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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh Komise by měl přinést Moldavsku 100 milionů EUR v podobě půjček (60 milionů 

EUR) a grantů (40 milionů EUR). EU rovněž poskytne další finanční pomoc prostřednictvím  

rozpočtové podpory znovu zahájené v prosinci 2016 (poskytnuto 45,3 milionů EUR) na 

základě dohody s MMF.  

 

Poslední makrofinanční pomoc Moldavsku činila 90 milionů EUR poskytnutých v podobě 

grantů v letech 2010–2012. Dalšími příjemci makrofinanční pomoci jsou v současnosti 

Arménie, Gruzie, Jordánsko, Kyrgyzská republika, Libanon, Tunisko a Ukrajina. 

 

S ohledem na obtížnou hospodářskou situaci Moldavska i na nadcházející parlamentní volby 

v této zemi (v listopadu 2018) by bylo v zájmu EU podpořit reformní program současné 

moldavské vlády poskytnutím makrofinanční pomoci v navrhovaném časovém rámci (2017–

2018). Podmíněnost této makrofinanční pomoci rovněž vytváří účinnou páku na prosazování 

těchto reforem, zejména v souvislosti s potřebou posílit zásadu „více za více“, pokud jde o 

pomoc EU sousedním partnerským zemím s ohledem na nedávný vývoj v Moldavsku. Zpráva 

EK/ESVČ o provádění přidružení týkající se Moldavské republiky z března 2017 skutečně 

zdůrazňuje, že bylo v nedávné době dosaženo určitého pokroku díky přijetí řady reforem, 

které mají mimo jiné za cíl obnovit nezávislost soudnictví a řešit korupci. Jsou však zapotřebí 

další reformy ke zlepšení právního státu a podnikatelského prostředí, které je stále postiženo 

hluboce zakořeněnou korupcí i nesoudržnou tvorbou politik; dále jsou zapotřebí silná 

prováděcí opatření, která by obyvatelům Moldavska přinesla hmatatelné výsledky. 

 

Bankovní podvod zjištěný v roce 2014, kdy byli moldavští vedoucí představitelé včetně 

bývalého předsedy vlády Filata obviněni z toho, že ve svůj prospěch zpronevěřili jednu 

miliardu EUR (17 % HDP za uvedený rok) ze tří bank (Savings Bank, Unibank and Banca 

Sociala), ukazuje na to, že část prostředků EU (v letech 2007–2013 bylo poskytnuto 561 

milionů EUR) možná neměla zamýšlený dopad. Možným důsledkem může být i to, že nyní 

musí EU podporovat Moldavsko, aby se kompenzovaly ztráty způsobené tímto podvodem. 

Kromě toho tento podvod přispěl ke značnému poklesu důvěry Moldavanů k EU. 

 

Pozměňovací návrhy Výboru pro zahraniční věci se proto zaměřují na: 

 

1. zdůraznění některých klíčových demokratických principů, jež by měly být posíleny (např.: 

nezávislost soudní moci, svobodné, nezávislé a pluralitní sdělovací prostředky), a na posílení 

ustanovení o boji proti korupci a boji proti podvodům (např. účinné provádění těchto 

opatření), s výslovnějšími odkazy na podmíněnost pomoci: jasné ukazatele, podávání zpráv 

EP, pozastavení podpory, nebude-li dosahováno pokroku; 

 

2. zajištění dostatečného zapojení EP, zejména do přípravy memoranda o porozumění, jež 

bude obsahovat podrobné podmínky pro uvolňování makrofinanční pomoci.  

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1484235140640&uri=CELEX:32010D0938
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
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aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Na začátku roku 2016, kdy byla 

jmenována nová vláda a nový guvernér 

centrální banky, moldavské orgány 

prokázaly opětovné odhodlání pokročit s 

nezbytnými politickými reformami a řešit 

problémy země se správou finančního 

sektoru a v oblasti správy veřejných 

financí. 

(3)  Na začátku roku 2016, kdy byla 

jmenována nová vláda a nový guvernér 

centrální banky, moldavské orgány 

prokázaly opětovné odhodlání pokročit s 

nezbytnými politickými reformami a řešit 

problémy země se správou finančního 

sektoru a v oblasti správy veřejných financí 

a přijaly v tomto ohledu významné kroky. 

 

Pozměňovací návrh   2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Cílem makrofinanční pomoci Unie 

by mělo být podpořit obnovení 

udržitelného stavu vnějšího financování 

Moldavska, a tím přispět k jeho 

hospodářskému a sociálnímu rozvoji. 

(11) Cílem makrofinanční pomoci Unie 

by mělo být podpořit obnovení 

udržitelného stavu vnějšího financování 

Moldavska, a tím přispět k jeho 

hospodářskému a sociálnímu rozvoji, 

zejména v oblastech týkajících se správy 

ekonomických záležitostí a nezávislosti 

soudnictví. 

 

Pozměňovací návrh  3 

 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Makrofinanční pomoc Unie by 

měla posilovat oddanost Moldavska 

hodnotám sdíleným s Unií, včetně 

demokracie, právního státu, řádné správy 

(17) Makrofinanční pomoc Unie by 

měla posilovat oddanost Moldavska 

hodnotám sdíleným s Unií, včetně 

demokracie, právního státu, řádné správy 



 

AD\1121878CS.docx 5/14 PE599.716v02-00 

 CS 

věcí veřejných, dodržování lidských práv, 

udržitelného rozvoje a snižování chudoby, 

jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného 

a spravedlivého obchodu založeného na 

pravidlech. 

věcí veřejných – včetně odpovědné, 

transparentní a odpolitizované veřejné 

správy, nezávislého soudnictví, 

nestranných a účinných donucovacích 

orgánů –, dodržování lidských práv a 

základních svobod i svobodných, 

nezávislých a pluralitních sdělovacích 

prostředků a sociální tržní ekonomiky, 

udržitelného rozvoje a snižování chudoby, 

jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného 

a spravedlivého obchodu založeného na 

pravidlech. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 18 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie by mělo být podmíněno tím, že 

Moldavsko bude respektovat účinné 

demokratické mechanismy, včetně 

parlamentního systému založeného na 

pluralitě politických stran, a zásady 

právního státu a že zaručí dodržování 

lidských práv. Specifické cíle 

makrofinanční pomoci Unie by měly navíc 

v Moldavsku posílit účinnost, 

transparentnost a odpovědnost systémů 

řízení veřejných financí, řízení finančního 

sektoru a dohled nad ním a měly by 

prosazovat strukturální reformy zaměřené 

na podporu udržitelného růstu 

podporujícího začlenění, na vytváření 

pracovních příležitostí a fiskální 

konsolidaci. Komise a Evropská služba pro 

vnější činnost by měly plnění výše 

uvedených podmínek a dosahování těchto 

cílů pravidelně sledovat. 

 

 

(18) Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie by mělo být podmíněno tím, že 

Moldavsko bude plně respektovat účinné 

demokratické mechanismy, včetně 

parlamentního systému založeného na 

pluralitě politických stran a striktním 

oddělení pravomocí, a zásady právního 

státu včetně nezávislosti soudní moci a že 

zaručí dodržování lidských práv, podpoří 

svobodné, nezávislé a pluralitní sdělovací 

prostředky a zajistí efektivní boj proti 

korupci a vlivu oligarchů a praní peněz i 

pečlivé a na výsledky orientované 

vyšetření „bankovního podvodu“. 

Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie 

by měly navíc v Moldavsku posílit 

účinnost, transparentnost a odpovědnost 

systémů řízení veřejných financí, řízení 

finančního a bankovního sektoru a dohled 

nad ním a měly by prosazovat účinné 

strukturální reformy zaměřené na podporu 

udržitelného růstu podporujícího začlenění, 

na vytváření pracovních příležitostí a 

fiskální konsolidaci. Komise a Evropská 
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služba pro vnější činnost by měly plnění 

uvedených předběžných podmínek 

a dosahování těchto cílů pravidelně 

sledovat.  

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18 a)  Před uvolněním jakýchkoli 

prostředků by měla Komise a Evropská 

služba pro vnější činnost podat zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě o míře 

plnění těchto předběžných podmínek a 

dosahování hmatatelných výsledků při 

plnění těchto cílů na základě jasně 

stanovených ukazatelů, a to striktním a 

měřitelným způsobem. Je třeba v plném 

rozsahu uplatňovat podmíněnost 

vyplácení pomoci, aby se posílilo 

přidělování finančních prostředků 

založené na pobídkách. V případě 

nedostatečné pokroku při dosahování cílů 

stanovených v závěrech Rady ze dne 15., 

února 2016 o Moldavsku, v programu 

přidružení EU–Moldavsko a v 

memorandu o porozumění by uvolňování 

prostředků mělo být okamžitě 

pozastaveno. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 19 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) V zájmu zajištění účinné ochrany 

finančních zájmů Unie souvisejících s 

makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko 

mělo přijmout vhodná opatření v oblasti 

prevence a potírání podvodů, korupce a 

jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících 

se pomoci. Kromě toho je třeba stanovit, že 

Komise bude provádět kontroly a Účetní 

dvůr audity. 

(19) V zájmu zajištění účinné ochrany 

finančních zájmů Unie souvisejících s 

makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko 

mělo plně provést vhodná opatření v 

oblasti prevence a potírání podvodů, 

korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí 

týkajících se pomoci. Kromě toho je třeba 

stanovit, že Komise bude provádět 

kontroly a Účetní dvůr audity. Moldavsko 

by mělo Komisi o provádění 

makrofinanční pomoci Unie pravidelně 

informovat, přičemž by mělo poskytovat 

úplné informace a striktně dodržovat 

finanční pravidla Unie a zároveň 

informovat o reformách souvisejících s 

makrofinanční pomocí Unie. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Makrofinanční pomoc Unie by 

měla být řízena Komisí. Komise by měla 

pravidelně informovat Evropský parlament 

a Radu o vývoji souvisejícím s 

makrofinanční pomocí a poskytovat jim 

příslušné dokumenty, aby mohly provádění 

tohoto rozhodnutí sledovat. 

(22) Makrofinanční pomoc Unie by 

měla být řízena Komisí. Komise by měla 

pravidelně informovat Evropský parlament 

a Radu o vývoji souvisejícím s 

makrofinanční pomocí a poskytovat jim 

příslušné dokumenty včetně návrhu 

memoranda o porozumění, aby mohly 

provádění tohoto rozhodnutí sledovat. 

 

Pozměňovací návrh   8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Na makrofinanční pomoc Unie by 

se měly vztahovat podmínky v oblasti 

hospodářské politiky, jež budou stanoveny 

(24) Na makrofinanční pomoc Unie by 

se měly v souladu s články 1 až 4 dohody 

o přidružení EU-Moldavsko vztahovat 
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v memorandu o porozumění. V zájmu 

zajištění jednotných podmínek provádění a 

z důvodů účinnosti by Komise měla být 

zmocněna ke sjednání těchto podmínek s 

moldavskými orgány pod dohledem 

výboru složeného ze zástupců členských 

států v souladu s nařízením (EU) č. 

182/2011. Podle uvedeného nařízení by se 

měl poradní postup obecně použít ve všech 

případech, kromě případů stanovených v 

uvedeném nařízení. Vzhledem k 

potenciálně významnému dopadu pomoci 

ve výši více než 90 mil. EUR je vhodné 

použít na operace přesahující tuto 

prahovou hodnotu přezkumný postup. 

Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, 

kterou Unie Moldavsku poskytuje, by měl 

být pro přijetí memoranda o porozumění 

nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či 

zrušení pomoci použit přezkumný postup, 

politické podmínky a podmínky v oblasti 

hospodářské politiky, jež budou stanoveny 

v memorandu o porozumění. Součástí 

těchto podmínek by měly být dobře 

vymezené lhůty pro jejich splnění. V 

zájmu zajištění jednotných podmínek 

provádění a z důvodů účinnosti by Komise 

měla být zmocněna ke sjednání těchto 

podmínek provádění s moldavskými 

orgány pod dohledem výboru složeného ze 

zástupců členských států v souladu s 

nařízením (EU) č. 182/2011. Podle 

uvedeného nařízení by se měl poradní 

postup obecně použít ve všech případech, 

kromě případů stanovených v uvedeném 

nařízení. Vzhledem k potenciálně 

významnému dopadu pomoci ve výši více 

než 90 mil. EUR je vhodné použít na 

operace přesahující tuto prahovou hodnotu 

přezkumný postup. Vzhledem k výši 

makrofinanční pomoci, kterou Unie 

Moldavsku poskytuje, by měl být pro 

přijetí memoranda o porozumění nebo pro 

jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení 

pomoci použit přezkumný postup, 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise pravidelně informuje Evropský 

parlament a Radu o vývoji v oblasti 

makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího 

vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas 

příslušné dokumenty. 

Komise pravidelně informuje Evropský 

parlament a Radu o vývoji v oblasti 

makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího 

vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas 

příslušné dokumenty, včetně návrhu 

memoranda o porozumění. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie je podmíněno tím, že Moldavsko 

bude respektovat účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního 

systému založeného na pluralitě 

politických stran, a zásady právního státu a 

že zaručí dodržování lidských práv. 

1. Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie je podmíněno tím, že Moldavsko 

bude respektovat účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního 

systému založeného na pluralitě 

politických stran a striktní dělbě moci, 

i zásady právního státu a že zaručí 

dodržování lidských práv. Tato předběžná 

podmínka musí zahrnovat výrazné úsilí a 

přijetí konkrétních opatření s cílem posílit 

řádnou správu věcí veřejných, 

odpolitizovat jmenování úředníků ve 

veřejné správě, bojovat proti korupci, 

posílit nezávislost soudnictví, zajistit 

vyšetřování „bankovního podvodu“ 

zaměřeného na výsledky a vytvořit 

prostředí umožňující existenci 

pluralitních a svobodných sdělovacích 

prostředků a podněcující svobodnou a 

spravedlivou politickou soutěž.  

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise a Evropská služba pro 

vnější činnost sledují plnění této nezbytné 

podmínky po celou dobu poskytování 

makrofinanční pomoci Unie. 

2. Komise a Evropská služba pro 

vnější činnost sledují plnění nezbytné 

podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto 

článku po celou dobu poskytování 

makrofinanční pomoci Unie. Před 

uvolněním jakýchkoli prostředků předají 

zprávu Evropskému parlamentu a Radě o 

úrovni plnění této předběžné podmínky, a 

to na základě jasně definovaných 

ukazatelů. V případě nedostatečného 

pokroku při dosahování cílů stanovených 

v závěrech Rady ze dne 15. února 2016 o 

Moldavsku, v programu přidružení EU–

Moldavsko a v memorandu o porozumění 

bude uvolnění prostředků okamžitě 

pozastaveno. 
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Pozměňovací návrh   12 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vyjedná v souladu s 

přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 

moldavskými orgány jasně vymezené 

podmínky v oblasti hospodářské politiky a 

finanční podmínky pro makrofinanční 

pomoc Unie, přičemž se zaměří na 

strukturální reformy a zdravé veřejné 

finance; tyto podmínky budou stanoveny v 

memorandu o porozumění (dále jen 

„memorandum o porozumění“), které bude 

zahrnovat časový rámec pro jejich plnění. 

Podmínky v oblasti hospodářské politiky a 

finanční podmínky stanovené v 

memorandu o porozumění musí být v 

souladu s dohodami nebo ujednáními 

uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně 

makroekonomických ozdravných 

programů a programů strukturálních 

reforem prováděných Moldavskem za 

podpory MMF. 

1. Komise vyjedná v souladu s 

přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 

moldavskými orgány jasně vymezené 

podmínky v oblasti hospodářské politiky, 

finanční podmínky pro makrofinanční 

pomoc Unie, přičemž se zaměří na 

strukturální reformy a zdravé veřejné 

finance, jakož i na podmínky týkající se 

demokracie a právního státu, jako jsou 

opatření k boji proti korupci a posílení 

nezávislosti soudnictví – tyto podmínky 

budou stanoveny v memorandu o 

porozumění (dále jen „memorandum o 

porozumění“), které bude zahrnovat časový 

rámec a jasná měřítka pro jejich plnění. 

Podmínky v oblasti hospodářské politiky a 

finanční podmínky stanovené v 

memorandu o porozumění musí být v 

souladu s dohodami nebo ujednáními 

uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně 

makroekonomických ozdravných 

programů a programů strukturálních 

reforem prováděných Moldavskem za 

podpory MMF. 

 

Pozměňovací návrh   13 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Podmínky uvedené v odstavci 1 

mají zejména posílit účinnost, 

transparentnost a odpovědnost systémů 

řízení veřejných financí v Moldavsku, 

mimo jiné při využívání makrofinanční 

pomoci Unie. Při navrhování politických 

opatření musí být náležitě zohledněn také 

2. Podmínky uvedené v odstavci 1 

mají zejména posílit účinnost, 

transparentnost a odpovědnost systémů 

řízení veřejných financí v Moldavsku, 

mimo jiné při využívání makrofinanční 

pomoci Unie. Při navrhování politických 

opatření musí být náležitě zohledněn také 
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pokrok v oblasti vzájemného otevírání 

trhů, rozvoj spravedlivého obchodu 

založeného na pravidlech a další priority v 

rámci vnější politiky Unie. Komise 

pravidelně sleduje pokrok při plnění těchto 

cílů. 

pokrok v oblasti vzájemného otevírání 

trhů, rozvoj spravedlivého obchodu 

založeného na pravidlech a další priority v 

rámci vnější politiky Unie, včetně 

dodržování lidských práv a 

demokratických zásad, jako je svoboda 

sdělovacích prostředků, odpolitizování 

všech státních orgánů a podněcování 

svobodného a spravedlivého prostředí 

umožňujícího politickou soutěž. Komise 

pravidelně sleduje pokrok při plnění těchto 

cílů. 

 

Pozměňovací návrh   14 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise pravidelně ověřuje, zda 

jsou nadále splňovány podmínky, na něž 

odkazuje čl. 4 odst. 3, včetně toho, zda je 

hospodářská politika Moldavska v souladu 

s cíli makrofinanční pomoci Unie. Komise 

přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF 

a Světovou bankou a v případě potřeby s 

Evropským parlamentem a Radou. 

4. Komise pravidelně ověřuje, zda 

jsou nadále splňovány podmínky, na něž 

odkazuje čl. 4 odst. 3, včetně toho, zda je 

hospodářská politika Moldavska v souladu 

s cíli makrofinanční pomoci Unie. Komise 

přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF 

a Světovou bankou a s Evropským 

parlamentem a Radou. 

 

Pozměňovací návrh   15 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) uspokojivé splnění podmínek v 

oblasti hospodářské politiky a finančních 

podmínek dohodnutých v memorandu o 

porozumění. 

c) splnění podmínek v politické 

oblasti a oblasti hospodářské politiky a 

finančních podmínek dohodnutých v 

memorandu o porozumění, a to na základě 

měřitelných kritérií. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zajistí ochranu finančních zájmů 

Unie, a to zejména stanovením zvláštních 

opatření v oblasti prevence a potírání 

podvodů, korupce a jakýchkoli jiných 

nesrovnalostí týkajících se makrofinanční 

pomoci Unie, v souladu s nařízením Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/9511, nařízením 

Rady (ES, Euratom) č. 2185/9612 a 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/201313; 

b) zajistí ochranu finančních zájmů 

Unie, a to zejména plným prováděním 

zvláštních opatření v oblasti prevence a 

potírání podvodů, korupce a jakýchkoli 

jiných nesrovnalostí týkajících se 

makrofinanční pomoci Unie, v souladu s 

nařízením Rady (ES, Euratom) č. 

2988/9511 nařízením Rady (ES, Euratom) 

č. 2185/9612 a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

883/201313; 

__________________ __________________ 

11 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 

ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství 

(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1). 

11Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 

ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství 

(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1). 

12 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 

ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí 

za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a 

jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 

15.11.1996, s. 2). 

12 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 

ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí 

za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a 

jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 

15.11.1996, s. 2). 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 

2013 o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 

1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 

1). 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 

2013 o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 

1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 

1). 
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