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Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 6

(6) Evropská komise by měla nést 
odpovědnost za provádění tohoto 
specifického programu a měla by zaručit 
nezávislost a integritu Evropské rady pro 
výzkum, jakož i účinnost její funkce.

(6) Evropská komise by měla nést během 
zkušebního období, které má skončit 
nejpozději v roce 2010, odpovědnost za 
provádění tohoto specifického programu a 
měla by zaručit nezávislost a integritu 
Evropské rady pro výzkum, jakož i účinnost 
její funkce.

Or. fr

Odůvodnění

Pro ERV by měl být navržen nejlepší možný pracovní postup, kombinující efektivitu, svobodu 
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jednání a nezávislost. To by mělo být vykonáno během zkušebního období.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh20
Bod odůvodnění 17

(17) Komise zajistí nezávislé posouzení 
činnosti ERV. S ohledem na toto posouzení 
a s přihlédnutím ke zkušenostem ERV, 
pokud jde o její základní zásady, by měla 
být zvážena možnost přetvořit ERV 
nejpozději v roce 2010 do podoby právně 
nezávislé struktury, která by mohla být 
založena na článku 171 Smlouvy.

(17) Během zkušební doby, která má 
skončit nejpozději v roce 2010, Komise 
zajistí nezávislé posouzení činnosti ERV. 
Zároveň by Komise jednající na základě 
spolurozhodovací procedury měla učinit 
všechny kroky potřebné k tomu, aby z ERV 
učinila právně nezávislou a samosprávnou 
strukturu. 

Or. fr

Odůvodnění

Pro ERV by měl být navržen nejlepší možný pracovní postup, kombinující efektivitu, svobodu 
jednání a nezávislost, a tím by se mělo zajistit, že ERV bude široce zastupovat vědeckou obec. 
To by mělo být vykonáno během zkušebního období.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh21
Čl. 3 odst. 1

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné v 
rámci specifického programu musejí být 
prováděny v souladu se základními etickými 
zásadami.

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné v 
rámci specifického programu musejí být 
prováděny v souladu se základními etickými 
zásadami. Projekty týkající se výzkumu 
emryí a embryonálních kmenových buněk 
nesmí být financovány, protože jsou v 
několika členských zemích zakázány na 
základě ohledů k základním lidským 
právům a ústavním zásadám.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Pozměňovací návrh22
Čl. 3 odst. 2

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

2. V případě eticky citlivých výzkumných 
projektů musí účastníci před zahájením 
takového projektu získat souhlas nebo 
povolení celostátních nebo místních 
etických komisí. Kromě toho musí Komise 
projekt systematicky kontrolovat a 
každoročně zpětně informovat Parlament a 
Radu. Za zvláštních okolností může být 
etická kontrola vykonána po zahájení 
projektu. 

– výzkumná činnost za účelem klonování 
lidí k reprodukčním účelům,

– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnýmiU,

– výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně transferu jader 
somatických buněk.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen ve stejném znění v rámcovém programu. Tato otázka 
by se měla řešit v rámcovém programu, ale v zájmu soudržnosti je předkládána i specifickým 
programům.
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Pozměňovací návrh, který předložili Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto 
Pirilli, Paul Rübig

Pozměňovací návrh23
Čl. 3 odst. 2

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

– výzkumná činnost za účelem klonování 
lidí k reprodukčním účelům,

– výzkumná činnost zaměřená na klonování 
lidských embryí,

– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými,

– výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými,

- výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně transferu jader 
somatických buněk.

– výzkumná činnost, která ničí lidská 
embrya nebo která využívá lidské 
embryonální kmenové buňky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen ve stejném znění v rámcovém programu. Tato otázka 
by se měla řešit v rámcovém programu, ale v zájmu soudržnosti je předkládána i specifickým 
programům..

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh24
Čl. 3 odst. 2a (nový)

2a. V rámci tohoto programu nesmí být 
financováno následující:
- výzkumné projekty, které jsou zakázány v 
členských státech z důvodů vztahujících se 
na požadavky týkající se základních 
lidských práv a na ústavní principy 
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- výzkumné projekty, které ohrožují 
základní hodnoty lidské důstojnosti,
- metody klonování lidských embryí,
- zásahy do lidské buněčné linie a 
- využívání a vytváření embryí a 
emryonálních kmenových buněk pro účely 
vědeckého výzkumu, protože lidské bytosti 
jsou cílem samy o sobě a lidské tělo by 
nemělo být komercializováno.
Nebude poskytnuto žádné financování 
výzkumu chimér.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter 
Liese, Christian Ehler, Paul Rübig

Pozměňovací návrh25
Čl. 3 odst. 3

3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován tento výzkum:

3. V případech, kde je využití technologie z 
etického hlediska kontroverzní (např. 
výzkum s použitím embryonálních 
kmenových buněk, nadbytečná embrya 
produkovaná pomocí IVF, otázky 
vycházející z využívání genetických dat v 
případě neexistujících terapií), EU 
upřednostní výzkumné projekty obsahující 
alternativu k takovým eticky kontroverzním 
technologiím, např. výzkum dospělých 
kmenových buněk a kmenových buněk z 
pupeční šňůry, léčby poruch plodnosti bez 
produkování nadbytečných embryí, 
genetické testování ve spojitosti s terapií.

– výzkumné činnosti, které jsou zakázány 
ve všech členských státech,

– výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen ve stejném znění v rámcovém programu. Tato otázka 
by se měla řešit v rámcovém programu, ale v zájmu soudržnosti je předkládána i specifickým 
programům. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh26
Čl. 3 odst. 3 odrážka 1 a (nová)

- výzkum embryí a embryonálních 
kmenových buněk, zakázaných v několika 
členských státech na základě zásadních 
požadavků týkajících se lidských práv a 
ústavních principů,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh27
Čl. 3 odst. 3 odrážka 2

– výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.

– výzkumné projekty, které ohrožují princip 
subsidiarity a hodnoty lidské důstojnosti a 
představují hrozbu pro nekomercializaci 
lidského těla, a ženského těla především. 

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Pozměňovací návrh28
Čl. 3 odst. 3

3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován tento výzkum:

3. V rámci tohoto výzkumu nesmí být 
financovány tyto oblasti výzkumu:

– výzkumné činnosti, které jsou zakázány 
ve všech členských státech,

- výzkumné činnosti zaměřené na 
klonování lidských embryí,

– výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.
.

- výzkumné činnosti zaměřené na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými,

- výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk a výzkumné činnosti 
využívající buňky z takových embryí a , 
- výzkumné projekty, které přímo nebo 
nepřímo vedou ke zničení lidských embryí. 
V oblasti výzkumu embryonálních 
kmenových buněk bude využito zkušenosti 
národních institutů zdraví (NIH) a 
financování výzkumu bude omezeno na 
linie embryonálních kmenových buněk 
vytvořených před srpnem 2001.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen ve stejném znění v rámcovém programu. Tato otázka 
by se měla řešit v rámcovém programu, ale v zájmu soudržnosti je předkládána i specifickým 
programům.

Pozměňovací návrh, který předložili Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh29
Čl. 4 odst. 1

1. Prováděním specifického programu je 
pověřena Komise.

vypouští se
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Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh30
Čl. 4 odst. 3

3. Evropská rada pro výzkum se bude 
skládat z nezávislé vědecké rady, kterou 
podporuje specializovaná prováděcí 
struktura, jak je popsáno v příloze I. Bude 
pracovat v souladu se zásadami vědecké 
excelence, nezávislosti, účinnosti a
průhlednosti.

3. Evropská rada pro výzkum se bude 
skládat z nezávislé vědecké rady, kterou 
podporuje specializovaná prováděcí 
struktura a konzultační panel, jak je 
popsáno v příloze I. Bude pracovat v 
souladu se zásadami vědecké excelence, 
nezávislosti, účinnosti, průhlednosti a 
odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření konzultačního panelu by bylo hodnotným spojením mezi Evropskou radou pro 
výzkum (ERV), evropskými orgány, vědeckou obcí a veřejností.

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh31
Čl. 4 odst. 3a (nový)

3a. Evropská rada pro výzkum zajistí, aby 
implementace specifického programu byla 
v souladu s pracovním programem a 
zásadami stanovenými v čl. 4 odst. 3, a také 
s metodami a postoji ustavenými vědeckou 
radou, jak jsou definovány v čl. 5 odst. 3 
písm. a) a čl. 5 odst. 3 písm. b). ERV zajistí, 
aby specializovaná prováděcí struktura 
přísně, účinně a s nezbytnou pružností 
dodržovala cíle a požadavky tohoto 
specifického programu. 

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh32
Čl. 4 odst. 4

4. Komise zaručí nezávislost a integritu 
Evropské rady pro výzkum a zajistí řádné 
plnění úkolů jí svěřených.

4. Komise zaručí nezávislost a integritu 
Evropské rady pro výzkum.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh33
Čl. 5 odst. 1

1. Vědecká rada je složena z 
nejrenomovanějších vědců, inženýrů a 
akademických pracovníků jmenovaných 
Komisí, kteří jednají osobně, nezávisle na 
cizích zájmech.

1. Vědecká rada je složena z 
nejrenomovanějších vědců, inženýrů a 
akademických pracovníků jmenovaných 
Evropskou radou pro výzkum, kteří jednají 
osobně, nezávisle na cizích zájmech.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh34
Čl. 5 odst. 4a (nový)

4a. Funkční období členů vědecké rady je 
pouze tři roky, přičemž mají možnost být 
znovu zvoleni pouze dvakrát.K volbě členů 
se používá rotační systém, aby při každých 
volbách musela být nově zvolena jedna 
třetina členů.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh35
Čl. 5 odst. 4a (nový)

4a. Evropská rada pro výzkum přijme 
pracovní program pro provádění 
specifického programu, kterým se 
podrobněji stanoví cíle a vědecké a 
technologické priority obsažené v Příloze I, 
související financování a časový 
harmonogram provádění.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh36
Čl. 5 odst. 4b (nový)

4b. Pracovní program vezme v úvahu stav 
vědy a technologie v Evropě a bude 
předvídat další vývoj. Bude aktualizován dle 
potřeby a tam, kde to bude potřebné.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh37
Čl. 5 odst. 3 písm. a)

a) pracovní program pro provedení 
specifického programu, který bude přijat 
podle čl. 6 odst. 1

a) pracovní program pro provedení 
specifického programu, který bude přijat 
podle čl. 6 odst. 1, principy hodnocení 
návrhů v rámci programů financování a 
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kritéria pro výběr projektů. Na jednotlivé 
projekty se vztahuje jediné kritérium 
excelence. Na koordinační a podpůrné akce 
se mohou vztahovat kritéria související s 
projekty. 

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh38
Čl. 5 odst. 3 písm. b)

b) metody pro vypracovávání odborných 
posudků a hodnocení návrhů, na jejichž 
základě budou určeny návrhy, které budou 
financovány

b) metody a principy pro vypracovávání 
odborných posudků a hodnocení návrhů, na 
jejichž základě budou určeny návrhy, které 
budou financovány

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh39
Čl. 5 odst. 4a (nový)

4a. Komise jmenuje členy vědecké rady na 
základě jejich nezávislého a 
transparentního určení.
Členové vykonávají svoji funkci po funkční 
období, které nepřesahuje čtyři roky, a 
mohou být znovu zvoleni pouze na jedno 
další období.

Or. fr

Odůvodnění

Členové vědecké rady musí být jmenováni v souladu se zásadami nezávislosti a 
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transparentnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil poslanecZdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh40
Čl. 6 odst. 1

1. Komise přijme pracovní program pro 
provádění specifického programu, který 
podrobněji upraví cíle a vědecké a 
technické priority obsažené v příloze I, 
související financování a časový plán 
provádění.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh41
Čl. 6 odst. 2

2. Pracovní program zohlední stav vědy a 
techniky v Evropě a očekávaný vývoj. Podle 
potřeby se aktualizuje.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil poslanecZdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh42
Čl. 6 odst. 3

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů v rámci režimů 
financování a kritéria pro výběr projektů. 
Na jednotlivé projekty se vztahuje pouze 
kritérium excelence. Na koordinační a 
podpůrné akce se mohou vztahovat kritéria 
související s projektem.

vypouští se
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Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil poslanecZdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh43
Čl. 6 odst. 4

4. Komise zajistí, že specifický program 
bude proveden v souladu s pracovním 
programem a se zásadami stanovenými v čl. 
4 odst. 3, jakož i v souladu s metodami a 
stanovisky vypracovanými vědeckou radou 
podle čl. 5 odst. 3 písm. b) a čl. 5 odst. 3 
písm. c). Komise zajistí, aby se 
specializovaná prováděcí struktura přesně, 
účinně a s potřebnou pružností řídila pouze 
cíli a požadavky tohoto specifického 
programu.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh44
Článek 8

Článek 8
1. Komisi je nápomocen výbor.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se poradní postup podle článku 3 
rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s čl. 7 
odst. 3 uvedeného rozhodnutí
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se řídící postup podle článku 4 
rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s čl. 7 
odst. 3 uvedeného rozhodnutí.
4. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se regulativní postup podle článků 5 
a 7 rozhodnutí 1999/468/ES..

vypouští se
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5. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 
odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva 
měsíce.
6. Komise pravidelně informuje výbor 
o celkovém pokroku při provádění tohoto 
specifického programu.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh45
Příloha I podbod „Činnosti“ odst. 1a (nový)

Multidisciplinarita a interdisciplinarita 
budou podporovány v prvé řadě 
prostřednictvím společných zařízení 
aplikovatelných na technologická a 
vědecká témata, která mají význam pro více 
než jedno téma. Interdisciplinarita se 
vyrovná s náročnými úkoly, danými 
složitostí dotčených problémů, včetně těch v 
prioritních tématech, pro většinu z nichž 
nemůže pouhý unidisciplinární přístup 
zajistit odpovídající vědecký pokrok a brání 
tomu, aby byly výsledky vhodné k využití 
pro sociální, environmentální nebo
ekonomický pokrok.

Or. en

Odůvodnění

Poradní skupina Evropské unie pro výzkum poukazuje ve svém dokumentu 
„Interdisciplinarita ve výzkumu“(EURAB 04.009 z dubna 2004) na to, že interdisciplinarita 
„je pro udržení Evropy v popředí vědeckého a technologického výzkumu zásadní. 
Interdisciplinární výzkum je nezbytným rysem pokroku ve vědeckém zkoumání“ a doporučuje 
posílit interdisciplinární charakter evropského výzkumu.

Sedmý rámcový program nemůže ignorovat tento zájem, který dnes sdílí vědecké a 
technologické kruhy, a jsou potřeba zvláštní opatření na posílení interdisciplinarity a 
multidisciplinarity v programech a projektech.
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Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 1065 k návrhu zprávy Jerzy Buzeka 
k sedmému rámcovému porgramu.

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh46
Příloha I podbod „Provádění programu“

Pro provádění tohoto specifického programu 
Komise na počátku zřídí dvě klíčové složky 
struktury ERV – nezávislou vědeckou radu 
a specializovanou prováděcí strukturu.

Pro provádění tohoto specifického programu 
Komise na počátku zřídí Evropskou radu 
pro výzkum, která jmenuje nezávislou 
vědeckou radu a specializovanou prováděcí 
strukturu.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh47
Příloha I podbod „Vědecká rada“ odst. 1

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle na 
cizích zájmech. Její členové budou 
jmenováni Komisí na základě nezávislého 
určení.

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle na 
cizích zájmech. Její členové budou 
jmenováni Evropskou radou pro výzkum na 
základě nezávislého určení.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Trautmann

Pozměňovací návrh48
Příloha I podbod „Vědecká rada“ odst. 1

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle na 
cizích zájmech. Její členové budou 
jmenováni Komisí na základě nezávislého 

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle na 
cizích zájmech. 
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určení.
Její členové budou vybráni vědeckou obcí 
na základě obecných kritérií, jako je 
excelence, multidisciplinarita, potenciální 
přínos a nezávislost, která budou stanovena 
evropskou legislativou na základě 
spolurozhodovací procedury, a jmenováni 
Komisí.

Členové vědecké rady musí být plně 
uznáváni svými kolegy a naprosto 
nezatíženi jakýmkoliv konfliktem zájmů.
Odpovědnost jak vědecké rady, tak jejích 
členů, musí být založena na pravidlech 
chování.
Členové vědecké rady budou vykonávat 
svoji funkci po funkční období, které 
nepřesahuje čtyři roky, a mohou být znovu 
zvoleni pouze na jedno další období. Každé 
dva roky dojde k výměně poloviny členů 
vědecké rady; polovina odstupujících členů 
může být znovu jmenována, aby se tak 
zaručila kontinuita práce ERV. 
Vědecká rada bude především zcela 
odpovědná za rozhodnutí, která mají být 
přijata o typu výzkumu, který má být 
financován, a bude ručit za vědeckou 
kvalitu těchto činností. Mezi její úkoly bude 
kromě jiného patřit vytváření ročního 
programu práce, organizování vzájemného 
hodnocení, monitorování a vykonávání 
kontroly jakosti provádění programu z 
vědeckého hlediska.

Or. fr

Odůvodnění

Členové vědecké rady musí dodržovat pravidla chování, která zajišťují jejich nezávislost. 
Výměna členů na základě pravidelného střídání zajistí kontinuitu práce.
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Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh49
Příloha I podbod „Specializovaná prováděcí struktura“

Specializovaná prováděcí struktura bude 
odpovídat za všechna hlediska správního 
provádění a uskutečňování programu, jak 
stanoví roční pracovní program. Bude 
zejména provádět hodnocení, odborná 
posouzení a výběr podle zásad stanovených 
vědeckou radou a zajišťovat finanční a 
vědecké řízení grantů.

Vědecká rada bude podpořena dočasnými 
vědeckými zaměstnanci, které vyberou 
členové vědecké rady na základě 
transparentního a veřejného procesu.

Řízení ERV budou provádět buďto 
zaměstnanci, kteří budou pro tento účel 
přijati, nebo zaměstnanci, kteří budou 
přeloženi z orgánů EU, a budou pokrývat 
pouze skutečné administrativní potřeby, aby 
zajistili stabilitu a kontinuitu nezbytnou pro 
účinnou správu.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby si vědecká rada vybrala své vlastní zaměstnance v řízení, které je 
transparentní a veřejné.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh50
Příloha I podbod „Specializovaná prováděcí struktura“ odst. 1a (nový)

Specializovaná prováděcí struktura bude 
pravidelně podávat zprávy vědecké radě.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh51
Příloha I podbod „Konzultační panel“ (nový) (po podbodu „Specializovaná prováděcí 

struktura“)

Konzultační panel
Konzultační panel musí být vytvořen z 
členů evropského vědeckého společenství, 
zejména těch, kteří přispěli k práci 
Identifikačního výboru ERV, omezeného 
počtu zástupců z Evropské komise, 
Evropské rady a Evropského parlamentu a 
zástupce prosazujícího zájmy žen ve vědě a 
výzkumu. Konzultační panel podporuje 
práci vědecké rady a prosazuje zájmy ERV 
na veřejnosti. Bude se scházet s vědeckou 
radou nejméně jednou ročně, aby byl 
informován o činnosti ERV.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření konzultačního panelu skládajícího se z členů evropského vědeckého společenství, 
zejména těch, kteří přispěli k práci Identifikačního výboru ERV, a omezeného počtu zástupců 
Rady, Komise a Parlamentu je nezbytné pro zajištění shody se zásadami, kterými se řídí práce 
ERV. Jednalo by se o cennou vazbu mezi ERV, evropskými orgány, vědeckou obcí a 
veřejností.

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh52
Příloha I podbod „Úloha Evropské komise“

Evropská komise zaručí úplnou nezávislost a 
integritu ERV. Její odpovědnost za 
provádění programu se bude vztahovat na 
zajištění, že se program provádí v souladu s 
výše uvedenými vědeckými cíli a s 
požadavky na vědeckou excelenci, jak 
stanoví nezávisle jednající vědecká rada. 
Komise zejména::

Evropská komise zaručí úplnou nezávislost a 
integritu ERV. Její odpovědnost se bude 
vztahovat na monitorování činností ERV 
výhradně z hlediska shody s právem a 
normami Unie. Pokud zjistí, že pracovní 
porgram není ve shodě s předpisy 
Společenství, Komise zveřejní důvody 
takové neshody. 

• zajistí zřízení specializované 
prováděcí struktury a delegování úkolů a 

Komise předkládá výroční zprávu o činnosti 
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odpovědností na tuto strukturu.
• přijme pracovní program a 
stanoviska týkající se metodiky provádění, 
kterou stanoví vědecká rada
• zajistí, aby se návrhy přijímaly a 
projekty financovaly výhradně na základě 
jejich pořadí, které vyplyne z odborných 
posudků; jakoukoli změnu v pořadí podle 
odborných posudků musí výslovně schválit 
vědecká rada
• pravidelně informuje výbor 
programu o provádění programu
• předkládá výroční zprávu o činnosti 
ERV Radě a Parlamentu.

ERV Radě a Parlamentu.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh53
Příloha I podbod „Úloha Evropské komise“ odrážka 5a (nová)

• jmenuje ředitele a manažery 
specializované prováděcí struktury v 
souladu s vědeckou radou.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh54
Příloha I podbod „Etická hlediska“ odst. 1

Během provádění tohoto specifického 
programu a výzkumných činností z něj 
vyplývajících musí být respektovány 
základní etické zásady. K nim mimo jiné 
patří zásady uvedené v Listině základních 
práv Evropské unie, zejména ochrana lidské 
důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu s

Během provádění tohoto specifického 
programu a výzkumných činností z něj 
vyplývajících musí být respektovány 
základní etické zásady. K nim mimo jiné 
patří zásady uvedené v Listině základních 
práv Evropské unie, zejména ochrana lidské 
důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu s 



PE 374.086v01-00 20/23 AM\614622CS.doc
Externí překlad

CS

právem Společenství a příslušnými 
mezinárodními úmluvami, pravidly a 
kodexy, například Helsinskou deklarací, 
Úmluvou Rady Evropy o lidských právech a 
biomedicíně podepsanou v Oviedu dne 4. 
dubna 1997 a jejími dodatkovými protokoly, 
Úmluvou OSN o právech dítěte, 
Všeobecnou deklarací o lidském genomu a 
lidských právech přijatou organizací 
UNESCO, Úmluvou OSN o biologických a 
toxinových zbraních (BTWC), Mezinárodní 
smlouvou o rostlinných genetických zdrojích 
pro výživu a zemědělství a souvisejícími 
rezolucemi Světové zdravotnické organizace 
(WHO).

právem Společenství a příslušnými 
mezinárodními úmluvami, pravidly a 
kodexy, například Helsinskou deklarací, 
Úmluvou Rady Evropy o lidských právech a 
biomedicíně podepsanou v Oviedu dne 4. 
dubna 1997 a jejími dodatkovými protokoly, 
Úmluvou OSN o právech dítěte, 
Všeobecnou deklarací o lidském genomu a 
lidských právech přijatou organizací 
UNESCO, Úmluvou OSN o biologických a 
toxinových zbraních (BTWC), Mezinárodní 
smlouvou o rostlinných genetických zdrojích 
pro výživu a zemědělství a souvisejícími 
rezolucemi Světové zdravotnické organizace 
(WHO), rezolucemi Evropského 
parlamentu ze dne 10. března 2005 o 
obchodu s lidskými vajíčky1 a ze dne 26. 
října 2005 o patentování 
biotechnologických vynálezů2 a zákony a 
nařízeními platnými ve státech, kde jsou 
dotčené výzkumné projekty prováděny.
________________ 
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0074.
2Přijaté texty, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh55
Příloha I podbod „Etická hlediska“ odst. 2

Rovněž se vezmou v úvahu stanoviska 
Evropské skupiny poradců pro etiku v 
biotechnologii (1991-1997) a stanoviska 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (od roku 1998).

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh56
Příloha I podbod „Etická hlediska“ odst. 2

Rovněž se vezmou v úvahu stanoviska 
Evropské skupiny poradců pro etiku v 
biotechnologii (1991-1997) a stanoviska 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (od roku 1998).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je v jednom bodě příliš nepřesné, zejména musí být zahrnuta 
oznamovací povinnost vůči Parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh57
Příloha I podbod „Etická hlediska“ odst. 3

V souladu se zásadou subsidiarity a 
rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde výzkum bude 
uskutečňován. V každém případě se však 
uplatňují vnitrostátní právní předpisy a 
výzkum, který je zakázán v některém 
členském státě nebo jiné zemi, nebude v 
uvedeném členském státě nebo zemi 
financován z prostředků Společenství.
.

V souladu se zásadou subsidiarity a 
rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde výzkum bude 
uskutečňován. 

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je v jednom bodě příliš nepřesné, zejména musí být zahrnuta 
oznamovací povinnost vůči Parlamentu.
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Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh58
Příloha I podbod „Etická hlediska“ odst. 4

Subjekty uskutečňující výzkumné projekty 
musí případně obdržet souhlas příslušných 
státních nebo místních etických výborů, 
dříve než zahájí činnosti v oblasti výzkumu 
a technického rozvoje. Komise bude 
systematicky provádět rovněž etický 
přezkum u návrhů, které se zabývají eticky 
citlivými otázkami nebo kde etickým 
hlediskům nebyla věnována odpovídající 
pozornost. V určitých případech se může 
etický přezkum uskutečnit během provádění 
projektu.

Subjekty uskutečňující nebo podílející se na 
výzkumných projektech týkajících se eticky 
citlivých otázek jako je analýza DNA
prováděná na lidech, výzkum prováděný na 
osobách, které nemohou dát informovaný 
souhlas, výzkum spojený s utrpením 
obratlovců atd., musí obdržet souhlas 
příslušných státních nebo místních etických 
výborů, dříve než zahájí činnosti v oblasti 
výzkumu a technického rozvoje. Komise 
bude systematicky provádět rovněž etický 
přezkum. V určitých případech se může 
etický přezkum uskutečnit během provádění 
projektu.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je v jednom bodě příliš nepřesné, zejména musí být zahrnuta 
oznamovací  povinnost vůči Parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh59
Příloha I podbod „Etická hlediska“ odst. 5

V souladu s čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí 
nebudou financovány výzkumné činnosti, 
jež jsou zakázány ve všech členských 
státech.

Komise bude jednou ročně informovat 
Evropský parlament a Radu o svých 
aktivitách v této oblasti. Navíc Komise 
Evropskému parlamentu a Radě na 
požádání poskytne potřebné informace.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je v jednom bodě příliš nepřesné, zejména musí být zahrnuta 
oznamovací  povinnost vůči Parlamentu.
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