orgány uznávají, že roční cyklus 
monitorování a další mechanismy pro 
ochranu a podporu hodnot Unie mají pouze 
doplňkovou povahu, zejména postup 
stanovený článkem 7 SEU a nařízením 
(EU) 2020/xxxx. Tři orgány se zavazují k 
tomu, že cíle této interinstitucionální 
dohody zohlední v unijních politikách.

16. Tři orgány uznávají, že roční cyklus 
monitorování a další mechanismy pro 
ochranu a podporu hodnot Unie mají pouze 
doplňkovou povahu, zejména postup 
stanovený článkem 7 SEU, řízení o 
nesplnění povinnosti a nařízení (EU) 
2020/xxxx. Tři orgány se zavazují k tomu, 
že cíle této interinstitucionální dohody 
zohlední v unijních politikách.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 17



AM\1209847CS.docx 163/173 PE655.630v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. Pokud výroční zpráva odhalí 
systémové nedostatky v souvislosti s 
jednou či více hodnotami Unie, tři orgány 
se zavazují k tomu, že bezodkladně zahájí 
náležitou činnost v mezích působnosti 
svěřených jim Smlouvami. Tři orgány 
mohou mimo jiné zvážit, zda mohou být 
unijní politiky vyžadující vysokou úroveň 
vzájemné důvěry i přes systematické 
nedostatky odhalené výroční zprávou 
udrženy.

17. Pokud výroční zpráva odhalí 
systémové nedostatky v souvislosti s 
jednou či více hodnotami Unie, tři orgány 
se zavazují k tomu, že bezodkladně zahájí 
náležitou činnost v mezích působnosti 
svěřených jim Smlouvami. Tři orgány 
mohou mimo jiné zvážit, zda mohou být 
unijní politiky vyžadující vysokou úroveň 
vzájemné důvěry i přes systematické 
nedostatky odhalené výroční zprávou 
udrženy. Komise se zavazuje posoudit 
vhodnost řízení o nesplnění povinnosti, 
případně i včetně požadavku na předběžná 
opatření u Soudního dvora a předložení 
žádostí o uložení pokuty v případě 
nedodržení předběžných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. Pokud výroční zpráva odhalí 
systémové nedostatky v souvislosti s 
jednou či více hodnotami Unie, tři orgány 
se zavazují k tomu, že bezodkladně zahájí 
náležitou činnost v mezích působnosti 
svěřených jim Smlouvami. Tři orgány 
mohou mimo jiné zvážit, zda mohou být 
unijní politiky vyžadující vysokou úroveň 
vzájemné důvěry i přes systematické 
nedostatky odhalené výroční zprávou 
udrženy.

17. Pokud výroční zpráva odhalí 
závažné systémové nedostatky v 
souvislosti s jednou či více hodnotami 
Unie, tři orgány se zavazují k tomu, že 
bezodkladně zahájí náležitou činnost v 
mezích působnosti svěřených jim 
Smlouvami. Tři orgány mohou mimo jiné 
zvážit, zda mohou být unijní politiky 
vyžadující vysokou úroveň vzájemné 
důvěry i přes závažné systematické 
nedostatky odhalené výroční zprávou 
udrženy.

Or. bg

Pozměňovací návrh 318
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
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Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. Pokud výroční zpráva odhalí 
systémové nedostatky v souvislosti s 
jednou či více hodnotami Unie, tři orgány 
se zavazují k tomu, že bezodkladně zahájí 
náležitou činnost v mezích působnosti 
svěřených jim Smlouvami. Tři orgány 
mohou mimo jiné zvážit, zda mohou být 
unijní politiky vyžadující vysokou úroveň 
vzájemné důvěry i přes systematické 
nedostatky odhalené výroční zprávou 
udrženy.

17. Pokud výroční zpráva odhalí 
systémové nedostatky v souvislosti s 
jednou či více hodnotami Unie, tři orgány 
se zavazují k tomu, že bezodkladně zahájí 
náležitou činnost v mezích působnosti 
svěřených jim Smlouvami. Tři orgány
mimo jiné zváží, zda mohou být unijní 
politiky vyžadující vysokou úroveň 
vzájemné důvěry i přes systematické 
nedostatky odhalené výroční zprávou 
udrženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 18 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Roční cyklus monitorování zřízený 
touto dohodou nahrazuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Rumunska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci zřízený rozhodnutím Komise 
2006/928/ES a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Bulharska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci a organizovanému zločinu 
zřízený rozhodnutím Komise 2006/929/ES, 
a sleduje mimo jiné i cíle těchto 
rozhodnutí. Komise se proto zavazuje tato 
rozhodnutí ve vhodnou dobu zrušit.

18. Roční cyklus monitorování zřízený 
touto dohodou nahrazuje mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Rumunska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci zřízený rozhodnutím Komise 
2006/928/ES a mechanismus pro 
spolupráci a ověřování pokroku Bulharska 
při dosahování specifických referenčních 
cílů v oblasti reformy soudnictví a boje 
proti korupci a organizovanému zločinu 
zřízený rozhodnutím Komise 2006/929/ES, 
a sleduje mimo jiné i cíle těchto 
rozhodnutí. Komise se proto zavazuje tato 
rozhodnutí okamžitě zrušit.

Or. bg
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Pozměňovací návrh 320
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Tři orgány se dohodly, že zjištění z 
ročního cyklu monitorování budou 
používat při posuzování podle článku 7 
SEU, zda existuje zřejmé nebezpečí, že 
některý členský stát závažně poruší 
hodnoty Unie, nebo zda došlo ze strany 
členského státu k závažnému a trvajícímu 
porušení hodnot Unie.

19. Tři orgány se dohodly, že zjištění z 
ročního cyklu monitorování budou 
používat při posuzování podle článku 7 
SEU, zda existuje zřejmé nebezpečí, že 
některý členský stát závažně poruší 
hodnoty Unie, nebo zda došlo ze strany 
členského státu k závažnému a trvajícímu 
porušení hodnot Unie.

Pokud výroční zpráva zjistí riziko 
závažného porušení či závažné porušení 
hodnot Unie v členském státě, Komise 
aktivuje nástroje, které má k dispozici, 
včetně finančních opatření, k prosazování 
hodnot zakotvených v článku 2 SEU.

Evropský parlament a Rada povedou 
rozpravu o situaci v členském státě a v 
odůvodněném stanovisku odůvodní, zda 
aktivovat nástroje, které mají k dispozici 
pro prosazování hodnot zakotvených v 
článku 2 SEU, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Tři orgány se dohodly, že zjištění z 
ročního cyklu monitorování budou 
používat při posuzování podle článku 7 
SEU, zda existuje zřejmé nebezpečí, že 

19. Tři orgány se dohodly, že zjištění z 
ročního cyklu monitorování budou 
používat jakožto součást posuzování podle 
článku 7 SEU, zda existuje zřejmé 
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některý členský stát závažně poruší 
hodnoty Unie, nebo zda došlo ze strany 
členského státu k závažnému a trvajícímu 
porušení hodnot Unie.

nebezpečí, že některý členský stát závažně 
poruší hodnoty Unie, nebo zda došlo ze 
strany členského státu k závažnému a 
trvajícímu porušení hodnot Unie. Tři 
orgány souhlasí s tím, že negativní 
posouzení obsažená ve výroční zprávě 
slouží jako základ pro aktivaci postupu 
stanoveného v článku 7 Smlouvy o EU a 
pro zahájení řízení o nesplnění 
povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Tři orgány se dohodly, že zjištění z
ročního cyklu monitorování budou 
používat při posuzování podle článku 7 
SEU, zda existuje zřejmé nebezpečí, že 
některý členský stát závažně poruší 
hodnoty Unie, nebo zda došlo ze strany 
členského státu k závažnému a trvajícímu 
porušení hodnot Unie.

19. Tři orgány se dohodly, že zjištění z 
ročního cyklu monitorování budou 
používat při posuzování podle článku 7 
SEU, zda existuje zřejmé nebezpečí, že 
některý členský stát závažně poruší 
hodnoty Unie, nebo zda došlo ze strany 
členského státu k závažnému a trvajícímu 
porušení hodnot Unie. Tři orgány souhlasí 
s tím, že dotčeným členským státům udělí 
zvláštní status podle článku 7 SEU a 
začlení zjištění výroční zprávy do postupu 
stanoveného v článku 7 Smlouvy o EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Tři orgány se dohodly, že zjištění z 
ročního cyklu monitorování budou 

19. Tři orgány se dohodly, že zjištění z 
ročního cyklu monitorování budou 
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používat při posuzování podle článku 7 
SEU, zda existuje zřejmé nebezpečí, že 
některý členský stát závažně poruší 
hodnoty Unie, nebo zda došlo ze strany 
členského státu k závažnému a trvajícímu 
porušení hodnot Unie.

používat při posuzování podle článku 7 
SEU, zda došlo ze strany členského státu k 
závažnému a trvajícímu porušení hodnot 
Unie.

Or. bg

Pozměňovací návrh 324
Malin Björk

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 20 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. S cílem posílit transparentnost a 
účinnost procesu stanoveného článkem 7 
SEU se tři orgány dohodly na tom, že 
zajistí, aby měl orgán podávající návrh 
podle čl. 7 odst. 1 SEU možnost účastnit se 
jednání, na kterém je tento návrh 
předložen, a že bude k dispozici pro 
konzultaci v jakémkoliv stádiu tohoto 
postupu. Tři orgány se dohodly na tom, že 
budou provádět vzájemné konzultace v 
rámci pracovní skupiny v souvislosti s již 
probíhajícími a potenciálními postupy 
podle článku 7 SEU.

20. S cílem posílit transparentnost a 
účinnost procesu stanoveného článkem 7 
SEU se tři orgány dohodly na tom, že 
zajistí, aby měl orgán podávající návrh 
podle čl. 7 odst. 1 SEU možnost účastnit se 
jednání, na kterém je tento návrh 
předložen, a že bude k dispozici pro 
konzultaci v jakémkoliv stádiu tohoto 
postupu. Tři orgány se dohodly na tom, že 
budou provádět vzájemné konzultace v 
rámci pracovní skupiny v souvislosti s již 
probíhajícími a potenciálními postupy 
podle článku 7 SEU. Tři orgány souhlasí s 
tím, že Rada do těchto slyšení zahrne, jak 
členské státy, na něž se vztahuje postup 
podle článku 7 SEU, řešily obavy 
vyjádřené v odůvodněném stanovisku a 
veškerý nejnovější a zásadní negativní 
vývoj v oblasti právního státu, demokracie 
a základních práv, a konkrétní 
doporučení pro dotčené členské státy v 
návaznosti na tato slyšení, která obsahují 
lhůty pro provedení těchto doporučení. 
Rada se dále zavazuje k včasnému 
posouzení provádění těchto doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
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Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 20 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. S cílem posílit transparentnost a 
účinnost procesu stanoveného článkem 7 
SEU se tři orgány dohodly na tom, že 
zajistí, aby měl orgán podávající návrh 
podle čl. 7 odst. 1 SEU možnost účastnit 
se jednání, na kterém je tento návrh 
předložen, a že bude k dispozici pro 
konzultaci v jakémkoliv stádiu tohoto 
postupu. Tři orgány se dohodly na tom, že 
budou provádět vzájemné konzultace v 
rámci pracovní skupiny v souvislosti s již 
probíhajícími a potenciálními postupy 
podle článku 7 SEU.

20. S cílem posílit transparentnost a 
účinnost procesu stanoveného článkem 7 
SEU se tři orgány dohodly na tom, že 
zajistí, aby měl orgán podávající návrh 
podle článku 7 SEU možnost představit 
návrh Radě a byl plně informován a 
zapojen v jakémkoliv stádiu tohoto 
postupu. Tři orgány se dohodly na tom, že 
budou provádět vzájemné konzultace v 
rámci pracovní skupiny v souvislosti s již 
probíhajícími a potenciálními postupy 
podle článku 7 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 20 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. S cílem posílit transparentnost a 
účinnost procesu stanoveného článkem 7 
SEU se tři orgány dohodly na tom, že 
zajistí, aby měl orgán podávající návrh 
podle čl. 7 odst. 1 SEU možnost účastnit se 
jednání, na kterém je tento návrh 
předložen, a že bude k dispozici pro 
konzultaci v jakémkoliv stádiu tohoto 
postupu. Tři orgány se dohodly na tom, že 
budou provádět vzájemné konzultace v 
rámci pracovní skupiny v souvislosti s již 
probíhajícími a potenciálními postupy 
podle článku 7 SEU.

20. S cílem posílit transparentnost a 
účinnost procesu stanoveného článkem 7 
SEU se tři orgány dohodly na tom, že 
zajistí, aby všechny orgány měly možnost 
účastnit se jednání podle čl. 7 odst. 1 SEU, 
na kterém je tento návrh předložen, a že 
budou k dispozici pro konzultaci v 
jakémkoliv stádiu tohoto postupu. Tři 
orgány se dohodly na tom, že budou 
provádět vzájemné konzultace v rámci 
pracovní skupiny v souvislosti s již 
probíhajícími a potenciálními postupy 
podle článku 7 SEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 327
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 20 – podnadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Obecná ujednání o rozpočtové 
podmíněnosti

Ujednání o rozpočtové podmíněnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 20 – podnadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Obecná ujednání o rozpočtové 
podmíněnosti

Obecná ujednání o rozpočtových 
nástrojích

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 20 – podnadpis 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ujednání o řízení o nesplnění povinnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
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Příloha I – část III – bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. Rada se zavazuje:

– zohlednit, jak členské státy řešily obavy 
odůvodněného návrhu postupem podle 
článku 7 SEU;

– zohlednit další vývoj, včetně pokroku a 
neúspěchu, do rozsahu slyšení podle 
článku 7 SEU;

– podávat konkrétní doporučení dotčeným 
členským státům se stanovenými lhůtami 
a pořádat následná slyšení;

– sledovat provádění a prosazování 
doporučení, včetně koordinace s dalšími 
orgány, a nastínit další kroky, včetně 
donucovacích opatření;

– zveřejnit jednání Rady, včetně zpráv o 
slyšení a přijetí případných doporučení, s 
cílem umožnit smysluplnou účast všech 
orgánů a občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. Komise zohlední zjištění výroční 
zprávy ve svém posouzení toho, zda by 
mělo být zahájeno řízení o nesplnění 
povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Malin Björk

Návrh usnesení
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Příloha I – část III – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Tři orgány se dohodly na tom, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování, zda v 
členských státech nedochází k všeobecným 
nedostatkům týkajícím se právního státu, v 
souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
2020/xxxx.

21. Tři orgány se dohodly na tom, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat jakožto součást
posuzování, zda v členských státech 
nedochází k všeobecným nedostatkům 
týkajícím se právního státu, v souladu s 
článkem 5 nařízení (EU) 2020/xxxx. 
Všechny tři orgány souhlasí s tím, že 
neprovedení doporučení obsažených ve 
výroční zprávě slouží jako základ pro 
pozastavení nebo přesměrování 
finančních prostředků Unie, včetně 
veškerých nových finančních prostředků 
určených na plán oživení po krizi v 
důsledku Covid-19, pro dotyčný členský 
stát do té doby, než je situace znovu 
posouzena a než dojde k jejímu 
prokazatelnému zlepšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Tři orgány se dohodly na tom, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování, zda v 
členských státech nedochází k všeobecným 
nedostatkům týkajícím se právního státu, v 
souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
2020/xxxx.

21. Tři orgány se dohodly na tom, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování, zda v 
členských státech nedochází k všeobecným 
nedostatkům týkajícím se právního státu, v 
souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
2020/xxxx. Pokud výroční zpráva zjistí 
riziko či závažné porušení hodnot Unie v 
členském státě, zašle Komise tomuto 
členskému státu písemné oznámení v 
souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
2020/xxxx.
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Pozměňovací návrh 334
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Tři orgány se dohodly na tom, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování, zda v 
členských státech nedochází k všeobecným 
nedostatkům týkajícím se právního státu, v 
souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
2020/xxxx.

21. Tři orgány se dohodly na tom, že 
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování, zda v 
členských státech nedochází k všeobecným 
nedostatkům týkajícím se právního státu, v 
souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
2020/xxxx, jakož i při jakémkoli jiném 
posouzení pro účely stávajících a 
budoucích rozpočtových nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Tři orgány se dohodly na tom, že
zjištění z ročního cyklu monitorování 
budou používat při posuzování, zda v 
členských státech nedochází k všeobecným 
nedostatkům týkajícím se právního státu, v 
souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
2020/xxxx.

21. Komise zohlední zjištění z ročního 
cyklu monitorování ve svém posouzení, 
zda v členských státech nedochází k 
všeobecným nedostatkům týkajícím se 
právního státu, v souladu s článkem 5 
nařízení (EU) 2020/xxxx.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Malin Björk

Návrh usnesení
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Příloha I – část III – bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. Tři orgány souhlasí s tím, že 
výroční zpráva může sloužit jako základ 
pro mechanismus rozpočtové 
podmíněnosti, který má být zaveden jako 
součást dohody o VFR a fondu na 
podporu oživení (Next Generation EU).

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Příloha I – část III – bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. Parlament a Rada mohou požádat 
Komisi, aby vypracovala a zveřejnila 
konkrétní pokyny a ukazatele pro řešení 
příslušných horizontálních otázek, které 
vyvstanou z ročního monitorovacího 
cyklu.

Or. en
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