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17.2.2016 A8-0020/4 

Pozměňovací návrh  4 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vítá šetření veřejné ochránkyně práv 

případů  „otáčivých dveří“ týkajících se 

vysoce postavených úředníků EU; 

poznamenává, že veřejná ochránkyně práv 

prošetřila stížnosti pěti neziskových 

organizací a prozkoumala 54 spisů 

Komise; vybízí veřejnou ochránkyni práv, 

aby pomohla vytvořit a zavést jasná a 

podrobná kritéria a donucovací 

mechanismy s cílem určit a prošetřit 

konflikty zájmů na jakékoliv úrovni 

orgánů, institucí a agentur EU a případně 

jim předcházet;  

7. vítá šetření veřejné ochránkyně práv 

případů  „otáčivých dveří“ týkajících se 

vysoce postavených úředníků EU; 

poznamenává, že veřejná ochránkyně práv 

prošetřila stížnosti pěti neziskových 

organizací a prozkoumala 54 spisů 

Komise; vybízí veřejnou ochránkyni práv, 

aby pomohla vytvořit a zavést jasná a 

podrobná kritéria a donucovací 

mechanismy s cílem určit a prošetřit 

konflikty zájmů na jakékoliv úrovni 

orgánů, institucí a agentur EU a případně 

jim předcházet; varuje před tím, že jev 

„otáčivých dveří“ se v rámci Evropské 

unie běžně vyskytuje, a odsuzuje, že tento 

jev a obdobné případy v řadě členských 

států, jako např. vŠpanělsku, podrývají 

důvěru veřejnosti v instituce; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/5 

Pozměňovací návrh  5 

Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vítá pokrok v otevřenosti probíhajících 

jednání o TTIP, jenž následoval po šetření 

veřejné ochránkyně práv týkajícím se 

transparentnosti v těchto jednáních; 

konstatuje, že Rada od té doby zveřejnila 

směrnice, které EU při jednání o 

transatlantickém investičním a obchodním 

partnerství používá, a že Komise oznámila, 

jaké jsou její plány na zvýšení 

transparentnosti lobbingu a rozšíření 

přístupu k dokumentům, které se 

partnerství týkají; konstatuje, že občané 

jsou znepokojeni, pokud jde o 

transparentnost v jednáních o TTIP;  

10. vítá šetření veřejné ochránkyně práv 

týkající se nedostatečné transparentnosti v 

souvislosti s probíhajícím jednáním o 

TTIP; konstatuje, že Rada od té doby 

zveřejnila směrnice, které EU při jednání o 

transatlantickém investičním a obchodním 

partnerství používá, a že Komise oznámila, 

jaké jsou její plány na zvýšení 

transparentnosti lobbingu a rozšíření 

přístupu k dokumentům, které se 

partnerství týkají; konstatuje, že občané 

jsou znepokojeni, pokud jde o 

transparentnost v jednáních o TTIP;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že Petiční výbor dostává 

řadu anonymních stížností od skupin a 

občanů, jež se týkají nedostatku 

transparentnosti jednání o TTIP, a to 

ukazuje na hluboké znepokojení veřejnosti 

ohledně této záležitosti na evropské úrovni; 

11. připomíná, že Petiční výbor dostává 

řadu stížností od skupin a občanů, jež se 

týkají nedostatku transparentnosti jednání o 

TTIP, a to ukazuje na hluboké znepokojení 

veřejnosti ohledně této záležitosti na 

evropské úrovni; v této souvislosti oceňuje 

úspěch evropské občanské iniciativy s 

názvem „ Stop TTIP“, kterou podpořilo 3 

284 289 občanů; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/7 

Pozměňovací návrh  7 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 

Dokument 2015/2231(INI). 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá členské státy, aby byly 

přičinlivější ve své povinné spolupráci s 

veřejnou ochránkyní práv;  

17. vyzývá členské státy, aby byly 

přičinlivější ve své povinné spolupráci s 

veřejnou ochránkyní práv; varovně 

poukazuje na to, že nejvyšší počet stížností 

zaregistrovaných v roce 2014 pocházel ze 

Španělska (309), Německa (219) a Polska 

(208); se znepokojením konstatuje, že 

nejvíce šetření bylo zahájeno v Belgii (50), 

Německu (45) a Itálii (38); 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/8 

Pozměňovací návrh  8 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. konstatuje, že třetím největším 

balíčkem rozpočtových investic po 

společné zemědělské politice (SZP) a 

strukturálních fondech je Horizont 2020, 

jehož rozpočet dosahuje téměř 80 000 

milionů EUR, a že se jedná o program 

klíčový pro hospodářský a sociální rozvoj 

v budoucnosti; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby i nadále zaručovala 

transparentnost celého procesu analýzy a 

udělování projektů v rámci programu 

Horizont 2020 ; 

22. konstatuje, že třetím největším 

balíčkem rozpočtových investic po 

společné zemědělské politice (SZP) a 

strukturálních fondech je Horizont 2020, 

jehož rozpočet dosahuje téměř 80 000 

milionů EUR, a že se jedná o program 

klíčový pro hospodářský a sociální rozvoj 

v budoucnosti; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby i nadále zaručovala 

transparentnost celého procesu analýzy a 

udělování projektů v rámci programu 

Horizont 2020, a to i posouzením toho, zda 

projekty dodržují lidská práva a mají 

občanský charakter, přičemž je zapotřebí 

věnovat zvláštní pozornost třetím zemím, 

na které se vztahuje evropská politika 

sousedství a jsou zapojeny do tohoto 

programu; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/9 

Pozměňovací návrh  9 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 

Dokument 2015/2231(INI). 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá agenturu Frontex, aby 

zaručovala dobré podmínky navraceným 

osobám během letů za účelem jejich 

navrácení a řádné provádění svého 

kodexu chování pro společné návratové 

operace; vítá výzvu veřejné ochránkyně 

práv, aby agentura Frontex zavedla 

mechanismus podávání individuálních 

stížností na případná porušení základních 

práv; vybízí ji, aby v současné situaci, kdy 

se zvyšuje počet uprchlíků na hranicích 

Evropské unie, pokračovala v šetření v této 

otázce; 

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zastavily lety za účelem navracení osob, 

včetně letů organizovaných agenturou 

Frontex, a zcela ukončily politku 

společných návratových operací; vítá 

výzvu veřejné ochránkyně práv, aby 

agentura Frontex zavedla mechanismus 

podávání individuálních stížností na 

případná porušení základních práv, jehož 

součástí by byly co možná nejvyšší záruky 

zákonnosti; vybízí ji, aby v současné 

situaci, kdy se zvyšuje počet uprchlíků na 

hranicích Evropské unie, pokračovala v 

šetření v této otázce a ve věci porušování 

lidských práv, kterého se měla údajně 

dopustit agentura Frontex při operacích v 

souvislosti s kontrolou vnějších hranic 

Unie; 

Or. en 

 

 


