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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 

1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) 

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2017)0385), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a první odrážku čl. 167 odst. 5 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-

0236/2017), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0369/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Orchestr mladých Evropské unie 

(dále jen „orchestr“) se skládá z mladých 

hudebníků, kteří byli vybráni podle 

náročných kvalitativních kritérií 

prostřednictvím každoročního přísného 

konkurzu ve všech členských státech. 

(2) Orchestr mladých Evropské unie 

(dále jen „orchestr“) se skládá z mladých 

hudebníků, kteří byli vybráni ve všech 

členských státech podle náročných 

kvalitativních kritérií prostřednictvím 

každoročního přísného konkurzu. 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) V souladu s cíli dílčího programu 

Kultura nabízí orchestr mladým 

hudebníkům pravidelné možnosti dalšího 

rozvoje prostřednictvím programu stáží a 

příležitosti k vystoupení v rámci festivalů 

a koncertních cest v Evropské unii a na 

mezinárodní úrovni, čímž si zvyšují svou 

profesionalitu a nabývají dovedností, jež 

jsou potřebné pro kariéru v kulturním a 

tvůrčím odvětví. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3b) Orchestr by měl neustále 

diverzifikovat své příjmy tím, že bude 

aktivně usilovat o získání finanční 

podpory z jiných zdrojů než z prostředků 

Unie, aby byla zaručena jeho udržitelnost 

a postupná nezávislost na financování 

Unie. Orchestr by tudíž měl zajistit 

nákladovou účinnost svého řízení. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3c) Orchestr by se měl snažit o 

posílení spolupráce se svými čestnými 

patrony, více se zviditelňovat na 

evropských akcích a vystupovat ve více 

členských státech, a to i ve spolupráci s 

audiovizuálními sítěmi. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3d) Orchestr by měl zaručit 

transparentnost výběrového řízení. 

Rovněž by měl ve spolupráci se svými 

vnitrostátními partnery a kancelářemi 

programu Kreativní Evropa více 

zviditelnit každoroční konkurzy s cílem 

dosáhnout větší vyváženosti mezi počtem 

hudebníků z jednotlivých členských států 

a celkovým počtem obyvatel těchto 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3e) Orchestr by se měl aktivně věnovat 

budování a zapojení publika se zvláštním 

důrazem na mladé publikum v členských 

státech, více zviditelnit své aktivity a 

působit v souladu s politickými cíli Unie. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Orchestr byl založen v návaznosti 

na usnesení Evropského parlamentu v roce 

19768 a je proto mezi orchestry v Evropě 

jedinečný. Vzhledem k jeho zvláštnímu 

postavení, strategickým cílům a činnostem 

splňuje orchestr požadavky jako „subjekt, 

jež označuje základní právní akt“, ve 

(5) Orchestr byl založen v návaznosti 

na usnesení Evropského parlamentu v roce 

19768 a jeho čestným prezidentem je 

předseda Evropského parlamentu. Z 

tohoto důvodu je mezi orchestry v Evropě 

jedinečný. Orchestr propaguje myšlenku 

Evropy založené na míru, kultuře a 
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smyslu čl. 190 odst. 1 písm. d) nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

1268/20129. Z tohoto důvodu mohou být 

granty uděleny bez výzvy k podávání 

návrhů. 

vzájemném porozumění a bohaté hudební 

dědictví Evropy. Vzhledem k jeho 

zvláštnímu postavení, strategickým cílům a 

činnostem splňuje orchestr požadavky jako 

„subjekt, jež označuje základní právní akt“, 

ve smyslu čl. 190 odst. 1 písm. d) nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

1268/20129. Z tohoto důvodu mohou být 

granty uděleny bez výzvy k podávání 

návrhů. 

__________________ __________________ 

8Usnesení o návrhu usnesení předloženého 

paní Kellett-Bowmanovou o založení 

Orchestru mladých Evropského 

společenství, Úř. věst. C 79, 5.4.1976, s. 8. 

8Usnesení o návrhu usnesení předloženého 

paní Kellett-Bowmanovou o založení 

Orchestru mladých Evropského 

společenství, Úř. věst. C 79, 5.4.1976, s. 8. 

9Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 1268/2012 o prováděcích 

pravidlech k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/2012, kterým se stanoví finanční 

pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. 

věst. L 362, 31.12.2012, s. 1). 

9Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 1268/2012 o prováděcích 

pravidlech k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/2012, kterým se stanoví finanční 

pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. 

věst. L 362, 31.12.2012, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Orchestru by měly být výjimečně 

poskytnuty finanční prostředky na období 

do konce současného programu Kreativní 

Evropa. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Orchestr by tedy měl být zahrnut do 

opatření, která čerpají výhody z podpory 

dílčího programu Kultura. 

(6) Orchestr by tedy měl být zahrnut do 

opatření, která čerpají výhody z podpory 

stávajícího dílčího programu Kultura a 



 

RR\1140313CS.docx 9/10 PE613.576v02-00 

 CS 

meziodvětvové složky. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

Nařízení (EU) No 1295/2013 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a.  V čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 

č. 1295/2013 se doplňuje nové písmeno, 

které zní: 

 „fa)  Orchestr mladých Evropské unie.“ 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Použije se ode dne 1. ledna 2018. Použije se ode dne 1. ledna 2018 do dne 

31. prosince 2020. 
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