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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

17.2.2016 A8-0020/1 

Pozměňovací návrh  1 

Margrete Auken 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropské veřejné ochránkyně práv v roce 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. připomíná, že po dlouhou dobu se 20–30 

% stížností týká transparentnosti a k 

nejobvyklejším obtížím, na které stížnosti 

poukazují, patří skutečnost, že orgány 

neumožní přístup k dokumentům a/nebo 

informacím; domnívá se, že otevřenost a 

přístup veřejnosti k dokumentům podle 

článku 15 SFEU a článku 42 Listiny je 

základním prvkem systému 

institucionálních brzd a protivah; 

podporuje veškeré iniciativy Komise a 

dalších institucí EU k zajištění 

spravedlivého, rychlého a jednoduchého 

přístupu ke všem dokumentům EU; s 

uznáním konstatuje, že veřejný rejstřík 

dokumentů online vedl ke zlepšení 

transparentnosti; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby vyšetřila otázky 

transparentnosti, jež se týkají přístupu 

Parlamentu k příslušným dokumentům o 

řízení o nesplnění povinnosti a „EU Pilot“; 

je přesvědčen, že musí být určeny a 

zavedeny vhodné mechanismy k zajištění 

opravdového interinstitucionálního 

dialogu; 

5. připomíná, že po dlouhou dobu se 20–30 

% stížností týká transparentnosti a k 

nejobvyklejším obtížím, na které stížnosti 

poukazují, patří skutečnost, že orgány 

neumožní přístup k dokumentům a/nebo 

informacím; domnívá se, že otevřenost a 

přístup veřejnosti k dokumentům podle 

článku 15 SFEU a článku 42 Listiny je 

základním prvkem systému 

institucionálních brzd a protivah; 

podporuje veškeré iniciativy Komise a 

dalších institucí EU k zajištění 

spravedlivého, rychlého a jednoduchého 

přístupu ke všem dokumentům EU; s 

uznáním konstatuje, že veřejný rejstřík 

dokumentů online vedl ke zlepšení 

transparentnosti; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby vyšetřila otázky 

transparentnosti, jež se týkají včasného 

přístupu Parlamentu k příslušným 

dokumentům o řízení o nesplnění 

povinnosti a „EU Pilot“, zejména pokud se 

vztahují k podaným peticím; je 

přesvědčen, že musí být určeny a zavedeny 

vhodné mechanismy k zajištění 

opravdového interinstitucionálního 

dialogu; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/2 

Pozměňovací návrh  2 

Margrete Auken 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropské veřejné ochránkyně práv v roce 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vítá, že orgány vyhověly 80 % návrhů 

veřejné ochránkyně práv; je znepokojen, že 

tak ve 20 % případů stále neučinily; je si 

vědom toho, že návrhy veřejné ochránkyně 

práv nejsou právně závazné; naléhavě 

vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, 

aby na kritické připomínky a návrhy 

doporučení veřejné ochránkyně práv 

reagovaly rychle, účinně a odpovědně; 

podporuje veřejnou ochránkyni práv v 

budoucích šetřeních v rámci svých 

pravomocí s cílem určit případné mezery 

transparentnosti v plnění rozpočtu EU; 

26. vítá, že orgány vyhověly 80 % návrhů 

veřejné ochránkyně práv; je znepokojen, že 

tak ve 20 % případů stále neučinily; je si 

vědom toho, že návrhy veřejné ochránkyně 

práv nejsou právně závazné; naléhavě 

vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, 

aby na kritické připomínky a návrhy 

doporučení veřejné ochránkyně práv 

reagovaly rychle, účinně a odpovědně; 

podporuje veřejnou ochránkyni práv v 

budoucích šetřeních v rámci jejích 

pravomocí s cílem určit případné mezery 

transparentnosti v plnění rozpočtu EU, v 

případě potřeby ve spolupráci s Účetním 

dvorem, úřadem OLAF a parlamentním 

Výborem pro rozpočtovou kontrolu; 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/3 

Pozměňovací návrh  3 

Margrete Auken 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropské veřejné ochránkyně práv v roce 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. připomíná, že veřejná ochránkyně 

práv má také možnost, a tudíž i povinnost, 

kontrolovat Parlament při provádění 

řádné správy pro občany EU; 

Or. en 

 

 


