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Pozměňovací návrh  386Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. oceňuje pokrok při zvyšování 

transparentnosti obchodních jednání, trvá 

však na tom, že těchto pokroků, jichž bylo 

dosaženo v souvislosti s jednáními o 

transatlantickém obchodním a investičním 

partnerství (TTIP), musí být docíleno u 

všech obchodních jednání; 

39. oceňuje pokrok při zvyšování 

transparentnosti obchodních jednání, 

vyzývá k tomu, aby tohoto pokroku, jehož 
bylo dosaženo v souvislosti s jednáními o 

transatlantickém obchodním a investičním 

partnerství (TTIP), bylo docíleno u všech 

obchodních jednání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Esteban González Pons, Tomáš Zdechovský, Paulo 

Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. oceňuje pokrok při zvyšování 

transparentnosti obchodních jednání, trvá 

však na tom, že těchto pokroků, jichž bylo 

dosaženo v souvislosti s jednáními o 

transatlantickém obchodním a 

investičním partnerství (TTIP), musí být 

docíleno u všech obchodních jednání; 

39. vítá pokrok v transparentnosti jednání a 

úsilí Komise o dosažení větší otevřenosti; 

uznává, že jednání o TTIP patří nyní k 

historicky nejtransparentnějším veřejným 

jednáním na mezinárodní úrovni; 

současně chápe, že určitá míra důvěrnosti 

při procesu jednání je nezbytná pro jejich 

úspěch; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  388 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Pedro Silva Pereira, Sylvie 

Guillaume 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. vyzývá Radu, aby zveřejnila mandáty 

k jednání pro jednání o mezinárodním 

obchodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  389 

Franck Proust 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. vzhledem k tomu, že Komise chápe 

důležitost transparentnosti s ohledem na 

významné kontrolní pravomoci 

Parlamentu při monitorování jednání o 

dohodách o obchodu a jejich ratifikaci;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  390 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, 

jakož i organizace občanské společnosti a 

širší veřejnost mohly, dokud je možné 

vznášet připomínky, a dříve, než je 

vypouští se 
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příslušná dohoda postoupena k ratifikaci, 

vyslovit k jednání svá doporučení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

Jean-Marie Cavada 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, jakož i 

organizace občanské společnosti a širší 

veřejnost mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání a veškeré 

konsolidované návrhy dokumentů k těmto 

jednáním, tak aby Evropský parlament a 

vnitrostátní parlamenty, jakož i organizace 

občanské společnosti a širší veřejnost 

mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  392 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

40. domnívá se, že by Komise měla 

uveřejnit své příslušné mandáty k 

vyjednávání a veškeré příslušné 

dokumenty týkající se jednání, do nichž je 

zapojena, a to za podmínky, že následkem 

jejich zveřejnění nedojde k oslabení 

vyjednávací pozice; domnívá se, že je 
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k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, jakož i 

organizace občanské společnosti a širší 

veřejnost mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; 

vhodné, aby měl Evropský parlament a 

vnitrostátní parlamenty, jakož i organizace 

občanské společnosti a širší veřejnost 

možnost, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  393 

Marc Joulaud 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, jakož 

i organizace občanské společnosti a širší 

veřejnost mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 
jednání svá doporučení; 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

mezinárodních jednání, měla by před 

zahájením jednání uveřejnit příslušné 

mandáty k vyjednávání, aby je mohl 

Evropský parlament, vnitrostátní 

parlamenty i občané sledovat; vyzývá 

Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k 

dalším dokumentům souvisejícím s těmito 

jednáními, a to za podmínky, že jejich 

zveřejnění nebude mít již dopad na 

průběh jednání či na evropské zájmy; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  394 

Franck Proust 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

mezinárodních jednání, měla by dle svého 
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zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, 

jakož i organizace občanské společnosti a 

širší veřejnost mohly, dokud je možné 

vznášet připomínky, a dříve, než je 

příslušná dohoda postoupena k ratifikaci, 

vyslovit k jednání svá doporučení; 

uvážení šířit co největší množství 

materiálů, které souvisí s jednotlivými 

koly jednání, aby získala podporu dalších 

evropských orgánů a institucí, aniž by 

ohrozila strategické zájmy EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  395 

Pedro Silva Pereira 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, jakož i 

organizace občanské společnosti a širší 

veřejnost mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání a všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, tak aby Evropský parlament a 

vnitrostátní parlamenty, jakož i organizace 

občanské společnosti a širší veřejnost 

mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; zdůrazňuje, že 

Komise musí rovněž přesvědčit 

vyjednávající partnery, aby zvýšili 

transparentnost i na své straně a zajistilo 

se, že půjde o vzájemný proces, ve kterém 

nedojde ke zhoršení vyjednávací pozice 

EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  396 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Sylvie Guillaume 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, jakož i 

organizace občanské společnosti a širší 

veřejnost mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

všechna stanoviska, která při těchto 

jednáních zastává, veškeré žádosti a 

nabídky, tak aby Evropský parlament a 

vnitrostátní parlamenty, jakož i organizace 

občanské společnosti a širší veřejnost 

mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; zdůrazňuje, že 

Komise musí rovněž přesvědčit 

vyjednávající partnery, aby i na své straně 

zvýšili transparentnost, aby se zajistilo, že 

půjde o vzájemný proces, ve kterém 

nedojde ke zhoršení vyjednávací pozice 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  397 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, jakož 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by, aniž by 

ohrozila jednání, před zahájením každého 

kola jednání Evropskému parlamentu 

poskytnout - v nezbytných a řádně 

odůvodněných případech důvěrnou 

formou - veškeré příslušné dokumenty, tak 

aby Evropský parlament mohl, dokud je 

možné vznášet připomínky, a dříve, než je 
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i organizace občanské společnosti a širší 

veřejnost mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; 

příslušná dohoda postoupena k ratifikaci, 

vyslovit k jednání svá doporučení; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  398 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 40  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by před 

zahájením každého kola jednání uveřejnit 

příslušné mandáty k vyjednávání, všechna 

stanoviska, která při těchto jednáních 

zastává, veškeré žádosti a nabídky a 

veškeré konsolidované návrhy dokumentů 

k těmto jednáním, tak aby Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty, jakož i 

organizace občanské společnosti a širší 

veřejnost mohly, dokud je možné vznášet 

připomínky, a dříve, než je příslušná 

dohoda postoupena k ratifikaci, vyslovit k 

jednání svá doporučení; 

40. domnívá se, že účastní-li se Komise 

obchodních jednání, měla by a) před 

zahájením jednání zveřejnit jejich 

podrobný program a následně podrobné 

zprávy o jejich průběhu, aby informovala 

veřejnost o pokroku dosaženém při těchto 

jednáních, b) před zahájením každého 

kola jednání uveřejnit příslušné mandáty k 

vyjednávání, všechna stanoviska, která při 

těchto jednáních zastává, veškeré žádosti a 

nabídky a veškeré konsolidované návrhy 

dokumentů k těmto jednáním, tak aby 

Evropský parlament a vnitrostátní 

parlamenty, jakož i organizace občanské 

společnosti a širší veřejnost mohly, dokud 

je možné vznášet připomínky, a dříve, než 

je příslušná dohoda postoupena k ratifikaci, 

vyslovit k jednání svá doporučení a c) 

zveřejnit seznam všech schůzí konaných 

za účasti Evropského parlamentu a 

členských států i třetích stran (včetně 

jednotlivých společností a lobbistických 

skupin zastupujících průmysl), které s 

těmito jednáními souvisí. Tento seznam by 

měl zahrnovat plně transparentní údaje o 

datech setkání, účastnících a o 

projednávaných tématech; dále by měla d) 

zveřejnit veškeré písemné příspěvky, které 

obdržely třetí strany v souvislosti s 

jednáními, a to i prostřednictvím 

veřejných konzultací, a měla by zajistit 

plnou transparentnost, pokud jde o jejich 
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zpracování (prostřednictvím podrobné 

analýzy), aby mohla veřejnost posoudit, 

zda a do jaké míry byly zohledněny, e) 

zajistit plnou transparentnost, pokud jde o 

členství a činnosti veškerých poradních 

subjektů v souvislosti s jednáními EU o 

obchodu, včetně pracovních skupin EU 

pro přístup na trh pro jednotlivá odvětví, a 

f) požadovat, aby partneři zapojení do 

jednání přijali obdobná opatření s cílem 

zvýšit jeho transparentnost; 

(na základě informací poskytnutých 

sdružením Corporate Europe Observatory 

(CEO) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  399 

Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. je přesvědčen, že účastní-li se Komise 

jednání, měla by zveřejnit mandát k 

vyjednávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  400 

Franck Proust 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

interinstitucionální dohody, která tyto 

zásady kodifikuje pro všechna obchodní 

jednání; 

vypouští se 

 (Vzhledem k tomu, že každé jednání je jiné, 
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je nemožné uplatňovat jednotnou metodu, 

aniž by nevzniklo riziko, že budou ohroženy 

obchodní zájmy EU.) 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  401 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

interinstitucionální dohody, která tyto 

zásady kodifikuje pro všechna obchodní 

jednání; 

41. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

interinstitucionální dohody, která tyto 

zásady kodifikuje pro všechna jednání; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  402 

Marc Joulaud 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

interinstitucionální dohody, která tyto 

zásady kodifikuje pro všechna obchodní 

jednání; 

41. doporučuje, aby Komise tyto zásady 

zahrnula do příručky o osvědčených 

postupech týkající se budoucích 

mezinárodních jednání EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  403 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

interinstitucionální dohody, která tyto 

zásady kodifikuje pro všechna obchodní 

jednání; 

41. vyzývá Komisi, aby během roku 2017 

předložila návrh interinstitucionální 

dohody, která tyto zásady kodifikuje pro 

všechna obchodní jednání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  404 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Pedro Silva 

Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

interinstitucionální dohody, která tyto 

zásady kodifikuje pro všechna obchodní 

jednání; 

41. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

interinstitucionální dohody, která tyto 

zásady kodifikuje pro všechna obchodní 

jednání, jak uvádí odstavec 40 návrhu 

interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  405 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. Transparentnost a zodpovědnost v 

oblasti veřejných výdajů 

 Domnívá se, že zveřejňování údajů o 

rozpočtu a výdajích v EU by mělo zajistit 

jejich transparentnost a související 

zodpovědnost, a to i na úrovni členských 

států s ohledem na sdílené řízení;  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  406 

Siôn Simon 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. připomíná Komisi povinnost 

přistoupení k Evropské úmluvě o lidských 

právech (EÚLP) v souladu s článkem 6 

SFEU, neboť by se tak zlepšil nejen 

přístup k lidským právům, ale rovněž by se 

posílila zodpovědnost orgánů a institucí 

EU; zpráva z vlastního podnětu, kterou 

vypracoval Evropský parlament v roce 

20101a, tuto skutečnost zmiňuje a 

poukazuje na platnost EÚLP mimo území 

států Rady Evropy, která by zajistila větší 

zodpovědnost společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky (SZBP), neboť v 

současnosti Evropský soudní dvůr nemá 

pravomoc rozhodovat v otázkách SZBP, 

protože se jedná o mezivládní politickou 

oblast; 

 __________________ 

 1aUsnesení Evropského parlamentu ze dne 

19. května 2010 o institucionálních 

aspektech přistoupení Evropské unie 

k Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod; 

P7_TA(2010)0184 (2009/2241/INI) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  407 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. vyzývá k tomu, aby byla zvýšena a 

zajištěna transparentnost při uzavírání 

interinstitucionálních dohod tím, že výbor 

Parlamentu bude posuzovat návrhy 

Komise a Parlament bude aktivně zapojen 

do jednání o takovýchto dohodách; 

Or. pl 

Pozměňovací návrh  408 

Marc Joulaud 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. vítá úsilí Komise o zvýšení 

transparentnosti mezinárodních jednání a 

o to, aby byl Parlament řádně informován 

v průběhu celého procesu vyjednávání; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  409 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

návrh Evropského kodexu chování 

týkající se transparentnosti, 

bezúhonnosti a zodpovědnosti, který by 

sloužil jako příručka pro činnost 

zástupců EU v mezinárodních 

organizacích a subjektech; vyzývá k 

větší soudržnosti politik a koordinaci 

mezi celosvětovými institucemi 

zavedením komplexních norem v oblasti 

demokratické legitimity, 

transparentnosti, zodpovědnosti a 
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bezúhonnosti; domnívá se, že 

zastoupení EU v mezinárodních 

orgánech a institucích by mohlo být 

zracionalizováno a uzákoněno na 

základě výše uvedených zásad s cílem 

zvýšit transparentnost, integritu a 

odpovědnost unijní účasti v těchto 

orgánech, její vliv a prosazování jejích 

legislativních rozhodnutí, která jsou 

výsledkem demokratického procesu; 

vyzývá k uzavření interinstitucionální 

dohody s cílem formalizovat dialog mezi 

zástupci EU a Parlamentem, který by 

měl vést Evropský parlament za účelem 

vytvoření pokynů týkajících se přijímání 

a soudržnosti evropských stanovisek 

před nadcházejícími významnými 

mezinárodními jednáními; 

(na základě zprávy o úloze EU v rámci 

systému mezinárodních finančních, 

měnových a regulačních orgánů a 

institucí ((2015/2060(INI)), kterou přijal 

výbor ECON dne 18.2.2016)  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  410 

Jean-Marie Cavada 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být 

transparentní a vykazatelná z hlediska 

odpovědnosti a za tímto účelem by měly 

být mj. uveřejňovány i zápisy z příslušných 

jednání; 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána v rámci Euroskupiny, 

Hospodářského a finančního výboru, Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být 

transparentní a vykazatelná z hlediska 

odpovědnosti a za tímto účelem by měly 

být mj. uveřejňovány i zápisy z příslušných 

jednání; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  411 

Constance Le Grip 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být 

transparentní a vykazatelná z hlediska 

odpovědnosti a za tímto účelem by měly 

být mj. uveřejňovány i zápisy z 

příslušných jednání; 

42. domnívá se, že by transparentnost 

rozhodnutí, která jsou přijímána v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, měla být 

posílena; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  412 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být 

transparentní a vykazatelná z hlediska 

odpovědnosti a za tímto účelem by měly 

být mj. uveřejňovány i zápisy z 

příslušných jednání; 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů nebo v situaci, 

jako byly přípravy na nedávnou Pařížskou 

konferenci o klimatu, musí být co 

nejtransparentnější, aniž by to oslabovala 

vyjednávací pozici EU, a musí rovněž 

splňovat požadavky týkající se 

zodpovědnosti; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  413 

Marc Joulaud 
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Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být 

transparentní a vykazatelná z hlediska 

odpovědnosti a za tímto účelem by měly 

být mj. uveřejňovány i zápisy z příslušných 

jednání; 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána v rámci Euroskupiny, 

Hospodářského a finančního výboru, Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být co 

nejvíce transparentní a vykazatelná z 

hlediska odpovědnosti a za tímto účelem 

by měly být mj. uveřejňovány i zápisy z 

příslušných jednání; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  414 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být 

transparentní a vykazatelná z hlediska 

odpovědnosti a za tímto účelem by měly 

být mj. uveřejňovány i zápisy z příslušných 

jednání; 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být v 

nezbytných případech 

institucionalizována a musí být 
transparentní a vykazatelná z hlediska 

odpovědnosti a za tímto účelem by měly 

být mj. uveřejňovány i zápisy programů a 

příslušných jednání a případně by jejich 

schůze měly být i přenášeny 

prostřednictvím internetu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  415 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Herbert Reul, Esteban González Pons, Tomáš 

Zdechovský, Paulo Rangel 
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Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být 

transparentní a vykazatelná z hlediska 

odpovědnosti a za tímto účelem by měly 

být mj. uveřejňovány i zápisy z 

příslušných jednání; 

42. domnívá se, že rozhodnutí, která jsou 

přijímána či připravována v rámci 

Euroskupiny, Hospodářského a finančního 

výboru, „neformálních“ setkání Rady 

ECOFIN a eurosummitů, musejí být co 

nejtransparentnější a musí se nalézt 

patřičná rovnováha mezi potřebnou 

transparentností a nutnou ochranou 

údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Podnadpis 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Transparentnost a zodpovědnost týkající 

se rozpočtu EU 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  417 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42a. konstatuje, že v roce 2014 bylo 

uzavřeno 40 případů týkajících se 

zaměstnanců EU a členů orgánů a 

institucí EU, a zdůrazňuje, že toto číslo je 

nízké a ukazuje, že podvody a korupce 

nejsou v rámci orgánů a institucí 

časté[1a]; 
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 __________________ 

 1a Zpráva úřadu OLAF, Patnáctá zpráva 

Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům za období od 1. ledna do 31. 

prosince 2014  

Or. en 

Pozměňovací návrh  418 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42b. zdůrazňuje, že v roce 2014 se nejvyšší 

počet potenciálních případů podvodů, 

které byly úřadu OLAF nahlášeny, týkal 

využití Evropských strukturálních fondů 

(549 z 1417 případů podezření); 

zdůrazňuje, že úřad OLAF doporučil, aby 

bylo zpět vymáháno 476,5 milionu EUR 

pocházejících ze strukturálních fondů v 

roce 2014; konstatuje, že na základě 

doporučení úřadu OLAF získaly příslušné 

orgány v roce 2014 zpět 22,7 milionu 

EUR; vyzývá členské státy k tomu, aby se 

správné přidělování prostředků EU stalo 

jejich prioritou a aby vyvinuly co největší 

úsilí o zpětné získání prostředků v 

případech, kdy nebyly správně 

přiděleny[1a ]; 

 __________________ 

 1a Zpráva úřadu OLAF, Patnáctá zpráva 

Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům za období od 1. ledna do 31. 

prosince 2014  

Or. en 

Pozměňovací návrh  419 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový)  
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42a. vyzývá Komisi, aby předložila revizi 

tzv. balíčků šesti a dvou opatření s cílem 

zajistit, aby měl Evropský parlament větší 

kontrolní pravomoc, pokud jde o 

přijímání klíčových dokumentů v rámci 

evropského semestru, a účinné prostředky 

k zajištění toho, aby byly dodržovány 

zásady subsidiarity a proporcionality;  

(na základě příspěvku Unie evropských 

federalistů) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  420 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 b (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42b. domnívá se, že předseda Euroskupiny 

nemůže nést zodpovědnost za svou činnost 

na evropské úrovni, pokud současně 

vykonává vnitrostátní mandát; 

(na základě příspěvku Unie evropských 

federalistů) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  421 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 42 c (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42c. vyzývá Euroskupinu, aby zapojila 

Evropský parlament do monitorování 

provádění smluvních podmínek 
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dohodnutých s příjemci finanční pomoci 

poskytnuté v rámci Evropského 

mechanismu stability; 

(na základě příspěvku Unie evropských 

federalistů) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  422 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. vyjadřuje politování nad zjištěním 

veřejného ochránce práv, že většina 

orgánů EU dosud náležitým způsobem 

neprovedla pravidla na ochranu 

oznamovatelů; zdůrazňuje, že taková 

pravidla přijala doposud pouze Komise, 

veřejný ochránce práv a Evropský účetní 

dvůr; 

43. všímá si zjištění veřejného ochránce 

práv, že některé orgány EU dosud 

náležitým způsobem neprovedly pravidla 

na ochranu oznamovatelů; zdůrazňuje, že 

taková pravidla přijal doposud Evropský 

parlament, Komise, veřejný ochránce práv 

a Evropský účetní dvůr; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  423 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 43  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. vyjadřuje politování nad zjištěním 

veřejného ochránce práv, že většina orgánů 

EU dosud náležitým způsobem neprovedla 

pravidla na ochranu oznamovatelů; 

zdůrazňuje, že taková pravidla přijala 

doposud pouze Komise, veřejný ochránce 

práv a Evropský účetní dvůr; 

43. vyjadřuje politování nad zjištěním 

veřejného ochránce práv, že většina orgánů 

EU dosud náležitým způsobem neprovedla 

pravidla na ochranu oznamovatelů; 

zdůrazňuje, že taková pravidla přijala 

doposud pouze Komise, veřejný ochránce 

práv a Evropský účetní dvůr; vyzývá své 

předsednictvo, aby změnilo předpisy 

týkající se jeho zaměstnanců s cílem lépe 

chránit oznamovatele z řad 
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akreditovaných parlamentních asistentů a 

kodifikovalo osvědčené postupy, aby 

nebylo možné propuštění osob bez 

dostatečného písemného odůvodnění 

podloženého důkazy; 

(na základě příspěvku organizace 

Transparency International a příslušné 

„stínové“ schůze) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  424 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. vyjadřuje politování nad zjištěním 

veřejného ochránce práv, že většina orgánů 

EU dosud náležitým způsobem neprovedla 

pravidla na ochranu oznamovatelů; 

zdůrazňuje, že taková pravidla přijala 

doposud pouze Komise, veřejný ochránce 

práv a Evropský účetní dvůr; 

43. uznává, že oznamovatelé mohou plnit 

významnou úlohu v boji proti korupci a 

oceňuje pokrok, kterého bylo dosud 

dosaženo v oblasti jejich ochrany; 

vyjadřuje politování nad zjištěním 

veřejného ochránce práv, že většina orgánů 

EU dosud náležitým způsobem neprovedla 

pravidla na ochranu oznamovatelů; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  425 

Constance Le Grip 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. je přesvědčen, že účinná ochrana 

oznamovatelů je klíčovou zbraní v boji 

proti korupci, a opětovně proto vyzývá 

Komisi, aby připravila směrnici o ochraně 

oznamovatelů, která mj. stanoví 

minimální celoevropské normy pro tuto 

ochranu; 

44. je přesvědčen, že účinná ochrana 

oznamovatelů je klíčovou zbraní v boji 

proti korupci, a opětovně proto vyzývá 

Komisi, aby připravila sdělení s 

hodnocením minimálních celoevropských 

norem pro ochranu oznamovatelů; 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  426 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. je přesvědčen, že účinná ochrana 

oznamovatelů je klíčovou zbraní v boji 

proti korupci, a opětovně proto vyzývá 

Komisi, aby připravila směrnici o ochraně 

oznamovatelů, která mj. stanoví 

minimální celoevropské normy pro tuto 

ochranu; 

44. je přesvědčen, že účinná ochrana 

oznamovatelů je klíčovou zbraní v boji 

proti korupci, a vyzývá proto členské státy 

a orgány a instituce EU, aby zajistily 

ochranu oznamovatelů na jejich příslušné 

úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  427 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. je přesvědčen, že účinná ochrana 

oznamovatelů je klíčovou zbraní v boji 

proti korupci, a opětovně proto vyzývá 

Komisi, aby připravila směrnici o ochraně 

oznamovatelů, která mj. stanoví minimální 

celoevropské normy pro tuto ochranu; 

44. je přesvědčen, že účinná ochrana 

oznamovatelů je klíčovou zbraní v boji 

proti korupci, a opětovně proto vyzývá 

Komisi, aby připravila sdělení týkající se 

oznamovatelů na základě hodnocení 

předpisů na vnitrostátní úrovni, aby se 

poskytla minimální pravidla pro ochranu 

oznamovatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  428 

Morten Messerschmidt 
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Návrh usnesení 

Bod 44 – bod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1) - vyjadřuje politování nad rozhodnutím 

Evropské komise vyjmout kapitolu o 

orgánech a institucích EU ze zprávy o 

korupci v členských státech; 

 - připomíná projev komisařky 

Malmströmové z března 2013, v němž 

uznala, že korupce v Evropské komisi a 

dalších orgánech a institucích EU je 

otázkou, kterou je třeba brát vážně; 

 - vyzývá Komisi, aby připravila zprávu o 

korupci v orgánech a institucích EU a 

vzala přitom v potaz Skupinu států proti 

korupci (GRECO) jakožto případnou 

externí instituci, přičemž tato zpráva by 

měla objektivně vyhodnotit rizika korupce 

v orgánech a institucích EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  429 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 44a. žádá Komisi, aby důsledně 

uplatňovala opatření týkající se 

diskrečního práva a vyloučení u zadávání 

veřejných zakázek, přičemž musí být v 

každém z takových případů prováděny 

náležité kontroly správnosti daného 

rozhodnutí, a aby uplatňovala kritéria 

vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u 

nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což má 

zásadní význam pro zachování 

důvěryhodnosti institucí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  430 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 44a. domnívá se, že dokonce i v orgánech 

a institucích EU se oznamovatelé příliš 

často setkají spíše se stíháním než s 

podporou; vyzývá Komisi, aby předložila 

návrh na změnu nařízení týkajícího se 

úřadu veřejného ochránce práv, aby se 

rozšířila jeho působnost a v jejím rámci se 

stal úřad pro oznamovatele, kteří čelí 

špatnému zacházení, hlavním kontaktním 

místem; vyzývá Komisi, aby navrhla 

patřičné navýšení rozpočtu úřadu veřejné 

ochránkyně práv, díky němuž bude moci 

plnit tento nový náročný úkol; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  431 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 

kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

vypouští se 

Or. en 

Pozměňovací návrh  432 

Constance Le Grip 
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Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 

kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  433 

Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 

kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  434 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

vypouští se 
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pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 

kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 
kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl obsahovat 

kapitolu věnovanou vytvoření kodexu 

chování stran a volebních koalic 

kandidujících v evropských volbách, jenž 

by zahrnoval trestné činy korupce 

poškozující finanční zájmy EU nebo 

členských států, v jejichž důsledku by 

nebyly tyto strany a koalice způsobilé 
kandidovat po nejméně dvě následující 

volební období poté, co byly shledány 

vinnými; je přesvědčen, že by měl rovněž 

stanovit opatření, která by zvoleným 

zástupcům, proti nimž bylo zahájeno 

soudní řízení kvůli korupci, pozastavila 

výkon funkce do doby, než bude řízení 

uzavřeno; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  436 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 
kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že nominace kandidátů v rámci 

stran musí probíhat tajně a členové musí 

mít možnost se k nim řádně vyjádřit a že 
osoby odsouzené pravomocným 

rozsudkem z důvodu korupce poškozující 

finanční zájmy EU nebo členských států 

musí ztratit právo kandidovat ve volbách 

po dobu přiměřenou závažnosti trestného 

činu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  437 

Marc Joulaud 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 
kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo omezující možnost osob, které 

byly odsouzeny kvůli korupci poškozující 

zájmy EU, kandidovat ve volbách; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  438 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 45. domnívá se, že probíhající přezkum 
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volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 
kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly soudem 

poslední instance shledány vinnými z 

korupce poškozující finanční zájmy EU 

nebo členských států, by neměly 

kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  439 

Helmut Scholz 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 

kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

45. domnívá se, že v rámci probíhajícího 

přezkumu volebního práva EU by s 

ohledem na směrnici Rady 93/109/ES ze 

dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví 

pravidla pro výkon práva volit a být volen 

ve volbách do Evropského parlamentu 

občanů Unie, kteří mají bydliště 

v některém členském státě a nejsou jeho 

státními příslušníky, měla EU podpořit 

přijetí společných pravidel, na jejichž 

základě by osoby byly dočasně zbaveny 

práva kandidovat ve volbách do 

Evropského parlamentu, pokud byly v 

členském státě odsouzeny za trestný čin 
korupce poškozující finanční zájmy EU; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  440 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že probíhající přezkum 

volebního práva EU by měl zahrnovat i 

pravidlo, že osoby, které byly shledány 

vinnými z korupce poškozující finanční 

zájmy EU nebo členských států, v dalších 

dvou volebních obdobích nesmějí 

kandidovat na funkci v Evropském 

parlamentu; 

45. „domnívá se, že politické strany 

mohou nejlépe přispívat k boji proti 

korupci a měly by proto plnit větší úlohu v 

této oblasti tím, že vyloučí osoby, které 

byly shledány vinnými z rozsáhlé korupce 

poškozující finanční zájmy EU nebo 

členských států, z volebních seznamů pro 

evropské volby“; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  441 

Constance Le Grip 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. domnívá se, že osoby, které byly 

shledány vinnými z korupce v EU, či 

společnosti takovými osobami vedené či 

vlastněné, by po dobu nejméně tří let 

neměly mít možnost uzavírat s Evropskou 

unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

využívat jejích fondů; 

vypouští se 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  442 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. domnívá se, že osoby, které byly 

shledány vinnými z korupce v EU, či 

společnosti takovými osobami vedené či 

vlastněné, by po dobu nejméně tří let 

neměly mít možnost uzavírat s Evropskou 

unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

využívat jejích fondů; 

46. domnívá se, že osoby odsouzené 

konečným rozsudkem z důvodu korupce v 

EU nebo společnosti vedené takovými 

osobami, které se korupce dopustily s 

cílem obohatit jejich společnost a byly z 

tohoto důvodu odsouzeny konečným 

rozsudkem, by po dobu nejméně tří let 
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neměly mít možnost uzavírat s Evropskou 

unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

využívat jejích fondů;  

Or. de 

Pozměňovací návrh  443 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 46  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. domnívá se, že osoby, které byly 

shledány vinnými z korupce v EU, či 

společnosti takovými osobami vedené či 

vlastněné, by po dobu nejméně tří let 

neměly mít možnost uzavírat s Evropskou 

unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

využívat jejích fondů; 

46. domnívá se, že by osobám, které byly 

shledány vinnými z korupce v EU, či 

společnosti takovými osobami vedené či 

vlastněné, mělo být po dobu nejméně tří let 

zakázáno uzavírat s Evropskou unií 

smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

využívat jejích fondů; vyzývá Komisi, aby 

revidovala svůj neúčinný vylučovací 

systém; společnosti, které Komise 

vyloučila z účasti ve veřejných soutěžích 

týkajících se prostředků EU, by měly být 

automaticky zařazeny na veřejný seznam, 

aby se lépe chránily finanční zájmy EU a 

umožnila se kontrola ze strany široké 

veřejnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  444 

Marc Joulaud 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. domnívá se, že osoby, které byly 

shledány vinnými z korupce v EU, či 

společnosti takovými osobami vedené či 

vlastněné, by po dobu nejméně tří let 

neměly mít možnost uzavírat s Evropskou 

unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

46. domnívá se, že osoby, jež byly 

shledány vinnými z korupce nebo ze 

zneužití veřejných prostředků v EU, nebo 

společnosti, které takovéto osoby účinně 

řídily, by po dobu nejméně tří let neměly 

mít možnost uzavírat s Evropskou unií 
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využívat jejích fondů; smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

využívat jejích fondů; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  445 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. domnívá se, že osoby, které byly 

shledány vinnými z korupce v EU, či 

společnosti takovými osobami vedené či 

vlastněné, by po dobu nejméně tří let 

neměly mít možnost uzavírat s Evropskou 

unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

využívat jejích fondů; 

46. domnívá se, že osoby, které byly 

soudem poslední instance shledány 

vinnými z korupce v EU, či společnosti 

takovými osobami vedené či vlastněné, by 

neměly mít možnost uzavírat s Evropskou 

unií smlouvy o veřejných zakázkách nebo 

využívat jejích fondů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  446 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. navrhuje, aby byl zaveden evropský 

protikorupční kodex, který by 

představoval transparentní systém 

ukazatelů míry korupce v jednotlivých 

členských státech a pokroku dosaženého v 

rámci jejího potírání, a aby byla podávána 

výroční zpráva o stavu korupce na 

evropské úrovni; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  447 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 
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Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. vyzývá Komisi, aby důkladně 

posoudila, proč případy podezření z 

podvodu, na které úřad OLAF upozornil 

členské státy, nevedly k odsouzení viníků 

vnitrostátními orgány, a jak by bylo 

možné zvýšit kvalitu činnosti úřadu OLAF 

s cílem účinně bojovat proti trestným 

činům poškozujícím finanční zájmy Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  448 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. Nový nadpis: Imunita pro 

zaměstnance EU pouze v zemích mimo 

EU 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  449 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. nechá vypracovat studii týkající se 

mechanismu pro ochranu akreditovaných 

parlamentních asistentů v případě, že se 

stanou oznamovateli, jestliže budou k 

dispozici dostatečné a spolehlivé důkazy o 

korupci daného poslance EP; tento 
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mechanismus by měl zohledňovat zvláštní 

povahu činností asistenta a vytvořit 

bezpečnou metodu komunikace s 

příslušnými pracovišti v Evropském 

parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46b. domnívá se, že imunita zaměstnanců 

EU, která je chrání před trestním 

stíháním v členských státech a byla 

zavedena před 64 lety, je již dlouho 

zastaralou výsadou; vyzývá k tomu, aby 

byla tato výsada vyplývající z protokolu ke 

Smlouvě omezena na zaměstnance EU 

mimo území EU; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  451 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. domnívá se, že evropský žalobce je 

klíčovým prvkem pro ochranu finančních 

zájmů Evropské unie; vyzývá Radu, aby 

podpořila dohodu týkající se vytvoření 

úřadu evropského žalobce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  452 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 b (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46b. vítá vytvoření Evropského 

informačního systému rejstříků trestů, aby 

se umožnila výměna informací mezi 

členskými státy a orgány a institucemi 

Evropské unie o trestných činech, a to i 

hospodářských; vyzývá Radu, aby 

souhlasila s výslovným právem 

Evropských orgánů a institucí kontrolovat 

osoby a subjekty ucházející se o veřejnou 

zakázku, pokud tyto osoby nebo jejich 

společnosti byly odsouzeny z důvodu 

korupce; vítá směrnici 2012/17/EU pro 

lepší propojení vnitrostátních obchodních 

a podnikových rejstříků a připravenost 

Komise tuto směrnici provést do poloviny 

roku 2017, aby se tak umožnila lepší 

výměna soudních rozhodnutí týkajících se 

řídících pracovníků společností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  453 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46c. vyzývá Evropskou komisi, aby 

zahrnula kapitolu o orgánech a 

institucích EU do druhé protikorupční 

zprávy EU, která má být zveřejněna v 

průběhu roku 2016; 

Or. en 

 



 

PE578.568v01-00 36/41 AM\1087939CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  454 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 d (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46d. konstatuje, že od 12. listopadu 2008, 

kdy se Evropská unie stala smluvní 

stranou Úmluvy Organizace spojených 

národů proti korupci, se nezapojila do 

přezkumného mechanismu, který je 

stanoven v úmluvě, ani nepřijala první 

opatření, kterým je dokončení 

sebehodnocení týkajícího se provádění 

povinností vyplývajících z úmluvy; vyzývá 

Evropskou unii, aby plnila své povinnosti 

vyplývající z Úmluvy Organizace 

spojených národů proti korupci (UNCAC) 

tím, že dokončí sebehodnocení, jakým 

způsobem plní své povinnosti vyplývající z 

této úmluvy a jak se podílí na 

mechanismu vzájemného přezkumu; 

(na základě informací organizace 

Transparency International) 

;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  455 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 e (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46e. připomíná své rozhodnutí ze dne 25. 

března 2014 týkající se návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o boji 

vedeném trestněprávní cestou proti 

podvodům poškozujícím finanční zájmy 

Unie 2012/0193(COD) a vyzývá, aby v této 

věci bylo rozhodnuto rychle; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  456 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

rámcovou právní úpravu platnou pro 

všechny agentury EU, která Parlamentu 

přizná spolurozhodovací pravomoci 

vztahující se na volení ředitelů těchto 

agentur a jejich odvolávání z funkce a 

přímé právo klást jim otázky a zvát je na 

slyšení; 

47. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

nařízení platné pro všechny agentury EU, 

která Parlamentu přizná spolurozhodovací 

pravomoci vztahující se na volení ředitelů 

těchto agentur a jejich odvolávání z funkce 

a přímé právo klást jim otázky a zvát je na 

slyšení; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  457 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 47  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

rámcovou právní úpravu platnou pro 

všechny agentury EU, která Parlamentu 

přizná spolurozhodovací pravomoci 

vztahující se na volení ředitelů těchto 

agentur a jejich odvolávání z funkce a 

přímé právo klást jim otázky a zvát je na 

slyšení; 

47. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

rámcovou právní úpravu platnou pro 

všechny agentury EU, která Parlamentu 

přizná spolurozhodovací pravomoci 

vztahující se na jmenování ředitelů těchto 

agentur a jejich odvolávání z funkce a 

přímé právo klást jim otázky a zvát je na 

slyšení; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  458 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 47 a (nový)  
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a. konstatuje, že v současnosti nejsou 

odborníci z řady agentur, včetně 

Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin, placeni; trvá na tom, že všichni 

odborníci v regulačních agenturách 

musejí být za svou práci placeni, aby se 

zajistila jejich nezávislost na odvětví, které 

regulují; 

(na základě informací poskytnutých 

sdružením Corporate Europe Observatory 

(CEO) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  459 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 47 b (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47b. vyzývá úřad EFSA, agenturu EMA a 

agenturu ECHA, aby bezodkladně 

provedly revizi svých politik týkajících se 

nezávislosti a jednoznačně zajistily svou 

naprostou nezávislost na hospodářských 

odvětvích, která regulují, a zabránily tak, 

aby v případě jejich zaměstnanců a 

odborníků docházelo ke střetům zájmů; 

(vychází z informací organizace ALTER-

EU) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  460 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Návrh usnesení 

Bod 47 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a. vyzývá k tomu, aby kandidáti 

nominovaní na funkci prezidenta 

Evropské centrální banky předstupovali 

před příslušné výbory a procházeli 

procesem hodnocení; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  461 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Návrh usnesení 

Bod 47 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47b. navrhuje, že je třeba, aby v rámci 

procesu zodpovědnosti mohl Evropský 

parlament podávat návrh na vyslovení 

nedůvěry komisaři v souvislosti s řídícími 

činnostmi, za něž daný komisař nese 

odpovědnost;  

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  462 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. podporuje návrh, aby vnitrostátní 

parlamenty mohly zvát komisaře a klást 

jim otázky; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  463 

Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. podporuje návrh, aby vnitrostátní 

parlamenty mohly zvát komisaře a klást 

jim otázky; 

48. podporuje návrh, aby vnitrostátní 

parlamenty mohly zvát komisaře s cílem 

usnadnit dialog; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  464 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. podporuje návrh, aby vnitrostátní 

parlamenty mohly zvát komisaře a klást 

jim otázky; 

48. podporuje návrh, aby vnitrostátní 

parlamenty mohly zvát komisaře; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  465 

Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. doporučuje, aby se Evropská komise 

zapojila do Partnerství pro otevřené 

vládnutí, a v této souvislosti zahajuje v 

rámci vzájemného učení komplexní 

hodnocení transparentnosti, 

zodpovědnosti a integrity orgánů a 

institucí EU, které bude zveřejněno do 

konce roku 2017 spolu s návrhy reforem; 

(na základě informací organizace 
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Transparency International) 

Or. en 

Pozměňovací návrh  466 

Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. připomíná v této souvislosti, že 

pravomoc zřizovat vyšetřovací komise je 

nedílnou součástí parlamentních systémů 

na celém světě a že Lisabonská smlouva 

stanoví zvláštní legislativní postup pro 

přijetí nařízení o vyšetřovacím právu 

podle čl. 226 odst. 3 SFEU; zdůrazňuje, že 

v souladu se zásadou loajální spolupráce 

by se Parlament, Rada a Komise měly 

dohodnout na přijetí nového nařízení; 

Or. es 

 


