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Pozmeňujúci návrh 1
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. neziskové organizácie sa čoraz viac 
zapájajú do hospodárskej činnosti a 
prispievajú k rýchlemu rozvoju sociálneho 
hospodárstva, čo predstavuje spoločenský 
prínos z hľadiska životnej úrovne občanov, 
boja proti zmene klímy, kvalitného 
zamestnania a boja proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii; keďže rozvoj 
sociálneho hospodárstva priamo prispieva 
k posilňovaniu jednotného trhu;

A. neziskové organizácie sa čoraz viac 
zapájajú do hospodárskej činnosti a 
prispievajú k rýchlemu rozvoju sociálneho 
hospodárstva, a to aj spoluprácou s 
občanmi s cieľom lepšie pochopiť ich 
potreby a posilniť ich postavenie, 
prinášať spoločenské výhody z hľadiska 
životnej úrovne občanov, boja proti zmene 
klímy, kvalitného a inkluzívneho 
zamestnania na miestnej, vnútroštátnej a 
európskej úrovni, a to aj pre osoby so 
zdravotným postihnutím a osoby patriace 
k marginalizovaným komunitám, a 
bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a 
diskriminácii; keďže rozvoj sociálneho 
hospodárstva priamo prispieva k 
posilňovaniu jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. neziskové organizácie sa čoraz viac 
zapájajú do hospodárskej činnosti a 
prispievajú k rýchlemu rozvoju sociálneho 
hospodárstva, čo predstavuje spoločenský 
prínos z hľadiska životnej úrovne 
občanov, boja proti zmene klímy, 
kvalitného zamestnania a boja proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii; 
keďže rozvoj sociálneho hospodárstva 
priamo prispieva k posilňovaniu 
jednotného trhu;

A. Existujú neziskové organizácie, 
ktoré sú pozitívnym prínosom pre 
spoločnosť vo viacerých oblastiach, ako je 
sociálne hospodárstvo, kvalitné 
zamestnanie, boj proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii alebo pomoc 
osobám so zdravotným postihnutím;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Vasile Blaga

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. neziskové organizácie sa čoraz viac 
zapájajú do hospodárskej činnosti a 
prispievajú k rýchlemu rozvoju sociálneho 
hospodárstva, čo predstavuje spoločenský 
prínos z hľadiska životnej úrovne občanov, 
boja proti zmene klímy, kvalitného 
zamestnania a boja proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii; keďže rozvoj 
sociálneho hospodárstva priamo prispieva 
k posilňovaniu jednotného trhu;

A. neziskové organizácie sa čoraz viac 
zapájajú do hospodárskej činnosti a 
prispievajú k rýchlemu rozvoju sociálneho 
hospodárstva, čo predstavuje spoločenský 
prínos z hľadiska životnej úrovne občanov, 
vzdelanosti, zdravia, boja proti zmene 
klímy, kvalitného zamestnania a boja proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii; 
keďže rozvoj sociálneho hospodárstva 
priamo prispieva k posilňovaniu 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. neziskové organizácie sa čoraz viac 
zapájajú do hospodárskej činnosti a 
prispievajú k rýchlemu rozvoju sociálneho 
hospodárstva, čo predstavuje spoločenský 
prínos z hľadiska životnej úrovne občanov, 
boja proti zmene klímy, kvalitného 
zamestnania a boja proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii; keďže rozvoj 
sociálneho hospodárstva priamo prispieva 
k posilňovaniu jednotného trhu;

A. neziskové organizácie sa čoraz viac 
zapájajú do hospodárskej činnosti a 
prispievajú k rýchlemu rozvoju sociálneho 
hospodárstva, čo predstavuje spoločenský 
prínos z hľadiska životnej úrovne občanov, 
boja proti zmene klímy, kvalitného 
zamestnania a boja proti sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii; keďže rozvoj 
sociálneho hospodárstva priamo prispieva 
k životnej úrovni obyvateľstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. pandémia COVID-19 poukázala 
na ústrednú úlohu neziskových 
organizácií pri poskytovaní informácií a 
podpory občanom a zdôraznila ich 
dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti vrátane 
zdravotnej a sociálnej, obzvlášť 
zraniteľným a marginalizovaným osobám 
a komunitám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. neziskové organizácie zohrávajú v 
demokracii ústrednú úlohu tým, že 
vykonávajú verejný dohľad nad politickou 
mocou, vyjadrujú túžby spoločnosti, 
zastupujú záujmy, prispievajú k 
informovanej tvorbe politiky a rozvíjajú 
aktívne občianstvo;

B. Neziskové organizácie zohrávajú 
ústrednú úlohu v demokracii tým, že 
vykonávajú verejný dohľad nad politickou 
mocou, vyjadrujú a ďalej odovzdávajú 
túžby a záujmy prítomné v spoločnosti, 
presadzujú záujmy, prispievajú k 
informovanej tvorbe politiky svojimi 
odbornými znalosťami a znalosťami v 
teréne a podporujú aktívne a zodpovedné 
občianstvo, čo vedie k intenzívnejšej 
verejnej diskusii a pluralite v spoločnosti; 
keďže na tento účel musia organizácie 
občianskej spoločnosti využívať podporné 
prostredie, ktoré umožní ich 
prosperovanie v celej Únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7
Vasile Blaga

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. neziskové organizácie zohrávajú v 
demokracii ústrednú úlohu tým, že 
vykonávajú verejný dohľad nad politickou 
mocou, vyjadrujú túžby spoločnosti, 
zastupujú záujmy, prispievajú k 
informovanej tvorbe politiky a rozvíjajú 
aktívne občianstvo;

B. Neziskové organizácie zohrávajú 
ústrednú úlohu v demokracii tým, že 
vykonávajú verejný dohľad nad politickou 
mocou, prepožičiavajú hlas ašpiráciám 
spoločnosti, zastupujú záujmy, prispievajú 
k informovanej tvorbe politiky a 
podporujú aktívne občianstvo, čím 
pomáhajú presadzovať aktívnu účasť 
verejnosti na demokratickom procese, 
riadení a zvyšovaní transparentnosti na 
úrovni EÚ a členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. neziskové organizácie zohrávajú v 
demokracii ústrednú úlohu tým, že 
vykonávajú verejný dohľad nad politickou 
mocou, vyjadrujú túžby spoločnosti, 
zastupujú záujmy, prispievajú k 
informovanej tvorbe politiky a rozvíjajú 
aktívne občianstvo;

B. neziskové organizácie zohrávajú v 
demokracii ústrednú úlohu tým, že 
vykonávajú verejný dohľad nad politickou 
mocou, politikom vyjadrujú potreby 
spoločnosti, zastupujú záujmy, prispievajú 
k informovanej tvorbe politiky a rozvíjajú 
aktívne občianstvo;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 9
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. neziskové organizácie zohrávajú v 
demokracii ústrednú úlohu tým, že 
vykonávajú verejný dohľad nad politickou 
mocou, vyjadrujú túžby spoločnosti, 
zastupujú záujmy, prispievajú k 
informovanej tvorbe politiky a rozvíjajú 
aktívne občianstvo;

B. niektoré neziskové organizácie 
zohrávajú v demokracii ústrednú úlohu 
tým, že vykonávajú verejný dohľad nad 
politickou mocou, vyjadrujú túžby 
spoločnosti, zastupujú záujmy, prispievajú 
k informovanej tvorbe politiky a rozvíjajú 
aktívne občianstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. využívanie neziskových organizácií 
zahraničnými subjektmi na zasahovanie 
do politického života členských štátov si 
vyžaduje reguláciu na vnútroštátnej 
úrovni, keďže predstavuje veľké riziko 
pre demokraciu; keďže tento druh 
neziskových organizácií financovaných zo 
zahraničia, ako sú Nadácie otvorenej 
spoločnosti, sa nesnaží o pozitívne prínosy 
pre spoločnosť, ale o ovplyvňovanie 
volebných procesov vo vlastnom 
ekonomickom záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. neziskové organizácie sú 
základným prvkom silného ekosystému 
právneho štátu a predpokladom zdravej 
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demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. štatút Európskeho združenia môže 
riešiť cezhraničné otázky, ale nie 
problémy občianskeho priestoru, ktoré sú 
hlavným problémom funkčnej 
demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. v článku 11 ZEÚ je potvrdená 
úloha neziskových organizácií v 
demokratickom živote;

C. v článku 11 ZEÚ je potvrdená 
úloha neziskových organizácií v 
demokratickom živote a uvádza sa v ňom, 
že inštitúcie poskytujú občanom a 
reprezentatívnym združeniam možnosť 
vyjadrovať a verejne si vymieňať názory 
na všetky oblasti činnosti Únie a že 
inštitúcie udržiavajú otvorený, 
transparentný a pravidelný dialóg so 
zastupiteľskými združeniami a 
občianskou spoločnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. v článku 12 Charty základných práv 
sa zaručuje právo na slobodu združovania 
na všetkých úrovniach;

D. v článku 12 Charty základných práv 
sa zaručuje právo na slobodu združovania 
na všetkých úrovniach; keďže podľa 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva predstavuje sloboda združovania 
jeden zo základných pilierov 
pluralitnej demokratickej spoločnosti 
vzhľadom k tomu, že umožňuje občanom 
kolektívne konať v oblastiach spoločného 
záujmu; keďže prekážky rozvoja 
cezhraničných občianskych aktivít sú 
takej povahy, že výrazne obmedzujú 
dosahovanie tohto cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. v článku 12 Charty základných práv 
sa zaručuje právo na slobodu združovania 
na všetkých úrovniach;

D. v článku 12 Charty základných práv 
zaručuje právo na slobodu združovania na 
všetkých úrovniach, pričom toto právo je 
zaručené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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E. neziskové organizácie v celej Únii 
informujú o obmedzeniach priestoru 
svojej pôsobnosti súvislosti s regulačným 
prostredím, v rámci ktorého pôsobia, 
svojimi finančnými prostriedkami a 
financovaním, svojím právom na 
spoluúčasť a neistým prostredím s 
narastajúcimi útokmi vrátane 
negatívneho vnímania, ktoré neziskové 
organizácie stigmatizuje;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. neziskové organizácie v celej Únii 
informujú o obmedzeniach priestoru svojej 
pôsobnosti súvislosti s regulačným 
prostredím, v rámci ktorého pôsobia, 
svojimi finančnými prostriedkami a 
financovaním, svojím právom na 
spoluúčasť a neistým prostredím s 
narastajúcimi útokmi vrátane negatívneho 
vnímania, ktoré neziskové organizácie 
stigmatizuje;

E. neziskové organizácie v celej Únii 
informujú o obmedzeniach občianskeho 
priestoru v súvislosti s regulačným 
prostredím, v ktorom pôsobia, 
prostredníctvom právnych predpisov (a 
ich zmien), ktoré majú vplyv na ich prácu, 
ich financie a financovanie, ich právo na 
účasť, pričom majú stále väčšie ťažkosti 
dostať sa k subjektom s rozhodovacími 
právomocami a poskytnúť im vstupy pre 
tvorbu právnych predpisov a politík, a s 
nebezpečným prostredím, v ktorom sa 
množia útoky a obťažovanie vrátane 
negatívnej diskusie cielenej na 
delegitimizáciu a stigmatizáciu 
neziskových organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. neziskové organizácie v celej Únii 
informujú o obmedzeniach priestoru svojej 
pôsobnosti súvislosti s regulačným 
prostredím, v rámci ktorého pôsobia, 
svojimi finančnými prostriedkami a 
financovaním, svojím právom na 
spoluúčasť a neistým prostredím s 
narastajúcimi útokmi vrátane negatívneho 
vnímania, ktoré neziskové organizácie 
stigmatizuje;

E. neziskové organizácie v celej 
Únii informujú o svojom obmedzenom 
manévrovacom priestore; tieto 
obmedzenia sa týkajú regulačného 
prostredia, ich financií a finančných 
zdrojov, ich práva na účasť a čoraz 
neistejšieho prostredia v dôsledku 
zvýšených útokov vrátane negatívnych 
vyjadrení a neoprávnených sťažností na 
zastrašenie občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k stigmatizácii a ukončeniu 
kritickej práce neziskových organizácií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19
Vasile Blaga

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. neziskové organizácie v celej Únii 
informujú o obmedzeniach priestoru svojej 
pôsobnosti súvislosti s regulačným 
prostredím, v rámci ktorého pôsobia, 
svojimi finančnými prostriedkami a 
financovaním, svojím právom na 
spoluúčasť a neistým prostredím s 
narastajúcimi útokmi vrátane negatívneho 
vnímania, ktoré neziskové organizácie 
stigmatizuje;

E. neziskové organizácie v celej Únii 
informujú o obmedzeniach priestoru svojej 
pôsobnosti súvislosti s regulačným 
prostredím, v rámci ktorého pôsobia, 
svojimi finančnými prostriedkami a 
financovaním, svojím právom na 
spoluúčasť a neistým prostredím s čoraz 
znepokojivejšími útokmi vrátane 
negatívneho vnímania, ktoré neziskové 
organizácie stigmatizuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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Ea. zatiaľ čo neziskové organizácie 
zohrávajú dôležitú úlohu v členských 
štátoch a na úrovni EÚ, ich činnosť 
blokujú právne a administratívne 
prekážky a obmedzovanie ich 
organizačnej schopnosti pre cezhraničné 
pôsobenie. v dôsledku toho ich prínos 
najmä v cezhraničných regiónoch 
nedosahuje svoj potenciál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

F. Súdny dvor vo svojom rozsudku vo 
veci C-78/181rozhodol, že sloboda 
združovania neznamená len možnosť 
založiť alebo rozpustiť združenie, ale aj 
možnosť, aby uvedené združenie medzitým 
vyvíjalo činnosť;

F. Európsky súd pre ľudské práva 
rozhodol, že štát má pozitívnu povinnosť 
zabezpečiť uplatňovanie práva na slobodu 
združovania, a konštatoval, že „skutočné a 
účinné dodržiavanie slobody združovania 
sa nemôže obmedziť len na púhu 
povinnosť štátu nezasahovať“, zatiaľ čo 
Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci C-
78/181 rozhodol, že sloboda združovania 
neznamená len možnosť založiť alebo 
rozpustiť združenie, ale aj možnosť, aby 
uvedené združenie medzitým vyvíjalo 
činnosť;

_________________ _________________
1 Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 
2020, Komisia/Maďarsko, 78/18, 
ECLI:EU:C:2020:476, bod 113.

1 Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 
2020, Komisia/Maďarsko, 78/18, 
ECLI:EU:C:2020:476, bod 113.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Vasile Blaga

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

F. Súdny dvor vo svojom rozsudku vo 
veci C-78/181rozhodol, že sloboda 
združovania neznamená len možnosť 
založiť alebo rozpustiť združenie, ale aj 
možnosť, aby uvedené združenie medzitým 
vyvíjalo činnosť;

F. Súdny dvor vo svojom rozsudku vo 
veci C-78/181 rozhodol, že sloboda 
združovania neznamená len možnosť 
založiť alebo rozpustiť združenie, ale aj 
možnosť, aby uvedené združenie medzitým 
vyvíjalo činnosť;

_________________ _________________
1 Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 
2020, Komisia/Maďarsko, 78/18, 
ECLI:EU:C:2020:476, bod 113.

1 Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 
2020, Komisia/Maďarsko, 78/18, 
ECLI:EU:C:2020:476, bod 113.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odôvodnenie G

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

G. Súdny dvor Európskej únie 
vypracoval konkrétnu judikatúru2týkajúcu 
sa zásad nediskriminácie a voľného 
pohybu kapitálu pre cezhraničné dary; 
keďže tieto zásady sa vo všeobecnosti v 
členských štátoch ešte neuplatňujú a 
Komisia nenavrhla pozitívne kroky na 
riešenie tohto problému.

G. Súdny dvor Európskej únie 
vypracoval konkrétnu judikatúru2 týkajúcu 
sa zásad nediskriminácie a voľného 
pohybu kapitálu pre cezhraničné dary a 
organizácie so sídlom v inom členskom 
štáte; keďže napriek usmerneniam Súdu 
sa tieto zásady vo všeobecnosti v 
členských štátoch ešte neuplatňujú a 
Komisia nenavrhla pozitívne kroky na 
riešenie tohto problému na úrovni EÚ.

_________________ _________________
2 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
septembra 2006, Centro di Musicologia 
Walter Stauffer/Finanzamt München für 
Körperschaften, C-386/04, 
ECLI:EU:C:2006:568, rozsudok Súdneho 
dvora z 27. januára 2009, Hein 
Pershe/Finanzamt Lüdenscheid, C-318/07, 
ECLI:EU:C:2009:33 a rozsudok Súdneho 
dvora z 10. februára 2011, Missionswerk 
Werner Heukelbach eV/belgický štát, C-
25/10, ECLI:EU:C:2011:65.

2 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
septembra 2006, Centro di Musicologia 
Walter Stauffer/Finanzamt München für 
Körperschaften, C-386/04, 
ECLI:EU:C:2006:568, rozsudok Súdneho 
dvora z 27. januára 2009, Hein 
Pershe/Finanzamt Lüdenscheid, C-318/07, 
ECLI:EU:C:2009:33 a rozsudok Súdneho 
dvora z 10. februára 2011, Missionswerk 
Werner Heukelbach eV/belgický štát, C-
25/10, ECLI:EU:C:2011:65.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Vasile Blaga

Návrh stanoviska
Odôvodnenie G

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

G. Súdny dvor Európskej únie 
vypracoval konkrétnu judikatúru2týkajúcu 
sa zásad nediskriminácie a voľného 
pohybu kapitálu pre cezhraničné dary; 
keďže tieto zásady sa vo všeobecnosti v 
členských štátoch ešte neuplatňujú a 
Komisia nenavrhla pozitívne kroky na 
riešenie tohto problému.

G. Súdny dvor Európskej únie 
vypracoval konkrétnu judikatúru2 týkajúcu 
sa zásad nediskriminácie a voľného 
pohybu kapitálu pre cezhraničné dary; 
keďže tieto zásady sa vo všeobecnosti v 
členských štátoch ešte neuplatňujú a 
Komisia zatiaľ tento problém neriešila.

_________________ _________________
2 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
septembra 2006, Centro di Musicologia 
Walter Stauffer/Finanzamt München für 
Körperschaften, C-386/04, 
ECLI:EU:C:2006:568, rozsudok Súdneho 
dvora z 27. januára 2009, Hein 
Pershe/Finanzamt Lüdenscheid, C-318/07, 
ECLI:EU:C:2009:33 a rozsudok Súdneho 
dvora z 10. februára 2011, Missionswerk 
Werner Heukelbach eV/belgický štát, C-
25/10, ECLI:EU:C:2011:65.

2 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
septembra 2006, Centro di Musicologia 
Walter Stauffer/Finanzamt München für 
Körperschaften, C-386/04, 
ECLI:EU:C:2006:568, rozsudok Súdneho 
dvora z 27. januára 2009, Hein 
Pershe/Finanzamt Lüdenscheid, C-318/07, 
ECLI:EU:C:2009:33 a rozsudok Súdneho 
dvora z 10. februára 2011, Missionswerk 
Werner Heukelbach eV/belgický štát, C-
25/10, ECLI:EU:C:2011:65.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ga. tretina obyvateľov EÚ žije v 
regiónoch v blízkosti vnútorných hraníc 
medzi členskými štátmi s rastúcim počtom 
cezhraničných iniciatív, ktoré však často 
brzdia rozdiely v regulačnom prostredí a 



AM\1241431SK.docx 15/41 PE699.072v01-00

SK

rozvoji neziskového sektora na oboch 
stranách hranice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže niekoľko členských štátov 
zakázalo alebo plánuje zakázať 
financovanie mešít tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny balík, ktorým sa vytvorí štatút 
európskych združení a pre neziskové 
organizácie sa stanovia spoločné pravidlá 
a minimálne normy pre uplatňovanie 
práva na slobodu zhromažďovania a 
odstránenie prekážok ich základnej úlohy 
v spoločnosti a prispievanie k 
posilňovaniu jednotného trhu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny balík, ktorým sa vytvorí štatút 
európskych združení a pre neziskové 
organizácie sa stanovia spoločné pravidlá 
a minimálne normy pre uplatňovanie 
práva na slobodu zhromažďovania a 
odstránenie prekážok ich základnej úlohy 
v spoločnosti a prispievanie k 
posilňovaniu jednotného trhu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny balík, ktorým sa vytvorí štatút 
európskych združení a pre neziskové 
organizácie sa stanovia spoločné pravidlá a 
minimálne normy pre uplatňovanie práva 
na slobodu zhromažďovania a odstránenie 
prekážok ich základnej úlohy v spoločnosti 
a prispievanie k posilňovaniu jednotného 
trhu.

1. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny balík, ktorým sa vytvorí štatút 
európskych združení a pre neziskové 
organizácie sa stanovia spoločné pravidlá a 
minimálne normy pre uplatňovanie práva 
na slobodu zhromažďovania a odstránenie 
prekážok ich základnej úlohy v 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je vecou členských 
štátov, aby rozhodli o právnom rámci, v 
ktorom môžu neziskové organizácie 
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pôsobiť na ich území, s cieľom 
zabezpečiť práva občanov a zabrániť 
zasahovaniu zo zahraničia vrátane revízie 
štatútu neziskových organizácií tak, aby 
boli v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a aby ich pôsobenie nebolo v 
rozpore s verejným poriadkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby legislatívnymi 
prostriedkami zabezpečila, že neziskové 
organizácie pôsobiace v členských štátoch 
budú dostávať verejné finančné 
prostriedky EÚ len so súhlasom 
dotknutého členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že EÚ vznikla ako 
únia nezávislých národov, ktoré navzájom 
spolupracujú pre vzájomný prospech; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že EÚ by sa 
mala zdržať akýchkoľvek krokov 
usilujúcich o politické zasahovanie v 
členských štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vymedzenie 
spoločných opatrení pre neziskové 
organizácie umožní koherentné súdne 
prostriedky nápravy na úrovni Únie a 
stanoví základy budúcej judikatúry, ktorá 
pomôže posilniť normy platné v celej 
Únii.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vymedzenie 
spoločných opatrení pre neziskové 
organizácie umožní koherentné súdne 
prostriedky nápravy na úrovni Únie a 
stanoví základy budúcej judikatúry, ktorá 
pomôže posilniť normy platné v celej Únii.

2. zdôrazňuje, že vymedzenie 
spoločných opatrení pre neziskové 
organizácie umožní koherentné súdne 
prostriedky nápravy na úrovni Únie a 
stanoví základy budúcej judikatúry, ktorá 
pomôže posilniť základné práva ako 
podstatnú súčasť práva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Vasile Blaga

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vymedzenie 
spoločných opatrení pre neziskové 

2. zdôrazňuje, že vymedzenie 
spoločných opatrení pre neziskové 
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organizácie umožní koherentné súdne 
prostriedky nápravy na úrovni Únie a 
stanoví základy budúcej judikatúry, ktorá 
pomôže posilniť normy platné v celej Únii.

organizácie umožní koherentné súdne 
prostriedky nápravy na úrovni Únie a 
stanoví základy potenciálnej budúcej 
judikatúry, ktorá pomôže posilniť normy 
platné v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dlho očakávaná 
príprava štatútu európskych združení je 
kľúčovým krokom pri posilňovaní 
občianskeho priestoru na úrovni Únie, 
cezhraničnej spolupráce a dialógu; 
poukazuje na to, že takýto štatút by 
európskej občianskej spoločnosti pomohol 
vytvoriť si vlastnú štruktúru; domnieva 
sa, že európske združenia by mohli byť 
nápomocné pri posilňovaní účasti 
občanov na tvorbe politík Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dlho očakávaná 
príprava štatútu európskych združení je 
kľúčovým krokom pri posilňovaní 
občianskeho priestoru na úrovni Únie, 
cezhraničnej spolupráce a dialógu; 
poukazuje na to, že takýto štatút by 
európskej občianskej spoločnosti pomohol 
vytvoriť si vlastnú štruktúru; domnieva 

3. domnieva sa, že príprava štatútu 
európskych združení nemá u občanov 
vysokú prioritu;
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sa, že európske združenia by mohli byť 
nápomocné pri posilňovaní účasti 
občanov na tvorbe politík Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dlho očakávaná 
príprava štatútu európskych združení je 
kľúčovým krokom pri posilňovaní 
občianskeho priestoru na úrovni Únie, 
cezhraničnej spolupráce a dialógu; 
poukazuje na to, že takýto štatút by 
európskej občianskej spoločnosti pomohol 
vytvoriť si vlastnú štruktúru; domnieva sa, 
že európske združenia by mohli byť 
nápomocné pri posilňovaní účasti občanov 
na tvorbe politík Únie;

3. domnieva sa, že dlho očakávaná 
príprava štatútu európskych združení je 
kľúčovým krokom pri posilňovaní 
občianskeho priestoru na úrovni Únie, 
cezhraničnej spolupráce a dialógu, výmen 
medzi občanmi a úvah o spoločnej histórii 
a hodnotách; poukazuje na to, že takýto 
štatút by pomohol európskej občianskej 
spoločnosti vytvoriť si vlastnú štruktúru, 
najmä uľahčením rozvoja európskych 
sietí; domnieva sa, že európske združenia 
by mohli byť nápomocné pri posilňovaní 
účasti občanov na tvorbe politík Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dlho očakávaná 
príprava štatútu európskych združení je 
kľúčovým krokom pri posilňovaní 
občianskeho priestoru na úrovni Únie, 
cezhraničnej spolupráce a dialógu; 
poukazuje na to, že takýto štatút by 
európskej občianskej spoločnosti pomohol 
vytvoriť si vlastnú štruktúru; domnieva sa, 

3. domnieva sa, že príprava štatútu 
európskych združení môže byť kľúčovým 
krokom pri posilňovaní občianskeho 
priestoru na úrovni Únie, cezhraničnej 
spolupráce a dialógu; poukazuje na to, že 
takýto štatút by európskej občianskej 
spoločnosti pomohol vytvoriť si vlastnú 
štruktúru; domnieva sa, že európske 
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že európske združenia by mohli byť 
nápomocné pri posilňovaní účasti občanov 
na tvorbe politík Únie;

združenia môžu zohrávať dôležitú úlohu 
pri posilňovaní účasti občanov na tvorbe 
politík Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
rastúci počet hrozieb, ktoré presahujú 
štátne hranice, ako sú environmentálne 
škody, pandémie alebo zneužívanie 
digitálnych technológií, by sa mal 
uvoľniť potenciál cezhraničnej činnosti 
neziskových organizácií; zdôrazňuje, že 
cezhraničná činnosť by mala znamenať 
činnosť alebo spoluprácu prebiehajúcu vo 
viac ako jednom členskom štáte a činnosť 
na podporu cieľov Únie alebo ktorá 
prispieva k podpore a ochrane jej hodnôt;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako sú environmentálne škody, 
pandémie alebo zneužívanie digitálnych 
technológií, by sa mal uvoľniť potenciál 
cezhraničnej činnosti neziskových 
organizácií; zdôrazňuje, že cezhraničná 
činnosť by mala znamenať činnosť alebo 
spoluprácu prebiehajúcu vo viac ako 

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú 
vnútroštátne hranice, ako sú 
environmentálne škody, pandémie alebo 
zneužívanie digitálnych technológií, by sa 
mal uvoľniť potenciál cezhraničných 
činností neziskových organizácií s cieľom 
čo najlepšie využiť ich odborné znalosti 
na miestnej, vnútroštátnej úrovni a na 
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jednom členskom štáte a činnosť na 
podporu cieľov Únie alebo ktorá prispieva 
k podpore a ochrane jej hodnôt;

úrovni EÚ s cieľom ďalej posilňovať ich 
úlohu pri ochrane a presadzovaní 
základných práv, v boji proti diskriminácii 
a podpore občanov, najmä 
marginalizovaných a zraniteľných osôb; 
zdôrazňuje, že cezhraničná činnosť by 
mala znamenať činnosť alebo spoluprácu 
prebiehajúcu vo viac ako jednom členskom 
štáte a činnosť na podporu cieľov Únie 
alebo ktorá prispieva k podpore a ochrane 
jej hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako sú environmentálne škody, 
pandémie alebo zneužívanie digitálnych 
technológií, by sa mal uvoľniť potenciál 
cezhraničnej činnosti neziskových 
organizácií; zdôrazňuje, že cezhraničná 
činnosť by mala znamenať činnosť alebo 
spoluprácu prebiehajúcu vo viac ako 
jednom členskom štáte a činnosť na 
podporu cieľov Únie alebo ktorá prispieva 
k podpore a ochrane jej hodnôt;

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako je núdzový stav v oblasti 
klímy, pandémie alebo zneužívanie 
digitálnych technológií, ale aj vzhľadom k 
mnohým úspešným cezhraničným 
projektom by sa mal uvoľniť potenciál 
cezhraničnej činnosti neziskových 
organizácií; zdôrazňuje, že cezhraničná 
činnosť by mala znamenať činnosť alebo 
spoluprácu prebiehajúcu vo viac ako 
jednom členskom štáte a činnosť na 
podporu cieľov Únie alebo ktorá prispieva 
k podpore a ochrane jej hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako sú environmentálne škody, 
pandémie alebo zneužívanie digitálnych 
technológií, by sa mal uvoľniť potenciál 
cezhraničnej činnosti neziskových 
organizácií; zdôrazňuje, že cezhraničná 
činnosť by mala znamenať činnosť alebo 
spoluprácu prebiehajúcu vo viac ako 
jednom členskom štáte a činnosť na 
podporu cieľov Únie alebo ktorá prispieva 
k podpore a ochrane jej hodnôt;

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako sú environmentálne škody, 
pandémie, zneužívanie digitálnych 
technológií, ale aj pokračujúca demontáž 
právneho štátu vo viacerých členských 
štátoch, by sa mal uvoľniť potenciál 
cezhraničnej činnosti neziskových 
organizácií; zdôrazňuje, že cezhraničná 
činnosť by mala znamenať činnosť alebo 
spoluprácu prebiehajúcu vo viac ako 
jednom členskom štáte a činnosť na 
podporu cieľov Únie alebo ktorá prispieva 
k podpore a ochrane jej hodnôt;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako sú environmentálne škody, 
pandémie alebo zneužívanie digitálnych 
technológií, by sa mal uvoľniť potenciál 
cezhraničnej činnosti neziskových 
organizácií; zdôrazňuje, že cezhraničná 
činnosť by mala znamenať činnosť alebo 
spoluprácu prebiehajúcu vo viac ako 
jednom členskom štáte a činnosť na 
podporu cieľov Únie alebo ktorá prispieva 
k podpore a ochrane jej hodnôt;

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako sú environmentálne škody, 
pandémie alebo zneužívanie digitálnych 
technológií, by sa potenciál cezhraničnej 
činnosti neziskových organizácií mal 
predstaviť širokej verejnosti; zdôrazňuje, 
že cezhraničná činnosť by mala znamenať 
činnosť alebo spoluprácu prebiehajúcu vo 
viac ako jednom členskom štáte a činnosť 
na podporu cieľov Únie alebo ktorá 
prispieva k podpore a ochrane základných 
práv a slobôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Charlie Weimers
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako sú environmentálne škody, 
pandémie alebo zneužívanie digitálnych 
technológií, by sa mal uvoľniť potenciál 
cezhraničnej činnosti neziskových 
organizácií; zdôrazňuje, že cezhraničná 
činnosť by mala znamenať činnosť alebo 
spoluprácu prebiehajúcu vo viac ako 
jednom členskom štáte a činnosť na 
podporu cieľov Únie alebo ktorá prispieva 
k podpore a ochrane jej hodnôt;

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci 
počet hrozieb, ktoré presahujú štátne 
hranice, ako sú environmentálne škody, 
pandémie alebo zneužívanie digitálnych 
technológií, by sa mal uvoľniť potenciál 
cezhraničnej činnosti neziskových 
organizácií; zdôrazňuje, že cezhraničná 
činnosť by mala znamenať činnosť alebo 
spoluprácu prebiehajúcu vo viac ako 
jednom členskom štáte alebo ktorá 
prispieva k podpore a ochrane európskych 
hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad 
množstvom právnych a administratívnych 
prekážok, ktorým neziskové organizácie 
čelia pri cezhraničnej činnosti a ktoré ich 
môžu odradiť od rozširovania činnosti za 
štátne hranice; zdôrazňuje, že pre 
neziskové organizácie na úrovni Únie je 
rozhodujúce vymedzenie minimálnych 
noriem pre rozvoj tretieho sektora v celej 
Únii a vytvorenie rovnakých podmienok, 
ktoré budú stavať na sile jednotného 
trhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Pernando Barrena Arza
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Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
občianska spoločnosť bola úplne 
vynechaná zo systémov pomoci v reakcii 
na pandémiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie vo viacerých členských štátoch 
obmedzený; domnieva sa preto, že 
stanovenie minimálnych spoločných 
noriem pomôže zabezpečiť minimálnu 
úroveň ochrany v celej Únii a šíriť 
odporúčané postupy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie vo viacerých členských štátoch 
obmedzený; domnieva sa preto, že 
stanovenie minimálnych spoločných 

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak priestor pre ich pôsobenie 
vo viacerých členských štátoch eroduje 
alebo je zámerne obmedzovaný; domnieva 
sa preto, že stanovenie spoločných 



PE699.072v01-00 26/41 AM\1241431SK.docx

SK

noriem pomôže zabezpečiť minimálnu 
úroveň ochrany v celej Únii a šíriť 
odporúčané postupy;

minimálnych noriem pre pravidlá a 
postupy platné pre neziskové organizácie 
takisto pomôže zabezpečiť minimálnu 
úroveň ochrany v celej Únii pred 
vnútroštátnymi predpismi alebo postupmi, 
ktoré ovplyvňujú slobodu združovania, a 
šíriť najlepšie postupy; vyzýva najmä na 
zabezpečenie toho, aby požiadavky na 
podávanie správ a transparentnosť 
uložené neziskovým organizáciám boli v 
súlade so zásadami nevyhnutnosti a 
proporcionality, aby sa umožnila verejná 
kontrola bez ukladania neprimerane 
zaťažujúcich požiadaviek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie vo viacerých členských štátoch 
obmedzený; domnieva sa preto, že 
stanovenie minimálnych spoločných 
noriem pomôže zabezpečiť minimálnu 
úroveň ochrany v celej Únii a šíriť 
odporúčané postupy;

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie v ľubovoľnom počte členských 
štátoch obmedzený; zdôrazňuje, že 
presadzovanie verejného záujmu a 
politický aktivizmus by sa mali uznávať 
ako činnosť vo verejnom záujme, pokiaľ 
nie sú systematicky a priamo zamerané na 
prospech štruktúr konkrétnej politickej 
strany; domnieva sa preto, že stanovenie 
minimálnych spoločných noriem pomôže 
zabezpečiť minimálnu úroveň ochrany v 
celej Únii a šíriť odporúčané postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Bettina Vollath

Návrh stanoviska
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Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie vo viacerých členských štátoch 
obmedzený; domnieva sa preto, že 
stanovenie minimálnych spoločných 
noriem pomôže zabezpečiť minimálnu 
úroveň ochrany v celej Únii a šíriť 
odporúčané postupy;

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie vo viacerých členských štátoch 
obmedzený; uvedomuje si, že rámec 
opatrení pre nezávislú občiansku 
spoločnosť je v súčasnosti v jednotlivých 
členských štátoch prísne obmedzený; 
domnieva sa preto, že stanovenie 
minimálnych spoločných noriem pomôže 
zabezpečiť minimálnu úroveň ochrany v 
celej Únii a šíriť odporúčané postupy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie vo viacerých členských štátoch 
obmedzený; domnieva sa preto, že 
stanovenie minimálnych spoločných 
noriem pomôže zabezpečiť minimálnu 
úroveň ochrany v celej Únii a šíriť 
odporúčané postupy;

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie vo viacerých členských štátoch 
obmedzený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu na úrovni Únie 
prosperovať, ak je priestor pre ich 
pôsobenie vo viacerých členských štátoch 
obmedzený; domnieva sa preto, že 
stanovenie minimálnych spoločných 
noriem pomôže zabezpečiť minimálnu 
úroveň ochrany v celej Únii a šíriť 
odporúčané postupy;

6. domnieva sa, že neziskové 
organizácie nemôžu prosperovať na úrovni 
Únie, ak je priestor, v ktorom pôsobia, 
obmedzený vo viacerých členských 
štátoch, čo je mimoriadne významné v 
cezhraničných regiónoch a 
euroregiónoch; domnieva sa preto, že 
stanovenie minimálnych spoločných 
noriem pomôže zabezpečiť minimálnu 
úroveň ochrany v celej Únii a šíriť 
odporúčané postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že kým mnohé 
cezhraničné regióny majú prepojenia s 
občianskou spoločnosťou, ktoré 
umožňujú neziskové organizácie, a počet 
cezhraničných operácií neziskových 
organizácií narastá, právne a fiškálne 
prekážky pretrvávajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. navrhuje, aby Komisia v prípade 
potreby doplnila legislatívne akty 
požadované v tejto správe o usmernenia 
na pomoc členským štátom pri ich 

vypúšťa sa
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vykonávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. navrhuje, aby Komisia v prípade 
potreby doplnila legislatívne akty 
požadované v tejto správe o usmernenia 
na pomoc členským štátom pri ich 
vykonávaní;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. navrhuje, aby Komisia v prípade 
potreby doplnila legislatívne akty 
požadované v tejto správe o usmernenia na 
pomoc členským štátom pri ich 
vykonávaní;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala špecializovanú komplexnú 
stratégiu na posilnenie občianskej 
spoločnosti v Európe, a to aj zavedením 
opatrení na uľahčenie fungovania 
združení a neziskových organizácií na 
všetkých úrovniach; navrhuje, aby 
Komisia v prípade potreby doplnila 
legislatívne akty požadované v tejto správe 
o usmernenia na pomoc členským štátom 
pri ich vykonávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Pernando Barrena Arza
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. navrhuje, aby Komisia v prípade 
potreby doplnila legislatívne akty 
požadované v tejto správe o usmernenia na 
pomoc členským štátom pri ich 
vykonávaní;

7. navrhuje, aby Komisia doplnila 
legislatívne akty požadované v tejto správe 
o návrhu medziinštitucionálnej dohody o 
občianskom dialógu, ktorá by mala 
obsahovať usmernenia pre občiansky 
dialóg, ako aj návrh na štatút pre účasť 
neziskových združení podľa vzoru Rady 
Európy a Organizácie Spojených 
národov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vymedzenie 
minimálnych noriem na úrovni Únie by 
za žiadnych okolností nemalo viesť k 
oslabeniu noriem v žiadnom členskom 
štáte; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
dostupnosť vhodných prostriedkov na 
dosiahnutie prístupu k spravodlivosti a 
možnosť účinného riešenia akýchkoľvek 
nekalých praktík v mene orgánov 
členských štátov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vymedzenie 
minimálnych noriem na úrovni Únie by za 
žiadnych okolností nemalo viesť k 
oslabeniu noriem v žiadnom členskom 
štáte; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
dostupnosť vhodných prostriedkov na 
dosiahnutie prístupu k spravodlivosti a 
možnosť účinného riešenia akýchkoľvek 
nekalých praktík v mene orgánov 
členských štátov;

8. zdôrazňuje, že vymedzenie 
minimálnych noriem na úrovni Únie by za 
žiadnych okolností nemalo viesť k 
oslabeniu noriem v žiadnom členskom 
štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vymedzenie 
minimálnych noriem na úrovni Únie by za 
žiadnych okolností nemalo viesť k 
oslabeniu noriem v žiadnom členskom 
štáte; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
dostupnosť vhodných prostriedkov na 
dosiahnutie prístupu k spravodlivosti a 
možnosť účinného riešenia akýchkoľvek 
nekalých praktík v mene orgánov 
členských štátov;

8. zdôrazňuje, že vymedzenie 
minimálnych noriem na úrovni Únie by za 
žiadnych okolností nemalo viesť k 
oslabeniu noriem v žiadnom členskom 
štáte; žiada Komisiu, aby predložila jasný 
návrh právnej nápravy pre neziskové 
organizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. trvá na tom, že členské štáty by 
nemali zavádzať ani uplatňovať 
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trestnoprávne ustanovenia, ktoré 
obmedzia alebo inak nepriaznivo 
ovplyvnia registráciu, operácie, 
financovanie a cezhraničný pohyb 
neziskových organizácií; je v tejto 
súvislosti znepokojený výkladom 
ustanovení EÚ v oblasti migrácie v 
niektorých členských štátoch, ktorý vedie 
ku kriminalizácii činnosti neziskových 
organizácií v oblasti pátrania a záchrany 
žiadateľom o azyl a pomoci pre nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. uznáva význam dodržiavania 
vnútroštátnych pravidiel v oblasti 
zdaňovania a boja proti praniu špinavých 
peňazí; pripomína však, že takéto pravidlá 
a transparentnosť financovania vo 
všeobecnosti nemožno zneužívať ako 
prekážku činnosti mimovládnych 
organizácií a na vytvorenie odrádzajúceho 
účinku na ich členov a darcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že svojvoľná a 
politicky motivovaná diskriminácia 
vychádzajúca z cieľov a činnosti 
organizácií, ako aj zo zdrojov 
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financovania, bráni slobode združovania, 
a preto je hrozbou pre slobodu prejavu; v 
tejto súvislosti konštatuje, že takáto 
diskriminácia nesmie brániť vytváraniu a 
registrácii neziskových organizácií na 
úrovni Únie a členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 8d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. pripomína význam primeraných a 
objektívnych informácií o činnosti 
neziskových organizácií v médiách, najmä 
vo verejnoprávnych médiách; je 
znepokojený ohováračskými kampaňami a 
zneužívaním súdnych sporov proti 
neziskovým organizáciám v niektorých 
členských štátoch, často podnecovaných 
poprednými politikmi; zdôrazňuje, že 
Európsky parlament v súčasnosti pracuje 
na iniciatívnej správe na tému 
strategických žalôb proti verejnej účasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 8e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. žiada Komisiu, aby poskytla 
primerané podporné financovanie 
neziskových organizácií na úrovni Únie a 
uľahčila prístup neziskových organizácií 
k takýmto finančným prostriedkom; v tejto 
súvislosti vyzýva na uvoľnenie plného 
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potenciálu programu Občania, rovnosť, 
práva a hodnoty a ďalších zdrojov 
financovania EÚ; zdôrazňuje, že 
financovanie by sa malo sprístupniť na 
všetkých úrovniach, od miestnej až po 
úroveň Únie; konštatuje, že finančné 
prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre 
neziskové organizácie, si často vyžadujú 
spolufinancovanie, čo zase znamená, že 
príjemca musí získať časť požadovaných 
finančných prostriedkov z iných zdrojov, 
čo môže byť pre organizáciu škodlivé; 
domnieva sa preto, že podiel 
požadovaného spolufinancovania by mal 
byť obmedzený a že treba zohľadňovať 
rôzne prostriedky, ktoré by sa mohli 
peňažne vyjadriť, ako napríklad čas na 
dobrovoľnícku činnosť alebo vecné 
príspevky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že vnútroštátne orgány 
poverené dohľadom nad neziskovými 
organizáciami musia byť právne oddelené 
a funkčne nezávislé od svojej vlády;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že vnútroštátne orgány 9. zdôrazňuje, že vnútroštátne orgány 
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poverené dohľadom nad neziskovými 
organizáciami musia byť právne oddelené 
a funkčne nezávislé od svojej vlády;

poverené registráciou neziskových 
organizácií musia byť právne oddelené a 
funkčne nezávislé od svojej vlády; 
domnieva sa, že všetky európske právne 
predpisy musia umožňovať rovnakú 
nezávislosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Anna Júlia Donáth, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že vnútroštátne orgány 
poverené dohľadom nad neziskovými 
organizáciami musia byť právne oddelené 
a funkčne nezávislé od svojej vlády;

9. zdôrazňuje, že vnútroštátne orgány 
poverené dohľadom nad neziskovými 
organizáciami musia byť právne oddelené 
a funkčne nezávislé od svojej vlády a od 
všetkých ďalších verejných alebo 
súkromných subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že návrh by mal 
rešpektovať rozmanitosť, pluralitu a 
nezávislosť sektora neziskových 
organizácií a nemal by nahrádzať 
vnútroštátne rámce, ale dopĺňať ich 
podporou pre zapojenie občanov na 
európskej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vytvorenie orgánu 
európskych združení, ktorého úlohou 
bude zabezpečovať vykonávanie štatútu 
európskych združení a monitorovať 
transpozíciu minimálnych pravidiel pre 
neziskové organizácie požadovaných v 
tejto správe; navrhuje, že by to mohlo byť 
aj kontaktné miesto pre neziskové 
organizácie na oznamovanie porušení 
minimálnych noriem a práv, ktoré 
neziskovým organizáciám priznáva právo 
Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Vasile Blaga

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vytvorenie orgánu 
európskych združení, ktorého úlohou 
bude zabezpečovať vykonávanie štatútu 
európskych združení a monitorovať 
transpozíciu minimálnych pravidiel pre 
neziskové organizácie požadovaných v 
tejto správe; navrhuje, že by to mohlo byť 
aj kontaktné miesto pre neziskové 
organizácie na oznamovanie porušení 
minimálnych noriem a práv, ktoré 
neziskovým organizáciám priznáva právo 
Únie;

10. navrhuje preskúmať zmysluplné 
možnosti dohľadu nad vykonávaním 
štatútu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vytvorenie orgánu 
európskych združení, ktorého úlohou 
bude zabezpečovať vykonávanie štatútu 
európskych združení a monitorovať 
transpozíciu minimálnych pravidiel pre 
neziskové organizácie požadovaných v 
tejto správe; navrhuje, že by to mohlo byť 
aj kontaktné miesto pre neziskové 
organizácie na oznamovanie porušení 
minimálnych noriem a práv, ktoré 
neziskovým organizáciám priznáva právo 
Únie;

10. vyzýva Európsku komisiu, aby sa 
stala kontaktným miestom pre neziskové 
organizácie na oznamovanie porušení 
minimálnych noriem a práv, ktoré 
neziskovým organizáciám priznáva právo 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vytvorenie orgánu 
európskych združení, ktorého úlohou bude 
zabezpečovať vykonávanie štatútu 
európskych združení a monitorovať 
transpozíciu minimálnych pravidiel pre 
neziskové organizácie požadovaných v 
tejto správe; navrhuje, že by to mohlo byť 
aj kontaktné miesto pre neziskové 
organizácie na oznamovanie porušení 
minimálnych noriem a práv, ktoré 
neziskovým organizáciám priznáva právo 
Únie;

10. vyzýva na vytvorenie orgánu 
európskych združení, ktorého úlohou bude 
zabezpečovať vykonávanie štatútu 
európskych združení a monitorovať 
transpozíciu minimálnych pravidiel pre 
neziskové organizácie požadovaných v 
tejto správe; navrhuje, že by to mohlo byť 
aj kontaktné miesto pre neziskové 
organizácie na oznamovanie porušení 
minimálnych noriem a práv, ktoré 
neziskovým organizáciám priznáva právo 
Únie; zdôrazňuje význam transparentnosti 
tohto orgánu a jeho fungovania;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 75
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vytvorenie orgánu 
európskych združení, ktorého úlohou bude 
zabezpečovať vykonávanie štatútu 
európskych združení a monitorovať 
transpozíciu minimálnych pravidiel pre 
neziskové organizácie požadovaných v 
tejto správe; navrhuje, že by to mohlo byť 
aj kontaktné miesto pre neziskové 
organizácie na oznamovanie porušení 
minimálnych noriem a práv, ktoré 
neziskovým organizáciám priznáva právo 
Únie;

10. vyzýva, aby sa pred akýmkoľvek 
vytvorením orgánu európskych združení, 
ktorého úlohou bude zabezpečovať 
vykonávanie štatútu európskych združení a 
monitorovať transpozíciu minimálnych 
pravidiel pre neziskové organizácie 
požadovaných v tejto správe, vykonala 
analýza nákladov a prínosov; navrhuje, že 
by to mohlo byť aj kontaktné miesto pre 
neziskové organizácie na oznamovanie 
porušení minimálnych noriem a práv, ktoré 
neziskovým organizáciám priznáva právo 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že vymedzenie 
minimálnych noriem na úrovni Únie pre 
udelenie statusu verejnoprospešnej 
organizácie neziskovej organizácii by 
malo umožniť vzájomné uznávanie vo 
všetkých členských štátoch a napomôcť 
rovnakému zaobchádzaniu z hľadiska 
poskytovaných výhod; zdôrazňuje, že 
darcovia neziskových organizácií so 
štatútom verejnoprospešnej organizácie v 
inom členskom štáte by mali mať rovnaké 
výhody ako v prípade darovania domácim 
organizáciám;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že vymedzenie 
minimálnych noriem na úrovni Únie pre 
udelenie statusu verejnoprospešnej 
organizácie neziskovej organizácii by 
malo umožniť vzájomné uznávanie vo 
všetkých členských štátoch a napomôcť 
rovnakému zaobchádzaniu z hľadiska 
poskytovaných výhod; zdôrazňuje, že 
darcovia neziskových organizácií so 
štatútom verejnoprospešnej organizácie v 
inom členskom štáte by mali mať rovnaké 
výhody ako v prípade darovania domácim 
organizáciám;

11. domnieva sa, že návrh a doplnkové 
opatrenia by mali umožniť vzájomné 
uznávanie vo všetkých členských štátoch a 
uľahčiť rovnaké zaobchádzanie s 
poskytnutými darmi a prístup k darom, 
ako aj opatrenia daňových stimulov v 
súlade s rozhodnutiami Európskeho 
súdneho dvora; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 11a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje význam jednotného 
vymedzenia pojmu „verejno-prospešný“ v 
EÚ, aby všetky neziskové organizácie 
pôsobiace podľa štatútu mohli rovnako 
využívať jeho výhody;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
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Odsek 11a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby začala postup 
vyšetrovania a prípravy úplného zákazu 
financovania mešít z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. navrhuje používanie starostlivo 
nastavených vymedzení s cieľom objasniť 
význam hlavných pojmov, ktoré by inak 
mohli ostať príliš vágne a viesť k 
nerovnakej transpozícii.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. navrhuje používanie starostlivo 
nastavených vymedzení s cieľom objasniť 
význam hlavných pojmov, ktoré by inak 
mohli ostať príliš vágne a viesť k 
nerovnakej transpozícii.

12. navrhuje používanie starostlivo 
nastavených vymedzení s cieľom objasniť 
význam hlavných pojmov, ktoré by inak 
mohli ostať príliš vágne, a tak, aby boli v 
súlade s právom Únie; zdôrazňuje, že 
treba objasniť, na ktoré typy alebo 
združenia sa bude vzťahovať a ktoré 
budú mimo ich pôsobnosti.

Or. en
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