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A8-0411/11

Pozměňovací návrh 11
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 18
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení
18.
opakuje svou žádost, aby byl
vytvořen centrální uzel v oblasti
transparentnosti pro všechny orgány,
instituce a agentury EU;

vypouští se
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Jednotná v rozmanitosti
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A8-0411/12

Pozměňovací návrh 12
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 19
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

19.
podporuje závazek evropské
veřejné ochránkyně práv zvýšit
transparentnost v rámci lobbingu v EU;
zdůrazňuje, že je důležité přijmout
legislativní akt, na jehož základě by se stal
rejstřík transparentnosti EU povinným
a právně závazným pro všechny orgány,
instituce a agentury EU i pro zástupce
zájmových skupin, čímž by se zajistila
plná transparentnost lobbingu;

19.
podporuje závazek evropské
veřejné ochránkyně práv zvýšit
transparentnost v rámci lobbingu v EU;
zdůrazňuje, že je důležité přijmout
legislativní akt, na jehož základě by se stal
rejstřík transparentnosti EU povinným
a právně závazným pro všechny orgány,
instituce a agentury EU i pro zástupce
zájmových skupin, čímž by se zajistila co
nejvyšší úroveň transparentnosti lobbingu;
Or. en
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A8-0411/13

Pozměňovací návrh 13
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 20
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

20.
zdůrazňuje, že je důležité
pravidelně aktualizovat a podstatně zlepšit
správnost údajů v rejstříku transparentnosti
EU, včetně povinnosti lobbujících
advokátních kanceláří uvádět všechny své
klienty; zdůrazňuje, že je třeba zajistit
veřejnosti bezplatnou, komplexní
a snadnou dostupnost všech informací
o vlivu lobbistů; je přesvědčen, že je nutné
zajistit plnou transparentnost financování
všech představitelů zájmových skupin;
vyzývá k tomu, aby byly všechny
organizace, které poruší pravidla týkající
se „otáčivých dveří“, vyloučeny z rejstříku
transparentnosti;

20.
zdůrazňuje, že je důležité
pravidelně aktualizovat a podstatně zlepšit
správnost údajů v rejstříku transparentnosti
EU; domnívá se, že odborné poradenské
společnosti, advokátní kanceláře
a samostatně výdělečně činní poradci by
měli uvádět přesný rozsah činností
spadajících do působnosti rejstříku,
přičemž uznává, že určitým osobám
mohou vnitrostátní právní předpisy
v některých členských státech bránit ve
splnění požadavků rejstříku
transparentnosti; je přesvědčen, že je
nutné zajistit plnou transparentnost
financování všech představitelů zájmových
skupin;
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A8-0411/14

Pozměňovací návrh 14
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 21
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

21.
upozorňuje na zjištění evropské
veřejné ochránkyně práv, že pokračování
členství prezidenta ECB ve skupině G30
představovalo nesprávný úřední postup,
neboť vyvolalo u veřejnosti dojem, že
může být narušena nezávislost ECB na
soukromých finančních zájmech;
zdůrazňuje, že členové Výkonné rady
ECB by neměli být současně členy fór či
jiných organizací, jejichž členy jsou i
výkonní pracovníci bank, nad nimiž ECB
vykonává dohled; bere na vědomí
doporučení evropské veřejné ochránkyně
práv ze dne 15. ledna 2018 týkající se
účasti prezidenta ECB a členů jejích
rozhodovacích orgánů ve skupině G30 a
naléhavě vyzývá ECB, aby změnila
příslušná pravidla tak, aby zajistila reálné
uplatňování nejpřísnějších etických
norem a norem odpovědnosti;

21.
opakuje, že nezávislost ECB dává
členům výkonné rady svobodu
zodpovědně rozhodovat o účasti na fórech
na základě dodržování příslušných
pravidel zodpovědnosti, včetně těch, která
nejsou otevřena širší veřejnosti, pokud to
považují za nezbytné pro zajištění co
nejlepšího uplatňování měnové politiky
ECB; bere na vědomí stanovisko evropské
veřejné ochránkyně práv ze dne 5.
července 2018;
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A8-0411/15

Pozměňovací návrh 15
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 22
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

22.
domnívá se, že v souvislosti s
postupem jmenování Martina Selmayra
svým novým generálním tajemníkem
nedodržela Komise zásady
transparentnosti, etiky a právního státu;
hluboce lituje, že se Komise rozhodla
pana Selmayra ve funkci nového
generálního tajemníka potvrdit a
ignorovat tak ostrou a rozšířenou kritiku
ze strany občanů Unie a nedbat toho, že
bude poškozena pověst celé EU;
zdůrazňuje, že pan Selmayr musí z funkce
generálního tajemníka odstoupit, a vyzývá
Komisi, aby pro jmenování generálního
tajemníka přijala nový postup, jenž zajistí
dodržování nejvyšších norem
transparentnosti, etiky a právního státu;

22.
vyzývá Komisi, aby pro jmenování
generálního tajemníka přijala nový postup,
jenž zajistí dodržování nejvyšších norem
transparentnosti, etiky a právního státu;

Or. en

AM\1171303CS.docx

CS

PE631.567v01-00
Jednotná v rozmanitosti

CS

5.12.2018

A8-0411/16

Pozměňovací návrh 16
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 23
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

23.
vyzývá evropskou veřejnou
ochránkyni práv, aby i nadále pracovala na
posílení etických pravidel platných
v orgánech EU s cílem vyřešit problémy
spojené s „otáčivými dveřmi“ a zaručit
plnou transparentnost všech informací
týkajících se takových případů, mj. rychlé
zveřejnění jmen všech vysokých úředníků
EU, kterých se to týká; těší se na analýzu
evropské veřejné ochránkyně práv týkající
se způsobu, jakým Komise provádí pokyny
a návrhy evropské veřejné ochránkyně
práv, pokud jde o zlepšení řešení situací
„otáčivých dveří“, které zahrnují i možnost
přijetí legislativních pravidel s cílem
předcházet takovým situacím a případnému
zneužití a trestat je;

23.
vyzývá evropskou veřejnou
ochránkyni práv, aby i nadále pracovala na
posílení etických pravidel platných
v orgánech EU s cílem vyřešit problémy
spojené s „otáčivými dveřmi“ a zaručit co
nejvyšší úroveň transparentnosti všech
informací týkajících se takových případů,
mj. rychlé zveřejnění jmen všech vysokých
úředníků EU, kterých se to týká; těší se na
analýzu evropské veřejné ochránkyně práv
týkající se způsobu, jakým Komise provádí
pokyny a návrhy evropské veřejné
ochránkyně práv, pokud jde o zlepšení
řešení situací „otáčivých dveří“, které
zahrnují i možnost přijetí legislativních
pravidel s cílem předcházet takovým
situacím a případnému zneužití a trestat je;
Or. en
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A8-0411/17

Pozměňovací návrh 17
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 27
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení
27.
opakuje svou výzvu Komisi, aby
zaručila proaktivní zveřejňování a plnou
transparentnost, pokud jde o činnost
bývalých komisařů po skončení funkčního
období; vyzývá Komisi, aby zajistila plnou
nezávislost a odpovědnost etické komise,
a vybízí evropskou veřejnou ochránkyni
práv, aby i nadále posuzovala veškeré
možné střety zájmů členů etické komise
a podávala o nich zprávy;

27.
opakuje svou výzvu Komisi, aby
zaručila proaktivní zveřejňování a co
nejvyšší úroveň transparentnosti, pokud
jde o činnost bývalých komisařů po
skončení funkčního období; vyzývá
Komisi, aby zajistila plnou nezávislost a
odpovědnost etické komise, a vybízí
evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby
i nadále posuzovala veškeré možné střety
zájmů členů etické komise a podávala
o nich zprávy;
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A8-0411/18

Pozměňovací návrh 18
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 28
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

28.
blahopřeje evropské veřejné
ochránkyni práv k jejímu strategickému
šetření ohledně transparentnosti
legislativního procesu v Radě
(OI/2/2017/TE), ale vyjadřuje politování
nad tím, že Rada na zjištění ve stanovené
lhůtě nereagovala; konstatuje, že se
bohužel jedná o stále se opakující problém,
na který soustavně upozorňují stížnosti
předkládané evropské veřejné ochránkyni
práv; navíc se domnívá, že se jedná o
otázku, kterou je třeba považovat za
mimořádně důležitou pro demokratický
život Unie a účinné zapojení občanů z
celého kontinentu, neboť překáží plnění
Smluv a Listiny základních práv;
konstatuje v této souvislosti, že zjištění
evropské veřejné ochránkyně práv v
nedávném případě (1272/2017/LP –
odmítnutí Rady poskytnout veřejnosti
přístup ke stanovisku její právní služby k
interinstitucionální dohodě o rejstříku
transparentnosti) naznačuje, že tento
problém ohrožuje zásadu institucionální
rovnováhy a je v rozporu se zásadně
důležitou praxí vzájemné loajální
spolupráce; upozorňuje, že po odmítnutí
žádosti není možné provádět následné
kontroly ad hoc;

28.
blahopřeje evropské veřejné
ochránkyni práv k jejímu strategickému
šetření ohledně transparentnosti
legislativního procesu v Radě
(OI/2/2017/TE), ale vyjadřuje politování
nad tím, že Rada na zjištění ve stanovené
lhůtě nereagovala; konstatuje, že se
bohužel jedná o stále se opakující problém,
na který soustavně upozorňují stížnosti
předkládané evropské veřejné ochránkyni
práv; navíc se domnívá, že se jedná o
otázku, kterou je třeba považovat za
mimořádně důležitou pro demokratický
život Unie a účinné zapojení občanů z
celého kontinentu, neboť překáží plnění
Smluv a Listiny základních práv;
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A8-0411/19

Pozměňovací návrh 19
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 35
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení
35.
vyzývá evropskou veřejnou
ochránkyni práv, aby zahájila strategické
šetření s cílem posoudit, zda orgány,
instituce a jiné subjekty EU, jako je
Evropská agentura pro chemické látky
(ECHA), Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA) a agentura EMA,
zajišťují úplnou nezávislost,
transparentnost, nestrannost a správnost
shromažďování, přezkumu a zveřejňování
vědeckých poznatků, zda v této souvislosti
nedochází ke střetům zájmů a zda jsou
zavedeny vhodné politiky a procesní
záruky, zejména pokud jde o geneticky
modifikované organismy, glyfosát,
pesticidy, fytosanitární a biocidní
přípravky a léčivé přípravky; navrhuje v
této souvislosti, aby bylo provedeno další
šetření, pokud jde o složení a výběr
vědeckých výborů a komisí uvedených
agentur, neboť je třeba zajistit jejich
úplnou nezávislost a zavést nejpřísnější
mechanismy, které zabrání jakémukoli
potenciálnímu střetu zájmů;

vypouští se
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A8-0411/20

Pozměňovací návrh 20
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 40
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení
40.
žádá, aby byly úřadu evropského
veřejného ochránce práv přiděleny větší
finanční a lidské zdroje, aby mohl zvládat
současný i budoucí objem práce, neboť je
třeba zachovat jeho zásadně důležitý úkol
– zlepšovat v EU osvědčené správní
postupy – a vykonávat tak
nepostradatelnou službu pro občany
Unie;

vypouští se
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A8-0411/21

Pozměňovací návrh 21
Peter Jahr
za skupinu PPE
Zpráva
Eleonora Evi
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Návrh usnesení
Bod 46
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení
46.
zdůrazňuje, že je třeba, aby
evropská veřejná ochránkyně práv
vyšetřila střet zájmů mezi úlohou Komise
v rámci „trojky“ a její odpovědností jako
strážkyně Smluv a acquis;

vypouští se
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