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20.4.2016 A8-0121/1 

Pozměňovací návrh  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv 

2015/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. všímá si mimořádného nárůstu závazků 

v roce 2014 u členů tohoto orgánu; žádá 

veřejnou ochránkyni práv, aby v příští 

zprávě o opatřeních navazujících na 

absolutorium předložila podrobný popis 

těchto částek; 

5. všímá si se znepokojením mimořádného 

nárůstu závazků v roce 2014 u členů tohoto 

orgánu; žádá veřejnou ochránkyni práv, 

aby v příští zprávě o opatřeních 

navazujících na absolutorium předložila 

podrobný popis těchto částek; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Pozměňovací návrh  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv 

2015/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vítá, že v souladu se strategií na cestě k 

roku 2019 se evropská ochránkyně práv 

zabývala šetřeními z vlastního podnětu a 

přijala systematičtější a systémovější 

přístup ke složitým problémům spadajícím 

do její pravomoci; považuje tuto koncepci 

za účinný nástroj; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby orgán příslušný k 

udělení absolutoria pravidelně informovala 

o výsledku těchto šetření; 

6. vítá, že v souladu se strategií na cestě k 

roku 2019 se evropská ochránkyně práv 

zabývala šetřeními z vlastního podnětu a 

přijala systematičtější a systémovější 

přístup ke složitým problémům spadajícím 

do její pravomoci; považuje tuto koncepci 

za účinný nástroj; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby orgán příslušný k 

udělení absolutoria pravidelně informovala 

o výsledku těchto šetření a jasně stanovila 

úkoly koordinátora; připomíná však, že 

prioritou veřejné ochránkyně práv by 

mělo být řešení stížností občanů v 

přiměřené lhůtě a že šetření z vlastního 

podnětu by v žádném případě neměla 

probíhat na úkor této priority; 

Or. en 



 

AM\1092821CS.doc  PE582.500v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0121/3 

Pozměňovací návrh  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv 

2015/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vítá, že byl zřízen nový post – 

„koordinátor šetření z vlastního podnětu“; 

domnívá se, že je to krokem k účinnější 

práci tohoto orgánu; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby informovala orgán 

příslušný k udělování absolutoria o 

výsledcích, dopadu a účinnosti práce osoby 

zastávající tuto pozici; 

7. bere na vědomí, že byl zřízen nový post 

– „koordinátor šetření z vlastního 

podnětu“; vyjadřuje naději, že tento post 

přispěje k účinnější práci tohoto orgánu; 

vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby 

informovala orgán příslušný k udělování 

absolutoria o výsledcích, dopadu a 

účinnosti práce osoby zastávající tuto 

pozici; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Pozměňovací návrh  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv 

2015/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vítá skutečnost, že počet uzavřených 

šetření oproti počtu probíhajících šetření na 

konci minulého období dosáhl historicky 

nejvyšší míry (1,4 uzavřených šetření na 

jedno probíhající, přičemž cíl byl stanoven 

na 1,1); zdůrazňuje nicméně, že podíl 

šetření uzavřených do 12 až 18 měsíců se v 

roce 2014 snížil; bere na vědomí 

poznámku veřejné ochránkyně práv, která 

uvedla, že nová strategie zahrnující šetření 

z vlastního podnětu měla dopad na počet 

uzavřených případů; 

10. vítá skutečnost, že počet uzavřených 

šetření oproti počtu probíhajících šetření na 

konci minulého období dosáhl historicky 

nejvyšší míry (1,4 uzavřených šetření na 

jedno probíhající, přičemž cíl byl stanoven 

na 1,1); zdůrazňuje nicméně, že podíl 

šetření uzavřených do 12 až 18 měsíců se v 

roce 2014 snížil; bere na vědomí 

poznámku veřejné ochránkyně práv, která 

uvedla, že nová strategie zahrnující šetření 

z vlastního podnětu měla dopad na počet 

uzavřených případů; žádá veřejnou 

ochránkyni práv, aby v příští zprávě o 

opatřeních navazujících na absolutorium 

předložila orgánu příslušnému k 

udělování absolutoria jasné vysvětlení 

tohoto dopadu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Pozměňovací návrh  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv 

2015/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vítá úspory v rozpočtových položkách 

týkajících se překladu a publikace; 

20. vyjadřuje znepokojení nad mírou 

úspor, kterých veřejná ochránkyně práv 

dosáhla v rozpočtových položkách 

týkajících se překladů (190 000 EUR) a 

komunikace (60 000 EUR), které byly 

převedeny do položky vyčleněné na 

zaměstnance úřadu veřejného ochránce 

práv; zdůrazňuje, že veřejná ochránkyně 

práv by měla zajistit rovné zacházení a 

příležitosti pro všechny občany Unie a že 

kvalita a jazyková rozmanitost i zachování 

komunikační politiky veřejné ochránkyně 

práv tedy musejí nadále představovat 

pilíře tohoto orgánu; 

Or. en 

 

 


