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6.2.2019 A8-0050/29

Pozměňovací návrh 29
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Úředníci a ostatní zaměstnanci orgánů, 
institucí nebo jiných subjektů Unie 
dosvědčí na žádost veřejného ochránce 
práv skutečnosti, které se týkají jím 
vedeného probíhajícího šetření. Vyjadřují 
se jménem svého orgánu, instituce nebo 
jiného subjektu. Nadále jsou vázáni 
povinnostmi vyplývajícími z jejich 
služebního postavení.

Úředníci a ostatní zaměstnanci orgánů, 
institucí nebo jiných subjektů Unie 
dosvědčí na žádost veřejného ochránce 
práv skutečnosti, které se týkají jím 
vedeného probíhajícího šetření. Vyjadřují 
se jménem svého orgánu, instituce nebo 
jiného subjektu. Nadále jsou vázáni 
povinnostmi vyplývajícími z jejich 
služebního postavení. Pokud jsou vázáni 
povinností zachovávat služební tajemství, 
ta nesmí být vykládána tak, že se vztahuje 
na informace relevantní pro stížnosti nebo 
šetření týkající se obtěžování nebo 
nesprávného úředního postupu.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/30

Pozměňovací návrh 30
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – čl. 3 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. V rozsahu umožněném jejich 
vnitrostátním právem příslušné orgány 
členských států urychleně předají 
veřejnému ochránci práv na jeho žádost 
nebo z vlastního podnětu všechny 
informace nebo dokumenty, které mohou 
pomoci objasnit případy nesprávného 
úředního postupu ze strany orgánů, 
institucí nebo jiných subjektů Unie. Pokud 
se na tyto informace nebo dokumenty 
vztahují vnitrostátní právní předpisy 
týkající se zpracovávání důvěrných 
informací nebo ustanovení zabraňující 
jejich předání, může dotčený členský stát 
umožnit veřejnému ochránci práv přístup k 
těmto informacím nebo dokumentům za 
předpokladu, že veřejný ochránce práv 
přislíbí, že s nimi bude nakládat způsobem, 
na jakém se dohodl s příslušným orgánem, 
který je vydal. V každém případě musí být 
předložen popis dokumentu.

4. V rozsahu umožněném jejich 
vnitrostátním právem příslušné orgány 
členských států urychleně předají 
veřejnému ochránci práv na jeho žádost 
nebo z vlastního podnětu všechny 
informace nebo dokumenty, které mohou 
pomoci objasnit případy nesprávného 
úředního postupu ze strany orgánů, 
institucí nebo jiných subjektů Unie. Pokud 
se na tyto informace nebo dokumenty 
vztahují vnitrostátní právní předpisy 
týkající se zpracovávání důvěrných 
informací nebo ustanovení zabraňující 
jejich předání, může dotčený členský stát 
umožnit veřejnému ochránci práv přístup k 
těmto informacím nebo dokumentům za 
předpokladu, že veřejný ochránce práv 
přislíbí, že s nimi bude nakládat způsobem, 
na jakém se dohodl s příslušným orgánem, 
který je vydal. V každém případě musí být 
předložen podrobný popis dokumentu a 
zdůvodnění, proč nebyl předán.
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6.2.2019 A8-0050/31

Pozměňovací návrh 31
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – čl. 3 – odst. 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Pokud byl na základě šetření zjištěn 
nesprávný úřední postup, veřejný ochránce 
práv uvědomí dotčený orgán, instituci nebo 
jiný subjekt a případně podá doporučení. 
Takto informovaný dotčený orgán, 
instituce nebo jiný subjekt zašle veřejnému 
ochránci práv do tří měsíců odůvodněné 
stanovisko. Veřejný ochránce práv může 
na žádost dotčeného orgánu, instituce nebo 
jiného subjektu tuto lhůtu prodloužit o 
nejvýše dva měsíce. Pokud dotčený orgán, 
instituce nebo jiný subjekt nepředloží 
odůvodněné stanovisko ve lhůtě tří měsíců 
nebo v prodloužené lhůtě, může veřejný 
ochránce práv uzavřít šetření bez tohoto 
stanoviska.

6. Pokud byl na základě šetření zjištěn 
nesprávný úřední postup, veřejný ochránce 
práv uvědomí dotčený orgán, instituci nebo 
jiný subjekt a případně podá doporučení. 
Takto informovaný dotčený orgán, 
instituce nebo jiný subjekt zašle veřejnému 
ochránci práv do tří měsíců odůvodněné 
stanovisko. Veřejný ochránce práv může 
na odůvodněnou žádost dotčeného orgánu, 
instituce nebo jiného subjektu tuto lhůtu 
prodloužit o nejvýše dva měsíce. Pokud 
dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt 
nepředloží odůvodněné stanovisko ve lhůtě 
tří měsíců nebo v prodloužené lhůtě, může 
veřejný ochránce práv uzavřít šetření bez 
tohoto stanoviska.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/32

Pozměňovací návrh 32
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – čl. 3 – odst. 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Veřejný ochránce práv poté zašle 
dotčenému orgánu, instituci nebo jinému 
subjektu zprávu a zejména v případě, že si 
to vyžaduje povaha nebo rozsah zjištěného 
případu nesprávného úředního postupu, 
také Evropskému parlamentu. Veřejný 
ochránce práv může v této zprávě podat 
doporučení. Stěžovatele veřejný ochránce 
práv vyrozumí o výsledcích šetření, o 
stanovisku dotčeného orgánu, instituce 
nebo jiného subjektu a o případných 
doporučeních podaných ve zprávě 
veřejného ochránce práv.

7. Veřejný ochránce práv poté zašle 
dotčenému orgánu, instituci nebo jinému 
subjektu zprávu a také Evropskému 
parlamentu. Veřejný ochránce práv může v 
této zprávě podat doporučení. Stěžovatele 
veřejný ochránce práv vyrozumí o 
výsledcích šetření, o stanovisku dotčeného 
orgánu, instituce nebo jiného subjektu a o 
případných doporučeních podaných ve 
zprávě veřejného ochránce práv.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/33

Pozměňovací návrh 33
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – čl. 3 – odst. 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Podle možností hledá veřejný 
ochránce práv společně s dotčeným 
orgánem, institucí nebo jiným subjektem 
řešení, jímž by se dal nesprávný úřední 
postup napravit a stížnost se uspokojivě 
vyřídila. Informuje stěžovatele o 
navrhovaném řešení a případně o 
připomínkách dotčeného orgánu, instituce 
nebo jiného subjektu. Má-li stěžovatel 
zájem, je oprávněn podat veřejnému 
ochránci práv připomínky.

9. Podle možností hledá veřejný 
ochránce práv společně s dotčeným 
orgánem, institucí nebo jiným subjektem 
řešení, jímž by se dal nesprávný úřední 
postup napravit a stížnost se uspokojivě 
vyřídila. Informuje stěžovatele o 
navrhovaném řešení a případně o 
připomínkách dotčeného orgánu, instituce 
nebo jiného subjektu. Má-li stěžovatel 
zájem, je oprávněn podat veřejnému 
ochránci práv v kterékoli fázi připomínky 
nebo dodatečné informace, jež nebyly 
známy v době podání.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/34

Pozměňovací návrh 34
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pokud se veřejný ochránce práv domnívá, 
že skutečnosti zjištěné v průběhu šetření 
mohou spadat do oblasti trestního práva, 
uvědomí o nich příslušné vnitrostátní 
orgány, a jestliže případ spadá do jejich 
pravomocí, také Evropský úřad pro boj 
proti podvodům a Úřad evropského 
veřejného žalobce. V případě potřeby 
veřejný ochránce práv rovněž uvědomí 
orgán, instituci nebo jiný subjekt Unie, z 
nichž pochází dotčený úředník nebo 
zaměstnanec, a tento orgán, instituce nebo 
jiný subjekt může použít čl. 17 druhý 
pododstavec Protokolu č. 7 o výsadách a 
imunitách Evropské unie.

Pokud se veřejný ochránce práv domnívá, 
že skutečnosti zjištěné v průběhu šetření 
mohou spadat do oblasti trestního práva, 
uvědomí o nich příslušné vnitrostátní 
orgány, a jestliže případ spadá do jejich 
pravomocí, také Evropský úřad pro boj 
proti podvodům a Úřad evropského 
veřejného žalobce a odpovídajícím 
způsobem rozvine s těmito agenturami 
strategické partnerství. V případě potřeby 
veřejný ochránce práv rovněž uvědomí 
orgán, instituci nebo jiný subjekt Unie, z 
nichž pochází dotčený úředník nebo 
zaměstnanec, a tento orgán, instituce nebo 
jiný subjekt může použít čl. 17 druhý 
pododstavec Protokolu č. 7 o výsadách a 
imunitách Evropské unie.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/35

Pozměňovací návrh 35
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – čl. 5 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Veřejný ochránce práv a jeho zaměstnanci 
nakládají se žádostmi o přístup veřejnosti k 
dokumentům, jež nejsou zmíněny v čl. 4 
odst. 1, v souladu s podmínkami a 
omezeními stanovenými v nařízení (ES) č. 
1049/2001.

Veřejný ochránce práv a jeho zaměstnanci 
nakládají se žádostmi o přístup veřejnosti k 
dokumentům v souladu s podmínkami a 
omezeními stanovenými v nařízení (ES) č. 
1049/2001.

Or. en


