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Pozmeňujúci návrh 1
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom najmä na článok 2, 
článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 3 druhý 
pododsek a články 6, 7 a 11 Zmluvy o 
Európskej únii,

— so zreteľom najmä na článok 2, 
článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 3 druhý 
pododsek, článok 4 ods. 3 a články 5, 6, 7 
a 11 Zmluvy o Európskej únii,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na článok 4 ods. 3 a 
článok 5 Zmluvy o Európskej únii, článok 
295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 
Protokol č. 1 o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii a Protokol č. 
2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a 
proporcionality, ktoré sú pripojené k 
Zmluve o Európskej únii a Zmluve o 
fungovaní Európskej únie,

— so zreteľom na Protokol č. 1 o 
úlohe národných parlamentov v Európskej 
únii a Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality, ktoré sú 
pripojené k Zmluve o Európskej únii a 
Zmluve o fungovaní Európskej únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Citácia 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na nástroje OSN o 
ochrane ľudských práv a základných 

— so zreteľom na nástroje OSN o 
ochrane ľudských práv a základných 
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slobôd a na judikatúru zmluvných orgánov 
OSN,

slobôd vrátane Dohovoru o právach osôb 
so zdravotným postihnutím a Dohovoru o 
právach dieťaťa a na judikatúru 
zmluvných orgánov OSN,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na nástroje OSN o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a na judikatúru zmluvných orgánov 
OSN,

— so zreteľom na nástroje OSN o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a odporúčania a správy 
zo všeobecného pravidelného 
preskúmania OSN, ako aj na judikatúru 
zmluvných orgánov OSN a osobitné 
postupy Rady pre ľudské práva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o 
ochrancoch ľudských práv z roku 1998,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Európsku sociálnu 
chartu, najmä na jej článok E,

— so zreteľom na odporúčania a 
správy Úradu pre demokratické inštitúcie 
a ľudské práva, vysokého komisára OBSE 
pre otázky národnostných menšín, 
predstaviteľa OBSE pre slobodu médií a 
ďalších orgánov OBSE,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Evin Incir

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na právo na rovnaké 
zaobchádzanie a nediskrimináciu, ktoré je 
základným právom a pričom sa 
zdôrazňuje, že európski občania sú 
chránení pred diskrimináciou podľa 
článku 21 Charty základných práv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Európsky dohovor 
o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, na judikatúru Európskeho súdu 
pre ľudské práva, dohovory, odporúčania, 
uznesenia a správy Parlamentného 
zhromaždenia, Výboru ministrov, 
komisára pre ľudské práva a Benátskej 
komisie Rady Európy,

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Európsky dohovor o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, na judikatúru Európskeho súdu pre 
ľudské práva, dohovory, odporúčania, 
uznesenia a správy Parlamentného 
zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára 
pre ľudské práva a Benátskej komisie Rady 
Európy,

— so zreteľom na Európsky dohovor o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a Európsku sociálnu chartu, na 
judikatúru Európskeho súdu pre ľudské 
práva a uznesenia Európskeho výboru pre 
sociálne práva, dohovory, odporúčania, 
uznesenia a správy Parlamentného 
zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára 
pre ľudské práva, Európskej komisie proti 
rasizmu a intolerancii, Riadiaceho výboru 
pre nediskrimináciu, rozmanitosť a 
začlenenie (CDADI), Benátskej komisie a 
ďalších orgánov Rady Európy,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Európsky dohovor o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, na judikatúru Európskeho súdu pre 
ľudské práva, dohovory, odporúčania, 
uznesenia a správy Parlamentného 
zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára 
pre ľudské práva a Benátskej komisie Rady 
Európy,

— so zreteľom na Európsky dohovor o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, na judikatúru Európskeho súdu pre 
ľudské práva, dohovory, odporúčania, 
uznesenia a správy Parlamentného 
zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára 
pre ľudské práva, Európskej komisie proti 
rasizmu a intolerancii, nedávno 
zriadeného Riadiaceho výboru pre 
nediskrimináciu, rozmanitosť 
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a začlenenie (CDADI) a Benátskej komisie 
Rady Európy,

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor 
Organizácie Spojených národov proti 
korupcii,

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na dohodu o zriadení 
Skupiny štátov proti korupcii,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Memorandum o vypúšťa sa
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porozumení medzi Radou Európy a 
Európskou úniou z 23. mája 2007,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na kontrolný zoznam 
zásad právneho štátu, ktorý Benátska 
komisia prijala 18. marca 2016 na svojom 
106. plenárnom zasadnutí,

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na súbor nástrojov 
Rady Európy pre členské štáty s názvom 
Rešpektovanie demokracie, právneho 
štátu a ľudských práv v rámci sanitárnej 
krízy COVID-19 zo 7. apríla 2020,

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na výročnú správu 
partnerských organizácií za rok 2020 pre 
platformu Rady Európy na podporu 
ochrany žurnalistiky a bezpečnosti 
novinárov,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh uznesenia
Citácia 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 17. júla 2018 s názvom Posilnenie 
právneho štátu v Únii – koncepcia pre 
prijatie opatrení (COM(2019)0343),

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 29. januára 2020 obsahujúce pracovný 
program Komisie 2020 (COM(2020)0027) 
a upravený pracovný program Komisie z 
27. mája 2020 (COM(2020) 440),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Návrh uznesenia
Citácia 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
25. októbra 2016 s odporúčaniami pre 
Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné 
práva1,

vypúšťa sa

___
1 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
19. apríla 2018 o potrebe vytvoriť nástroj 
európskych hodnôt na podporu 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré v 
Európskej únii na miestnej a 
vnútroštátnej úrovni presadzujú základné 
hodnoty2,

vypúšťa sa

___
2 Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 117.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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— so zreteľom na svoje legislatívne 
uznesenie zo 17. apríla 2019 o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa ustanovuje program 
Práva a hodnoty3,

vypúšťa sa

___
3 Prijaté texty, P8_TA (2019)0407.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Citácia 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. novembra 2018 o potrebe 
komplexného mechanizmu EÚ na 
ochranu demokracie, právneho štátu a 
základných práv4,

vypúšťa sa

___
4 Prijaté texty, P8_TA (2018)0456.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. januára 2019 o situácii v oblasti 
základných práv v Európskej únii v roku 
20175,

vypúšťa sa

___
5 Prijaté texty, P8_TA (2019)0032.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
13. februára 2019 o odmietavom postoji k 
právam žien a rodovej rovnosti 
zaznamenanom v EÚ1a,
___
1a Prijaté texty, P8_TA(2019)0111.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
28. marca 2019 o situácii v oblasti 
právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, 
konkrétne na Malte a na Slovensku6,

vypúšťa sa

___
6 Prijaté texty, P8_TA (2019)0328.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
18. decembra 2019 o verejnej 
diskriminácii a nenávistných prejavoch 
proti LGBTI osobám vrátane zón bez 
LGBTI7,

vypúšťa sa

___
7 Prijaté texty, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 27
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh uznesenia
Citácia 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
18. decembra 2019 o verejnej 
diskriminácii a nenávistných prejavoch 
proti LGBTI osobám vrátane zón bez 
LGBTI7,

vypúšťa sa

___
7 Prijaté texty, P9_TA(2019)0101.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Malin Björk

Návrh uznesenia
Citácia 23 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
13. februára 2019 o odmietavom postoji k 
právam žien a rodovej rovnosti 
zaznamenanom v EÚ1a,
___
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1a Prijaté texty, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Malin Björk

Návrh uznesenia
Citácia 23 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) s 
názvom Beijing +25: The 5th Review of 
the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member 
States (Peking +25: Piate preskúmanie 
vykonávania Pekinskej akčnej platformy 
v členských štátoch EÚ), ktorá bola 
uverejnená v novembri 2019,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o ľudských právach 
a demokracii vo svete a politike Európskej 
únie v tejto oblasti – výročná správa za 
rok 20188,

vypúšťa sa

___
8 Prijaté texty, P9_TA(2020)0007.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh uznesenia
Citácia 24 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na výročné správy 
Európskej komisie o monitorovaní 
uplatňovania práva EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Sabrina 
Pignedoli, Laura Ferrara

Návrh uznesenia
Citácia 24 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na porovnávací 
prehľad EÚ v oblasti justície na rok 2020, 
ktorý uverejnila Európska komisia,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. januára 2020 o prebiehajúcich 
vypočutiach podľa článku 7 ods. 1 
Zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú 
Poľska a Maďarska9,

vypúšťa sa

___
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9 Prijaté texty, P9_TA(2020)0014.

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Citácia 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. januára 2020 o prebiehajúcich 
vypočutiach podľa článku 7 ods. 1 
Zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú 
Poľska a Maďarska9,

vypúšťa sa

___
9 Prijaté texty, P9_TA(2020)0014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Návrh uznesenia
Citácia 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
17. apríla 2020 o koordinovanom postupe 
EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom10,

vypúšťa sa

___
10 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Malin Björk
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Návrh uznesenia
Citácia 26 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Agentúry 
Európskej únie pre základné práva z roku 
2018 s názvom Výzvy, ktorým čelia 
organizácie občianskej spoločnosti 
venujúce sa ľudským právam v EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 26 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Citácia 26 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu skupiny 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru Základné práva a právny štát z 
júna 2020 s názvom National 
developments from a civil society 
perspective, 2018-2019 (Vývoj na 
vnútroštátnej úrovni z pohľadu 
občianskej spoločnosti, 2018 – 2019),
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na spoločné 
odporúčania organizácií občianskej 
spoločnosti s názvom From blueprint to 
footprint: Safeguarding media freedom 
and pluralism through the European Rule 
of Law Mechanism z apríla 2020,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Citácia 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na správu európskej 
siete národných inštitúcií pre ľudské 
práva s názvom The Rule of Law in the 
European Union z 11. mája 2020,

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na podanie pracovnej 
skupiny siete pre ľudské práva a 

vypúšťa sa
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demokraciu týkajúce sa vnútornej politiky 
EÚ v oblasti ľudských práv, ktorá bolo 
predložené Európskej komisii 4. mája 
2020 v rámci konzultácie so 
zainteresovanými stranami v súvislosti so 
správou o právnom štáte,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 29 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na činnosť Úradu 
vysokého komisára Organizácie 
Spojených národov pre ľudské práva 
(OHCHR), ako aj na uznesenia pracovnej 
skupiny OSN pre svojvoľné zadržania o 
členských štátoch,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 29 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenia Rady 
Európy o situácii v oblasti právneho štátu, 
demokracie a ľudských práv medzi 
členskými štátmi, ako aj na jej správu z 
roku 2019 s názvom Establishment of a 
European Union mechanism on 
democracy, the rule of law and 
fundamental rights (Zriadenie 
mechanizmu Európskej únie pre 
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demokraciu, právny štát a základné 
práva),

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 29 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rozsudky 
Európskeho súdu pre ľudské práva 
týkajúce sa prípadov porušenia ľudských 
práv v rámci Únie a jej členských štátov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 29 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na výsledky 44. 
zasadnutia Rady pre ľudské práva,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 29 e (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správy, ktoré 
uverejnil osobitný spravodajca OSN (pre 
národnostné menšiny, slobodu prejavu, 
obhajcov sudcov a právnikov…) o situácii 
v oblasti ľudských práv, demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na jeho posúdenie 
európskej pridanej hodnoty, ktoré 
sprevádza legislatívnu iniciatívnu správu 
o mechanizme EÚ pre demokraciu, 
právny štát a základné práva z októbra 
2016,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Citácia 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na predbežné 
posúdenie európskej pridanej hodnoty z 
apríla 2016, pokiaľ ide o mechanizmus 
EÚ pre demokraciu, právny štát a 
základné práva,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Citácia 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na správu Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci (A9-0000/2020),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Citácia 34 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru z 19. júna 2019 s názvom Ďalšie 
posilnenie právneho štátu v Únii. Súčasný 
stav a možné nasledujúce kroky, v ktorom 
sa navrhlo, aby sa organizovalo 
každoročné Fórum o základných právach 
a právnom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Citácia 34 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na závery Rady 
Európskej únie a členských štátov 
zasadajúcich v Rade o zabezpečení 
dodržiavania zásad právneho štátu prijaté 
16. decembra 2014,

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Citácia 34 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o 
ochrancoch ľudských práv z 8. marca 
1999,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
slobodne sa k nim prihlásili všetky členské 
štáty;

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
slobodne sa k nim prihlásili všetky členské 
štáty a tvoria základ práv využívaných 
všetkými osobami žijúcimi v Únii;

Or. ro
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Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
slobodne sa k nim prihlásili všetky členské 
štáty;

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
slobodne sa k nim prihlásili všetky členské 
štáty; keďže demokracia, právny štát a 
základné práva sú zásady, ktoré sa 
navzájom posilňujú;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
slobodne sa k nim prihlásili všetky členské 
štáty;

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ);

Or. en
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Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
slobodne sa k nim prihlásili všetky členské 
štáty;

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
slobodne sa k nim prihlásili všetky členské 
štáty; keďže tieto hodnoty sú založené na 
objektívnych kritériách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

А. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
slobodne sa k nim prihlásili všetky 
členské štáty;

А. keďže Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a rešpektovania ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ); keďže uvedené 
hodnoty sú spoločné pre členské štáty a 
všetky členské štáty sa zaviazali ich 
dodržiavať;

Or. bg
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Pozmeňujúci návrh 58
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže podľa článku 4 ods. 2 
Zmluvy o EÚ má Únia dodržiavať 
rovnosť členských štátov pred zmluvami a 
keďže rešpektovanie kultúrnej 
rozmanitosti a národných tradícií v rámci 
členských štátov a medzi nimi by nemalo 
brániť jednotnej a vysokej úrovni ochrany 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv v celej Únii; keďže zásada rovnosti a 
nediskriminácie je všeobecnou zásadou a 
predstavuje spoločný prvok všetkých 
politík a činností Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pojem právneho štátu 
zahŕňa okrem iného zásady, ako sú 
zákonnosť, právna istota, zákaz 
svojvoľného uplatňovania výkonnej moci, 
účinná súdna ochrana zo strany 
nezávislých a nestranných súdov a súdne 
preskúmanie, deľba moci a rovnosť pred 
zákonom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pojem právneho štátu sa 
musí chápať ako demokratický právny 
štát, t. j. právny štát, ktorý sa zakladá 
predovšetkým na dodržiavaní 
demokratických postupov a základných 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Organizácia Spojených 
národov vyhlásila právny štát za základnú 
zásadu na univerzálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže približne 10 % občanov 
Únie patrí k národnostnej menšine; keďže 
na zaručenie ich práv menšiny neexistuje 
žiadny právny rámec Únie; keďže 
zriadenie účinného mechanizmu na 
monitorovanie ich práv v Únii je nanajvýš 
dôležité; keďže rovnaké zaobchádzanie je 
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základné právo všetkých občanov, a nie 
ich výsada;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže účinná nezávislosť a 
nestrannosť súdov, ako aj záruka 
účinného a úplného prístupu k 
spravodlivosti, a to aj pre deti, sú základné 
požiadavky na zabezpečenie spravodlivého 
procesu a ochrany všetkých práv 
vyplývajúcich z práva Únie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v predošlom desaťročí došlo 
k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania a uznesenia 
Parlamentu svedčia o výraznom oslabení 
demokracie najmä v Maďarsku a Poľsku; 
keďže Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné 
práva;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v predošlom desaťročí došlo 
k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania a uznesenia 
Parlamentu svedčia o výraznom oslabení 
demokracie najmä v Maďarsku a Poľsku; 
keďže Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

B. keďže v predošlom desaťročí došlo 
k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže sa 
nezaručuje rovnosť a nediskriminácia a 
najmä sa nedodržiavajú práva 
zraniteľných skupín vrátane práv žien, 
sexuálnych a reprodukčných práv, práv 
LGBTI osôb, etnických a náboženských 
menšín, osôb so zdravotným postihnutím 
a starších ľudí; keďže medzinárodné 
porovnania a uznesenia Parlamentu svedčia 
o výraznom oslabení demokracie najmä v 
Maďarsku a Poľsku; keďže núdzové 
reakcie členských štátov na pandémiu 
COVID-19 spôsobili neprimerané 
obmedzenie základných práv a oslabili 
demokratické kontroly a rovnováhu; 
keďže Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Michal Šimečka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v predošlom desaťročí došlo 
k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania a uznesenia 

B. keďže v predošlom desaťročí došlo 
k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania svedčia o 
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Parlamentu svedčia o výraznom oslabení 
demokracie najmä v Maďarsku a Poľsku; 
keďže Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

výraznom oslabení demokracie najmä v 
Maďarsku a Poľsku; keďže Parlament 
opakovane rieši tento znepokojujúci vývoj 
vo svojich uzneseniach od roku 2011 
vrátane aktivácie postupu podľa článku 7 
ZEÚ proti Maďarsku v roku 2018; keďže 
Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v predošlom desaťročí došlo 
k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania a uznesenia 
Parlamentu svedčia o výraznom oslabení 
demokracie najmä v Maďarsku a Poľsku; 
keďže Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

B. keďže v uplynulých rokoch došlo k 
ohrozeniu hodnôt Únie vo viacerých 
členských štátoch; keďže Parlament od 
roku 2016 požaduje komplexné, 
preventívne a objektívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v predošlom desaťročí došlo B. keďže medzinárodné porovnania a 
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k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania a uznesenia 
Parlamentu svedčia o výraznom oslabení 
demokracie najmä v Maďarsku a Poľsku; 
keďže Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

uznesenia Parlamentu pravidelne 
monitorujú demokratické normy v 
členských štátoch; keďže Parlament od 
roku 2016 požaduje komplexné a 
preventívne monitorovanie v tejto oblasti 
založené na dôkazoch prostredníctvom 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v predošlom desaťročí došlo 
k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania a uznesenia 
Parlamentu svedčia o výraznom oslabení 
demokracie najmä v Maďarsku a Poľsku; 
keďže Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

B. keďže na riadne fungovanie Únie 
je nevyhnutné dodržiavanie hodnôt Únie 
vo všetkých členských štátoch; keďže 
Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné monitorovanie v tejto oblasti 
založené na dôkazoch prostredníctvom 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v predošlom desaťročí došlo B. keďže v predošlom desaťročí došlo 
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k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania a uznesenia 
Parlamentu svedčia o výraznom oslabení 
demokracie najmä v Maďarsku a Poľsku; 
keďže Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

k tvrdým útokom na hodnoty Únie vo 
viacerých členských štátoch; keďže 
medzinárodné porovnania a uznesenia 
Parlamentu svedčia o výraznom oslabení 
demokracie najmä v Maďarsku a Poľsku, 
ale aj v ďalších členských štátoch; keďže 
Parlament od roku 2016 požaduje 
komplexné a preventívne monitorovanie v 
tejto oblasti založené na dôkazoch 
prostredníctvom mechanizmu EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže žiadny členský štát 
nedosiahol rodovú rovnosť ani nezastavil 
sexuálne násilie a rodovo motivované 
násilie; keďže v Únii možno pozorovať 
viditeľný a organizovaný odmietavý postoj 
k rodovej rovnosti a ľudským právam žien 
vrátane znepokojujúceho trendu 
retrogresívnej politiky a legislatívnych 
návrhov na obmedzenie sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv vo 
viacerých členských štátoch, ako sa 
uvádza v správe Európskeho inštitútu pre 
rodovú rovnosť (EIGE) s názvom Beijing 
+25 (Peking +25);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže Únia vo svojich 
prístupových kritériách kodifikovala, že 
členstvo v Únii si vyžaduje, aby 
kandidátska krajina dosiahla stabilitu 
inštitúcií zaručujúcich demokraciu, 
právny štát, ľudské práva, rešpektovanie a 
ochranu menšín; poukazuje však na to, že 
v Únii chýbajú účinné nástroje na 
presadzovanie týchto kritérií po tom, ako 
sa krajina stane súčasťou Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže zraniteľné skupiny, ako sú 
ženy, Rómovia a LGBTI osoby, sú v 
niektorých členských štátoch aj naďalej 
svedkami toho, že sa ich práva 
nedodržiavajú v plnej miere a nie sú plne 
chránení pred nenávisťou a 
diskrimináciou, že sa nerešpektujú 
hodnoty Únie stanovené v článku 2 ZEÚ a 
právo na nediskrimináciu stanovené v 
článku 21 Charty základných práv 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže rešpektovanie práv menšín 
je súčasťou súboru politických kritérií, 
ktoré musí kandidátska krajina spĺňať v 
čase pristúpenia, ale žiadne takéto kritériá 
sa nevzťahujú na štáty, ktoré už sú členmi 
Únie; keďže neexistencia takýchto kritérií 
vedie členské štáty k tomu, aby v tejto 
oblasti poľavili;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže na rozdiel od judikatúry 
maďarského ústavného súdu a 
Európskeho súdu pre ľudské práva bolo 
právo transrodových a intersexuálnych 
osôb na prístup k postupu pre právne 
uznanie rodu v Maďarsku ukončené 
legislatívnymi zmenami vnútroštátneho 
registra; keďže takýmito pozmeňujúcimi 
návrhmi sa zmenila predtým meniteľná 
kategória „pohlavie“ na nemennú 
kategóriu „pohlavie pri narodení“, čo je 
vo vedomom rozpore s vnútroštátnymi a 
európskymi zásadami právneho štátu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže poľský komisár pre ľudské 
práva zdokumentoval a potvrdil, že viac 
ako 100 poľských obcí a miestnych 
orgánov sa vyhlásilo za zóny bez LGBTI 
osôb alebo prijalo tzv. regionálne charty 
rodinných práv, ktoré diskriminujú 
LGBTI osoby; keďže poľský komisár pre 
ľudské práva odsúdil takéto kroky a podal 
na správne súdy deväť sťažností s 
tvrdením, že zóny bez LGBTI sú 
porušením práva Únie; keďže Komisia 
poslala v máji 2020 piatim primátorom 
poľských miest, ktorí sú príjemcami 
finančných prostriedkov Únie v oblasti 
súdržnosti, list, v ktorom sa zdôraznila 
zodpovednosť regionálnych riadiacich 
orgánov za to, že výdavky z Kohézneho 
fondu nesmú prispievať k diskriminácii 
na základe sexuálnej orientácie a že obce 
pôsobiace ako zamestnávatelia musia 
dodržiavať smernicu Rady 2000/78/ES1a, 
ktorou sa zakazuje diskriminácia a 
obťažovanie na základe sexuálnej 
orientácie v zamestnaní; keďže miestne 
samosprávy podali žaloby na troch 
poľských aktivistov LGBTI osôb, ktorí 
vytvorili takzvaný Atlas nenávisti (Atlas of 
Hate);
___
1a Smernica Rady 2000/78/ES z 27. 
novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní 
(Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ oslabuje 
súdržnosť európskeho projektu, práva 
všetkých občanov Únie a vzájomnú dôveru 
medzi členskými štátmi;

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ sa netýka len 
jednotlivého členského štátu, v ktorom k 
porušeniu dôjde, ale má vplyv aj na ďalšie 
členské štáty, oslabuje súdržnosť 
európskeho projektu, základné práva 
všetkých občanov Únie a vzájomnú dôveru 
medzi členskými štátmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ oslabuje 
súdržnosť európskeho projektu, práva 
všetkých občanov Únie a vzájomnú dôveru 
medzi členskými štátmi;

C. keďže hodnoty uvedené v článku 2 
ZEÚ posilňujú práva všetkých občanov 
Únie;

Or. pl

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ oslabuje 
súdržnosť európskeho projektu, práva 
všetkých občanov Únie a vzájomnú dôveru 
medzi členskými štátmi;

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ bez riadnej 
reakcie a vyvodenia dôsledkov na 
európskej úrovni oslabuje súdržnosť 
európskeho projektu, práva všetkých 
občanov Únie a vzájomnú dôveru medzi 
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členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ oslabuje 
súdržnosť európskeho projektu, práva 
všetkých občanov Únie a vzájomnú dôveru 
medzi členskými štátmi;

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ oslabuje 
súdržnosť európskeho projektu, práva 
všetkých občanov Únie a osôb na území 
Únie a vzájomnú dôveru medzi členskými 
štátmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ oslabuje 
súdržnosť európskeho projektu, práva 
všetkých občanov Únie a vzájomnú dôveru 
medzi členskými štátmi;

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ môže oslabiť 
súdržnosť projektu Únie, práva všetkých 
občanov Únie a vzájomnú dôveru medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ oslabuje 
súdržnosť európskeho projektu, práva 
všetkých občanov Únie a vzájomnú dôveru 
medzi členskými štátmi;

C. keďže porušovanie hodnôt 
uvedených v článku 2 ZEÚ oslabuje práva, 
slobody a rovnosť všetkých občanov Únie 
a vzájomnú dôveru medzi členskými 
štátmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže korupcia je pre demokraciu, 
právny štát a spravodlivé zaobchádzanie 
so všetkými občanmi vážnou hrozbou; 
keďže korupcia prostredníctvom 
odkláňania verejných finančných 
prostriedkov od účelov verejného 
používania, na ktoré sú určené, znižuje 
úroveň a kvalitu verejných služieb, a teda 
aj základných práv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže Komisia sa pripravuje na 
uverejnenie výročnej správy o právnom 
štáte, po ktorej by mala nasledovať 
stratégia vykonávania Charty základných 
práv a akčný plán pre európsku 
demokraciu;

D. keďže Komisia sa pripravuje na 
uverejnenie výročnej správy o právnom 
štáte;
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Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže Komisia sa pripravuje na 
uverejnenie výročnej správy o právnom 
štáte, po ktorej by mala nasledovať 
stratégia vykonávania Charty základných 
práv a akčný plán pre európsku 
demokraciu;

D. keďže Komisia preukázala 
tendenciu pomáhať pri presadzovaní 
zásady právneho štátu jasne politicky 
motivovaným spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže nezávislá žurnalistika a 
prístup k pluralitným informáciám sú 
kľúčovými piliermi demokracie; keďže by 
sa mal dôraznejšie riešiť znepokojujúci 
stav slobody a plurality médií v Únii; 
keďže bolo veľmi vítané oznámenie o 
začlenení kapitoly venovanej slobode a 
pluralite médií do výročnej správy o 
právnom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže výsledky výročnej správy o 
monitorovaní uplatňovania práva EÚ by 
sa mali zohľadniť, pokiaľ ide o počet 
porušení, závažnosť a ich vplyv na právny 
štát vzhľadom na európskych občanov a 
podniky;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže nariadenie o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch by sa 
po prijatí stalo nenahraditeľným nástrojom 
na ochranu právneho štátu v Únii;

E. keďže nariadenie o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch by sa 
po prijatí stalo nenahraditeľným nástrojom 
na ochranu právneho štátu v Únii, ak by 
bol postup pri hlasovaní navrhnutý tak, 
aby sa tento nástroj dal efektívne využívať 
a nemohol byť blokovaný menšinou 
v Rade;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže nariadenie o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch by sa 
po prijatí stalo nenahraditeľným 
nástrojom na ochranu právneho štátu v 
Únii;

E. keďže Európsky dvor audítorov 
vydal stanovisko k nariadeniu o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, pričom 
dospel k záveru, že v nariadení chýbajú 
jasné a podrobné kritériá a vymedzenia 
nedostatkov v oblasti právneho štátu;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže nariadenie o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch by sa 
po prijatí stalo nenahraditeľným 
nástrojom na ochranu právneho štátu v 
Únii;

E. keďže nariadenie o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch by 
vyvolalo vážne obavy v súvislosti s 
politickým využívaním takýchto nástrojov 
voči členským štátom, ktoré nie sú v 
súlade s politickou víziou Komisie, najmä 
pokiaľ ide o migračné stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže nariadenie o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch by sa 

E. keďže nariadenie o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade závažných a 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
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po prijatí stalo nenahraditeľným nástrojom 
na ochranu právneho štátu v Únii;

členských štátoch by sa po prijatí stalo 
nenahraditeľným nástrojom na ochranu 
právneho štátu v Únii;

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. zdôrazňuje, že v stanovisku 
právneho servisu Rady z 25. októbra 2018 
sa dospelo k záveru, že sekundárnymi 
právnymi predpismi sa nemôžu obchádzať 
postupy stanovené v článku 7 ZEÚ a že 
dodržiavanie zásady právneho štátu 
nemožno použiť ako kritérium, ktorým sa 
aktivuje mechanizmus uvedený v návrhu 
Komisie na nariadenie o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
by to viedlo k obchádzaniu článku 7 ZEÚ 
a bolo by s ním rovnocenné, a následne by 
bolo jednoduché napadnúť ho na 
Súdnom dvore Európskej únie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 93
Michal Šimečka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže občianska spoločnosť a 
slobodné médiá sú nevyhnutné na to, aby 
každá demokracia prosperovala; keďže 
zmenšujúci sa priestor pre občiansku 
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spoločnosť a nezávislú žurnalistiku 
prispieva k porušovaniu demokracie, 
zásad právneho štátu a základných práv; 
keďže občianska spoločnosť musí byť 
úzko zapojená do každého 
monitorovacieho mechanizmu v tejto 
oblasti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane 
občianskej spoločnosti, orgánov Rady 
Európy a OSN, Agentúry Európskej únie 
pre základné práva, vnútroštátnych 
inštitúcií pre ľudské práva, národných 
parlamentov a miestnych orgánov;

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať národné 
parlamenty a miestne orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
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spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov;

spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych a regionálnych 
inštitúcií pre ľudské práva, národných a 
regionálnych parlamentov a miestnych 
orgánov; keďže s uzneseniami 
medzinárodných inštitúcií o stave 
demokracie, právnom štáte a základných 
právach sa však musí počas tohto procesu 
zaobchádzať rozdielne;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov;

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov; keďže z tohto dôvodu potrebuje 
občianska spoločnosť primerané 
európske finančné prostriedky, najmä 
prostredníctvom programu Občania, 
rovnosť, práva a hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
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Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov;

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov, ako aj národné združenia, ktoré 
sú zodpovedné za podporu súdnictiev pri 
nezávislom výkone spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov;

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, obhajcov ľudských práv, 
orgánov Rady Európy a OSN, Agentúry 
Európskej únie pre základné práva, 
vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva, 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a 
miestnych orgánov;

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva a príslušných vnútroštátnych 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov;

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať všetky 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
vykonávania, ochrany a podpory 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv vrátane občianskej spoločnosti, 
orgánov Rady Európy a OSN, Agentúry 
Európskej únie pre základné práva, 
vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva, 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov atď.;

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov;

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a 
vnútroštátnych a miestnych orgánov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 102
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy a OSN, 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, národných parlamentov a miestnych 
orgánov;

F. keďže každý monitorovací 
mechanizmus musí úzko zapájať 
zainteresované strany aktívne v oblasti 
ochrany a podpory demokracie, právneho 
štátu a základných práv vrátane občianskej 
spoločnosti, orgánov Rady Európy, OBSE 
a OSN, Agentúry Európskej únie pre 
základné práva, vnútroštátnych inštitúcií 
pre ľudské práva, národných parlamentov a 
miestnych orgánov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže veľa takzvaných organizácií 
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občianskej spoločnosti, ktoré sa údajne 
venujú ochrane a podpore demokracie, 
právneho štátu a základných práv, 
napokon v skutočnosti sleduje politické 
ciele, a preto by sa nemali považovať za 
legitímne a nezávislé zainteresované 
strany a nemali by byť oprávnené na 
čerpanie finančných prostriedkov Únie; 
keďže činnosti týchto organizácií možno 
často opísať ako zahraničný politický 
zásah;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže nový mechanizmus EÚ pre 
demokraciu, právny štát a základné práva 
musí byť založený na jasných a 
objektívnych ukazovateľoch, aby sa 
zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže inštitúcie udržiavajú 
otvorený, transparentný a pravidelný 
dialóg so zastupujúcimi združeniami a 
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s občianskou spoločnosťou na všetkých 
úrovniach;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže formálnu nezávislosť 
súdnictva možno politickým spôsobom 
oslabiť, ak sa vlády snažia ovplyvňovať 
rozhodnutia a kroky, či už súkromne, 
alebo prostredníctvom médií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Parlament, Komisia a Rada 
majú spoločnú politickú zodpovednosť za 
presadzovanie hodnôt Únie v medziach 
právomocí, ktoré im boli zverené 
zmluvami; keďže medziinštitucionálna 
dohoda založená na článku 295 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by 
zabezpečila potrebné opatrenia na 
uľahčenie spolupráce uvedených troch 
inštitúcií v tomto ohľade; keďže podľa 
článku 295 ZFEÚ môže každá z 
uvedených troch inštitúcií navrhnúť 
takúto dohodu;

G. keďže Parlament, Komisia a Rada 
majú spoločnú politickú zodpovednosť za 
presadzovanie hodnôt Únie v medziach 
právomocí, ktoré im boli zverené 
zmluvami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže je potrebné posilniť a 
zefektívniť existujúce mechanizmy a 
vytvoriť účinný mechanizmus na 
zabezpečenie dodržiavania zásad a hodnôt 
zakotvených v zmluvách v celej Únii;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže pristúpenie Únie 
k Európskemu dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd je 
povinnosť vyplývajúca z článku 6 ods. 2 
ZEÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
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a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete, ale zdôrazňuje, že na 
to, aby ním Únia bola, musí mať oveľa 
vyššiu úroveň ochrany demokracie a 
ľudských práv v rámci Únie, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty odmietajú dodržiavať uznesenia o 
ľudských právach vydané 
medzinárodnými orgánmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala 
spoľahlivý a pozitívny program na 
ochranu a posilňovanie demokracie, 
právneho štátu a základných práv pre 
všetkých svojich občanov; trvá na tom, že 
Únia musí zostať zástancom slobody a 
spravodlivosti v Európe a vo svete;

1. trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala 

1. pripomína, že demokracia a 
právny štát sú základné prvky európskej 
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spoľahlivý a pozitívny program na 
ochranu a posilňovanie demokracie, 
právneho štátu a základných práv pre 
všetkých svojich občanov; trvá na tom, že 
Únia musí zostať zástancom slobody a 
spravodlivosti v Európe a vo svete;

civilizácie; zdôrazňuje, že tieto pojmy sa 
dokážu neustále meniť a môžu byť rôzne, 
ale zároveň legitímne prijímané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov vrátane osôb patriacich k 
menšinám; trvá na tom, že Únia musí 
zostať zástancom slobody, rovnosti a 
spravodlivosti v Európe a vo svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom demokracie a dodržiavania 
právneho štátu v Európe a vo svete;



AM\1209847SK.docx 53/179 PE655.630v01-00

SK

Or. bg

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala 
spoľahlivý, komplexný a pozitívny 
program na účinnú ochranu a posilňovanie 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv pre všetkých európskych občanov; 
trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov a osoby na jej území; trvá na tom, 
že Únia musí zostať zástancom slobody a 
spravodlivosti v Európe a vo svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
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Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti v Európe a vo svete;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala spoľahlivý 
a pozitívny program na ochranu a 
posilňovanie demokracie, právneho štátu a 
základných práv pre všetkých svojich 
občanov; trvá na tom, že Únia musí zostať 
zástancom slobody a spravodlivosti v 
Európe a vo svete;

1. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby Únia vypracovala objektívny 
program na ochranu a posilňovanie 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv pre všetkých svojich občanov 
založený na dôkazoch; trvá na tom, že 
Únia musí zostať zástancom slobody a 
spravodlivosti v Európe a vo svete;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1a. vyjadruje poľutovanie nad 
rastúcim znepokojujúcim využívaním 
postupu stanoveného v článku 7 ZEÚ na 
politické a ideologické účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom 
a upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie 
štátu; zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto 
trendu pre súdržnosť právneho poriadku 
Únie, fungovanie jej jednotného trhu, 
účinnosť jej spoločných politík a 
medzinárodnú dôveryhodnosť;

vypúšťa sa

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 

2. je vážne znepokojený 
hospodárskou recesiou, ako aj korupciou, 
a zdôrazňuje nebezpečenstvo, ktoré 
predstavujú pre súdržnosť právneho 
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projektu; je vážne znepokojený nárastom 
a upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie 
štátu; zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto 
trendu pre súdržnosť právneho poriadku 
Únie, fungovanie jej jednotného trhu, 
účinnosť jej spoločných politík a 
medzinárodnú dôveryhodnosť;

poriadku Únie, fungovanie jednotného trhu 
a účinnosť spoločných politík;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom 
a upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie 
štátu; zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto 
trendu pre súdržnosť právneho poriadku 
Únie, fungovanie jej jednotného trhu, 
účinnosť jej spoločných politík a 
medzinárodnú dôveryhodnosť;

2. varuje, že členské štáty čelia 
nebývalej a stupňujúcej sa migračnej kríze, 
ktorá ohrozuje dlhodobé prežitie ich 
identity, tradícií a spoločnej civilizácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre súdržnosť právneho poriadku Únie, 
fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť 
jej spoločných politík a medzinárodnú 
dôveryhodnosť;

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
so znepokojením konštatuje, že pandémia 
COVID-19 sa použila na obmedzenie práv 
občanov a základných slobôd zakotvených 
v Charte základných práv Európskej únie, 
a to aj prostredníctvom neodôvodnenej 
cenzúry, podnecovania diskriminácie, 
dezinformácií a nenávistných prejavov; 
pripomína najmä význam presadzovania a 
ochrany právneho štátu ako predpokladu 
pre všetky zdravé demokratické systémy, 
ako aj pre zabezpečenie ochrany 
základných práv a hodnôt Únie, a 
predpokladu pre dodržiavanie všetkých 
práv a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 

2. je znepokojený nárastom 
neliberálnych tendencií, ako aj korupcie; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre súdržnosť právneho poriadku Únie, 
fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť 
jej spoločných politík a medzinárodnú 
dôveryhodnosť;
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pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie 
štátu; zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto 
trendu pre súdržnosť právneho poriadku 
Únie, fungovanie jej jednotného trhu, 
účinnosť jej spoločných politík a 
medzinárodnú dôveryhodnosť;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre súdržnosť právneho poriadku Únie, 
fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť 
jej spoločných politík a medzinárodnú 
dôveryhodnosť;

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických tendencií v 
niekoľkých členských štátoch, ktoré ešte 
znásobuje pandémia COVID-19, 
hospodárska recesia a zákerné 
zasahovanie, dezinformácie a znižovanie 
plurality médií, ako aj korupcia a 
ovládnutie štátu; zdôrazňuje 
nebezpečenstvo tohto trendu pre súdržnosť 
politického a právneho poriadku Únie, 
fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť 
jej spoločných politík a medzinárodnú 
dôveryhodnosť;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
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Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre súdržnosť právneho poriadku Únie, 
fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť 
jej spoločných politík a medzinárodnú 
dôveryhodnosť;

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre súdržnosť právneho poriadku Únie, 
ochranu základných práv všetkých jej 
občanov, fungovanie jej jednotného trhu, 
účinnosť jej spoločných politík a 
medzinárodnú dôveryhodnosť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre súdržnosť právneho poriadku Únie, 
fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť 
jej spoločných politík a medzinárodnú 
dôveryhodnosť;

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre súdržnosť právneho poriadku Únie, 
fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť 
jej spoločných politík, ochranu 
základných práv jej občanov a 
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medzinárodnú dôveryhodnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre súdržnosť právneho poriadku Únie, 
fungovanie jej jednotného trhu, účinnosť 
jej spoločných politík a medzinárodnú 
dôveryhodnosť;

2. varuje, že Únia čelí nebývalej a 
stupňujúcej sa kríze svojich základných 
hodnôt, ktorá ohrozuje jej dlhodobé 
prežitie ako demokratického mierového 
projektu; je vážne znepokojený nárastom a 
upevňovaním autokratických a 
neliberálnych tendencií v niekoľkých 
členských štátoch, ktoré ešte znásobuje 
pandémia COVID-19 a hospodárska 
recesia, ako aj korupcia a ovládnutie štátu; 
zdôrazňuje nebezpečenstvo tohto trendu 
pre právny poriadok Únie, ochranu 
základných práv jej občanov a 
medzinárodnú dôveryhodnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. opakuje, že Charta základných 
práv Európskej únie by sa mala naďalej 
uplatňovať a zásady právneho štátu by sa 
mali vždy dodržiavať, a to aj v núdzových 
situáciách, ako je pandémia COVID-19, a 
že núdzové opatrenia prijaté na 
vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie 
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by mali byť v súlade so zásadami 
právneho štátu, mali by byť výhradne 
primerané a nevyhnutné vzhľadom na 
naliehavosť situácie, časovo obmedzené a 
podliehať pravidelnej kontrole s cieľom 
zabezpečiť súlad so zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

3. pripomína, že Únia a jej inštitúcie 
boli doposiaľ štrukturálne nedostatočne 
vybavené na to, aby mohli riešiť oslabenie 
demokracie a právneho štátu v členských 
štátoch; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia nepovažovala za potrebné začať 
v prípade Maďarska postupy podľa 
článku 7 ZEÚ napriek novým signálom 
od roku 2010; vyjadruje poľutovanie nad 
neschopnosťou Rady dosiahnuť významný 
pokrok pri presadzovaní hodnôt Únie v 
prebiehajúcich postupoch podľa článku 7 
ZEÚ v súvislosti s Poľskom a 
Maďarskom; so znepokojením konštatuje 
nesúrodý charakter súboru nástrojov Únie 
v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie a porušovanie 
demokracie, základných práv a právneho 
štátu v členských štátoch; vyjadruje 
poľutovanie nad neschopnosťou Rady 
dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; 
konštatuje, že neschopnosť Rady účinne 
uplatňovať článok 7 ZEÚ v skutočnosti 
vedie k pretrvávajúcim odchýlkam od 
hodnôt stanovených v článku 2 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad 
neschopnosťou Rady dosiahnuť 
významný pokrok pri presadzovaní hodnôt 
Únie v prebiehajúcich postupoch podľa 
článku 7 ZEÚ; so znepokojením 
konštatuje nesúrodý charakter súboru 
nástrojov Únie v tejto oblasti;

3. uznáva, že Únia už je štrukturálne 
vybavená na to, aby mohla riešiť oslabenie 
demokracie a právneho štátu v členských 
štátoch; domnieva sa, že Rada účinne 
presadzuje hodnoty Únie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 133
Malin Björk

Návrh uznesenia
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Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť porušovanie a oslabenie 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv v členských štátoch; vyjadruje 
poľutovanie nad neschopnosťou Rady 
dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ a je 
presvedčený, že to vedie k odchýleniu od 
hodnôt stanovených v článku 2 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch, a preto 
je potrebné jasné vymedzenie právneho 
štátu a nástrojov používaných na jeho 
posudzovanie; vyjadruje poľutovanie nad 
neschopnosťou Rady dosiahnuť významný 
pokrok pri presadzovaní hodnôt Únie v 
prebiehajúcich postupoch podľa článku 7 
ZEÚ; so znepokojením konštatuje 
nesúrodý charakter súboru nástrojov Únie 
v tejto oblasti;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 135
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v 
prebiehajúcich postupoch podľa článku 7 
ZEÚ; so znepokojením konštatuje 
nesúrodý charakter súboru nástrojov 
Únie v tejto oblasti;

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že postup 
stanovený v článku 7 ZEÚ nemožno 
naplno uplatniť, keďže požiadavka 
jednomyseľnosti v Európskej rade v 
skutočnosti bráni jeho uplatňovaniu; v 
tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným pokrokom v Európskej 
rade, pokiaľ ide o súčasné postupy podľa 
článku 7 proti Maďarsku a Poľsku;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti a je presvedčený, že je nevyhnutné 
zaviesť nový nástroj, ktorý nezávisí od 
jednomyseľnosti členských štátov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; 
zdôrazňuje, že existujúce nástroje na 
predchádzanie oslabeniu demokracie a 
právneho štátu treba zefektívniť a riadne 
presadzovať;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť porušenia a oslabenie 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv v členských štátoch; vyjadruje 
poľutovanie nad neschopnosťou Rady 
dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
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oblasti; charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 
charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie, 
základných práv a právneho štátu v 
členských štátoch; vyjadruje poľutovanie 
nad neschopnosťou Rady dosiahnuť 
významný pokrok pri presadzovaní hodnôt 
Únie v prebiehajúcich postupoch podľa 
článku 7 ZEÚ; so znepokojením konštatuje 
nesúrodý charakter súboru nástrojov Únie 
v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou 
Rady dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje nesúrodý 

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť hrozby pre demokraciu a 
právny štát v členských štátoch; vyjadruje 
poľutovanie nad neschopnosťou Rady 
dosiahnuť významný pokrok pri 
presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ; so 
znepokojením konštatuje neúčinný 
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charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

charakter súboru nástrojov Únie v tejto 
oblasti;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva, že Únia je naďalej 
štrukturálne nedostatočne vybavená na to, 
aby mohla riešiť oslabenie demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; 
vyjadruje poľutovanie nad 
neschopnosťou Rady dosiahnuť 
významný pokrok pri presadzovaní hodnôt 
Únie v prebiehajúcich postupoch podľa 
článku 7 ZEÚ; so znepokojením 
konštatuje nesúrodý charakter súboru 
nástrojov Únie v tejto oblasti;

3. uznáva, že Únia už zasahuje do 
vnútroštátnych politík v súvislosti s 
údajným oslabením demokracie a 
právneho štátu v členských štátoch; je 
presvedčený, že Rada primerane 
presadzuje hodnoty Únie v prebiehajúcich 
postupoch podľa článku 7 ZEÚ, a trvá na 
tom, aby sa otvorené postupy čoskoro 
skončili;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že Únia stále nemá 
účinné mechanizmy na monitorovanie, 
prevenciu a odstránenie systémových 
hrozieb pre právny štát a demokraciu v 
členských štátoch; víta ako zmysluplný 
prvý krok oznámenie Komisie o ďalšom 
posilňovaní právneho štátu v Únii, ako aj 
opatrenia, ktoré sa v ňom uvádzajú; 
vyzýva Komisiu, aby bez zbytočného 
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odkladu zaviedla navrhovaný rámec pre 
právny štát; považuje za potrebné zaviesť 
účinné, odrádzajúce a primerané sankcie, 
aby sa účinne zabránilo porušovaniu 
zásad právneho štátu v rámci Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že mechanizmus by 
mal slúžiť ako objektívny nástroj založený 
na dôkazoch, prostredníctvom ktorého sa 
budú posudzovať členské štáty na 
rovnakom základe pri dodržiavaní zásad 
subsidiarity, nevyhnutnosti a 
proporcionality;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. pripomína, že pristúpenie Únie 
k Európskemu dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd je 
právna povinnosť vyplývajúca z článku 6 
ods. 2 ZEÚ; pripomína, že pristúpenie k 
tomuto dohovoru by predstavovalo ďalší 
krok v procese európskej integrácie a 
posilnilo by súdržnosť medzi Úniou a 
Radou Európy, čím by sa ďalej posilnila 
ochrana základných práv a slobôd v rámci 
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Únie; vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným pokrokom, ktorý sa 
doteraz dosiahol pri plnení tejto 
povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy; vyzýva 
Komisiu, aby bez zbytočného odkladu 
zintenzívnila úsilie o dodržiavanie zmlúv a 
ukončila rokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia ani Rada neprijali jeho uznesenie 
z 25. októbra 2016 napriek naliehavej 
potrebe chrániť hodnoty Únie ; víta prácu 
Komisie na Výročnej správe o právnom 
štáte; poznamenáva však, že nezahŕňa 
oblasti demokracie a základných práv a že 
proces konzultácií neviedol k 
zabezpečeniu ochrany obhajcov ľudských 
práv ani subjektov, ktoré k tomuto 
procesu prispievajú, a to aj napriek 
opakovaným výzvam organizácií 
občianskej spoločnosti; so znepokojením 
zdôrazňuje, že práva žien, menšín a 
zraniteľných skupín vrátane rasových, 
etnických a náboženských menšín, 
rómskeho obyvateľstva, LGBTI osôb, 
osôb so zdravotným postihnutím a starších 
ľudí sa neustále nedodržiavajú a že 
členské štáty nezaručujú rovnosť a úplnú 
ochranu pred násilím, nenávisťou a 
diskrimináciou a nerešpektujú hodnoty 
Únie; opakovane zdôrazňuje potrebu 
komplexného mechanizmu monitorovania 
na hodnotenie dodržiavania všetkých 
aspektov demokracie, právneho štátu a 
základných práv zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
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procesu posudzovania všetkých členských 
štátov s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; poznamenáva tiež, že 
proces konzultácií neviedol k 
zabezpečeniu ochrany obhajcov ľudských 
práv ani subjektov, ktoré k nim 
prispievajú, a to aj napriek opakovaným 
výzvam organizácií občianskej 
spoločnosti; so znepokojením zdôrazňuje, 
že zraniteľné skupiny sú v niektorých 
členských štátoch aj naďalej svedkami 
toho, že sa ich práva nedodržiavajú v 
plnej miere a nie sú plne chránení pred 
nenávisťou a diskrimináciou, v rozpore s 
článkom 2 ZEÚ a článkom 21 Charty 
základných práv Európskej únie; 
opakovane zdôrazňuje potrebu 
komplexného mechanizmu monitorovania 
na hodnotenie dodržiavania všetkých 
aspektov demokracie, právneho štátu a 
základných práv vo všetkých členských 
štátoch zakotveného v právnom akte, 
ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora demokracie, právneho štátu a 
základných práv stala stálou a viditeľnou 
súčasťou programu Únie;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a 
Komisia zaviažu k transparentnému a 
regulovanému procesu s jasne 
vymedzenými zodpovednosťami, aby sa 
ochrana a podpora hodnôt Únie stala 
stálou a viditeľnou súčasťou programu 
Únie;

4. berie na vedomie prácu Komisie na 
Výročnej správe o právnom štáte;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; so znepokojením 
zdôrazňuje, že zraniteľné skupiny vrátane 
žien, Rómov a LGBTI osôb, sú v 
niektorých členských štátoch aj naďalej 
svedkami toho, že sa ich práva 
nedodržiavajú v plnej miere a nie sú plne 
chránení pred nenávisťou a 
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podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

diskrimináciou, v rozpore s hodnotami, 
ktoré stanovila Únia v článku 2 ZEÚ; 
opakovane zdôrazňuje potrebu 
komplexného mechanizmu monitorovania 
zakotveného v právnom akte, ktorým sa 
Parlament, Rada a Komisia zaviažu k 
transparentnému a regulovanému procesu s 
jasne vymedzenými zodpovednosťami, aby 
sa ochrana a podpora hodnôt Únie stala 
stálou a viditeľnou súčasťou programu 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; víta skutočnosť, 
že okrem zásad právneho štátu je 
súčasťou ročného hodnotenia aj otázka 
korupcie a slobody médií; poznamenáva 
však, že nezahŕňa väčšinu oblastí 
demokracie a základných práv; vyjadruje 
poľutovanie najmä nad tým, že do tohto 
postupu nie je zakomponovaná sloboda 
združovania a zmenšujúci sa priestor 
občianskej spoločnosti; opakovane 
zdôrazňuje potrebu komplexného 
mechanizmu monitorovania zakotveného v 
právnom akte, ktorým sa Parlament, Rada 
a Komisia zaviažu k transparentnému a 
regulovanému procesu s jasne 
vymedzenými zodpovednosťami, aby sa 
ochrana a podpora hodnôt Únie stala stálou 
a viditeľnou súčasťou programu Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 150
Michal Šimečka

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že plánované monitorovanie 
nezahŕňa vývoj a porušenia v oblasti 
demokracie a základných práv; pripomína, 
že Parlament opakovane žiadal o 
zriadenie monitorovacieho mechanizmu, 
ktorý by zahŕňal celý rozsah pôsobnosti 
článku 2 ZEÚ; opakovane ďalej 
zdôrazňuje potrebu mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a 
Komisia zaviažu k transparentnému a 
regulovanému procesu s jasne 
vymedzenými zodpovednosťami, aby sa 
ochrana a podpora hodnôt Únie stala 

4. berie na vedomie prácu Komisie na 
Výročnej správe o právnom štáte; 
opakovane zdôrazňuje, že mechanizmus 
monitorovania zakotvený v právnom akte a 
záväzný pre Parlament, Radu a Komisiu by 
bol neprimeraný a nedemokratický, keďže 
zásady právneho štátu nemožno hodnotiť 
pomocou kvantitatívnych ukazovateľov;
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stálou a viditeľnou súčasťou programu 
Únie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu objektívneho mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
akte a založeného na dôkazoch, ktorým sa 
Parlament, Rada a Komisia zaviažu k 
transparentnému a regulovanému procesu s 
jasne vymedzenými zodpovednosťami, aby 
sa ochrana a podpora hodnôt Únie stala 
stálou a viditeľnou súčasťou programu 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 

4. víta prácu Komisie na Výročnej 
správe o právnom štáte; poznamenáva 
však, že nezahŕňa oblasti demokracie a 
základných práv; opakovane zdôrazňuje 
potrebu komplexného mechanizmu 
monitorovania zakotveného v právnom 
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akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora hodnôt Únie stala stálou a 
viditeľnou súčasťou programu Únie;

akte, ktorým sa Parlament, Rada a Komisia 
zaviažu k transparentnému a regulovanému 
procesu s jasne vymedzenými 
zodpovednosťami, aby sa ochrana a 
podpora všetkých hodnôt Únie stala stálou 
a viditeľnou súčasťou programu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. dôrazne opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby pristupovala k pokusom vlád 
členských štátov o poškodenie slobody a 
plurality médií ako k závažnému a 
systematickému zneužívaniu právomocí v 
rozpore so základnými hodnotami Únie 
zakotvenými v článku 2 ZEÚ; víta preto 
zámer Komisie zahrnúť do svojej výročnej 
správy o situácii v oblasti právneho štátu v 
rámci EÚ osobitnú kapitolu o 
monitorovaní slobody a plurality médií; 
ďalej žiada, aby sa do tejto kapitoly 
zahrnuli odporúčania pre jednotlivé 
krajiny a účinné reakcie, ako aj posúdenie 
transparentnosti vlastníctva a zásahov 
vlády v členských štátoch; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zohľadnila vplyv 
núdzových opatrení prijatých v roku 2020 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 v 
oblasti slobody tlače, plurality médií a 
bezpečnosti novinárov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. navrhuje zriadenie mechanizmu 
EÚ pre demokraciu, právny štát a 
základné práva (ďalej len 
„mechanizmus“), ktorý by vychádzal z 
návrhu Parlamentu z roku 2016 a zo 
správy Komisie o právnom štáte na rok 
2020, riadil sa medziinštitucionálnou 
dohodou medzi Parlamentom, Radou a 
Komisiou, pozostával z ročného cyklu 
monitorovania hodnôt Únie, pokrýval 
všetky aspekty článku 2 ZEÚ a uplatňoval 
sa rovnako, objektívne a spravodlivo na 
všetky členské štáty;

vypúšťa sa

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. navrhuje zriadenie mechanizmu 
EÚ pre demokraciu, právny štát a základné 
práva (ďalej len „mechanizmus“), ktorý by 
vychádzal z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zo správy Komisie o právnom štáte 
na rok 2020, riadil sa 
medziinštitucionálnou dohodou medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou, 
pozostával z ročného cyklu monitorovania 
hodnôt Únie, pokrýval všetky aspekty 
článku 2 ZEÚ a uplatňoval sa rovnako, 
objektívne a spravodlivo na všetky členské 
štáty;

5. zamieta návrh na zriadenie 
mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny 
štát a základné práva (ďalej len 
„mechanizmus“);

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. navrhuje zriadenie mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné 
práva (ďalej len „mechanizmus“), ktorý by 
vychádzal z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zo správy Komisie o právnom štáte 
na rok 2020, riadil sa 
medziinštitucionálnou dohodou medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou, 
pozostával z ročného cyklu monitorovania 
hodnôt Únie, pokrýval všetky aspekty 
článku 2 ZEÚ a uplatňoval sa rovnako, 
objektívne a spravodlivo na všetky členské 
štáty;

5. navrhuje zriadenie mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné 
práva (ďalej len „mechanizmus“), ktorý by 
vychádzal z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zo správy Komisie o právnom štáte 
na rok 2020, riadil sa 
medziinštitucionálnou dohodou medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou, 
pozostával z ročného cyklu monitorovania 
hodnôt Únie, pokrýval všetky aspekty 
článku 2 ZEÚ a uplatňoval sa rovnako, 
objektívne a spravodlivo na všetky členské 
štáty, pričom by dodržiaval zásady 
subsidiarity, proporcionality a 
nevyhnutnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. navrhuje zriadenie mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné 
práva (ďalej len „mechanizmus“), ktorý by 
vychádzal z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zo správy Komisie o právnom štáte 
na rok 2020, riadil sa 
medziinštitucionálnou dohodou medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou, 
pozostával z ročného cyklu monitorovania 
hodnôt Únie, pokrýval všetky aspekty 
článku 2 ZEÚ a uplatňoval sa rovnako, 
objektívne a spravodlivo na všetky členské 
štáty;

5. navrhuje zriadenie mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné 
práva (ďalej len „mechanizmus“), ktorý by 
vychádzal z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zo správy Komisie o právnom štáte 
na rok 2020, riadil sa 
medziinštitucionálnou dohodou medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou, 
pozostával z ročného cyklu monitorovania 
hodnôt Únie, pokrýval všetky aspekty 
článku 2 ZEÚ a uplatňoval sa rovnako, 
objektívne a spravodlivo na všetky členské 
štáty s cieľom zabezpečiť, aby v dôsledku 
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politických záujmov neexistovali dvojité 
normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. navrhuje zriadenie mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné 
práva (ďalej len „mechanizmus“), ktorý by 
vychádzal z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zo správy Komisie o právnom štáte 
na rok 2020, riadil sa 
medziinštitucionálnou dohodou medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou, 
pozostával z ročného cyklu monitorovania 
hodnôt Únie, pokrýval všetky aspekty 
článku 2 ZEÚ a uplatňoval sa rovnako, 
objektívne a spravodlivo na všetky členské 
štáty;

5. navrhuje zriadenie mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné 
práva (ďalej len „mechanizmus“), ktorý by 
vychádzal z návrhu Parlamentu z roku 
2016 a zo správy Komisie o právnom štáte 
na rok 2020, riadil sa 
medziinštitucionálnou dohodou medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou, 
pozostával z ročného cyklu monitorovania 
hodnôt Únie, pokrýval všetky aspekty 
článku 2 ZEÚ, uplatňoval sa rovnako, 
objektívne a spravodlivo na všetky členské 
štáty a zakladal sa na spoľahlivých 
dôkazoch;

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 

vypúšťa sa
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odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie, ktoré by Komisia musela 
uplatňovať automaticky, keď dôjde k 
porušeniu; zdôrazňuje význam ročného 
cyklu monitorovania s cieľom zabrániť 
možnému porušovaniu zásad právneho 
štátu a demokracie v Únii skôr, ako k nim 
skutočne dôjde;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Michal Šimečka

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
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časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že nesplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neúspešnosť 
nápravy problémov uvedených v 
odporúčaniach musí byť spojená s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie; poukazuje na to, že 
odporúčania by sa nemali zameriavať len 
na nápravu porušení, ale mali by takisto 
podporovať nápady a politiky na 
rozšírenie prístupu občanov k právam a 
hodnotám Únie a ich príležitostí na 
využívanie týchto práv a hodnôt;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie; konštatuje, že najmä v 
takýchto prípadoch sa musí v plnej miere 
zohľadniť nedostatočné vykonávanie 
odporúčaní iných medzinárodných 
inštitúcií než Únie, ako je Organizácia 
Spojených národov, Európsky súd pre 
ľudské práva alebo Rada Európy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 164
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach, a vyzýva Komisiu, aby znovu 
predložila protikorupčné správy, ktoré sa 
od roku 2016 prestali vypracúvať, ako 
ďalší užitočný hodnotiaci nástroj; 
zdôrazňuje, že neplnenie odporúčaní musí 
byť spojené s konkrétnymi opatreniami 
Únie na presadzovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie, najmä so skrátenými 
postupmi v prípade nesplnenia povinnosti 
a žiadosťami o predbežné opatrenia pred 
Súdnym dvorom, ako aj s rozpočtovými 
nástrojmi;
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Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí byť komplexný, 
objektívny, nestranný, založený na 
dôkazoch a uplatňovaný rovnako 
a spravodlivo na všetky členské štáty, musí 
obsahovať odporúčania pre jednotlivé 
krajiny spolu s jasným časovým 
harmonogramom a cieľmi vykonávania, 
ktoré treba sledovať v následných 
výročných alebo naliehavých správach; 
zdôrazňuje, že neplnenie odporúčaní musí 
byť cielené a konkrétne a musí byť 
spojené s konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať nestranné 
odporúčania vzťahujúce sa na všetky 
člensky štáty rovnako, ktoré sú založené 
na spoľahlivých dôkazoch a ktoré by mali 
predstavovať ciele prispôsobené pre každú 
krajinu v EÚ, spolu s časovým 
harmonogramom a cieľmi vykonávania, 
ktoré treba sledovať v následných 
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presadzovanie; výročných alebo naliehavých správach; 
zdôrazňuje, že neplnenie odporúčaní musí 
byť spojené s konkrétnymi opatreniami 
Únie na presadzovanie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 168
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie vrátane postupov podľa 
článku 7 ZEÚ, postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti a rozpočtových 
nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať konkrétne 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania; tieto opatrenia by mali v 
prípade potreby zahŕňať rozšírenú 
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správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

spoluprácu medzi príslušným členským 
štátom a Európskou komisiou; 
zdôrazňuje, že neplnenie odporúčaní musí 
byť spojené s konkrétnymi opatreniami 
Únie na presadzovanie;

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach;

Or. pl

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
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správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie vrátane finančných 
opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi opatreniami Únie na 
presadzovanie;

6. zdôrazňuje, že ročný cyklus 
monitorovania musí obsahovať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s 
časovým harmonogramom a cieľmi 
vykonávania, ktoré treba sledovať v 
následných výročných alebo naliehavých 
správach; zdôrazňuje, že neplnenie 
odporúčaní musí byť spojené s 
konkrétnymi a právne dostupnými 
opatreniami;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zastáva názor, že ambiciózny 
mechanizmus by sa mal zamerať aj na 
účinné presadzovanie slobody tlače a 
plurality médií, čo by viedlo ku 
konkrétnym zlepšeniam pre novinárov a 
mediálny sektor;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť 
existujúce nástroje, najmä výročnú správu 
o právnom štáte, rámec Komisie pre 
právny štát, dialóg Rady v oblasti 
právneho štátu a mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania, pričom 
by sa mala zvýšiť komplementárnosť a 
súdržnosť s ďalšími dostupnými 
nástrojmi vrátane postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti podľa článku 7 
ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti po 
nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému 
zaobchádzaniu so všetkými členskými 
štátmi; domnieva sa, že uvedené tri 
inštitúcie by pri posudzovaní mali použiť 
zistenia z ročného cyklu monitorovania na 
účely aktivácie článku 7 ZEÚ a 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/xxxx o ochrane rozpočtu 
Únie v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11;

vypúšťa sa

___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť 
existujúce nástroje, najmä výročnú správu 
o právnom štáte, rámec Komisie pre 
právny štát, dialóg Rady v oblasti 
právneho štátu a mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania, pričom 
by sa mala zvýšiť komplementárnosť a 
súdržnosť s ďalšími dostupnými 
nástrojmi vrátane postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti podľa článku 7 
ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti po 
nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému 
zaobchádzaniu so všetkými členskými 
štátmi; domnieva sa, že uvedené tri 
inštitúcie by pri posudzovaní mali použiť 
zistenia z ročného cyklu monitorovania na 
účely aktivácie článku 7 ZEÚ a 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/xxxx o ochrane rozpočtu 
Únie v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11;

vypúšťa sa

___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z 
ročného cyklu monitorovania na účely 
aktivácie článku 7 ZEÚ a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/xxxx o ochrane rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11;

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje monitorovania, najmä výročnú 
správu o právnom štáte, rámec Komisie pre 
právny štát, dialóg Rady v oblasti právneho 
štátu a mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania, ale aj iné správy, 
ako je porovnávací prehľad EÚ v oblasti 
justície alebo Správa o uplatňovaní 
Charty základných práv; zdôrazňuje tiež, 
že mechanizmus by mal zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi, najmä s postupmi v 
prípade nesplnenia povinnosti, postupmi 
podľa článku 7 ZEÚ a rozpočtovou 
podmienenosťou po nadobudnutí účinnosti 
a s európskym semestrom; zastáva názor, 
že ročný cyklus monitorovania by mal 
nahradiť mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania pre Bulharsko a 
Rumunsko, čím prispieva k rovnakému 
zaobchádzaniu so všetkými členskými 
štátmi; domnieva sa, že uvedené tri 
inštitúcie by mali použiť zistenia z ročného 
cyklu monitorovania vo svojich interných 
diskusiách a na prijatie svojich pozícií; 
konštatuje, že inštitúcie by mali byť 
schopné zohľadniť výsledok na účely 
aktivácie článku 7 ZEÚ a Komisia by mala 
mať možnosť zohľadniť tento výsledok 
pri začatí postupu podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/xxxx o ochrane rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11, ako aj pri 
začatí postupu v súlade s článkom 17 
ZEÚ;

___ ___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
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číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z 
ročného cyklu monitorovania na účely 
aktivácie článku 7 ZEÚ a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/xxxx o ochrane rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11;

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ; zastáva názor, že ročný 
cyklus monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi;

___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....



PE655.630v01-00 90/179 AM\1209847SK.docx

SK

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 178
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z 
ročného cyklu monitorovania na účely 
aktivácie článku 7 ZEÚ a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/xxxx o ochrane rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11;

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, za predpokladu, že sa 
uspokojivo a komplexne vyriešia všetky 
záväzky v rámci mechanizmu na zaistenie 
spolupráce a overovania, ako aj obavy 
Parlamentu, najmä v oblasti nezávislosti 
súdnictva, boja proti korupcii a slobody 
médií, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ a rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti; zastáva názor, 
že ročný cyklus monitorovania môže plniť 
ciele mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by v rámci 
svojho posudzovania mali použiť zistenia z 
ročného cyklu monitorovania na účely 
aktivácie článku 7 ZEÚ a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/xxxx o ochrane rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11;

___ ___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 

11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
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....., s. .... ....., s. ....

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z ročného 
cyklu monitorovania na účely aktivácie 
článku 7 ZEÚ a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch11;

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že referenčné hodnoty stanovené 
Komisiou na posudzovanie pokroku v 
rámci mechanizmu na zaistenie 
spolupráce a overovania by sa mohli 
použiť v rámci ročného cyklu 
monitorovania; domnieva sa, že uvedené 
tri inštitúcie by pri posudzovaní mali 
použiť zistenia z ročného cyklu 
monitorovania na účely aktivácie článku 7 
ZEÚ a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/xxxx o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch;

___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
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číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z ročného 
cyklu monitorovania na účely aktivácie 
článku 7 ZEÚ a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch11;

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, čím by sa zabránilo zbytočnému 
zdvojovaniu existujúcich štruktúr a 
nástrojov; požaduje integráciu a 
začlenenie existujúcich nástrojov, najmä 
výročnú správu o právnom štáte, rámec 
Komisie pre právny štát, dialóg Rady v 
oblasti právneho štátu a mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania, pričom 
by sa mala zvýšiť komplementárnosť a 
súdržnosť s ďalšími dostupnými nástrojmi 
vrátane postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti podľa článku 7 ZEÚ, 
rozpočtovej podmienenosti po nadobudnutí 
účinnosti a európskeho semestra; zastáva 
názor, že ročný cyklus monitorovania 
môže plniť ciele mechanizmu na zaistenie 
spolupráce a overovania pre Bulharsko a 
Rumunsko, čím prispieva k rovnakému 
zaobchádzaniu so všetkými členskými 
štátmi; domnieva sa, že uvedené tri 
inštitúcie by pri posudzovaní mali použiť 
zistenia z ročného cyklu monitorovania na 
účely aktivácie článku 7 ZEÚ a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/xxxx o ochrane rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11;

___ ___
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11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z ročného 
cyklu monitorovania na účely aktivácie 
článku 7 ZEÚ a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch11;

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi EÚ, pričom 
toto zaobchádzanie by malo byť 
objektívne, nestranné a nediskriminačné; 
domnieva sa, že uvedené tri inštitúcie by 
pri posudzovaní mali použiť zistenia z 
ročného cyklu monitorovania na účely 
aktivácie článku 7 ZEÚ a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/xxxx o ochrane rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch11;

___ ___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
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číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

Or. ro

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z ročného 
cyklu monitorovania na účely aktivácie 
článku 7 ZEÚ a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch11;

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 258 ZFEÚ, postupu podľa článku 
7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti po 
nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z ročného 
cyklu monitorovania na účely aktivácie 
článku 7 ZEÚ a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch11;

___ ___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 



AM\1209847SK.docx 95/179 PE655.630v01-00

SK

číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov v 
prípade nesplnenia povinnosti podľa 
článku 7 ZEÚ, rozpočtovej podmienenosti 
po nadobudnutí účinnosti a európskeho 
semestra; zastáva názor, že ročný cyklus 
monitorovania môže plniť ciele 
mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z ročného 
cyklu monitorovania na účely aktivácie 
článku 7 ZEÚ a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch11;

7. poukazuje na to, že mechanizmus 
by mal skonsolidovať a nahradiť existujúce 
nástroje, najmä výročnú správu o právnom 
štáte, rámec Komisie pre právny štát, 
dialóg Rady v oblasti právneho štátu a 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania, pričom by sa mala zvýšiť 
komplementárnosť a súdržnosť s ďalšími 
dostupnými nástrojmi vrátane postupov 
podľa článku 7 ZEÚ, postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti, rozpočtových 
nástrojov po nadobudnutí účinnosti a 
európskeho semestra; zastáva názor, že 
ročný cyklus monitorovania môže plniť 
ciele mechanizmu na zaistenie spolupráce a 
overovania pre Bulharsko a Rumunsko, 
čím prispieva k rovnakému zaobchádzaniu 
so všetkými členskými štátmi; domnieva 
sa, že uvedené tri inštitúcie by pri 
posudzovaní mali použiť zistenia z ročného 
cyklu monitorovania na účely aktivácie 
článku 7 ZEÚ a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch11;

___ ___
11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....

11 [namiesto xxxx vložiť do textu konečné 
číslo 2018/136(COD) a upraviť odkaz na 
Ú. v. v poznámke pod čiarou] Ú. v. EÚ ..., 
....., s. ....
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že sa musia 
rešpektovať úlohy a prednostné práva 
príslušných inštitúcií v rámci dostupných 
postupov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, 
ktorú zohrávajú občianska spoločnosť, 
národné inštitúcie pre ľudské práva a 
ďalšie príslušné subjekty vo všetkých 
fázach ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty 
musia viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva, subjekty pre 
rovnaké zaobchádzanie a ďalšie príslušné 
subjekty vo všetkých fázach ročného cyklu 
monitorovania, od poskytovania vstupov 
po uľahčenie vykonávania; poukazuje na 
nevyhnutnosť poskytnúť v prípade 
potreby ochranu subjektom, ktoré 
podávajú správy, ako aj dostatočné 
finančné prostriedky na poskytovanie 
nestranných a odborných údajov 
potrebných na vyváženie názorov vlád; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
fungujúcej občianskej spoločnosti v celej 
Únii a vyzýva na vytvorenie európskeho 
štatútu pre združenia a neziskové 
organizácie; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a subjektov pre rovnaké 
zaobchádzanie a priestor pre občiansku 
spoločnosť, ako aj ochrana poskytovaná 
obhajcom ľudských práv môžu samy 
slúžiť ako ukazovatele na účely 
hodnotenia; zdôrazňuje opakované výzvy 
občianskej spoločnosti na vytvorenie 
mechanizmu Únie na ochranu obhajcov 
ľudských práv a subjektov prispievajúcich 
k tomuto procesu pred možnýmiodvetnými 
opatreniami; domnieva sa, že národné 
parlamenty musia viesť verejnú diskusiu a 
zaujímať stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že občianska spoločnosť je v 
celej Únii čoraz viac pod tlakom; preto 
naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby 
podporovali najmä európsku a 
cezhraničnú činnosť organizácií 
občianskej spoločnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 187
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, 
obhajcovia ľudských práv, subjekty pre 
rovnaké zaobchádzanie, národné inštitúcie 
pre ľudské práva a ďalšie príslušné 
subjekty vo všetkých fázach ročného cyklu 
monitorovania, od poskytovania vstupov 
po uľahčenie vykonávania, a zdôrazňuje 
nevyhnutnosť poskytnúť v prípade 
potreby ochranu subjektom, ktoré 
podávajú správy, ako aj dostatočné 
finančné prostriedky na poskytovanie 
nestranných a odborných údajov 
potrebných na vyváženie názorov vlád; 
poukazuje na to, že štatút akreditácie 
subjektov pre rovnaké zaobchádzanie, 
vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva a 
priestor pre občiansku spoločnosť, ako aj 
ochrana poskytovaná obhajcom ľudských 
práv môžu samy slúžiť ako ukazovatele na 
účely hodnotenia; domnieva sa, že národné 
parlamenty musia viesť verejnú diskusiu a 
zaujímať stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva, obhajcovia 
ľudských práv, združenia, ktoré sú 
zodpovedné za podporu súdnictva pri 
nezávislom výkone spravodlivosti, a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania a prispievania k 
monitorovaniu vykonávania; poukazuje na 
to, že existencia vnútroštátnych inštitúcií 
pre ľudské práva a tam, kde existujú, aj 
ich formálna a funkčná nezávislosť, ako 
sa premieta aj v štatúte ich akreditácie, a 
podporný priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné a 
regionálne inštitúcie pre ľudské práva a 
ďalšie príslušné subjekty vo všetkých 
fázach ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné a regionálne 
parlamenty musia viesť verejnú diskusiu a 
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stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

zaujímať stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania; poukazuje na to, že na 
zabezpečenie spravodlivého posúdenia 
dodržiavania práv osôb patriacich k 
národnostným menšinám musia zohrávať 
dôležitú úlohu aj inštitúcie a organizácie 
občianskej spoločnosti v týchto 
spoločenstvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Emil Radev

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; domnieva sa, že národné 
parlamenty musia viesť verejnú diskusiu a 
zaujímať stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

Or. bg

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania; opakuje svoju výzvu 
Komisii, aby občianskej spoločnosti 
poskytla primerané európske finančné 
prostriedky, najmä prostredníctvom 
programu Občania, rovnosť, práva 
a hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, 
akademická obec, národné inštitúcie pre 
ľudské práva a ďalšie príslušné subjekty vo 
všetkých fázach ročného cyklu 
monitorovania, od poskytovania vstupov 
po uľahčenie vykonávania; pripomína 
preto, že na ich podporu je potrebné 
primerané financovanie na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni Únie; poukazuje na to, 
že akreditačné postavenie vnútroštátnych 
inštitúcií pre ľudské práva a priestor pre 
občiansku spoločnosť môžu slúžiť ako 
ukazovatele na účely posúdenia; domnieva 
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monitorovania; sa, že národné parlamenty musia viesť 
verejné diskusie a prijímať stanoviská k 
výsledkom monitorovacieho cyklu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú občianska spoločnosť, subjekty 
pre rovnaké zaobchádzanie, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie subjektov pre rovnaké 
zaobchádzanie, vnútroštátnych inštitúcií 
pre ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť, ako aj ochrana poskytovaná 
obhajcom ľudských práv môžu samy 
slúžiť ako ukazovatele na účely 
hodnotenia; domnieva sa, že národné 
parlamenty musia viesť verejnú diskusiu a 
zaujímať stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 8. pripomína nevyhnutnú úlohu, ktorú 
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zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; 
domnieva sa, že národné parlamenty musia 
viesť verejnú diskusiu a zaujímať 
stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

zohrávajú občianska spoločnosť, národné 
inštitúcie pre ľudské práva a ďalšie 
príslušné subjekty vo všetkých fázach 
ročného cyklu monitorovania, od 
poskytovania vstupov po uľahčenie 
vykonávania; poukazuje na to, že štatút 
akreditácie vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva a priestor pre občiansku 
spoločnosť môžu samy slúžiť ako 
ukazovatele na účely hodnotenia; nabáda 
národné parlamenty, aby viedli diskusie 
alebo zaujali stanoviská k výsledku cyklu 
monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje význam zvyšovania 
informovanosti širokej verejnosti o 
existujúcich normách v oblasti právneho 
štátu prostredníctvom posilnenej 
spolupráce s medzinárodnými 
inštitúciami, ako je Rada Európy, a 
prostredníctvom rozvoja 
medziparlamentnej spolupráce a dialógu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opätovne potvrdzuje úlohu 9. opätovne potvrdzuje úlohu 
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Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach podľa 
článku 7, ak tento postup začal Parlament; 
je presvedčený, že mechanizmus 
podporený medziinštitucionálnou dohodou 
poskytne potrebný rámec na lepšiu 
koordináciu;

Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach podľa 
článku 7, ak tento postup začal Parlament; 
vyzýva Radu, aby Parlament pravidelne 
informovala a úzko zapojila do činnosti a 
aby pracovala transparentne s cieľom 
umožniť zmysluplnú účasť a dohľad zo 
strany všetkých európskych inštitúcií a 
orgánov a organizácií občianskej 
spoločnosti; je presvedčený, že 
mechanizmus podporený 
medziinštitucionálnou dohodou poskytne 
rámec na lepšiu koordináciu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach 
podľa článku 7, ak tento postup začal 
Parlament; je presvedčený, že 
mechanizmus podporený 
medziinštitucionálnou dohodou poskytne 
potrebný rámec na lepšiu koordináciu;

9. opätovne potvrdzuje obmedzenú 
úlohu Parlamentu v súlade s článkom 7 
ZEÚ pri monitorovaní dodržiavania hodnôt 
Únie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach 
podľa článku 7, ak tento postup začal 
Parlament; je presvedčený, že 
mechanizmus podporený 
medziinštitucionálnou dohodou poskytne 
potrebný rámec na lepšiu koordináciu;

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach podľa 
článku 7, ak tento postup začal Parlament; 
je presvedčený, že mechanizmus 
podporený medziinštitucionálnou dohodou 
poskytne potrebný rámec na lepšiu 
koordináciu;

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
nabáda Parlament, aby sa zúčastnil na 
vypočutiach podľa článku 7, ak tento 
postup začal Parlament; je presvedčený, že 
mechanizmus podporený 
medziinštitucionálnou dohodou, ktorý 
rešpektuje prednostné práva každej 
z inštitúcií a úprimnú spoluprácu, 
poskytne potrebný rámec na lepšiu 
koordináciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach podľa 
článku 7, ak tento postup začal Parlament; 
je presvedčený, že mechanizmus 
podporený medziinštitucionálnou dohodou 
poskytne potrebný rámec na lepšiu 
koordináciu;

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach podľa 
článku 7, ak tento postup začal Parlament, 
a aby predložil svoj odôvodnený návrh 
Rade; je presvedčený, že mechanizmus 
podporený medziinštitucionálnou dohodou 
poskytne potrebný rámec na lepšiu 
koordináciu;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach podľa 
článku 7, ak tento postup začal Parlament; 
je presvedčený, že mechanizmus 
podporený medziinštitucionálnou dohodou 
poskytne potrebný rámec na lepšiu 
koordináciu;

9. opätovne potvrdzuje úlohu 
Parlamentu v súlade s článkom 7 ZEÚ pri 
monitorovaní dodržiavania hodnôt Únie; 
opakovane zdôrazňuje požiadavku, aby sa 
Parlament zúčastnil na vypočutiach podľa 
článku 7 v súlade so zásadou vzájomnej 
lojálnej spolupráce zakotvenej v článku 13 
ods. 2 ZEÚ; je presvedčený, že 
mechanizmus podporený 
medziinštitucionálnou dohodou poskytne 
potrebný rámec na lepšiu koordináciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína, že dodržiavanie práv 
menšín je neoddeliteľnou a základnou 
súčasťou hodnôt Únie stanovených v 
článku 2 ZEÚ; pripomína, že 
rešpektovaním práv menšín Únia takisto 
chráni svoju kultúrnu a jazykovú 
rozmanitosť a zachováva svoje kultúrne 
dedičstvo, ako sa stanovuje v článku 3 
ZEÚ; zdôrazňuje preto, že ochrana 
menšín musí tvoriť podstatnú súčasť 
ročného cyklu monitorovania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 
teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
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podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 
teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 
teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy; 
zdôrazňuje, že v prípade zmeny zmlúv by 
sa mala zvýšiť účinnosť postupu podľa 
článku 7 ZEÚ revíziou potrebnej väčšiny 
opatrení a posilnením sankčného 
mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 
teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 
konštatuje najmä, že je potrebná 
naliehavá revízia článku 7 ZEÚ s cieľom 
upraviť požiadavku jednomyseľnosti v 
Európskej rade; žiada, aby sa na 
Konferencii o budúcnosti Európy v tejto 
súvislosti predložil zmysluplný návrh;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 

10. zastáva názor, že členské štáty aj 
Únia pomôžu propagovať a chrániť 
základné hodnoty;
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teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

Or. pl

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 
teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu bude vyžadovať prehĺbenie 
európskej integrácie a zmenu zmluvy; teší 
sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 
teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť demokraciu, právny 
štát a základné práva bude vyžadovať 
zmenu zmluvy; teší sa v tejto súvislosti na 
úvahy a závery Konferencie o budúcnosti 
Európy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu bude vyžadovať zmenu zmluvy; 
teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

10. zastáva názor, že z dlhodobého 
hľadiska by si posilnenie schopnosti Únie 
propagovať a chrániť svoju ústavnú 
podstatu mohlo vyžadovať zmenu zmluvy; 
teší sa v tejto súvislosti na úvahy a závery 
Konferencie o budúcnosti Európy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. je pevne presvedčený, že riešenie 
krízy hodnôt Únie, a to aj prostredníctvom 
navrhovaného mechanizmu, je 
predpokladom na obnovenie vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi, čo Únii 
ako celku umožňuje udržiavať a 
podporovať všetky spoločné politiky;

vypúšťa sa

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. je pevne presvedčený, že riešenie 
krízy hodnôt Únie, a to aj prostredníctvom 
navrhovaného mechanizmu, je 

vypúšťa sa
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predpokladom na obnovenie vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi, čo Únii 
ako celku umožňuje udržiavať a 
podporovať všetky spoločné politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Malin Björk

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. je pevne presvedčený, že riešenie 
krízy hodnôt Únie, a to aj prostredníctvom 
navrhovaného mechanizmu, je 
predpokladom na obnovenie vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi, čo Únii 
ako celku umožňuje udržiavať a 
podporovať všetky spoločné politiky;

11. je pevne presvedčený, že riešenie 
krízy demokracie, právneho štátu a 
základných práv, a to aj prostredníctvom 
navrhovaného mechanizmu, je 
predpokladom na obnovenie vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi, čo Únii 
ako celku umožňuje udržiavať a 
podporovať všetky spoločné politiky;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. je pevne presvedčený, že riešenie 
krízy hodnôt Únie, a to aj prostredníctvom 
navrhovaného mechanizmu, je 
predpokladom na obnovenie vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi, čo Únii 
ako celku umožňuje udržiavať a 
podporovať všetky spoločné politiky;

11. je pevne presvedčený, že 
komplexné monitorovanie presadzovania 
hodnôt Únie, a to aj prostredníctvom 
navrhovaného mechanizmu, je 
predpokladom na obnovenie vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi, čo Únii 
ako celku umožňuje udržiavať a 
podporovať všetky spoločné politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. je pevne presvedčený, že riešenie 
krízy hodnôt Únie, a to aj prostredníctvom 
navrhovaného mechanizmu, je 
predpokladom na obnovenie vzájomnej 
dôvery medzi členskými štátmi, čo Únii 
ako celku umožňuje udržiavať a 
podporovať všetky spoločné politiky;

11. je pevne presvedčený, že riešenie 
porušení hodnôt Únie, a to aj 
prostredníctvom navrhovaného 
mechanizmu, je predpokladom na 
obnovenie vzájomnej dôvery medzi 
členskými štátmi, čo Únii ako celku 
umožňuje udržiavať a podporovať všetky 
spoločné politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Michal Šimečka

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Európska rada vo svojich záveroch z 21. 
júla 2020 oslabila mechanizmus 
rozpočtovej podmienenosti, ktorý navrhla 
Komisia; opakuje svoju výzvu na 
zabezpečenie toho, aby boli systémové 
porušenia hodnôt uvedených v článku 2 
ZEÚ nezlučiteľné s financovaním z 
prostriedkov Únie; zdôrazňuje potrebu 
využiť pravidlo obrátenej kvalifikovanej 
väčšiny na ochranu rozpočtu Únie, bez 
ktorého je ohrozená účinnosť nového 
mechanizmu; žiada, aby uplatňovanie 
rozpočtovej podmienenosti sprevádzali 
opatrenia zamerané na zmiernenie 
akéhokoľvek potenciálneho vplyvu na 
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jednotlivých príjemcov finančných 
prostriedkov Únie, najmä na organizácie 
občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že 
nástroj rozpočtovej podmienenosti 
nemožno nahradiť len navrhovaným 
ročným cyklom monitorovania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že odborná príprava 
justičných odborníkov má zásadný 
význam pre riadne vykonávanie 
a uplatňovanie práva Únie, a teda aj pre 
posilnenie spoločnej európskej právnej 
kultúry založenej na zásadách vzájomnej 
dôvery a právneho štátu; domnieva sa, 
že pripravovaná európska stratégia 
odbornej justičnej prípravy musí klásť 
väčší dôraz na podporu právneho štátu 
a nezávislosti súdnictva a musí zahŕňať 
odbornú prípravu v oblasti zručností 
a iných ako právnych otázok, aby boli 
sudcovia lepšie pripravení odolávať 
neprimeranému tlaku;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11a. domnieva sa, že by malo byť 
možné, aby boli kandidátske krajiny 
monitorované prostredníctvom 
mechanizmu na dobrovoľnom základe;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
bezodkladne začali rokovania 
s Európskym parlamentom o 
medziinštitucionálnej dohode v súlade s 
článkom 295 ZFEÚ; domnieva sa, že 
návrh uvedený v prílohe predstavuje 
vhodný základ na takéto rokovania;

vypúšťa sa

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
bezodkladne začali rokovania 
s Európskym parlamentom o 
medziinštitucionálnej dohode v súlade s 
článkom 295 ZFEÚ; domnieva sa, že 
návrh uvedený v prílohe predstavuje 
vhodný základ na takéto rokovania;

12. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
zamietli každú žiadosť o rokovania 
s Európskym parlamentom o 
medziinštitucionálnej dohode v súlade s 
článkom 295 ZFEÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 220
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Príloha I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Návrh uznesenia
Príloha I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 222
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrh medziinštitucionálnej dohody o 
posilnení hodnôt Únie

Návrh medziinštitucionálnej dohody o 
posilnení demokracie, právneho štátu a 
základných práv v Únii

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Príloha II – odsek 4 – bod 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(2) Rešpektovať hodnoty Únie a 
zaviazať sa ich podporovať je podľa článku 
49 ZEÚ základnou podmienkou členstva v 
Únii. V súlade s článkom 7 ZEÚ môže 
vážne a pretrvávajúce porušovanie hodnôt 
Únie členským štátom viesť k pozastaveniu 
hlasovacieho práva zástupcu vlády tohto 
členského štátu v Rade. Rešpektovanie 
hodnôt Únie je základom vysokej úrovne 
vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi.

(2) Rešpektovať hodnoty Únie a 
zaviazať sa ich podporovať je podľa článku 
49 ZEÚ základnou podmienkou členstva v 
Únii. V súlade s článkom 7 ZEÚ môže 
vážne a pretrvávajúce porušovanie hodnôt 
Únie členským štátom podložené 
spoľahlivými dôkazmi viesť k 
pozastaveniu hlasovacieho práva zástupcu 
vlády tohto členského štátu v Rade. 
Rešpektovanie hodnôt Únie je základom 
vysokej úrovne vzájomnej dôvery medzi 
členskými štátmi.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 224
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Príloha II – odsek 4 – bod 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky parlament, Rada a 
Komisia (ďalej len „uvedené tri inštitúcie“) 
uznávajú mimoriadny význam 
rešpektovania hodnôt Únie. Rešpektovanie 
hodnôt Únie je nevyhnutné pre správne 
fungovanie Únie a dosiahnutie jej cieľov 
stanovených v článku 3 ZEÚ. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaviazali k vzájomnej 
úprimnej spolupráci s cieľom podporovať a 
zabezpečovať rešpektovanie hodnôt Únie.

(3) Európsky parlament, Rada a 
Komisia (ďalej len „uvedené tri inštitúcie“) 
uznávajú mimoriadny význam 
rešpektovania hodnôt Únie. Rešpektovanie 
hodnôt Únie je nevyhnutné pre správne 
fungovanie Únie a dosiahnutie jej cieľov 
stanovených v článku 3 ZEÚ. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaviazali k vzájomnej 
úprimnej a aktívnej spolupráci s cieľom 
podporovať a zabezpečovať rešpektovanie 
hodnôt Únie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 225
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky parlament, Rada a 
Komisia (ďalej len „uvedené tri inštitúcie“) 
uznávajú mimoriadny význam 
rešpektovania hodnôt Únie. Rešpektovanie 
hodnôt Únie je nevyhnutné pre správne 
fungovanie Únie a dosiahnutie jej cieľov 
stanovených v článku 3 ZEÚ. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaviazali k vzájomnej 
úprimnej spolupráci s cieľom podporovať a 
zabezpečovať rešpektovanie hodnôt Únie.

(3) Európsky parlament, Rada a 
Komisia (ďalej len „uvedené tri inštitúcie“) 
uznávajú význam rešpektovania hodnôt 
Únie. Rešpektovanie hodnôt Únie je 
nevyhnutné pre správne fungovanie Únie a 
dosiahnutie jej cieľov stanovených v 
článku 3 ZEÚ. Uvedené tri inštitúcie sa 
zaviazali k vzájomnej úprimnej spolupráci 
s cieľom podporovať a zabezpečovať 
rešpektovanie hodnôt Únie.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(4) Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
potrebu zefektívnenia a posilnenia 
účinnosti existujúcich nástrojov určených 
na podporu dodržiavania hodnôt Únie. Mal 
by sa preto vytvoriť komplexný 
medziinštitucionálny mechanizmus s 
cieľom zlepšiť koordináciu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami a 
konsolidovať iniciatívy prijaté v minulosti. 
V súlade so závermi Rady pre 
spravodlivosť a vnútorné veci zo 6. a 7. 
júna 2013 by takýto mechanizmus mal 
fungovať „transparentným spôsobom, na 
základe objektívne zostavených, 
porovnávaných a analyzovaných dôkazov a 
na základe rovnosti zaobchádzania so 
všetkými členskými štátmi“.

(4) Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
potrebu zefektívnenia a posilnenia 
účinnosti existujúcich nástrojov určených 
na podporu dodržiavania hodnôt Únie. Mal 
by sa preto vytvoriť komplexný 
medziinštitucionálny mechanizmus 
založený na dôkazoch, v rámci ktorého by 
sa dodržiavali zásady subsidiarity, 
proporcionality a nevyhnutnosti s cieľom 
zlepšiť koordináciu medzi uvedenými 
tromi inštitúciami a konsolidovať iniciatívy 
prijaté v minulosti. V súlade so závermi 
Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci zo 
6. a 7. júna 2013 by takýto mechanizmus 
mal fungovať „transparentným spôsobom, 
na základe objektívne zostavených, 
porovnávaných a analyzovaných dôkazov a 
na základe rovnosti zaobchádzania so 
všetkými členskými štátmi“.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 227
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(4) Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
potrebu zefektívnenia a posilnenia 
účinnosti existujúcich nástrojov určených 
na podporu dodržiavania hodnôt Únie. Mal 
by sa preto vytvoriť komplexný 
medziinštitucionálny mechanizmus s 
cieľom zlepšiť koordináciu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami a 
konsolidovať iniciatívy prijaté v minulosti. 
V súlade so závermi Rady pre 
spravodlivosť a vnútorné veci zo 6. a 7. 
júna 2013 by takýto mechanizmus mal 
fungovať „transparentným spôsobom, na 
základe objektívne zostavených, 
porovnávaných a analyzovaných dôkazov a 
na základe rovnosti zaobchádzania so 
všetkými členskými štátmi“.

(4) Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
potrebu zefektívnenia a posilnenia 
účinnosti existujúcich nástrojov určených 
na podporu dodržiavania hodnôt Únie. Mal 
by sa preto vytvoriť komplexný 
medziinštitucionálny mechanizmus s 
cieľom zlepšiť koordináciu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami a 
konsolidovať iniciatívy prijaté v minulosti. 
V súlade so závermi Rady pre 
spravodlivosť a vnútorné veci zo 6. a 7. 
júna 2013 by takýto mechanizmus mal 
fungovať „transparentným spôsobom, na 
základe dobre vymedzených 
a merateľných kritérií a objektívne 
zostavených, porovnávaných a 
analyzovaných dôkazov a na základe 
rovnosti zaobchádzania so všetkými 
členskými štátmi“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Príloha II – odsek 4 – bod 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(4) Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
potrebu zefektívnenia a posilnenia 
účinnosti existujúcich nástrojov určených 
na podporu dodržiavania hodnôt Únie. Mal 
by sa preto vytvoriť komplexný 
medziinštitucionálny mechanizmus s 
cieľom zlepšiť koordináciu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami a 

(4) Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
potrebu zefektívnenia a posilnenia 
účinnosti existujúcich nástrojov určených 
na podporu dodržiavania hodnôt Únie. Mal 
by sa preto vytvoriť komplexný 
medziinštitucionálny mechanizmus s 
cieľom zlepšiť koordináciu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami a 
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konsolidovať iniciatívy prijaté v minulosti. 
V súlade so závermi Rady pre 
spravodlivosť a vnútorné veci zo 6. a 7. 
júna 2013 by takýto mechanizmus mal 
fungovať „transparentným spôsobom, na 
základe objektívne zostavených, 
porovnávaných a analyzovaných dôkazov a 
na základe rovnosti zaobchádzania so 
všetkými členskými štátmi“.

konsolidovať iniciatívy prijaté v minulosti. 
V súlade so závermi Rady pre 
spravodlivosť a vnútorné veci zo 6. a 7. 
júna 2013 by takýto mechanizmus mal 
fungovať „transparentným spôsobom, na 
základe transparentne získaných 
spoľahlivých a objektívne zostavených, 
porovnávaných a analyzovaných dôkazov a 
na základe rovnosti zaobchádzania so 
všetkými členskými štátmi“.

Or. ro

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

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(5) Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
tým, že na posilnenie podpory a 
rešpektovania hodnôt Únie je potrebný 
ročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. 
Ročný cyklus monitorovania by mal byť 
komplexný, objektívny, nestranný, 
založený na dôkazoch a uplatňovaný 
rovnako a spravodlivo na všetky členské 
štáty. Hlavným cieľom ročného cyklu 
monitorovania by malo byť predchádzanie 
porušovaniu a nedodržiavaniu hodnôt Únie 
a zároveň poskytovať spoločný základ pre 
ďalšie kroky uvedených troch inštitúcií. 
Uvedené tri inštitúcie sa takisto dohodli, že 
využijú túto medziinštitucionálnu dohodu 
na integráciu existujúcich nástrojov a 
iniciatív týkajúcich sa presadzovania a 
rešpektovania hodnôt Únie, najmä výročnej 
správy o právnom štáte, výročného dialógu 
Rady o právnom štáte a rámca Komisie pre 
právny štát, s cieľom zabrániť duplicite a 
posilniť celkovú účinnosť.

(5) Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
tým, že na posilnenie podpory a 
rešpektovania hodnôt Únie je potrebný 
ročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. 
Ročný cyklus monitorovania by mal byť 
komplexný, objektívny, nestranný, 
založený na dôkazoch a uplatňovaný 
rovnako a spravodlivo na všetky členské 
štáty a mal by dodržiavať zásady 
subsidiarity, proporcionality a 
nevyhnutnosti. Hlavným cieľom ročného 
cyklu monitorovania by malo byť 
predchádzanie porušovaniu a 
nedodržiavaniu hodnôt Únie a zároveň 
poskytovať spoločný základ pre ďalšie 
kroky uvedených troch inštitúcií. Uvedené 
tri inštitúcie sa takisto dohodli, že využijú 
túto medziinštitucionálnu dohodu na 
integráciu existujúcich nástrojov a iniciatív 
týkajúcich sa presadzovania a 
rešpektovania hodnôt Únie, najmä výročnej 
správy o právnom štáte, výročného dialógu 
Rady o právnom štáte, rámca Komisie pre 
právny štát, porovnávacieho prehľadu EÚ 
v oblasti justície a výročnej správy 
o uplatňovaní základných práv a slobôd, s 
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cieľom zabrániť duplicite a posilniť 
celkovú účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(5) Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
tým, že na posilnenie podpory a 
rešpektovania hodnôt Únie je potrebný 
ročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. 
Ročný cyklus monitorovania by mal byť 
komplexný, objektívny, nestranný, 
založený na dôkazoch a uplatňovaný 
rovnako a spravodlivo na všetky členské 
štáty. Hlavným cieľom ročného cyklu 
monitorovania by malo byť predchádzanie 
porušovaniu a nedodržiavaniu hodnôt Únie 
a zároveň poskytovať spoločný základ pre 
ďalšie kroky uvedených troch inštitúcií. 
Uvedené tri inštitúcie sa takisto dohodli, že 
využijú túto medziinštitucionálnu dohodu 
na integráciu existujúcich nástrojov a 
iniciatív týkajúcich sa presadzovania a 
rešpektovania hodnôt Únie, najmä výročnej 
správy o právnom štáte, výročného dialógu 
Rady o právnom štáte a rámca Komisie pre 
právny štát, s cieľom zabrániť duplicite a 
posilniť celkovú účinnosť.

(5) Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
tým, že na posilnenie podpory a 
rešpektovania hodnôt Únie je potrebný 
ročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. 
Ročný cyklus monitorovania by mal byť 
komplexný, objektívny, nestranný, 
založený na dôkazoch a uplatňovaný 
rovnako a spravodlivo na všetky členské 
štáty. Hlavným cieľom ročného cyklu 
monitorovania by malo byť predchádzanie 
porušovaniu a nedodržiavaniu hodnôt Únie 
a identifikácia pozitívnych opatrení 
členských štátov a vnútroštátnych aktérov 
vrátane občianskej spoločnosti a 
vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské 
práva, ktoré má Únia presadzovať a 
podporovať, a zároveň poskytovať 
spoločný základ pre ďalšie kroky 
uvedených troch inštitúcií. Uvedené tri 
inštitúcie sa takisto dohodli, že využijú túto 
medziinštitucionálnu dohodu na integráciu 
existujúcich nástrojov a iniciatív týkajúcich 
sa presadzovania a rešpektovania hodnôt 
Únie, najmä výročnej správy o právnom 
štáte, výročného dialógu Rady o právnom 
štáte a rámca Komisie pre právny štát, s 
cieľom zabrániť duplicite a posilniť 
celkovú účinnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 231
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(5) Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
tým, že na posilnenie podpory a 
rešpektovania hodnôt Únie je potrebný 
ročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. 
Ročný cyklus monitorovania by mal byť 
komplexný, objektívny, nestranný, 
založený na dôkazoch a uplatňovaný 
rovnako a spravodlivo na všetky členské 
štáty. Hlavným cieľom ročného cyklu 
monitorovania by malo byť predchádzanie 
porušovaniu a nedodržiavaniu hodnôt Únie 
a zároveň poskytovať spoločný základ pre 
ďalšie kroky uvedených troch inštitúcií. 
Uvedené tri inštitúcie sa takisto dohodli, že 
využijú túto medziinštitucionálnu dohodu 
na integráciu existujúcich nástrojov a 
iniciatív týkajúcich sa presadzovania a 
rešpektovania hodnôt Únie, najmä výročnej 
správy o právnom štáte, výročného dialógu 
Rady o právnom štáte a rámca Komisie pre 
právny štát, s cieľom zabrániť duplicite a 
posilniť celkovú účinnosť.

(5) Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
tým, že na posilnenie podpory a 
rešpektovania hodnôt Únie je potrebný 
ročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. 
Ročný cyklus monitorovania by mal byť 
komplexný, objektívny a nestranný, mal by 
byť založený na jasných a objektívnych 
dôkazoch, a nie na vonkajších vplyvoch, 
najmä tých politických, a mal by byť 
uplatňovaný rovnako a spravodlivo na 
všetky členské štáty. Hlavným cieľom 
ročného cyklu monitorovania by malo byť 
predchádzanie porušovaniu a 
nedodržiavaniu hodnôt Únie a zároveň 
poskytovať spoločný základ pre ďalšie 
kroky uvedených troch inštitúcií. Uvedené 
tri inštitúcie sa takisto dohodli, že využijú 
túto medziinštitucionálnu dohodu na 
integráciu existujúcich nástrojov a iniciatív 
týkajúcich sa presadzovania a 
rešpektovania hodnôt Únie, najmä výročnej 
správy o právnom štáte, výročného dialógu 
Rady o právnom štáte a rámca Komisie pre 
právny štát, s cieľom zabrániť duplicite a 
posilniť celkovú účinnosť.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 232
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Príloha II – odsek 4 – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(5) Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
tým, že na posilnenie podpory a 
rešpektovania hodnôt Únie je potrebný 

(5) Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
tým, že na posilnenie podpory a 
rešpektovania hodnôt Únie je potrebný 
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ročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. 
Ročný cyklus monitorovania by mal byť 
komplexný, objektívny, nestranný, 
založený na dôkazoch a uplatňovaný 
rovnako a spravodlivo na všetky členské 
štáty. Hlavným cieľom ročného cyklu 
monitorovania by malo byť predchádzanie 
porušovaniu a nedodržiavaniu hodnôt Únie 
a zároveň poskytovať spoločný základ pre 
ďalšie kroky uvedených troch inštitúcií. 
Uvedené tri inštitúcie sa takisto dohodli, že 
využijú túto medziinštitucionálnu dohodu 
na integráciu existujúcich nástrojov a 
iniciatív týkajúcich sa presadzovania a 
rešpektovania hodnôt Únie, najmä výročnej 
správy o právnom štáte, výročného dialógu 
Rady o právnom štáte a rámca Komisie pre 
právny štát, s cieľom zabrániť duplicite a 
posilniť celkovú účinnosť.

ročný cyklus monitorovania hodnôt Únie. 
Ročný cyklus monitorovania by mal byť 
komplexný, objektívny, nestranný, 
založený na spoľahlivých dôkazoch a 
uplatňovaný rovnako a spravodlivo na 
všetky členské štáty. Hlavným cieľom 
ročného cyklu monitorovania by malo byť 
predchádzanie porušovaniu a 
nedodržiavaniu hodnôt Únie a zároveň 
poskytovať spoločný základ pre ďalšie 
kroky uvedených troch inštitúcií. Uvedené 
tri inštitúcie sa takisto dohodli, že využijú 
túto medziinštitucionálnu dohodu na 
integráciu existujúcich nástrojov a iniciatív 
týkajúcich sa presadzovania a 
rešpektovania hodnôt Únie, najmä výročnej 
správy o právnom štáte, výročného dialógu 
Rady o právnom štáte a rámca Komisie pre 
právny štát, s cieľom zabrániť duplicite a 
posilniť celkovú účinnosť.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 233
Maite Pagazaurtundúa

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný 
monitorovací cyklus by sa mal vykonávať 
v duchu transparentnosti a otvorenosti.

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný cyklus 
monitorovania by sa mal vykonávať vo 
všetkých svojich etapách v duchu 
transparentnosti, nestrannosti a 
otvorenosti, mal by byť založený na 
objektívnych dôkazoch a chránený pred 
každou škodlivou dezinformačnou 
stratégiou.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný 
monitorovací cyklus by sa mal vykonávať 
v duchu transparentnosti a otvorenosti.

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní dodržiavania všetkých 
hodnôt Únie vrátane odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny a následnej 
fázyzahŕňajúcej plán vykonávania a 
presadzovania odporúčaní. Ročný cyklus 
monitorovania by sa mal vykonávať v 
duchu transparentnosti a otvorenosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný 
monitorovací cyklus by sa mal vykonávať 
v duchu transparentnosti a otvorenosti.

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy zahŕňajúcej 
vykonávanie odporúčaní. Ročný cyklus 
monitorovania by sa mal vykonávať v 
duchu transparentnosti a otvorenosti so 
zapojením občanov a občianskej 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
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Maria Grapini

Návrh uznesenia
Príloha II – odsek 4 – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný 
monitorovací cyklus by sa mal vykonávať 
v duchu transparentnosti a otvorenosti.

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný cyklus 
monitorovania by sa mal vykonávať v 
duchu transparentnosti a otvorenosti, mal 
by sa uplatňovať rovnako a poctivo na 
všetky členské štáty.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 237
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný 
monitorovací cyklus by sa mal vykonávať 
v duchu transparentnosti a otvorenosti.

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný cyklus 
monitorovania by sa mal vykonávať v 
duchu transparentnosti a otvorenosti so 
zapojením občanov a občianskej 
spoločnosti.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný 
monitorovací cyklus by sa mal vykonávať 
v duchu transparentnosti a otvorenosti.

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane správ 
a odporúčaní pre jednotlivé krajiny a 
následnej fázy. Ročný cyklus 
monitorovania by sa mal vykonávať v 
duchu transparentnosti a otvorenosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný 
monitorovací cyklus by sa mal vykonávať 
v duchu transparentnosti a otvorenosti.

(6) Ročný cyklus monitorovania by 
mal pozostávať z prípravnej fázy, 
uverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie vrátane 
odporúčaní a následnej fázy. Ročný cyklus 
monitorovania by sa mal vykonávať 
nezávisle, objektívne, transparentne a 
otvorene.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 240
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(7) Uvedené tri inštitúcie zastávajú 
názor, že mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania pre Bulharsko a 
Rumunsko by sa v súčasnej podobe mal 

(7) Uvedené tri inštitúcie zastávajú 
názor, že mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania pre Bulharsko a 
Rumunsko by sa v súčasnej podobe mal 
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ukončiť, aby sa predišlo duplicite úloh a 
aby sa posilnilo rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými členskými štátmi. Ročným 
cyklom monitorovania by sa preto mali 
nahradiť rozhodnutia Komisie 
2006/928/ES1 a 2006/929/ES2 a okrem 
iného by sa mali plniť ciele týchto 
rozhodnutí, pokiaľ ide o Bulharsko a 
Rumunsko. Táto medziinštitucionálna 
dohoda nemá vplyv na akt o pristúpení z 
roku 2005, najmä na jeho články 37 a 38.

ukončiť, aby sa predišlo duplicite úloh a 
aby sa posilnilo rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými členskými štátmi, za 
predpokladu, že všetky záväzky 
vyplývajúce z mechanizmu na zaistenie 
spolupráce a overovania a obavy vznesené 
Parlamentom sa budú uspokojivo a 
komplexne riešiť, najmä v oblasti 
nezávislosti súdnictva, boja proti korupcii 
a slobody médií. Ročným cyklom 
monitorovania by sa preto mali nahradiť 
rozhodnutia Komisie 2006/928/ES1 a 
2006/929/ES2 a okrem iného by sa mali 
plniť ciele týchto rozhodnutí, pokiaľ ide o 
Bulharsko a Rumunsko. Táto 
medziinštitucionálna dohoda nemá vplyv 
na akt o pristúpení z roku 2005, najmä na 
jeho články 37 a 38.

___ ___
1 Rozhodnutie Komisie ES z 13. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku 
v Rumunsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii (Ú. v. EÚ L 
354, 14.12.2006, s. 56).

1 Rozhodnutie Komisie ES z 13. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku 
v Rumunsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii (Ú. v. EÚ L 
354, 14.12.2006, s. 56).

2 Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku 
v Bulharsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii a 
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 354, 
14.12.2006, s. 58).

2 Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku 
v Bulharsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii a 
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 354, 
14.12.2006, s. 58).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Príloha II – odsek 4 – bod 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(7) Uvedené tri inštitúcie zastávajú (7) Uvedené tri inštitúcie zastávajú 
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názor, že mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania pre Bulharsko a 
Rumunsko by sa v súčasnej podobe mal 
ukončiť, aby sa predišlo duplicite úloh a 
aby sa posilnilo rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými členskými štátmi. Ročným 
cyklom monitorovania by sa preto mali 
nahradiť rozhodnutia Komisie 
2006/928/ES1 a 2006/929/ES2 a okrem 
iného by sa mali plniť ciele týchto 
rozhodnutí, pokiaľ ide o Bulharsko a 
Rumunsko. Táto medziinštitucionálna 
dohoda nemá vplyv na akt o pristúpení z 
roku 2005, najmä na jeho články 37 a 38.

názor, že mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania pre Bulharsko a 
Rumunsko by sa v súčasnej podobe mal 
ukončiť, aby sa predišlo duplicite úloh a 
aby sa posilnilo rovnaké, objektívne a 
nediskriminačné zaobchádzanie so 
všetkými členskými štátmi. Ročným 
cyklom monitorovania by sa preto mali 
nahradiť rozhodnutia Komisie 
2006/928/ES1 a 2006/929/ES2 a okrem 
iného by sa mali plniť ciele týchto 
rozhodnutí, pokiaľ ide o Bulharsko a 
Rumunsko. Táto medziinštitucionálna 
dohoda nemá vplyv na akt o pristúpení z 
roku 2005, najmä na jeho články 37 a 38.

___ ___
1 Rozhodnutie Komisie ES z 13. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku 
v Rumunsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii (Ú. v. EÚ L 
354, 14.12.2006, s. 56).

1 Rozhodnutie Komisie ES z 13. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku 
v Rumunsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii (Ú. v. EÚ L 
354, 14.12.2006, s. 56).

2 Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku 
v Bulharsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii a 
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 354, 
14.12.2006, s. 58).

2 Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku 
v Bulharsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii a 
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 354, 
14.12.2006, s. 58).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 242
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(8) Ročný cyklus monitorovania by 
mal tiež dopĺňať iné nástroje súvisiace s 
presadzovaním a posilňovaním hodnôt 
Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri 

(8) Ročný cyklus monitorovania by 
mal tiež dopĺňať iné nástroje súvisiace s 
presadzovaním a posilňovaním hodnôt 
Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri 
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inštitúcie sa predovšetkým zaväzujú 
využívať zistenia výročných správ o 
monitorovaní pri posudzovaní toho, či je 
zjavné riziko závažného porušenia alebo 
existuje závažné a pretrvávajúce 
porušovanie hodnôt Únie členským štátom 
v súvislosti s článkom 7 ZEÚ. Podobne sa 
uvedené tri inštitúcie zaväzujú využívať 
zistenia výročnej správy o monitorovaní pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3. 
Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
výročnými správami o monitorovaní by sa 
mali vo všeobecnosti riadiť ich kroky, 
pokiaľ ide o hodnoty Únie.

inštitúcie sa predovšetkým zaväzujú 
zohľadňovať zistenia výročných správ o 
monitorovaní pri posudzovaní toho, či je 
zjavné riziko závažného porušenia alebo 
existuje závažné a pretrvávajúce 
porušovanie hodnôt Únie členským štátom 
v súvislosti s článkom 7 ZEÚ. Podobne by 
v súlade s článkom 17 ZEÚ mala Komisia 
zohľadňovať zistenia výročnej správy o 
monitorovaní pri jej posudzovaní toho, či 
by sa mal začať postup v prípade 
nesplnenia povinnosti alebo či existujú 
všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, a to v súlade s 
článkom 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3. 
Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že  vo 
výročných správach o monitorovaní by sa 
malo vo všeobecnosti informovať o ich 
krokoch, pokiaľ ide o hodnoty Únie.

___ ___
3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v 
poznámke pod čiarou] Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) .../… 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., …, s. …

3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v 
poznámke pod čiarou] Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) .../… 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., …, s. …

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(8) Ročný cyklus monitorovania by 
mal tiež dopĺňať iné nástroje súvisiace s 
presadzovaním a posilňovaním hodnôt 
Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri 
inštitúcie sa predovšetkým zaväzujú 

(8) Ročný cyklus monitorovania by 
mal tiež dopĺňať iné nástroje súvisiace s 
presadzovaním a posilňovaním hodnôt 
Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri 
inštitúcie sa predovšetkým zaväzujú 



AM\1209847SK.docx 129/179 PE655.630v01-00

SK

využívať zistenia výročných správ o 
monitorovaní pri posudzovaní toho, či je 
zjavné riziko závažného porušenia alebo 
existuje závažné a pretrvávajúce 
porušovanie hodnôt Únie členským štátom 
v súvislosti s článkom 7 ZEÚ. Podobne sa 
uvedené tri inštitúcie zaväzujú využívať 
zistenia výročnej správy o monitorovaní pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3. 
Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
výročnými správami o monitorovaní by sa 
mali vo všeobecnosti riadiť ich kroky, 
pokiaľ ide o hodnoty Únie.

využívať zistenia výročných správ o 
monitorovaní pri posudzovaní toho, či je 
zjavné riziko závažného porušenia alebo 
existuje závažné a pretrvávajúce 
porušovanie hodnôt Únie členským štátom 
v súvislosti s článkom 7 ZEÚ. Podobne sa 
uvedené tri inštitúcie zaväzujú využívať 
zistenia výročnej správy o monitorovaní pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3, ako 
aj pri akomkoľvek inom posudzovaní na 
účely existujúcich a budúcich 
rozpočtových nástrojov. Uvedené tri 
inštitúcie sa dohodli, že výročnými 
správami o monitorovaní by sa mali vo 
všeobecnosti riadiť ich kroky, pokiaľ ide o 
hodnoty Únie.

___ ___
3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v 
poznámke pod čiarou] Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) .../… 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., …, s. …

3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v 
poznámke pod čiarou] Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) .../… 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., …, s. …

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(8) Ročný cyklus monitorovania by 
mal tiež dopĺňať iné nástroje súvisiace s 
presadzovaním a posilňovaním hodnôt 
Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri 
inštitúcie sa predovšetkým zaväzujú 
využívať zistenia výročných správ o 

(8) Ročný cyklus monitorovania by 
mal tiež dopĺňať iné nástroje súvisiace s 
presadzovaním a posilňovaním hodnôt 
Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri 
inštitúcie sa predovšetkým zaväzujú 
využívať zistenia výročných správ o 
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monitorovaní pri posudzovaní toho, či je 
zjavné riziko závažného porušenia alebo 
existuje závažné a pretrvávajúce 
porušovanie hodnôt Únie členským štátom 
v súvislosti s článkom 7 ZEÚ. Podobne sa 
uvedené tri inštitúcie zaväzujú využívať 
zistenia výročnej správy o monitorovaní pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3. 
Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
výročnými správami o monitorovaní by sa 
mali vo všeobecnosti riadiť ich kroky, 
pokiaľ ide o hodnoty Únie.

monitorovaní v rámci svojho 
posudzovania toho, či je zjavné riziko 
závažného porušenia alebo existuje 
závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom v súvislosti s 
článkom 7 ZEÚ. Podobne sa uvedené tri 
inštitúcie zaväzujú využívať zistenia 
výročnej správy o monitorovaní v rámci 
svojho posudzovania toho, či existujú 
všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, a to v súlade s 
článkom 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3. 
Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
výročnými správami o monitorovaní by sa 
mali vo všeobecnosti riadiť ich kroky, 
pokiaľ ide o hodnoty Únie.

___ ___
3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v 
poznámke pod čiarou] Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) .../… 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., …, s. …

3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v 
poznámke pod čiarou] Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) .../… 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., …, s. …

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – odsek 4 – bod 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(8) Ročný cyklus monitorovania by 
mal tiež dopĺňať iné nástroje súvisiace s 
presadzovaním a posilňovaním hodnôt 
Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri 
inštitúcie sa predovšetkým zaväzujú 
využívať zistenia výročných správ o 
monitorovaní pri posudzovaní toho, či je 
zjavné riziko závažného porušenia alebo 

(8) Ročný cyklus monitorovania by 
mal tiež dopĺňať iné nástroje súvisiace s 
presadzovaním a posilňovaním hodnôt 
Únie a byť s nimi v súlade. Uvedené tri 
inštitúcie sa predovšetkým zaväzujú 
využívať zistenia výročných správ o 
monitorovaní pri posudzovaní toho, či 
existuje závažné a pretrvávajúce 
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existuje závažné a pretrvávajúce 
porušovanie hodnôt Únie členským štátom 
v súvislosti s článkom 7 ZEÚ. Podobne sa 
uvedené tri inštitúcie zaväzujú využívať 
zistenia výročnej správy o monitorovaní pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3. 
Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
výročnými správami o monitorovaní by sa 
mali vo všeobecnosti riadiť ich kroky, 
pokiaľ ide o hodnoty Únie.

porušovanie hodnôt Únie členským štátom 
v súvislosti s článkom 7 ZEÚ. Podobne sa 
uvedené tri inštitúcie zaväzujú využívať 
zistenia výročnej správy o monitorovaní pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/xxxx3. 
Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
výročnými správami o monitorovaní by sa 
mali vo všeobecnosti riadiť ich kroky, 
pokiaľ ide o hodnoty Únie.

___ ___
3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v 
poznámke pod čiarou] Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) .../… 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., ....., s. ....

3 [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD) a upraviť odkaz na Ú. v. v 
poznámke pod čiarou] Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) .../… 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch Ú. v. EÚ C ..., ....., s. ....

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 246
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť I – bod 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto 
dohodli na koordinácii a spolupráci s 
cieľom podporovať a posilňovať 
rešpektovanie hodnôt Únie v súlade s 
článkom 2 ZEÚ.

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto 
dohodli na koordinácii a spolupráci s 
cieľom podporovať, posilňovať 
a presadzovať rešpektovanie hodnôt Únie 
v súlade s článkom 2 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
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, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Príloha I – časť I – bod 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto 
dohodli na koordinácii a spolupráci s 
cieľom podporovať a posilňovať 
rešpektovanie hodnôt Únie v súlade s 
článkom 2 ZEÚ.

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto 
dohodli, že budú prostredníctvom 
koordinácie a spolupráce podporovať, 
posilňovať a presadzovať rešpektovanie 
ustanovujúcich hodnôt Únie v súlade s 
článkom 2 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť I – bod 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto 
dohodli na koordinácii a spolupráci s 
cieľom podporovať a posilňovať 
rešpektovanie hodnôt Únie v súlade s 
článkom 2 ZEÚ.

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto 
dohodli na koordinácii a spolupráci s 
cieľom podporovať a presadzovať 
rešpektovanie hodnôt Únie v súlade s 
článkom 2 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
budú v úprimnej vzájomnej spolupráci 
organizovať ročný cyklus monitorovania 
hodnôt Únie, ktorý sa bude týkať otázok a 

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
budú v úprimnej vzájomnej spolupráci 
organizovať ročný cyklus monitorovania 
hodnôt Únie, ktorý sa bude týkať otázok a 
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najlepších postupov v oblasti hodnôt Únie. 
Cyklus monitorovania pozostáva z 
prípravnej fázy, zverejnenia výročnej 
správy o monitorovaní hodnôt Únie (ďalej 
len „výročná správa“) vrátane odporúčaní a 
následnej fázy.

najlepších postupov v oblasti hodnôt Únie. 
Cyklus monitorovania pozostáva z 
prípravnej fázy, zverejnenia výročnej 
správy o monitorovaní hodnôt Únie (ďalej 
len „výročná správa“) vrátane odporúčaní a 
následnej fázy zahŕňajúcej vykonávanie 
odporúčaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
budú v úprimnej vzájomnej spolupráci 
organizovať ročný cyklus monitorovania 
hodnôt Únie, ktorý sa bude týkať otázok a 
najlepších postupov v oblasti hodnôt Únie. 
Cyklus monitorovania pozostáva z 
prípravnej fázy, zverejnenia výročnej 
správy o monitorovaní hodnôt Únie (ďalej 
len „výročná správa“) vrátane odporúčaní a 
následnej fázy.

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
budú v úprimnej vzájomnej spolupráci 
organizovať ročný cyklus monitorovania 
hodnôt Únie, ktorý sa bude týkať otázok a 
najlepších postupov vo všetkých oblastiach 
hodnôt Únie. Cyklus monitorovania 
pozostáva z prípravnej fázy, zverejnenia 
výročnej správy o monitorovaní hodnôt 
Únie (ďalej len „výročná správa“) vrátane 
správ a odporúčaní pre jednotlivé krajiny a 
následnej fázy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
budú v úprimnej vzájomnej spolupráci 
organizovať ročný cyklus monitorovania 

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
budú v úprimnej, aktívnej, transparentnej 
vzájomnej spolupráci organizovať ročný 
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hodnôt Únie, ktorý sa bude týkať otázok a 
najlepších postupov v oblasti hodnôt Únie. 
Cyklus monitorovania pozostáva z 
prípravnej fázy, zverejnenia výročnej 
správy o monitorovaní hodnôt Únie (ďalej 
len „výročná správa“) vrátane odporúčaní a 
následnej fázy.

cyklus monitorovania hodnôt Únie, ktorý 
sa bude týkať otázok a najlepších postupov 
v oblasti hodnôt Únie. Cyklus 
monitorovania pozostáva z prípravnej fázy, 
zverejnenia výročnej správy o 
monitorovaní hodnôt Únie (ďalej len 
„výročná správa“) vrátane odporúčaní a 
následnej fázy.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 252
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
budú v úprimnej vzájomnej spolupráci 
organizovať ročný cyklus monitorovania 
hodnôt Únie, ktorý sa bude týkať otázok a 
najlepších postupov v oblasti hodnôt Únie. 
Cyklus monitorovania pozostáva z 
prípravnej fázy, zverejnenia výročnej 
správy o monitorovaní hodnôt Únie (ďalej 
len „výročná správa“) vrátane odporúčaní a 
následnej fázy.

2. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
budú v úprimnej vzájomnej spolupráci 
organizovať ročný cyklus monitorovania 
hodnôt Únie, ktorý sa bude týkať otázok a 
najlepších postupov vo všetkých oblastiach 
hodnôt Únie. Cyklus monitorovania 
pozostáva z prípravnej fázy, zverejnenia 
výročnej správy o monitorovaní hodnôt 
Únie (ďalej len „výročná správa“) vrátane 
odporúčaní a následnej fázy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 3 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na 
zriadení stálej medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre hodnoty Únie (ďalej 
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina 
uľahčuje koordináciu a spoluprácu medzi 

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na 
zriadení stálej medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre hodnoty Únie (ďalej 
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina 
vykonáva hodnotenia týkajúce sa 
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uvedenými tromi inštitúciami v rámci 
ročného cyklu monitorovania. Pracovná 
skupina vyzve Agentúru Európskej únie 
pre základné práva, aby sa zúčastňovala na 
jej zasadnutiach. Pracovná skupina 
pravidelne konzultuje aj s nezávislými 
odborníkmi.

demokracie, právneho štátu a základných 
práv v členských štátoch a uľahčuje 
koordináciu a spoluprácu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami v rámci 
ročného cyklu monitorovania. Pracovná 
skupina vyzve Agentúru Európskej únie 
pre základné práva, aby sa zúčastňovala na 
jej zasadnutiach spolu s Benátskou 
komisiou a so Skupinou štátov proti 
korupcii, Organizáciou Spojených 
národov, Organizáciou pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe a ďalšími 
medzinárodnými organizáciami a 
organizáciami občianskej spoločnosti. 
Pracovná skupina pravidelne konzultuje aj 
s nezávislými odborníkmi a vytvára pre 
fyzické a právnické osoby spôsoby 
predkladania odôvodnených stanovísk. 
Pracovná skupina sa opiera o zistenia 
organizácií a nezávislých odborníkov, s 
ktorými konzultovala.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 3 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na 
zriadení stálej medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre hodnoty Únie (ďalej 
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina 
uľahčuje koordináciu a spoluprácu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami v rámci 
ročného cyklu monitorovania. Pracovná 
skupina vyzve Agentúru Európskej únie 
pre základné práva, aby sa zúčastňovala na 
jej zasadnutiach. Pracovná skupina 
pravidelne konzultuje aj s nezávislými 
odborníkmi.

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na 
zriadení stálej medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre hodnoty Únie (ďalej 
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina 
uľahčuje koordináciu a spoluprácu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami v rámci 
ročného cyklu monitorovania a prijíma 
metodiku pre výročnú správu. Pracovná 
skupina vyzve Agentúru Európskej únie 
pre základné práva, aby sa zúčastňovala na 
jej zasadnutiach. Pracovná skupina 
pravidelne konzultuje aj s nezávislými 
odborníkmi, organizáciami občianskej 
spoločnosti a obhajcami ľudských práv a 
vytvorí mechanizmus Únie na ochranu 
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tých, ktorí prispievajú k tomuto procesu, 
pred potenciálnymi odvetnými 
opatreniami.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 3 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na 
zriadení stálej medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre hodnoty Únie (ďalej 
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina 
uľahčuje koordináciu a spoluprácu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami v rámci 
ročného cyklu monitorovania. Pracovná 
skupina vyzve Agentúru Európskej únie 
pre základné práva, aby sa zúčastňovala na 
jej zasadnutiach. Pracovná skupina 
pravidelne konzultuje aj s nezávislými 
odborníkmi.

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na 
zriadení stálej medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre hodnoty Únie (ďalej 
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina 
uľahčuje koordináciu a spoluprácu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami vo všetkých 
fázach ročného cyklu monitorovania. 
Pracovná skupina vyzve Agentúru 
Európskej únie pre základné práva, aby sa 
zúčastňovala na jej zasadnutiach. Pracovná 
skupina pravidelne priamo konzultuje aj s 
nezávislými odborníkmi., organizáciami 
občianskej spoločnosti a obhajcami 
ľudských práv. Pracovná skupina 
pravidelne sprístupňuje správy o svojej 
činnosti verejnosti.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 3 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na 
zriadení stálej medziinštitucionálnej 

3. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na 
zriadení stálej medziinštitucionálnej 
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pracovnej skupiny pre hodnoty Únie (ďalej 
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina 
uľahčuje koordináciu a spoluprácu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami v rámci 
ročného cyklu monitorovania. Pracovná 
skupina vyzve Agentúru Európskej únie 
pre základné práva, aby sa zúčastňovala 
na jej zasadnutiach. Pracovná skupina 
pravidelne konzultuje aj s nezávislými 
odborníkmi.

pracovnej skupiny pre hodnoty Únie (ďalej 
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina 
uľahčuje koordináciu a spoluprácu medzi 
uvedenými tromi inštitúciami v rámci 
ročného cyklu monitorovania. Pracovná 
skupina pravidelne konzultuje aj s 
nezávislými odborníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. Pracovná skupina na základe 
vymenovania Európskeho parlamentu a 
Rady vymenuje skupinu nezávislých 
odborníkov ako ďalší nezávislý nástroj v 
súvislosti s identifikáciou porušení a 
najlepších postupov na vykonávanie 
hodnôt Únie zakotvených v článku 2 ZEÚ. 
Skupina nezávislých odborníkov včas 
predloží svoje zistenia pracovnej skupine 
aj Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. Pracovnej skupine predsedá 
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zástupca Agentúry Európskej únie pre 
základné práva.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. Komisia každoročne organizuje 
cielené konzultácie so zainteresovanými 
stranami, aby zozbierala informácie na 
výročnú správu. Konzultácie so 
zainteresovanými stranami sa uskutočnia v 
prvom štvrťroku každého roku. 
Konzultácie sú transparentné a založené na 
jasnej a prísnej metodike dohodnutej 
pracovnou skupinou. Metodika v každom 
prípade zahŕňa vo vhodnej forme 
referenčné hodnoty uvedené v prílohách k 
rozhodnutiam Komisie 2006/928/ES a 
2006/929/ES.

4. Komisia každoročne organizuje 
cielené konzultácie so zainteresovanými 
stranami, aby zozbierala informácie na 
výročnú správu. Konzultácie so 
zainteresovanými stranami sa uskutočnia v 
prvom štvrťroku každého roku. 
Konzultácie sú transparentné a založené na 
jasnej a prísnej metodike dohodnutej 
pracovnou skupinou a nasledujú po 
komplexnej a transparentnej konzultácii 
so zainteresovanými stranami a 
nezávislými odborníkmi. Metodika v 
každom prípade zahŕňa vo vhodnej forme 
referenčné hodnoty uvedené v prílohách k 
rozhodnutiam Komisie 2006/928/ES a 
2006/929/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. Komisia každoročne organizuje 
cielené konzultácie so zainteresovanými 
stranami, aby zozbierala informácie na 

4. Komisia každoročne organizuje 
cielené konzultácie so všetkými 
zainteresovanými stranami vrátane 
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výročnú správu. Konzultácie so 
zainteresovanými stranami sa uskutočnia v 
prvom štvrťroku každého roku. 
Konzultácie sú transparentné a založené na 
jasnej a prísnej metodike dohodnutej 
pracovnou skupinou. Metodika v každom 
prípade zahŕňa vo vhodnej forme 
referenčné hodnoty uvedené v prílohách k 
rozhodnutiam Komisie 2006/928/ES a 
2006/929/ES.

zástupcov členských štátov, aby zozbierala 
informácie na výročnú správu. Konzultácie 
so zainteresovanými stranami sa 
uskutočnia v prvom štvrťroku každého 
roku. Konzultácie sú transparentné, 
objektívne a založené na jasnej a prísnej 
metodike dohodnutej pracovnou skupinou. 
Metodika v každom prípade zahŕňa vo 
vhodnej forme referenčné hodnoty uvedené 
v prílohách k rozhodnutiam Komisie 
2006/928/ES a 2006/929/ES.

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. Komisia každoročne organizuje 
cielené konzultácie so zainteresovanými 
stranami, aby zozbierala informácie na 
výročnú správu. Konzultácie so 
zainteresovanými stranami sa uskutočnia v 
prvom štvrťroku každého roku. 
Konzultácie sú transparentné a založené na 
jasnej a prísnej metodike dohodnutej 
pracovnou skupinou. Metodika v každom 
prípade zahŕňa vo vhodnej forme 
referenčné hodnoty uvedené v prílohách k 
rozhodnutiam Komisie 2006/928/ES a 
2006/929/ES.

4. Komisia každoročne organizuje 
cielené konzultácie so zainteresovanými 
stranami, aby zozbierala informácie na 
výročnú správu. Konzultácie so 
zainteresovanými stranami sa uskutočnia v 
prvom štvrťroku každého roku. 
Konzultácie sú transparentné a založené na 
jasnej a prísnej metodike dohodnutej 
pracovnou skupinou. Metodika v každom 
prípade zahŕňa vo vhodnej forme 
referenčné hodnoty, ako sú tie uvedené v 
prílohách k rozhodnutiam Komisie 
2006/928/ES a 2006/929/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, profesijným 
združeniam a sieťam, orgánom Rady 
Európy, inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členským štátom vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov príležitosť podieľať sa na výročnej 
správe. Komisia zahrnie informácie 
poskytnuté zainteresovanými stranami do 
výročnej správy. Komisia uverejní 
príslušné príspevky do konzultácií na 
svojom webovom sídle pred zverejnením 
výročnej správy.

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, profesijným 
združeniam a sieťam, orgánom Rady 
Európy, inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členským štátom vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov príležitosť podieľať sa na výročnej 
správe. Komisia zahrnie informácie 
poskytnuté zainteresovanými stranami do 
výročnej správy vrátane informácií od 
zainteresovaných strán, ktoré ponúkajú 
rozdielne názory na rovnakú záležitosť. 
Komisia uverejní príslušné príspevky do 
konzultácií na svojom webovom sídle pred 
zverejnením výročnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, profesijným 
združeniam a sieťam, orgánom Rady 
Európy, inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členským štátom vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov príležitosť podieľať sa na výročnej 
správe. Komisia zahrnie informácie 
poskytnuté zainteresovanými stranami do 
výročnej správy. Komisia uverejní 
príslušné príspevky do konzultácií na 
svojom webovom sídle pred zverejnením 
výročnej správy.

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, vnútroštátnym 
inštitúciám pre ľudské práva a subjektom 
pre rovnaké zaobchádzanie, profesijným 
združeniam a sieťam, Rade Európy, 
Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe a orgánom Organizácie 
Spojených národov, inštitúciám, orgánom, 
úradom a agentúram Únie a členským 
štátom vrátane národných parlamentov a 
miestnych orgánov príležitosť podieľať sa 
na výročnej správe. Komisia zahrnie 
informácie poskytnuté zainteresovanými 
stranami do výročnej správy. Komisia 
uverejní príslušné príspevky do konzultácií 
na svojom webovom sídle pred 
zverejnením výročnej správy.
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Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, profesijným 
združeniam a sieťam, orgánom Rady 
Európy, inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členským štátom vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov príležitosť podieľať sa na výročnej 
správe. Komisia zahrnie informácie 
poskytnuté zainteresovanými stranami do 
výročnej správy. Komisia uverejní 
príslušné príspevky do konzultácií na 
svojom webovom sídle pred zverejnením 
výročnej správy.

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú inštitúciám, orgánom, 
úradom a agentúram Únie a členským 
štátom vrátane národných parlamentov a 
miestnych orgánov, organizácií občianskej 
spoločnosti, profesijných združení a sietí, 
orgánov Rady Európy a orgánov 
Organizácie Spojených národov 
príležitosť podieľať sa na výročnej správe. 
Komisia zahrnie informácie poskytnuté 
zainteresovanými stranami do výročnej 
správy. Komisia uverejní príslušné 
príspevky do konzultácií na svojom 
webovom sídle pred zverejnením výročnej 
správy na základe súhlasu prispievateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, profesijným 
združeniam a sieťam, orgánom Rady 
Európy, inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členským štátom vrátane 
národných parlamentov a miestnych 

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, profesijným 
združeniam a sieťam, orgánom Rady 
Európy, inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členským štátom vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
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orgánov príležitosť podieľať sa na výročnej 
správe. Komisia zahrnie informácie 
poskytnuté zainteresovanými stranami do 
výročnej správy. Komisia uverejní 
príslušné príspevky do konzultácií na 
svojom webovom sídle pred zverejnením 
výročnej správy.

orgánov príležitosť podieľať sa na výročnej 
správe. Komisia zahrnie informácie 
poskytnuté zainteresovanými stranami do 
výročnej správy. Komisia uverejní 
príspevky zainteresovaných strán do 
konzultácií na svojom webovom sídle pred 
zverejnením výročnej správy.

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, profesijným 
združeniam a sieťam, orgánom Rady 
Európy, inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členským štátom vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov príležitosť podieľať sa na výročnej 
správe. Komisia zahrnie informácie 
poskytnuté zainteresovanými stranami do 
výročnej správy. Komisia uverejní 
príslušné príspevky do konzultácií na 
svojom webovom sídle pred zverejnením 
výročnej správy.

5. Konzultácie so zainteresovanými 
stranami poskytnú organizáciám 
občianskej spoločnosti, profesijným 
združeniam a sieťam, orgánom Rady 
Európy, inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členským štátom vrátane 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
príležitosť podieľať sa na výročnej správe. 
Komisia zahrnie informácie poskytnuté 
zainteresovanými stranami do výročnej 
správy. Komisia uverejní príslušné 
príspevky do konzultácií na svojom 
webovom sídle pred zverejnením výročnej 
správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých oficiálnych 
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ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie a Skupiny štátov proti korupcii a 
iných medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie.

informácií, ktoré má k dispozícii. V tejto 
súvislosti majú význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie a Skupiny štátov proti korupcii a 
iných zavedených medzinárodných 
organizácií, ktoré vypracovávajú príslušné 
štúdie. V prípade značného nesúladu 
medzi hodnoteniami dvoch 
medzinárodných organizácií pôsobiacich 
v oblasti, ktorá patrí do rozsahu 
pôsobnosti mechanizmu, vykoná 
Európska komisia vlastné nezávislé 
posúdenie situácie.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 268
Loránt Vincze

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie a Skupiny štátov proti korupcii a 
iných medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie.

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie, Skupiny štátov proti korupcii, 
Poradného výboru pre Rámcový dohovor 
na ochranu národnostných menšín a 
Výboru expertov Európskej charty 
regionálnych alebo menšinových jazykov 
a iných medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley
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Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie a Skupiny štátov proti korupcii a 
iných medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie.

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie, Európskej komisie proti rasizmu 
a intolerancii, nedávno zriadeného 
Riadiaceho výboru pre nediskrimináciu, 
rozmanitosť a začlenenie a Skupiny štátov 
proti korupcii a iných medzinárodných 
organizácií, ktoré vypracovávajú príslušné 
štúdie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie a Skupiny štátov proti korupcii a 
iných medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie.

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii, a z jasnej a prísnej 
metodiky dohodnutej pracovnou 
skupinou. V tejto súvislosti majú osobitný 
význam posúdenia vykonané pracovnou 
skupinou a správy a údaje Agentúry 
Európskej únie pre základné práva, Rady 
Európy vrátane Benátskej komisie a 
Skupiny štátov proti korupcii a iných 
medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
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Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie a Skupiny štátov proti korupcii a 
iných medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie.

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie, Skupiny štátov proti korupcii, 
Skupiny expertov pre opatrenia na boj 
proti násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a iných medzinárodných 
organizácií, ktoré vypracovávajú príslušné 
štúdie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii. V tejto súvislosti 
majú osobitný význam správy a údaje 
Agentúry Európskej únie pre základné 
práva, Rady Európy vrátane Benátskej 
komisie a Skupiny štátov proti korupcii a 
iných medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie.

6. Komisia pri príprave výročnej 
správy vychádza zo všetkých informácií, 
ktoré má k dispozícii vrátane príslušných 
uznesení a správ Európskeho parlamentu. 
V tejto súvislosti majú osobitný význam 
správy a údaje Agentúry Európskej únie 
pre základné práva, Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru, Rady 
Európy, Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe a orgánov 
Organizácie Spojených národov a iných 
medzinárodných organizácií, ktoré 
vypracovávajú príslušné štúdie, posúdenia 
a odporúčania.

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. Poverení zástupcovia každej z 
uvedených troch inštitúcií majú možnosť 
vykonať obmedzený počet zisťovacích 
návštev v členských štátoch s cieľom 
získať ďalšie informácie a objasniť stav 
hodnôt Únie v dotknutých členských 
štátoch. Komisia zahrnie zistenia do 
výročnej správy.

7. Poverení zástupcovia pracovnej 
skupiny majú možnosť vykonať 
obmedzený počet zisťovacích návštev v 
členských štátoch s cieľom získať ďalšie 
informácie a objasniť stav hodnôt Únie v 
dotknutých členských štátoch. Komisia 
využije zistenia vo výročnej správe.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. Poverení zástupcovia každej z 
uvedených troch inštitúcií majú možnosť 
vykonať obmedzený počet zisťovacích 
návštev v členských štátoch s cieľom 
získať ďalšie informácie a objasniť stav 
hodnôt Únie v dotknutých členských 
štátoch. Komisia zahrnie zistenia do 
výročnej správy.

7. Poverení zástupcovia každej z 
uvedených troch inštitúcií majú možnosť 
vykonať zisťovacie návštevy v členských 
štátoch s cieľom získať ďalšie informácie a 
objasniť stav hodnôt Únie v dotknutých 
členských štátoch. Komisia zahrnie zistenia 
do výročnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Sergey Lagodinsky
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Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 8 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. Komisia informuje pracovnú 
skupinu o pokroku dosiahnutom počas 
prípravnej fázy.

8. Komisia pravidelne informuje 
pracovnú skupinu o pokroku dosiahnutom 
počas prípravnej fázy a predkladá o ňom 
návrh správy pracovnej skupine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 8 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. Komisia informuje pracovnú 
skupinu o pokroku dosiahnutom počas 
prípravnej fázy.

8. Komisia pravidelne informuje 
pracovnú skupinu o pokroku dosiahnutom 
počas prípravnej fázy.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 8 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. Komisia informuje pracovnú 
skupinu o pokroku dosiahnutom počas 
prípravnej fázy.

8. Komisia pravidelne informuje 
pracovnú skupinu o pokroku dosiahnutom 
počas prípravnej fázy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
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Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 8 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. Komisia informuje pracovnú 
skupinu o pokroku dosiahnutom počas 
prípravnej fázy.

8. Komisia pravidelne informuje 
pracovnú skupinu o pokroku dosiahnutom 
počas prípravnej fázy.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 279
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Dôkladnosť správy by mala odrážať 
závažnosť danej situácie.

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe posúdení vykonaných 
pracovnou skupinou a informácií 
zozbieraných počas prípravnej fázy. 
Výročná správa by sa mala vzťahovať na 
pozitívny aj negatívny vývoj týkajúci sa 
aspoň demokracie, právneho štátu a 
základných práv v členských štátoch, a to 
v súlade s kritériami stanovenými v 
kontrolnom zozname zásad právneho 
štátu Benátskej komisie. Výročná správa 
je nestranná, založená na objektívne 
zostavených dôkazoch a rešpektuje 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
členskými štátmi. Dôkladnosť správy by 
mala odrážať závažnosť danej situácie.

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Dôkladnosť správy by mala odrážať 
závažnosť danej situácie.

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Komisia vydá odôvodnené 
stanovisko, ak sa rozhodne, že zistenia 
skupiny odborníkov nezačlení v plnej 
miere do výročnej správy. Výročná správa 
by sa mala vzťahovať na pozitívny aj 
negatívny vývoj týkajúci sa hodnôt Únie 
zakotvených v článku 2 ZEÚ v každom 
z členských štátov. Výročná správa je 
nestranná, založená na objektívne 
zostavených dôkazoch a rešpektuje 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
členskými štátmi. Dôkladnosť správy by 
mala odrážať závažnosť danej situácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Dôkladnosť správy by mala odrážať 
závažnosť danej situácie.

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
komplexne vzťahovať na pozitívny aj 
negatívny vývoj týkajúci sa hodnôt Únie v 
členských štátoch. Výročná správa je 
nestranná, založená na objektívne 
zostavených dôkazoch a rešpektuje 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
členskými štátmi. Dôkladnosť správy by 
mala odrážať závažnosť danej situácie. 
Komisia zahrnie do výročnej správy časť 
o postupe v prípade nesplnenia povinnosti 
týkajúce sa hodnôt Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 282
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Dôkladnosť správy by mala odrážať 
závažnosť danej situácie.

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi, ako aj zásady subsidiarity, 
proporcionality a nevyhnutnosti. 
Dôkladnosť správy by mala odrážať 
závažnosť danej situácie.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Dôkladnosť správy by mala odrážať 
závažnosť danej situácie.

9. Skupina odborníkov, ktorých 
vyberie Komisia a Európsky parlament, 
vypracuje výročnú správu na základe 
informácií zozbieraných počas prípravnej 
fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Dôkladnosť správy by mala odrážať 
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závažnosť danej situácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Dôkladnosť správy by mala odrážať 
závažnosť danej situácie.

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
určený na základe jasne vymedzených 
kritérií týkajúci sa hodnôt Únie v 
členských štátoch. Výročná správa je 
nestranná, založená na objektívne 
zostavených dôkazoch a rešpektuje 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
členskými štátmi. Dôkladnosť správy by 
mala odrážať závažnosť danej situácie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 285
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe informácií zozbieraných počas 
prípravnej fázy. Výročná správa by sa mala 
vzťahovať na pozitívny aj negatívny vývoj 
týkajúci sa hodnôt Únie v členských 
štátoch. Výročná správa je nestranná, 
založená na objektívne zostavených 
dôkazoch a rešpektuje rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Dôkladnosť správy by mala odrážať 

9. Komisia vypracuje výročnú správu 
na základe oficiálnych informácií 
zozbieraných počas prípravnej fázy. 
Výročná správa by sa mala vzťahovať na 
pozitívny aj negatívny vývoj týkajúci sa 
hodnôt Únie v členských štátoch. Výročná 
správa je nestranná, založená na objektívne 
zostavených dôkazoch a rešpektuje 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
členskými štátmi. Dôkladnosť správy by 
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závažnosť danej situácie. mala odrážať závažnosť a trvanie danej 
situácie.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 286
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. Komisii pri vypracúvaní výročnej 
správy pomáha skupina nezávislých 
odborníkov pozostávajúca z jedného 
odborníka vymenovaného parlamentom 
každého členského štátu spomedzi 
bývalých sudcov ústavných súdov alebo 
sudcov najvyššieho súdu, ako aj 
z desiatich odborníkov nominovaných 
akademickou obcou, občianskou 
spoločnosťou a medzinárodnými 
organizáciami a vymenovaných 
Európskym parlamentom. Hlavnou 
úlohou skupiny bude nestranne 
identifikovať hlavný pozitívny a negatívny 
vývoj v každom členskom štáte. Agentúra 
Európskej únie pre základné práva 
poskytuje skupine sekretariát. Na plnenie 
tejto úlohy sa agentúre pridelia primerané 
dodatočné zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty s 

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty s 
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cieľom posilniť hodnoty Únie. V 
odporúčaniach sa uvedú konkrétne ciele a 
časové rámce vykonávania. V 
odporúčaniach sa zohľadní rôznorodosť 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Vykonávanie odporúčaní sa posúdi 
v následných výročných správach, 
prípadne v naliehavých správach.

cieľom posilniť hodnoty Únie. Ak sa v 
súvislosti s určitým členským štátom začne 
postup podľa článku 7 ZEÚ, v 
odporúčaniach sa zohľadnia obavy 
uvedené v odôvodnenom návrhu. V 
odporúčaniach sa uvedú konkrétne ciele a 
časové rámce vykonávania. V 
odporúčaniach sa zohľadní rôznorodosť 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Vykonávanie odporúčaní sa posúdi 
v následných výročných správach, 
prípadne v naliehavých správach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty s 
cieľom posilniť hodnoty Únie. V 
odporúčaniach sa uvedú konkrétne ciele a 
časové rámce vykonávania. V 
odporúčaniach sa zohľadní rôznorodosť 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Vykonávanie odporúčaní sa posúdi 
v následných výročných správach, 
prípadne v naliehavých správach.

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty s 
cieľom posilniť hodnoty Únie. V 
odporúčaniach sa uvedú konkrétne 
objektívne ciele a časové rámce ich 
vykonávania. V odporúčaniach sa zohľadní 
rôznorodosť a špecifické vlastnosti 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Tieto opatrenia by mali v prípade 
potreby zahŕňať posilnenú spoluprácu 
medzi členským štátom a Európskou 
komisiou prostredníctvom technickej 
pomoci poskytnutej službou Európskej 
komisie na podporu štrukturálnych 
reforiem.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 289
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh uznesenia
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Príloha I – časť II – bod 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty s 
cieľom posilniť hodnoty Únie. V 
odporúčaniach sa uvedú konkrétne ciele a 
časové rámce vykonávania. V 
odporúčaniach sa zohľadní rôznorodosť 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Vykonávanie odporúčaní sa posúdi 
v následných výročných správach, 
prípadne v naliehavých správach.

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty, v 
ktorých sa stanovujú minimálne normy a 
požiadavky týkajúce sa demokracie a 
právneho štátu, s cieľom posilniť hodnoty 
Únie. V odporúčaniach sa uvedú konkrétne 
ciele a časové rámce vykonávania. V 
odporúčaniach sa zohľadní rôznorodosť 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Vykonávanie odporúčaní sa posúdi 
v následných výročných správach, 
prípadne v naliehavých správach.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty s 
cieľom posilniť hodnoty Únie. V 
odporúčaniach sa uvedú konkrétne ciele a 
časové rámce vykonávania. V 
odporúčaniach sa zohľadní rôznorodosť 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Vykonávanie odporúčaní sa posúdi 
v následných výročných správach, 
prípadne v naliehavých správach.

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre každý 
z členských štátov s cieľom posilniť 
presadzovanie a ochranu hodnôt Únie. V 
odporúčaniach sa uvedú konkrétne ciele a 
časové rámce vykonávania. V 
odporúčaniach sa zohľadní rôznorodosť 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Vykonávanie odporúčaní sa posúdi 
v následných výročných správach, 
prípadne v naliehavých správach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Malin Björk
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Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty s 
cieľom posilniť hodnoty Únie. V 
odporúčaniach sa uvedú konkrétne ciele a 
časové rámce vykonávania. V 
odporúčaniach sa zohľadní rôznorodosť 
politických a právnych systémov členských 
štátov. Vykonávanie odporúčaní sa posúdi 
v následných výročných správach, 
prípadne v naliehavých správach.

10. Výročná správa obsahuje 
odporúčania špecifické pre členské štáty s 
cieľom posilniť demokraciu, právny štát a 
základné práva. V odporúčaniach sa uvedú 
konkrétne ciele a časové rámce 
vykonávania. V odporúčaniach sa zohľadní 
rôznorodosť politických a právnych 
systémov členských štátov. Vykonávanie 
odporúčaní sa posúdi v následných 
výročných správach, prípadne v 
naliehavých správach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10а. Pri určovaní opatrení, ktoré sa 
majú vykonať, sa musia uplatniť zásady 
nevyhnutnosti, proporcionality a 
nediskriminácie, pričom sa zohľadní 
najmä závažnosť situácie, čas, ktorý 
uplynul od začatia správania, jeho trvanie 
a opakovanie, ako aj zámer a miera 
spolupráce dotknutého členského štátu pri 
odstraňovaní nedostatkov vo vykonávaní 
zásad právneho štátu a iných zásad 
zakotvených v mechanizme.

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. Európsky parlament a Rada 
prerokujú obsah výročnej správy najneskôr 
do dvoch mesiacov od dátumu jej 
zverejnenia. Diskusie sa zverejnia. 
Parlament a Rada prijmú stanoviská k 
výročnej správe prostredníctvom uznesení 
a záverov. Európsky parlament a Rada v 
rámci nadväzujúcich opatrení posúdia a 
zvážia, do akej miery členské štáty 
vykonali predchádzajúce odporúčania. 
Uvedené tri inštitúcie sa usilujú 
podporovať diskusiu o výročnej správe v 
členských štátoch, najmä v národných 
parlamentoch.

12. Európsky parlament a Rada 
prerokujú obsah výročnej správy najneskôr 
do dvoch mesiacov od dátumu jej 
zverejnenia. Diskusie sa zverejnia. 
Parlament a Rada prijmú stanoviská k 
výročnej správe prostredníctvom uznesení 
a záverov. Európsky parlament a Rada v 
rámci nadväzujúcich opatrení posúdia a 
zvážia, do akej miery členské štáty 
vykonali predchádzajúce odporúčania. 
Uvedené tri inštitúcie využívajú svoje 
príslušné právomoci podľa zmlúv s 
cieľom prispieť k účinným nadväzujúcim 
opatreniam. Uvedené tri inštitúcie sa 
usilujú podporovať diskusiu o výročnej 
správe v členských štátoch, najmä v 
národných parlamentoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. Európsky parlament a Rada 
prerokujú obsah výročnej správy najneskôr 
do dvoch mesiacov od dátumu jej 
zverejnenia. Diskusie sa zverejnia. 
Parlament a Rada prijmú stanoviská k 
výročnej správe prostredníctvom uznesení 
a záverov. Európsky parlament a Rada v 
rámci nadväzujúcich opatrení posúdia a 
zvážia, do akej miery členské štáty 
vykonali predchádzajúce odporúčania. 
Uvedené tri inštitúcie sa usilujú 
podporovať diskusiu o výročnej správe v 

12. Európsky parlament a Rada 
prerokujú obsah výročnej správy najneskôr 
do dvoch mesiacov od dátumu jej 
zverejnenia. Diskusie sa zverejnia. 
Parlament a Rada prijmú stanoviská k 
výročnej správe prostredníctvom uznesení 
a záverov. Európsky parlament a Rada v 
rámci nadväzujúcich opatrení posúdia a 
zvážia, do akej miery členské štáty 
vykonali predchádzajúce odporúčania, ako 
aj vykonávanie príslušných rozhodnutí 
Súdneho dvora. Uvedené tri inštitúcie sa 
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členských štátoch, najmä v národných 
parlamentoch.

usilujú podporovať diskusiu o výročnej 
správe v členských štátoch, najmä v 
národných parlamentoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. Európsky parlament a Rada 
prerokujú obsah výročnej správy najneskôr 
do dvoch mesiacov od dátumu jej 
zverejnenia. Diskusie sa zverejnia. 
Parlament a Rada prijmú stanoviská k 
výročnej správe prostredníctvom uznesení 
a záverov. Európsky parlament a Rada v 
rámci nadväzujúcich opatrení posúdia a 
zvážia, do akej miery členské štáty 
vykonali predchádzajúce odporúčania. 
Uvedené tri inštitúcie sa usilujú 
podporovať diskusiu o výročnej správe v 
členských štátoch, najmä v národných 
parlamentoch.

12. Európsky parlament a Rada 
prerokujú obsah výročnej správy najneskôr 
do dvoch mesiacov od dátumu jej 
zverejnenia. Diskusie sa zverejnia. 
Parlament a Rada prijmú stanoviská k 
výročnej správe prostredníctvom uznesení 
a záverov. Európsky parlament a Rada v 
rámci nadväzujúcich opatrení posúdia a 
zvážia, do akej miery členské štáty 
vykonali predchádzajúce odporúčania. 
Uvedené tri inštitúcie sa usilujú 
podporovať včasnú diskusiu o výročnej 
správe v členských štátoch, najmä v 
národných parlamentoch.

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. Európsky parlament a Rada 
prerokujú obsah výročnej správy najneskôr 
do dvoch mesiacov od dátumu jej 
zverejnenia. Diskusie sa zverejnia. 
Parlament a Rada prijmú stanoviská k 
výročnej správe prostredníctvom uznesení 

12. Európsky parlament a Rada 
prerokujú obsah výročnej správy najneskôr 
do dvoch mesiacov od dátumu jej 
zverejnenia. Parlament a Rada prijmú 
stanoviská k výročnej správe 
prostredníctvom uznesení a záverov. 
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a záverov. Európsky parlament a Rada v 
rámci nadväzujúcich opatrení posúdia a 
zvážia, do akej miery členské štáty 
vykonali predchádzajúce odporúčania. 
Uvedené tri inštitúcie sa usilujú 
podporovať diskusiu o výročnej správe v 
členských štátoch, najmä v národných 
parlamentoch.

Európsky parlament a Rada v rámci 
nadväzujúcich opatrení posúdia a zvážia, 
do akej miery členské štáty vykonali 
predchádzajúce odporúčania. Uvedené tri 
inštitúcie sa usilujú podporovať diskusiu o 
výročnej správe v členských štátoch, najmä 
v národných parlamentoch.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Európskeho parlamentu alebo 
Rady nadviazať dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie 
odporúčaní. Komisia pravidelne podáva 
správy o pokroku v dialógu. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom 
technickú pomoc prostredníctvom rôznych 
činností. Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.

13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Európskeho parlamentu alebo 
Rady nadviazať dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov a príslušných 
miestnych orgánov s cieľom uľahčiť 
vykonávanie odporúčaní. Komisia 
pravidelne podáva správy o pokroku v 
dialógu. Komisia môže kedykoľvek 
poskytnúť členským štátom technickú 
pomoc prostredníctvom rôznych činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Európskeho parlamentu alebo 
Rady nadviazať dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie 
odporúčaní. Komisia pravidelne podáva 
správy o pokroku v dialógu. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom 
technickú pomoc prostredníctvom rôznych 
činností. Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.

13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť príslušného členského štátu či 
príslušných členských štátov, Európskeho 
parlamentu alebo Rady nadviazať dialóg s 
jedným alebo niekoľkými členskými štátmi 
vrátane národných parlamentov a 
miestnych orgánov s cieľom uľahčiť 
vykonávanie odporúčaní. Komisia 
pravidelne podáva správy o pokroku v 
dialógu. Komisia môže kedykoľvek, a to aj 
na žiadosť príslušného členského štátu, 
poskytnúť členským štátom technickú 
pomoc prostredníctvom rôznych činností. 
Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 299
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Európskeho parlamentu alebo 
Rady nadviazať dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie 
odporúčaní. Komisia pravidelne podáva 
správy o pokroku v dialógu. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom 
technickú pomoc prostredníctvom rôznych 
činností. Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.

13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Európskeho parlamentu alebo 
Rady nadviazať dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov, miestnych 
orgánov, organizácií občianskej 
spoločnosti a obhajcov ľudských práv s 
cieľom uľahčiť vykonávanie odporúčaní. 
Komisia pravidelne podáva správy o 
pokroku v dialógu. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom 
technickú pomoc prostredníctvom rôznych 
činností. Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.
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Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Európskeho parlamentu alebo 
Rady nadviazať dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie 
odporúčaní. Komisia pravidelne podáva 
správy o pokroku v dialógu. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom 
technickú pomoc prostredníctvom rôznych 
činností. Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.

13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Európskeho parlamentu alebo 
Rady nadviazať dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie 
odporúčaní. Komisia pravidelne podáva 
správy o pokroku v dialógu Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom 
technickú pomoc prostredníctvom rôznych 
činností. Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. Na základe zistení výročnej správy 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť Európskeho parlamentu alebo 
Rady nadviazať dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov a miestnych 

13. Na základe zistení výročnej správy 
nadviaže Komisia z vlastnej iniciatívy 
alebo na žiadosť Európskeho parlamentu 
alebo Rady dialóg s jedným alebo 
niekoľkými členskými štátmi vrátane 
národných parlamentov a miestnych 
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orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie 
odporúčaní. Komisia pravidelne podáva 
správy o pokroku v dialógu. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom 
technickú pomoc prostredníctvom rôznych 
činností. Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.

orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie 
odporúčaní. Komisia pravidelne podáva 
správy o pokroku v dialógu. Komisia môže 
kedykoľvek poskytnúť členským štátom 
technickú pomoc prostredníctvom rôznych 
činností. Európsky parlament organizuje v 
spolupráci s národnými parlamentmi 
medziparlamentnú diskusiu o zisteniach 
výročnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. Uvedené tri inštitúcie by pri 
stanovovaní priorít financovania mali 
zohľadniť zistenia uvedené vo výročnej 
správe. Komisia pri príprave príslušných 
ročných pracovných programov na 
vyplácanie finančných prostriedkov Únie 
v rámci zdieľaného alebo priameho 
riadenia predovšetkým zahrnie cielenú 
podporu pre vnútroštátnych aktérov 
prispievajúcich k presadzovaniu a 
ochrane hodnôt Únie, ako sú organizácie 
občianskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 14 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 258 
ZFEÚ a právo Európskeho parlamentu a 
Komisie predložiť Rade odôvodnený návrh 
v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ, sa 
uvedené tri inštitúcie dohodli, že výročné 
správy by mali usmerňovať ich kroky 
týkajúce sa hodnôt Únie.

14. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 258 
ZFEÚ a právo Európskeho parlamentu a 
Komisie predložiť Rade odôvodnený návrh 
v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ, sa 
uvedené tri inštitúcie dohodli, že výročné 
správy by mali usmerňovať ich kroky 
týkajúce sa hodnôt Únie a môžu slúžiť ako 
základ pre začatie postupov podľa článku 
258 ZFEÚ a článku 7 ZEÚ.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 14 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 258 
ZFEÚ a právo Európskeho parlamentu a 
Komisie predložiť Rade odôvodnený návrh 
v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ, sa 
uvedené tri inštitúcie dohodli, že výročné 
správy by mali usmerňovať ich kroky 
týkajúce sa hodnôt Únie.

14. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 258 
ZFEÚ a podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 
2020/xxxx1a a právo Európskeho 
parlamentu a Komisie predložiť Rade 
odôvodnený návrh v súlade s článkom 7 
ods. 1 ZEÚ, sa uvedené tri inštitúcie 
dohodli, že výročné správy by mali 
usmerňovať ich kroky týkajúce sa hodnôt 
Únie.

_________________
1a [namiesto xxxx vložiť do textu číslo 
2018/136(COD)]

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 14 – úvodná časť
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 258 
ZFEÚ a právo Európskeho parlamentu a 
Komisie predložiť Rade odôvodnený návrh 
v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ, sa 
uvedené tri inštitúcie dohodli, že výročné 
správy by mali usmerňovať ich kroky 
týkajúce sa hodnôt Únie.

14. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 258 
ZFEÚ a právo Európskeho parlamentu a 
Komisie a jednej tretiny členských štátov 
predložiť Rade odôvodnený návrh v súlade 
s článkom 7 ods. 1 ZEÚ, sa uvedené tri 
inštitúcie dohodli, že výročné správy by 
mali usmerňovať ich kroky týkajúce sa 
hodnôt Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 14 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 258 
ZFEÚ a právo Európskeho parlamentu a 
Komisie predložiť Rade odôvodnený návrh 
v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ, sa 
uvedené tri inštitúcie dohodli, že výročné 
správy by mali usmerňovať ich kroky 
týkajúce sa hodnôt Únie.

14. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 258 
ZFEÚ a právo Európskeho parlamentu, 
Komisie a členských štátov predložiť Rade 
odôvodnený návrh v súlade s článkom 7 
ZEÚ, sa uvedené tri inštitúcie dohodli, že 
výročné správy by mali usmerňovať ich 
kroky týkajúce sa hodnôt Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 14 – podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Naliehavá správa vypúšťa sa

Or. bg
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Pozmeňujúci návrh 308
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. Ak situácia v jednom alebo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, Európsky parlament alebo 
Rada môžu výnimočne požiadať Komisiu, 
aby vypracovala naliehavú správu o tejto 
situácii. Komisia pripraví správu po 
konzultácii s pracovnou skupinou. 
Komisia zverejní naliehavú správu 
najneskôr do dvoch mesiacov od žiadosti 
Európskeho parlamentu alebo Rady. 
Zistenia naliehavej správy by sa mali 
zahrnúť do nasledujúcej výročnej správy. 
V naliehavej správe sa môžu špecifikovať 
odporúčania zamerané na riešenie 
bezprostredného ohrozenia hodnôt Únie.

vypúšťa sa

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 309
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. Ak situácia v jednom alebo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, Európsky parlament alebo 
Rada môžu výnimočne požiadať Komisiu, 
aby vypracovala naliehavú správu o tejto 
situácii. Komisia pripraví správu po 
konzultácii s pracovnou skupinou. Komisia 
zverejní naliehavú správu najneskôr do 
dvoch mesiacov od žiadosti Európskeho 

15. Ak situácia v jednom alebo vo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, Komisia môže buď z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho 
parlamentu alebo Rady výnimočne 
vypracovať naliehavú správu o tejto 
situácii. Komisia pripraví správu po 
konzultácii s pracovnou skupinou. Komisia 
zverejní naliehavú správu najneskôr do 
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parlamentu alebo Rady. Zistenia naliehavej 
správy by sa mali zahrnúť do nasledujúcej 
výročnej správy. V naliehavej správe sa 
môžu špecifikovať odporúčania zamerané 
na riešenie bezprostredného ohrozenia 
hodnôt Únie.

dvoch mesiacov od žiadosti Európskeho 
parlamentu alebo Rady. Zistenia naliehavej 
správy by sa mali zahrnúť do nasledujúcej 
výročnej správy. V naliehavej správe sa 
môžu špecifikovať odporúčania zamerané 
na riešenie bezprostredného ohrozenia 
hodnôt Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. Ak situácia v jednom alebo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, Európsky parlament alebo 
Rada môžu výnimočne požiadať Komisiu, 
aby vypracovala naliehavú správu o tejto 
situácii. Komisia pripraví správu po 
konzultácii s pracovnou skupinou. Komisia 
zverejní naliehavú správu najneskôr do 
dvoch mesiacov od žiadosti Európskeho 
parlamentu alebo Rady. Zistenia naliehavej 
správy by sa mali zahrnúť do nasledujúcej 
výročnej správy. V naliehavej správe sa 
môžu špecifikovať odporúčania zamerané 
na riešenie bezprostredného ohrozenia 
hodnôt Únie.

15. Ak situácia v jednom alebo vo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, Komisia môže buď z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho 
parlamentu alebo Rady výnimočne 
vypracovať naliehavú správu o tejto 
situácii. Komisia pripraví správu po 
konzultácii s pracovnou skupinou. Komisia 
zverejní naliehavú správu najneskôr do 
dvoch mesiacov od žiadosti Európskeho 
parlamentu alebo Rady. Zistenia naliehavej 
správy by sa mali zahrnúť do nasledujúcej 
výročnej správy. V naliehavej správe sa 
môžu špecifikovať odporúčania zamerané 
na riešenie bezprostredného ohrozenia 
hodnôt Únie.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť II – bod 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. Ak situácia v jednom alebo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, Európsky parlament alebo 
Rada môžu výnimočne požiadať Komisiu, 
aby vypracovala naliehavú správu o tejto 
situácii. Komisia pripraví správu po 
konzultácii s pracovnou skupinou. Komisia 
zverejní naliehavú správu najneskôr do 
dvoch mesiacov od žiadosti Európskeho 
parlamentu alebo Rady. Zistenia naliehavej 
správy by sa mali zahrnúť do nasledujúcej 
výročnej správy. V naliehavej správe sa 
môžu špecifikovať odporúčania zamerané 
na riešenie bezprostredného ohrozenia 
hodnôt Únie.

15. Ak situácia v jednom alebo vo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, Komisia buď z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho 
parlamentu alebo Rady vypracuje 
naliehavú správu o tejto situácii. Komisia 
pripraví správu po konzultácii s pracovnou 
skupinou. Komisia zverejní naliehavú 
správu najneskôr do dvoch mesiacov od 
žiadosti Európskeho parlamentu alebo 
Rady. Zistenia naliehavej správy by sa mali 
zahrnúť do nasledujúcej výročnej správy. 
V naliehavej správe sa môžu špecifikovať 
odporúčania zamerané na riešenie 
bezprostredného ohrozenia hodnôt Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť II – bod 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. Ak situácia v jednom alebo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, Európsky parlament alebo 
Rada môžu výnimočne požiadať Komisiu, 
aby vypracovala naliehavú správu o tejto 
situácii. Komisia pripraví správu po 
konzultácii s pracovnou skupinou. Komisia 
zverejní naliehavú správu najneskôr do 
dvoch mesiacov od žiadosti Európskeho 
parlamentu alebo Rady. Zistenia 
naliehavej správy by sa mali zahrnúť do 
nasledujúcej výročnej správy. V naliehavej 
správe sa môžu špecifikovať odporúčania 
zamerané na riešenie bezprostredného 
ohrozenia hodnôt Únie.

15. Ak situácia v jednom alebo vo 
viacerých členských štátoch hrozí 
bezprostredným a vážnym poškodením 
hodnôt Únie, pracovná skupina, Európsky 
parlament alebo Rada môžu požiadať 
Komisiu, aby vypracovala naliehavú 
správu o tejto situácii. Komisia pripraví 
správu po konzultácii s pracovnou 
skupinou. Komisia zverejní naliehavú 
správu do jedného mesiaca. Zistenia 
naliehavej správy by sa mali zahrnúť do 
nasledujúcej výročnej správy. V naliehavej 
správe sa môžu špecifikovať odporúčania 
zamerané na riešenie bezprostredného 
ohrozenia hodnôt Únie vrátane žiadostí o 
predbežné opatrenia pred Súdnym 
dvorom.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
doplnkovú povahu ročného cyklu 
monitorovania a ďalšie mechanizmy na 
ochranu a podporu hodnôt Únie, najmä 
postup stanovený v článku 7 ZEÚ a 
nariadení (EÚ) 2020/xxxx. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú, že v politikách Únie 
zohľadnia ciele tejto medziinštitucionálnej 
dohody.

16. Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
doplnkovú povahu ročného cyklu 
monitorovania a ďalšie mechanizmy na 
ochranu a podporu hodnôt Únie, najmä 
postup stanovený v článku 7 ZEÚ a 
nariadení (EÚ) 2020/xxxx. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú zabrániť zbytočnej 
duplicite existujúcich nástrojov a začleniť 
existujúce nástroje do ročného cyklu 
monitorovania ako preferovanú možnosť. 
Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú, že v 
politikách Únie zohľadnia ciele tejto 
medziinštitucionálnej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
doplnkovú povahu ročného cyklu 
monitorovania a ďalšie mechanizmy na 
ochranu a podporu hodnôt Únie, najmä 
postup stanovený v článku 7 ZEÚ a 
nariadení (EÚ) 2020/xxxx. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú, že v politikách Únie 
zohľadnia ciele tejto medziinštitucionálnej 
dohody.

16. Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
doplnkovú povahu ročného cyklu 
monitorovania a ďalšie mechanizmy na 
ochranu a podporu hodnôt Únie, najmä 
postup stanovený v článku 7 ZEÚ a 
nariadení (EÚ) 2020/xxxx. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú zabrániť zbytočnej 
duplicite existujúcich nástrojov a začleniť 
existujúce nástroje do ročného cyklu 
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monitorovania ako preferovanú možnosť. 
Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú, že v 
politikách Únie zohľadnia ciele tejto 
medziinštitucionálnej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
doplnkovú povahu ročného cyklu 
monitorovania a ďalšie mechanizmy na 
ochranu a podporu hodnôt Únie, najmä 
postup stanovený v článku 7 ZEÚ a 
nariadení (EÚ) 2020/xxxx. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú, že v politikách Únie 
zohľadnia ciele tejto medziinštitucionálnej 
dohody.

16. Uvedené tri inštitúcie uznávajú 
doplnkovú povahu ročného cyklu 
monitorovania a ďalšie mechanizmy na 
ochranu a podporu hodnôt Únie, najmä 
postup stanovený v článku 7 ZEÚ, postupy 
v prípade nesplnenia povinnosti a 
nariadenie (EÚ) 2020/xxxx. Uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú, že v politikách Únie 
zohľadnia ciele tejto medziinštitucionálnej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. Ak sa vo výročnej správe zistia 
systémové nedostatky týkajúce sa jednej 
alebo viacerých hodnôt Únie, uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú bezodkladne 
podniknúť primerané opatrenia v rámci 
svojich príslušných právomocí, ktoré im 
boli zverené zmluvami. Uvedené tri 
inštitúcie môžu okrem iného zvážiť, či je 
možné udržať politiky Únie, ktoré si 

17. Ak sa vo výročnej správe zistia 
systémové nedostatky týkajúce sa jednej 
alebo viacerých hodnôt Únie, uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú bezodkladne 
podniknúť primerané opatrenia v rámci 
svojich príslušných právomocí, ktoré im 
boli zverené zmluvami. Uvedené tri 
inštitúcie môžu okrem iného zvážiť, či je 
možné udržať politiky Únie, ktoré si 
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vyžadujú vysokú úroveň vzájomnej 
dôvery, vzhľadom na systémové 
nedostatky zistené vo výročnej správe.

vyžadujú vysokú úroveň vzájomnej 
dôvery, vzhľadom na systémové 
nedostatky zistené vo výročnej správe. 
Komisia sa zaväzuje posúdiť primeranosť 
postupov v prípade nesplnenia povinnosti, 
v prípade potreby aj žiadať o predbežné 
opatrenia na Súdnom dvore a predložiť 
žiadosti o nariadenie uloženia pokuty v 
prípade nedodržania predbežných 
opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. Ak sa vo výročnej správe zistia 
systémové nedostatky týkajúce sa jednej 
alebo viacerých hodnôt Únie, uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú bezodkladne 
podniknúť primerané opatrenia v rámci 
svojich príslušných právomocí, ktoré im 
boli zverené zmluvami. Uvedené tri 
inštitúcie môžu okrem iného zvážiť, či je 
možné udržať politiky Únie, ktoré si 
vyžadujú vysokú úroveň vzájomnej 
dôvery, vzhľadom na systémové 
nedostatky zistené vo výročnej správe.

17. Ak sa vo výročnej správe zistia 
závažné systémové nedostatky týkajúce sa 
jednej alebo viacerých hodnôt Únie, 
uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
bezodkladne podniknúť primerané 
opatrenia v rámci svojich príslušných 
právomocí, ktoré im boli zverené 
zmluvami. Uvedené tri inštitúcie môžu 
okrem iného zvážiť, či je možné udržať 
politiky Únie, ktoré si vyžadujú vysokú 
úroveň vzájomnej dôvery, vzhľadom na 
závažné systémové nedostatky zistené vo 
výročnej správe.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 318
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 uznesenia
Príloha I – časť III – bod 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. Ak sa vo výročnej správe zistia 
systémové nedostatky týkajúce sa jednej 
alebo viacerých hodnôt Únie, uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú bezodkladne 
podniknúť primerané opatrenia v rámci 
svojich príslušných právomocí, ktoré im 
boli zverené zmluvami. Uvedené tri 
inštitúcie môžu okrem iného zvážiť, či je 
možné udržať politiky Únie, ktoré si 
vyžadujú vysokú úroveň vzájomnej 
dôvery, vzhľadom na systémové 
nedostatky zistené vo výročnej správe.

17. Ak sa vo výročnej správe zistia 
systémové nedostatky týkajúce sa jednej 
alebo viacerých hodnôt Únie, uvedené tri 
inštitúcie sa zaväzujú bezodkladne 
podniknúť primerané opatrenia v rámci 
svojich príslušných právomocí, ktoré im 
boli zverené zmluvami. Uvedené tri 
inštitúcie okrem iného zvážia, či je možné 
udržať politiky Únie, ktoré si vyžadujú 
vysokú úroveň vzájomnej dôvery, 
vzhľadom na systémové nedostatky zistené 
vo výročnej správe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 18 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. Ročný cyklus monitorovania 
ustanovený touto dohodou nahrádza 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania pokroku v Rumunsku na účely 
osobitných referenčných kritérií v 
oblastiach reformy súdnictva a boja proti 
korupcii ustanovený rozhodnutím Komisie 
2006/928/ES a mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania pokroku v 
Bulharsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii a 
organizovanému zločinu ustanovený 
rozhodnutím Komisie 2006/929/ES a 
okrem iného plní ciele stanovené týmito 
rozhodnutiami. Komisia sa preto zaväzuje 
zrušiť tieto rozhodnutia vo vhodnom čase.

18. Ročný cyklus monitorovania 
ustanovený touto dohodou nahrádza 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a 
overovania pokroku v Rumunsku na účely 
osobitných referenčných kritérií v 
oblastiach reformy súdnictva a boja proti 
korupcii ustanovený rozhodnutím Komisie 
2006/928/ES a mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania pokroku v 
Bulharsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii a 
organizovanému zločinu ustanovený 
rozhodnutím Komisie 2006/929/ES a 
okrem iného plní ciele stanovené týmito 
rozhodnutiami. Komisia sa preto zaväzuje 
okamžite zrušiť tieto rozhodnutia.

Or. bg
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Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť III – bod 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či je zjavné riziko 
závažného porušenia alebo existuje 
závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom podľa 
článku 7 ZEÚ.

19. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či je zjavné riziko 
závažného porušenia alebo existuje 
závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom podľa 
článku 7 ZEÚ.

Ak sa vo výročnej správe zistí riziko 
vážneho porušenia alebo vážne porušenie 
hodnôt Únie v členskom štáte, Komisia 
aktivuje nástroje, ktoré má k dispozícii, 
vrátane finančných opatrení s cieľom 
presadzovať dodržiavanie hodnôt 
zakotvených v článku 2 ZEÚ.
Európsky parlament a Rada vedú diskusie 
o situácii v členskom štáte a v 
odôvodnenom stanovisku uvedú, či sa 
majú aktivovať nástroje, ktoré majú k 
dispozícii, s cieľom presadzovať 
dodržiavanie hodnôt zakotvených v 
článku 2 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či je zjavné riziko 
závažného porušenia alebo existuje 

19. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy v rámci 
svojho posudzovania toho, či je zjavné 
riziko závažného porušenia alebo existuje 
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závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom podľa 
článku 7 ZEÚ.

závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom podľa 
článku 7 ZEÚ. Uvedené tri inštitúcie sa 
dohodli, že negatívne posúdenia v 
zisteniach výročnej správy slúžia ako 
základ na začatie postupu stanoveného v 
článku 7 ZEÚ a postupu v prípade 
nesplnenia povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či je zjavné riziko 
závažného porušenia alebo existuje 
závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom podľa 
článku 7 ZEÚ.

19. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či je zjavné riziko 
závažného porušenia alebo existuje 
závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom podľa 
článku 7 ZEÚ. Uvedené tri inštitúcie sa 
dohodli udeliť osobitné postavenie 
dotknutým členským štátom podľa článku 
7 ZEÚ, pričom zistenia výročnej správy 
zahrnú do postupu stanoveného v článku 
7 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Emil Radev

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či je zjavné riziko 

19. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či existuje závažné a 
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závažného porušenia alebo existuje 
závažné a pretrvávajúce porušovanie 
hodnôt Únie členským štátom podľa 
článku 7 ZEÚ.

pretrvávajúce porušovanie hodnôt Únie 
členským štátom podľa článku 7 ZEÚ.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 324
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 20 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. S cieľom posilniť transparentnosť a 
efektívnosť postupu ustanoveného v článku 
7 ZEÚ sa uvedené tri inštitúcie dohodli, že 
zabezpečia, aby sa inštitúcia, ktorá 
predkladá návrh podľa článku 7 ods. 1 
ZEÚ, mohla zúčastniť na vypočutí, kde sa 
uvedený návrh predstaví, a aby sa s ňou 
konzultovalo vo všetkých fázach postupu. 
Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
pravidelnou vzájomnou konzultáciou v 
pracovnej skupine o existujúcich a 
potenciálnych postupoch začatých podľa 
článku 7 ZEÚ.

20. S cieľom posilniť transparentnosť a 
efektívnosť postupu ustanoveného v článku 
7 ZEÚ sa uvedené tri inštitúcie dohodli, že 
zabezpečia, aby sa inštitúcia, ktorá 
predkladá návrh podľa článku 7 ods. 1 
ZEÚ, mohla zúčastniť na vypočutí, kde sa 
uvedený návrh predstaví, a aby sa s ňou 
konzultovalo vo všetkých fázach postupu. 
Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
pravidelnou vzájomnou konzultáciou v 
pracovnej skupine o existujúcich a 
potenciálnych postupoch začatých podľa 
článku 7 ZEÚ. Tieto tri inštitúcie súhlasia, 
aby Rada do týchto vypočutí zahrnula 
informácie o tom, ako členské štáty, na 
ktoré sa vzťahuje postup stanovený v 
článku 7 ZEÚ, riešia obavy vyjadrené v 
odôvodnenom stanovisku a celý najnovší 
a najväčší negatívny vývoj v oblasti 
právneho štátu, demokracie a základných 
práv, a konkrétne odporúčania pre 
príslušné členské štáty ako opatrenia 
nadväzujúce na vypočutia, ktoré zahŕňajú 
lehoty na vykonanie takýchto odporúčaní. 
Rada sa ďalej zaväzuje včas posúdiť 
vykonávanie týchto odporúčaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
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Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 20 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. S cieľom posilniť transparentnosť a 
efektívnosť postupu ustanoveného v článku 
7 ZEÚ sa uvedené tri inštitúcie dohodli, že 
zabezpečia, aby sa inštitúcia, ktorá 
predkladá návrh podľa článku 7 ods. 1 
ZEÚ, mohla zúčastniť na vypočutí, kde sa 
uvedený návrh predstaví, a aby sa s ňou 
konzultovalo vo všetkých fázach postupu. 
Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
pravidelnou vzájomnou konzultáciou v 
pracovnej skupine o existujúcich a 
potenciálnych postupoch začatých podľa 
článku 7 ZEÚ.

20. S cieľom posilniť transparentnosť a 
efektívnosť postupu ustanoveného v článku 
7 ZEÚ sa uvedené tri inštitúcie dohodli, že 
zabezpečia, aby inštitúcia, ktorá predkladá 
návrh podľa článku 7 ZEÚ, mohla 
predstaviť návrh Rade a aby bola v plnej 
miere informovaná a angažovaná vo 
všetkých fázach postupu. Uvedené tri 
inštitúcie súhlasia s pravidelnou 
vzájomnou konzultáciou v pracovnej 
skupine o existujúcich a potenciálnych 
postupoch začatých podľa článku 7 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť III – bod 20 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. S cieľom posilniť transparentnosť a 
efektívnosť postupu ustanoveného v článku 
7 ZEÚ sa uvedené tri inštitúcie dohodli, že 
zabezpečia, aby sa inštitúcia, ktorá 
predkladá návrh podľa článku 7 ods. 1 
ZEÚ, mohla zúčastniť na vypočutí, kde sa 
uvedený návrh predstaví, a aby sa s ňou 
konzultovalo vo všetkých fázach postupu. 
Uvedené tri inštitúcie súhlasia s 
pravidelnou vzájomnou konzultáciou v 
pracovnej skupine o existujúcich a 
potenciálnych postupoch začatých podľa 
článku 7 ZEÚ.

20. S cieľom posilniť transparentnosť a 
efektívnosť postupu ustanoveného v článku 
7 ZEÚ sa uvedené tri inštitúcie dohodli, že 
zabezpečia, aby sa všetky inštitúcie mohli 
zúčastniť na vypočutiach podľa článku 7 
ods. 1 ZEÚ, kde sa uvedený návrh 
predstaví, a aby sa s nimi konzultovalo vo 
všetkých fázach postupu. Uvedené tri 
inštitúcie súhlasia s pravidelnou 
vzájomnou konzultáciou v pracovnej 
skupine o existujúcich a potenciálnych 
postupoch začatých podľa článku 7 ZEÚ.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 20 – podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Spoločné opatrenia v oblasti rozpočtovej 
podmienenosti

Opatrenia v oblasti rozpočtovej 
podmienenosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 20 – podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Spoločné opatrenia v oblasti rozpočtovej 
podmienenosti

Spoločné opatrenia v oblasti rozpočtových 
nástrojov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 20 – podnadpis 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Opatrenia týkajúce sa postupu v prípade 
nesplnenia povinnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
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Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. Rada sa zaväzuje:
– zohľadniť, ako členské štáty v rámci 
postupu stanoveného v článku 7 ZEÚ 
riešia obavy uvedené v odôvodnenom 
návrhu;
– zohľadniť ďalší vývoj vrátane pokroku 
a neúspechov v rozsahu vypočutí podľa 
článku 7 ZEÚ;
– riešiť konkrétne odporúčania pre 
príslušné členské štáty, ktoré majú 
stanovené lehoty, a organizovať následné 
vypočutia;
– monitorovať vykonávanie a 
presadzovanie odporúčaní vrátane 
koordinácie s ostatnými inštitúciami a 
načrtnúť ďalšie kroky vrátane opatrení 
na presadzovanie práva;
– zverejniť postupy Rady vrátane správ o 
vypočutí a prijatie akýchkoľvek 
odporúčaní, aby sa umožnila zmysluplná 
účasť všetkých inštitúcií a občianskej 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. Komisia zohľadní zistenia 
výročnej správy vo svojom posúdení toho, 
či by sa mal začať postup v prípade 
nesplnenia povinnosti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 
2020/xxxx.

21. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy v rámci 
svojho posudzovania toho, či existujú 
všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, a to v súlade s 
článkom 5 nariadenia (EÚ) 2020/xxxx. 
Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že 
nevykonanie odporúčaní uvedených vo 
výročnej správe slúži ako základ na 
pozastavenie alebo presmerovanie 
finančných prostriedkov Únie vrátane 
akýchkoľvek nových finančných 
prostriedkov určených na plán obnovy po 
pandémii Covid-19 pre príslušný členský 
štát, kým sa situácia neprehodnotí a 
preukázateľne sa nezlepší.

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť III – bod 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 

21. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
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súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 
2020/xxxx.

súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 
2020/xxxx. Ak sa vo výročnej správe zistí 
riziko vážneho porušenia alebo vážne 
porušenie hodnôt Únie v členskom štáte, 
Komisia zašle tomuto členskému štátu 
písomné oznámenie v súlade s článkom 5 
nariadenia (EÚ) 2020/xxxx.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Sergey Lagodinsky

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 
2020/xxxx.

21. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 
2020/xxxx, ako aj pri akomkoľvek inom 
posudzovaní na účely existujúcich a 
budúcich rozpočtových nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú 
využívať zistenia výročnej správy pri 
posudzovaní toho, či existujú všeobecné 
nedostatky v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, a to v 
súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 
2020/xxxx.

21. Komisia berie do úvahy zistenia 
výročnej správy pri posudzovaní toho, či 
existujú všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, a to v súlade s 
článkom 5 nariadenia (EÚ) 2020/xxxx.
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Pozmeňujúci návrh 336
Malin Björk

Návrh uznesenia
Príloha I – časť III – bod 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, 
že výročná správa môže slúžiť ako základ 
pre mechanizmus rozpočtovej 
podmienenosti, ktorý sa má zaviesť v 
rámci dohody o VFR a o Fonde obnovy 
(Next Generation EU).

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Príloha I – časť III – bod 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. Parlament a Rada môžu požiadať 
Komisiu, aby vypracovala a uverejnila 
osobitné usmernenia a ukazovatele na 
riešenie príslušných horizontálnych 
otázok, ktoré vyplývajú z ročného cyklu 
monitorovania.

Or. en


