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8.11.2017 A8-0328/11 

Pozměňovací návrh  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 zajistila plnou 

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; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/12 

Pozměňovací návrh  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 veškeré 

informace ohledně rozhodnutí přijatých na 

třístranných jednáních; znovu připomíná, 

že je zapotřebí úplná a posílená 

transparentnost v obchodních dohodách a 

jednáních, a vyzývá veřejnou ochránkyni 

práv, aby nadále usilovala o kontrolu 

transparentnosti během jednání o všech 

obchodních dohodách EU s třetími 

zeměmi; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/13 

Pozměňovací návrh  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. Znovu připomíná, že je proti 

Komplexní hospodářské a obchodní 

dohodě (CETA); vyjadřuje politování nad 

nedostatečnou transparentností jednání o 

obchodních dohodách, jako je 

Transatlantické obchodní a investiční 

partnerství (TTIP) a CETA, a sdílí v této 

souvislosti obavy milionů občanů; chválí 

úspěch evropské občanské iniciativy 

(ECI) nazvané „Stop TTIP“, která získala 

více než 3,2 milionu podpisů a dosáhla 

stanoveného minimálního počtu podpisů 

v 23 členských státech; vyjadřuje 

politování nad nepřijatelným krokem 

Komise, která odmítla iniciativu 

zaregistrovat; vítá v této souvislosti 

rozhodnutí Tribunálu Evropské unie ze 

dne 10. května 2017, kterým se rozhodnutí 

Komise zrušilo a jež uznalo, že 

navrhovaná iniciativa „Stop TTIP“ není 

nepřijatelným vměšováním do právě 

probíhajícího legislativního postupu, 

nýbrž legitimním podnětem k včasnému 

vyvolání demokratické diskuse; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Pozměňovací návrh  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. podporuje závazek veřejné 

ochránkyně práv, že zlepší transparentnost 

lobbingu v EU, a vyzývá Komisi, aby v 

plném souladu s návrhy veřejné 

ochránkyně práv usilovala o zlepšení 

rejstříku transparentnosti EU a učinila z něj 

povinný centrální uzel v oblasti 

transparentnosti pro všechny orgány, 

instituce a agentury EU; zdůrazňuje, že je 

za tímto účelem třeba přijmout jasná 

opatření a soudržné a efektivní 

harmonogramy; zdůrazňuje význam větší 

transparentnosti, a to i s ohledem na 

informace o financování, zájmové skupiny 

a finanční zájmy; 

22. podporuje závazek veřejné 

ochránkyně práv, že zlepší transparentnost 

lobbingu v EU, a vyzývá Komisi, aby v 

plném souladu s návrhy veřejné 

ochránkyně práv usilovala o zlepšení 

rejstříku transparentnosti EU a učinila z něj 

v plném rozsahu povinný a právně 

závazný centrální uzel v oblasti 

transparentnosti pro všechny orgány, 

instituce a agentury EU a zástupce 

zájmových skupin; zdůrazňuje, že za 

účelem přijetí legislativního aktu EU je 
třeba přijmout jasná opatření a vypracovat 

soudržné a efektivní pracovní 

harmonogramy; zdůrazňuje význam plné 

transparentnosti, a to i s ohledem na 

informace o financování, zájmové skupiny 

a finanční zájmy; 

Or. en 

 

 


