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9.11.2017 A8-0328/6 

Pozměňovací návrh  6 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby zlepšila 

transparentnost a přístup k dokumentům a 

informacím, pokud jde o postupy „EU 

Pilot“ související s obdrženými peticemi a 

již uzavřenými postupy „EU Pilot“ a 

řízeními o nesplnění povinnosti; 

zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise ve 

spolupráci s Parlamentem zajišťovala 

pravidelné následné kontroly; vybízí 

veřejnou ochránkyni práv, aby pokračovala 

ve strategickém šetření transparentnosti 

Komise při vyřizování stížností na porušení 

právních předpisů podle postupů „EU 

Pilot“, a naléhavě ji vyzývá, aby byla 

odhodlaná a bdělá, až bude v průběhu roku 

2017 pokračovat ve vyšetřování této věci; 

14. vyzývá Komisi, aby zlepšila 

transparentnost a přístup k dokumentům a 

informacím, pokud jde o postupy „EU 

Pilot“ související s obdrženými peticemi a 

již uzavřenými postupy „EU Pilot“ a 

řízeními o nesplnění povinnosti; 

zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise ve 

spolupráci s Parlamentem zajišťovala 

pravidelné následné kontroly; vybízí 

veřejnou ochránkyni práv, aby pokračovala 

ve strategickém šetření transparentnosti 

Komise při vyřizování stížností na porušení 

právních předpisů podle postupů „EU 

Pilot“, a naléhavě ji vyzývá, aby byla 

odhodlaná a bdělá, až bude v průběhu roku 

2017 pokračovat ve vyšetřování této věci; 

domnívá se, že nepřiměřená prodlení při 

vyřizování zahájených řízení o nesplnění 

povinnosti a postupů „EU Pilot“ či 

absence přesvědčivého výsledku by rovněž 

mohly spadat do kategorie nesprávných 

úředních postupů; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Pozměňovací návrh  7 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. oceňuje odhodlání veřejné 

ochránkyně práv dosáhnout co nejvyšší 

úrovně transparentnosti rozhodovacího 

procesu EU; zdůrazňuje, že je třeba 

kontrolovat provádění doporučení veřejné 

ochránkyně práv ohledně transparentnosti 

třístranných jednání; vyzývá Radu a 

Komisi, aby zveřejňovaly příslušné 

informace ohledně rozhodnutí přijatých na 

třístranných jednáních; znovu připomíná, 

že je zapotřebí úplná a posílená 

transparentnost obchodních dohod a 

jednání, a vyzývá veřejnou ochránkyni 

práv, aby nadále usilovala o kontrolu 

transparentnosti během jednání o všech 

obchodních dohodách EU s třetími zeměmi 

a zároveň měla na paměti, že by to nemělo 

oslabovat vyjednávací pozici EU; 

15. oceňuje odhodlání veřejné 

ochránkyně práv dosáhnout co nejvyšší 

úrovně transparentnosti rozhodovacího 

procesu EU; zdůrazňuje, že je třeba 

kontrolovat provádění doporučení veřejné 

ochránkyně práv ohledně transparentnosti 

třístranných jednání; vyzývá Radu a 

Komisi, aby zveřejňovaly příslušné 

informace ohledně rozhodnutí přijatých na 

třístranných jednáních včetně především 

postojů jednotlivých členských států k 

různým záležitostem; domnívá se, že 

zpřístupnění výsledků jednání pracovních 

skupin Rady veřejnosti by pomohlo 

pochopit pozadí určitých rozhodnutí; 

znovu připomíná, že je zapotřebí úplná a 

posílená transparentnost obchodních dohod 

a jednání, a vyzývá veřejnou ochránkyni 

práv, aby nadále usilovala o kontrolu 

transparentnosti během jednání o všech 

obchodních dohodách EU s třetími zeměmi 

a zároveň měla na paměti, že by to nemělo 

oslabovat vyjednávací pozici EU; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Pozměňovací návrh  8 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vítá praktická doporučení veřejné 

ochránkyně práv pro interakci úředních 

osob s lobbisty; naléhavě vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby zvýšila povědomí o 

těchto doporučeních mezi zaměstnanci 

všech orgánů a institucí EU 

prostřednictvím vzdělávacích školení, 

seminářů a souvisejících podpůrných 

opatření, a vyzývá všechny orgány a 

instituce EU, aby uplatňovaly kodex řádné 

správní praxe vydaný veřejnou ochránkyní 

práv a opatření v oblasti transparentnosti 

vyplývající z Rámcové úmluvy OSN o 

kontrole tabáku (FCTC); 

26. vítá praktická doporučení veřejné 

ochránkyně práv pro interakci úředních 

osob s lobbisty; naléhavě vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby zvýšila povědomí o 

těchto doporučeních mezi zaměstnanci 

všech orgánů a institucí EU 

prostřednictvím vzdělávacích školení, 

seminářů a souvisejících podpůrných 

opatření, a vyzývá všechny orgány a 

instituce EU, aby uplatňovaly kodex řádné 

správní praxe vydaný veřejnou ochránkyní 

práv a opatření v oblasti transparentnosti 

vyplývající z Rámcové úmluvy OSN o 

kontrole tabáku (FCTC); opakovaně 

vyzývá k účinnému zkvalitnění kodexu 

řádné správní praxe, a to tím, že se v 

průběhu stávajícího legislativního období 

přijme příslušné závazné nařízení; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Pozměňovací návrh  9 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29c. vyzývá veřejnou ochránkyni práv, 

aby dále prošetřila postupy v agenturách 

EU, se zvláštním důrazem na Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin a na 

Evropskou agenturu pro chemické látky, 

pokud jde o dokumenty týkající se firmy 

Monsanto (tzv. Monsanto papers) a 

možné dopady z hlediska mlčenlivosti a 

střetu zájmů i jejich celkové pověsti; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Pozměňovací návrh  10 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 33 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33b. navrhuje, aby byl revidován statut 

evropského veřejného ochránce práv tak, 

aby měl pravomoc prošetřit údajné 

nedodržení nařízení (ES) č. 1049/2001 

ohledně přístupu veřejnosti k 

dokumentům orgánů a institucí EU a 

rozhodovat o zpřístupnění příslušných 

dokumentů; 

Or. en 

 

 


