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5.12.2018 A8-0411/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

K. keďže EÚ stále zažíva najhoršiu 

hospodársku, sociálnu a politickú krízu 

od svojho založenia; keďže neefektívny 

prístup, ktorý prijali inštitúcie EÚ v boji 

proti nedostatku transparentnosti 

v rozhodovacom procese EÚ a lobingu, 

v kombinácii s ďalšími významnými 

etickými otázkami v inštitúciách 

prispievajú k ďalšiemu podkopávaniu 

reputácie EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie S 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

S. keďže 25. októbra 2017 sa 

uskutočnilo stretnutie bývalého predsedu 

Komisie Barrosa a súčasného podpredsedu 

Komisie, ktoré bolo zapísané ako oficiálne 

stretnutie s bankou Goldman Sachs; keďže 

ombudsmanka poznamenala, že presná 

povaha tohto stretnutia nie je jasná; keďže 

ombudsmanka zdôraznila, že existujú 

pochopiteľné obavy z toho, že bývalý 

predseda využíva svoj predchádzajúci 

status a svoje kontakty s bývalými 

kolegami, aby ich ovplyvňoval a získaval 

informácie; keďže tento prípad sústavne 

vzbudzuje otázky o celkovom prístupe 

Komisie k riešeniu takýchto prípadov 

a stupni nezávislosti etickej komisie; 
poukazuje na to, že sú potrebné prísnejšie 

pravidlá na úrovni EÚ na predchádzanie 

všetkým konfliktom záujmov v rámci 

inštitúcií a agentúr EÚ a ich 

sankcionovanie; 

S. keďže 25. októbra 2017 sa 

uskutočnilo stretnutie bývalého predsedu 

Komisie Barrosa a súčasného podpredsedu 

Komisie, ktoré bolo zapísané ako oficiálne 

stretnutie s bankou Goldman Sachs; keďže 

ombudsmanka poznamenala, že presná 

povaha tohto stretnutia nie je jasná; keďže 

ombudsmanka zdôraznila, že existujú 

pochopiteľné obavy z toho, že bývalý 

predseda využíva svoj predchádzajúci 

status a svoje kontakty s bývalými 

kolegami, aby ich ovplyvňoval a získaval 

informácie; poukazuje na to, že sú potrebné 

jasnejšie pravidlá na úrovni EÚ na 

predchádzanie všetkým konfliktom 

záujmov v rámci inštitúcií a agentúr EÚ 

a ich sankcionovanie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Y 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Y. keďže na účely rozhodnutí, ktoré 

súvisia s ochranou ľudského zdravia 

a bezpečnosti osôb, zvierat a rastlín, by sa 

inštitúcie, agentúry a úrady EÚ mali pri 

svojom výhľade obzvlášť zameriavať na 

občanov a poskytovanie služieb a mali by 

riadne riešiť obavy verejnosti týkajúce sa 

úplnej transparentnosti, nezávislosti 

a presnosti zberu a hodnotenia vedeckých 

dôkazov; keďže vedecké dôkazy a postupy, 

ktoré sa používajú na úrovni EÚ a viedli 

okrem iného k schváleniu geneticky 

modifikovaných organizmov, pesticídov 

a glyfozátu, vyvolali veľkú vlnu kritiky 

a širokú verejnú diskusiu; 

Y. keďže na účely rozhodnutí, ktoré 

súvisia s ochranou ľudského zdravia 

a bezpečnosti osôb, zvierat a rastlín, by sa 

inštitúcie, agentúry a úrady EÚ mali pri 

svojom výhľade obzvlášť zameriavať na 

občanov a poskytovanie služieb a mali by 

riadne riešiť obavy verejnosti týkajúce sa 

čo najvyššej úrovne transparentnosti, 

nezávislosti a presnosti zberu a hodnotenia 

vedeckých dôkazov; keďže vedecké 

dôkazy a postupy, ktoré sa používajú na 

úrovni EÚ a viedli okrem iného 

k schváleniu geneticky modifikovaných 

organizmov, pesticídov a glyfozátu, 

vyvolali veľkú vlnu kritiky a širokú 

verejnú diskusiu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AC 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AC. keďže ombudsmanka vyšetrovala 

spôsob, akým bol Martin Selmayr, v tom 

čase vedúci kabinetu predsedu Európskej 

komisie, vymenovaný za generálneho 

tajomníka Komisie; keďže ombudsmanka 

zdôraznila, že Komisia umelo vyvolala 

dojem naliehavosti obsadiť miesto 

generálneho tajomníka, aby nemusela 

uverejniť oznámenie o voľnom 

pracovnom mieste, a že zorganizovala 

výberové konanie na zástupcu 

generálneho tajomníka nie na to, aby toto 

miesto priamo obsadila, ale skôr na to, 

aby bol pán Selmayr v dvoch krokoch 

rýchlo vymenovaný za generálneho 

tajomníka; keďže ombudsmanka 

konštatovala, že pri vymenovaní pána 

Selmayra došlo k štyrom prípadom 

nesprávneho úradného postupu z dôvodu, 

že Komisia nedodržala ducha ani literu 

príslušných predpisov správne; 

AC. keďže ombudsmanka vyšetrovala 

spôsob, akým bol Martin Selmayr, v tom 

čase vedúci kabinetu predsedu Európskej 

komisie, vymenovaný za generálneho 

tajomníka Komisie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje dôležitosť maximálnej 

transparentnosti a lepšieho prístupu 

verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ; 

zdôrazňuje štrukturálnu prácu 

ombudsmanky pri objasňovaní prípadov 

nesprávneho úradného postupu tým, že 

zaujala prístup založený na konkrétnom 

prípade a že začína čoraz viac vyšetrovaní 

z vlastnej iniciatívy; 

6. zdôrazňuje dôležitosť čo najvyššej 

úrovne transparentnosti a lepšieho prístupu 

verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ; 

zdôrazňuje štrukturálnu prácu 

ombudsmanky pri objasňovaní prípadov 

nesprávneho úradného postupu tým, že 

zaujala prístup založený na konkrétnom 

prípade a že začína čoraz viac vyšetrovaní 

z vlastnej iniciatívy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. uznáva, že je potrebná maximálna 

transparentnosť v rozhodovacom procese 

EÚ, a víta, že ombudsmanka vyšetruje 

bežnú prax neformálnych rokovaní troch 

hlavných inštitúcií EÚ (tzv. trialógy); 

podporuje zverejnenie všetkých 

dokumentov trialógu v súlade 

s rozhodnutiami Súdneho dvora; 

12. uznáva, že je potrebná čo najvyššia 

úroveň transparentnosti v rozhodovacom 

procese EÚ, a víta, že ombudsmanka 

vyšetruje bežnú prax neformálnych 

rokovaní troch hlavných inštitúcií EÚ 

(tzv. trialógy); podporuje zverejnenie 

všetkých dokumentov trialógu v súlade 

s rozhodnutiami Súdneho dvora; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je pevne presvedčený, že sa musia 

bezodkladne vykonať odporúčania 

ombudsmanky, pokiaľ ide o politiku 

transparentnosti EIB; vyzýva EIB, aby 

okamžite začala odstraňovať prezumpciu 

nezverejňovania v súvislosti 

s informáciami a dokumentmi, ktoré sa 

zozbierali počas auditov, inšpekcií 

a vyšetrovaní, vrátane tých, ktoré sa začali 

počas prípadov podvodu a korupcie a po 

nich; 

13. je pevne presvedčený, že sa musia 

bezodkladne vykonať odporúčania 

ombudsmanky, pokiaľ ide o politiku 

transparentnosti EIB; pripomína, že táto 

politika vychádza z prezumpcie 

zverejňovania a že v rámci tejto politiky 

má každý prístup k dokumentom a 

informáciám EIB; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. požaduje, aby politika 

zverejňovania informácií skupiny EIB 

zabezpečila čoraz vyššiu mieru 

transparentnosti, pokiaľ ide o zásady 

upravujúce jej cenovú politiku a činnosť 

riadiacich orgánov; vyzýva na 

zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí 

predstavenstva skupiny EIB; 

14. vyzýva EIB, aby ďalej zvyšovala 

transparentnosť, napríklad 

zverejňovaním podrobných zápisníc a 

udeľovaním prístupu k informáciám 

interne, Parlamentu a ostatným 

inštitúciám, a verejnosti, najmä pokiaľ ide 

o systém uzatvárania zmlúv a zadávania 

zákaziek subdodávateľom, výsledky 

interných vyšetrovaní a výber, 

monitorovanie a hodnotenie činností a 

programov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje, že pozície členských 

štátov v rámci Rady počas legislatívneho 

procesu EÚ sa musia zaznamenávať 

a musia sa včas a prístupným spôsobom 

stať verejne známou skutočnosťou a tak, 

ako v akomkoľvek systéme, ktorý 

vychádza z princípu demokratickej 

legitimity, sa spoluzákonodarcovia musia 

za svoje kroky zodpovedať verejnosti; 

domnieva sa, že vyššia zodpovednosť 

v Rade, pokiaľ ide o pozície, ktoré prijali 

národné vlády v oblasti právnych 

predpisov EÚ, vrátane iniciatívneho 

sprístupňovania legislatívnych dokumentov 

verejnosti počas prebiehajúceho 

legislatívneho procesu, by mohla byť 

riešením nedostatočnej transparentnosti pri 

rozhodovaní a mohla by zmierniť kultúru 

obviňovania Bruselu za rozhodnutia, ktoré 

v konečnom dôsledku prijímajú samotné 

národné vlády; žiada, aby Rada v súlade 

s článkom 15 ods. 3 ZFEÚ zrevidovala 

svoju politiku ochrany dôverných údajov 

s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň 

transparentnosti svojej práce; 

15. zdôrazňuje, že pozície členských 

štátov v rámci Rady počas legislatívneho 

procesu EÚ sa musia zaznamenávať 

a musia sa včas a prístupným spôsobom 

stať verejne známou skutočnosťou a tak, 

ako v akomkoľvek systéme, ktorý 

vychádza z princípu demokratickej 

legitimity, sa spoluzákonodarcovia musia 

za svoje kroky zodpovedať verejnosti; 

domnieva sa, že vyššia zodpovednosť 

v Rade, pokiaľ ide o pozície, ktoré prijali 

národné vlády v oblasti právnych 

predpisov EÚ, vrátane sprístupňovania 

legislatívnych dokumentov verejnosti, by 

mohla byť riešením nedostatočnej 

transparentnosti pri rozhodovaní a mohla 

by zmierniť kultúru obviňovania Bruselu 

za rozhodnutia, ktoré v konečnom 

dôsledku prijímajú samotné národné vlády; 

žiada, aby Rada v súlade s článkom 15 

ods. 3 ZFEÚ zrevidovala svoju politiku 

ochrany dôverných údajov s cieľom 

zabezpečiť najvyššiu úroveň 

transparentnosti svojej práce; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

maximálnu transparentnosť a prístup 

k dokumentom a informáciám, pokiaľ ide 

o postupy v rámci projektu EU Pilot 

minimálne v súvislosti s prijímanými 

petíciami a o plnú transparentnosť už 

ukončených postupov v rámci projektu EU 

Pilot a postupov v prípade nesplnenia 

povinnosti a plný prístup k nim; 

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

čo najvvyššiu úroveň transparentnosti a 

prístupu k dokumentom a informáciám, 

pokiaľ ide o postupy v rámci projektu EU 

Pilot, prinajmenšom v súvislosti s 

prijímanými petíciami, ako aj o už 

ukončené postupy v rámci projektu EU 

Pilot a postupy v prípade nesplnenia 

povinnosti; 

Or. en 

 

 


