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Pozměňovací návrh  1 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Návrh rozhodnutí 1 

Bod 1 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje absolutorium evropskému 

veřejnému ochránci práv za plnění 

rozpočtu evropského veřejného ochránce 

práv na rozpočtový rok 2013 / odkládá své 

rozhodnutí o udělení absolutoria 

evropskému veřejnému ochránci práv 

za plnění rozpočtu evropského veřejného 

ochránce práv na rozpočtový rok 2013; 

1. odkládá své rozhodnutí o udělení 

absolutoria evropskému veřejnému 

ochránci práv za plnění rozpočtu 

evropského veřejného ochránce práv 

na rozpočtový rok 2013; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. bere na vědomí závazek veřejného 

ochránce práv k dalšímu zdokonalování 

svého systému včasného monitorování 

a kontroly postupů pro přijímání nových 

pracovníků a zadávání veřejných zakázek, 

podporuje veřejného ochránce práv 

v provádění neustálé kontroly spravování 

příspěvků a zlepšování své úrovně 

výkonnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. bere na vědomí, že veřejný ochránce 

práv usiluje o neustálé zlepšování 

finančního plánování s cílem zajistit co 

možná nejúčinnější plnění rozpočtu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. žádá, aby k výroční zprávě o činnosti 

byla připojena politika veřejného 

ochránce práv v oblasti budov, a to 

zejména s ohledem na to, že je důležité, 

aby tyto náklady byly náležitě 

racionalizovány a nebyly nepřiměřeně 

vysoké; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. navrhuje, aby veřejný ochránce práv 

spolupracoval s ostatními orgány 

na sjednocení metody pro uvádění nákladů 

8. poukazuje s obavami na velké rozdíly 

v nákladech na překlad mezi různými 

evropskými orgány; žádá v této 



 

AM\1053257CS.doc 5/8 PE539.827v02-00 

 CS 

na překlad v zájmu jejich snazší analýzy 

a srovnání; 

souvislosti, aby interinstitucionální 

pracovní skupina pro překlad stanovila 

příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, 

jak tuto nerovnováhu napravit 

a dosáhnout harmonizace nákladů 

na překlad při maximálním zachování 

kvality a jazykové rozmanitosti; pracovní 

skupina v tomto zájmu naváže spolupráci 

mezi orgány za účelem sdílení 

osvědčených postupů a výsledků 

a za účelem vymezení oblastí, v nichž je 

možné posílit spolupráci nebo dohody 

mezi orgány; pracovní skupina bude mít 

rovněž za cíl vytvořit pro všechny orgány 

jednotnou metodu uvádění nákladů na 

překlad v zájmu jejich snazší analýzy 

a srovnání; pracovní skupina předloží 

příslušné výsledky do konce roku 2015; 

žádá všechny orgány, aby se aktivně 

podílely na činnosti interinstitucionální 

pracovní skupiny. Připomíná v tomto 

ohledu, že dodržování mnohojazyčnosti v 

evropských orgánech má zásadní význam 

pro zajištění rovného zacházení a rovných 

příležitostí pro všechny občany Unie; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  6 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. navrhuje, aby veřejný ochránce práv 

spolupracoval s ostatními orgány 

na sjednocení metody pro uvádění nákladů 

na překlad v zájmu jejich snazší analýzy 

a srovnání; 

8. navrhuje, aby veřejný ochránce práv 

spolupracoval s ostatními orgány 

na sjednocení metody pro uvádění nákladů 

na překlad a tlumočení v zájmu jejich 

snazší analýzy a srovnání s tím, že 

Evropský účetní dvůr bude mít v této věci 

vedoucí úlohu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. připomíná však, že poměr šetření 

uzavřených do 12 a do 18 měsíců je stále 

nižší než cíl, který si veřejný ochránce práv 

stanovil; domnívá se, že 90% cíl je 

realistický a je možné jej splnit; očekává, 

že tento cíl bude splněn v roce 2014 a že 

výsledky budou podrobně uvedeny 

ve výroční zprávě o činnosti; 

10. vítá skutečnost, že v roce 2013 byl 

ve velké míře splněn cíl uzavření případů 

ve lhůtě kratší než jeden rok (70 %); 

nicméně poměr šetření uzavřených 

do 18 měsíců je stále nižší než cíl, který si 

veřejný ochránce práv stanovil, ačkoli 

vzrostl ze 79 % na 81 %; domnívá se, že 

90% cíl je realistický a je možné jej splnit; 

očekává, že tento cíl bude splněn v roce 

2014 a že výsledky budou podrobně 

uvedeny ve výroční zprávě o činnosti; 

oceňuje zahájení konkrétních šetření 

z vlastní iniciativy a žádá, aby ho 

informoval o svých prvních výsledcích; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  8 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vítá skutečnost, že veřejný ochránce 

práv obdržel v roce 2012 od Evropské 

nadace pro řízení kvality první úroveň 

uznání „committed to excellence“; 

11. vítá skutečnost, že veřejný ochránce 

práv obdržel v roce 2012 od Evropské 

nadace pro řízení kvality první úroveň 

uznání „committed to excellence“ a že 

nadále udržoval výborné a produktivní 

vztahy s touto nadací i v roce 2013; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  9 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. upozorňuje na zvýšené výdaje určené 

na výjezdní zasedání, konference nebo 

podobné události pro zaměstnance úřadu 

evropského veřejného ochránce práv 

v roce 2013, které výrazně převyšují 

výdaje tohoto druhu u ostatních orgánů; 

domnívá se, že v době krize 

a rozpočtových škrtů obecně by se náklady 

na výjezdní zasedání zaměstnanců 

evropských orgánů měly snižovat a tato 

zasedání by se měla uskutečňovat pokud 

možno přímo v sídlech orgánů, neboť 

přidaná hodnota z nich vyplývající není 

pro tak vysoké výdaje průkazná; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  10 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. vítá skutečnost, že do funkce 

veřejného ochránce práv byla zvolena 

žena; vyjadřuje ovšem znepokojení nad 

absencí žen na odpovědných pozicích 

úřadu veřejného ochránce práv; žádá, aby 

zavedla plán rovných příležitostí, zejména 

pokud jde o řídící pozice, s cílem vyrovnat 

tuto nerovnováhu co nejdříve; 

Or. es 

 



 

PE539.827v02-00 8/8 AM\1053257CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  11 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. žádá veřejného ochránce práv, aby 

ve svých výročních zprávách o činnosti 

informoval o výsledcích a důsledcích 

uzavřených případů řešených úřadem 

OLAF, v nichž byl předmětem vyšetřování 

úřad veřejného ochránce práv nebo 

některá z osob, která pro tento úřad 

pracuje; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  12 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12b. naprosto souhlasí s politikou 

transparentnosti úřadu evropského 

veřejného ochránce práv, žádá zahájení 

procesu předběžného posouzení možného 

dopadu určitých publikací s cílem doplnit 

je o zprávu o příležitostech, která by 

zabránila zištnému jednání; tento proces 

by měl být zaveden z podnětu veřejné 

ochránkyně práv ve spolupráci 

s evropským inspektorem ochrany údajů, 

Komisí a orgánem pro publikace; 

Or. es 

 


