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Pozměňovací návrh 1
Marietta Giannakou

 Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 9 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(9a) Vyšetřovací komise by měla v 
souladu s EÚLP a Listinou základních 
práv Evropské unie respektovat práva 
osob, které mají vypovídat.

Or. el

Pozměňovací návrh 2
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 12 
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Návrh nařízení Pozměňovací návrh

(12) Má-li se však zajistit, aby se 
vyšetřovací komise mohla spolehnout na 
to, že se její závěry zakládají na prvcích s 
důkazní hodnotou, měla by rovněž mít 
právo předvolat jakoukoli osobu s 
bydlištěm v Evropské unii, včetně úředníků 
a ostatních zaměstnanců orgánů Unie nebo 
členských států, jako svědka, jehož 
povinností by bylo na otázky odpovídat 
ochotně, úplně a pravdivě; má-li se kromě 
toho zajistit, že úředníci a ostatní 
zaměstnanci Unie mohou tuto povinnost 
splnit, mělo by se jasně stanovit, že mají 
povolení podle článků 17 a 19 služebního 
řádu úředníků Evropské unie stanoveného 
v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 
259/68 a článku 11 pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců Evropské unie 
uvedeného ve stejném nařízení vyhovět 
předvolání komise a dostavit se k výslechu 
jako svědek a osobně předkládat podání a 
vypovídat.

(12) Má-li se však zajistit, aby se 
vyšetřovací komise mohla spolehnout na 
to, že se její závěry zakládají na prvcích s 
důkazní hodnotou, měla by rovněž mít 
právo předvolat jakoukoli osobu s 
bydlištěm v Evropské unii, včetně úředníků 
a ostatních zaměstnanců orgánů Unie nebo 
členských států, jako svědka, jehož 
povinností by bylo na otázky odpovídat 
ochotně, úplně a pravdivě; má-li se kromě 
toho zajistit, že úředníci a ostatní 
zaměstnanci Unie mohou tuto povinnost 
splnit, mělo by se jasně stanovit, že mají 
povolení podle článků 17 a 19 služebního 
řádu úředníků Evropské unie stanoveného 
v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 
259/68 a článku 11 pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců Evropské unie 
uvedeného ve stejném nařízení vyhovět 
předvolání komise a dostavit se k výslechu 
jako svědek a osobně předkládat podání a 
vypovídat. Příslušné členy výboru 
zodpovědné za věc, jež je předmětem 
šetření, by v případě, že se jejich svědectví 
jeví jako věcně důležité a nezbytné pro 
posouzení případu, mělo být možné 
předvolat před vyšetřovací komisi.

Or. el

Pozměňovací návrh 3
Anneli Jäätteenmäki
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Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 18 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

18a. Toto nařízení respektuje doktrínu 
rozdělení pravomocí, podle níž mají být od 
sebe odděleny zákonodárná moc 
(parlament), výkonná moc (vláda) a 
soudní (soudy), aby tak nedošlo ke 
zneužití pravomoci. Evropský parlament 
není soud a nemá tedy pravomoc 
stanovovat jednotlivým občanům sankce. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 4
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Podrobnější úpravu obsahuje jednací řád 
Evropského parlamentu

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

b) složení komise založené na vyrovnaném 
zastoupení politických sil;

b) složení komise založené na vyrovnaném 
zastoupení politických sil, v souladu 
s jednacím řádem Evropského 
parlamentu;
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Or. de

Pozměňovací návrh 6
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 3 – písm. c

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

c) lhůta pro předložení zprávy komise, 
která nesmí být delší než [dvanáct] měsíců, 
aniž jsou dotčena prodloužení této lhůty 
stanovená v odstavci 4.

c) lhůta pro předložení zprávy komise, 
která nesmí být delší než [dvanáct] měsíců
ode dne první schůze výboru, aniž jsou 
dotčena prodloužení této lhůty stanovená 
v odstavci 4. 

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 3 – písm. c

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

c) lhůta pro předložení zprávy komise, 
která nesmí být delší než [dvanáct] měsíců, 
aniž jsou dotčena prodloužení této lhůty 
stanovená v odstavci 4.

c) lhůta pro předložení zprávy komise; tato 
lhůta nesmí být delší než [dvanáct] měsíců
a může být [dvakrát] prodloužena na 
základě odůvodněného rozhodnutí 
Parlamentu, a to vždy nejvýše o [tři]
měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 3 a (nový)
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Návrh nařízení Pozměňovací návrh

3a. Jednací řád Evropského parlamentu 
stanoví vždy předem pro všechny budoucí 
vyšetřovací výbory daného volebního 
období postup, podle nějž budou mít 
jednotlivé politické skupiny právo 
navrhovat kandidáty pro jednotlivá 
předsednictví.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí, jaké politické skupině náleží právo navrhovat kandidáty určitého vyšetřovacího 
výboru, by nemělo být určováno momentální možností, ale náhodně pro všechny vyšetřovací 
výbory v průběhu volebního období.

Pozměňovací návrh 9
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 4

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

4. Evropský parlament smí odůvodněným 
rozhodnutím [dvakrát] prodloužit lhůtu 
pro předložení zprávy vyšetřovací komise, 
vždy o [tři měsíce].

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 3 – písm. c

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

c) v každém případě uplynutím 
parlamentního období.

c) v každém případě uplynutím 
parlamentního období na první schůzi 
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nově zvoleného Evropského parlamentu.

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 3 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Článek 3a
Obnovení vyšetřování

Dočasný vyšetřovací výbor nesmí být 
zřízen nebo znovuzřízen k věcem, které již 
dočasný vyšetřovací výbor šetřil, pokud 
neuplynulo alespoň dvanáct měsíců od 
předložení zprávy o tomto šetření nebo od 
ukončení jeho úkolu a pokud se 
neobjevily nové skutečnosti. Ke zřízení 
může dojít v každém případě tehdy, pokud 
nastaly nové závažné důvody, které lze 
považovat za způsobilé změnit podstatné 
závěry.

Or. de

Odůvodnění

Právní úvaha vycházející z přílohy IX čl. 2 bodu 5 jednacího řádu.

Pozměňovací návrh 12
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

2. Ve výjimečných případech jsou jednání 
neveřejná, pokud o to požádá [čtvrtina] 
členů vyšetřovací komise, orgán nebo 

2. Ve výjimečných případech jsou jednání 
neveřejná, pokud o to požádá [čtvrtina] 
členů vyšetřovací komise, orgán nebo 
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instituce Unie nebo dotčené vnitrostátní 
orgány. Svědci a odborníci mají právo 
předkládat podání nebo vypovídat 
neveřejně.

instituce Unie nebo dotčené vnitrostátní 
orgány. Svědci a odborníci mohou mít na 
základě vlastní žádosti právo vypovídat 
neveřejně.

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 9 – odst. 1

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

1. Po ukončení vyšetřování předloží 
vyšetřovací komise zprávu Evropskému 
parlamentu, který může podniknout 
příslušné kroky.

1. Po ukončení vyšetřování předloží 
vyšetřovací komise závěrečnou zprávu 
Evropskému parlamentu, který ji bez 
předkládání pozměňovacích návrhů 
přijme nebo zamítne.

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

1a. V případě přijetí zprávy může 
Parlament rozhodnout o vhodných 
opatřeních.

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Rainer Wieland

Návrh nařízení
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 Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

1b. Závěrečná zpráva výboru může 
v oficiální části textu obsahovat 
menšinové stanovisko, pokud má toto 
stanovisko podporu alespoň jedné čtvrtiny 
členů výboru.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Paulo Rangel

Návrh nařízení
 Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

2a. V případě, kdy se údajná porušení 
právních předpisů Společenství a údajné 
chyby v provádění zákonů Společenství 
mohou týkat zodpovědnosti orgánu nebo 
úřadu členského státu, smí vyšetřovací 
komise požádat parlament dotyčného 
členského státu o spolupráci při 
vyšetřování.
Za tímto účelem může Evropský 
parlament uzavřít meziparlamentní 
dohody s parlamenty členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ashley Fox

Návrh nařízení
 Čl. 13 – odst. 3

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

3. Vyšetřovací komise smí požádat 
jakoukoli jinou dotčenou právnickou nebo 

3. Vyšetřovací komise smí požádat 
jakoukoli jinou dotčenou právnickou nebo 
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fyzickou osobu, aby poskytla takové 
dokumenty, které může považovat za 
významné pro úspěch vyšetřování. Tyto 
osoby, aniž by tím byly dotčeny jejich 
povinnosti vyplývající z právních předpisů 
Unie a vnitrostátního práva, žádosti komise 
vyhoví. Smí uplatňovat svá práva, kterých 
by požívaly v rámci vnitrostátního práva
v případě zabavování věcí vnitrostátními 
donucovacími orgány.

fyzickou osobu, aby poskytla takové 
dokumenty, které může považovat za 
významné pro úspěch vyšetřování. Tyto 
osoby, aniž by tím byly dotčeny jejich 
povinnosti vyplývající z právních předpisů 
Unie a vnitrostátního práva, žádosti komise 
vyhoví. Smí uplatňovat svá práva, kterých 
by požívaly v rámci vnitrostátního zákona
v případě zabavování věcí vnitrostátními 
donucovacími orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ashley Fox

Návrh nařízení
 Čl. 13 – odst. 4

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

4. Žádosti o dokumenty musí uvádět právní 
základ a účel žádosti a dále stanovit, které 
dokumenty jsou požadovány a v jaké lhůtě 
mají být poskytnuty. Musí rovněž uvést 
možné důsledky neopodstatněného 
odmítnutí požadované dokumenty 
poskytnout.

4. Žádosti o dokumenty musí uvádět právní 
základ a účel žádosti a dále stanovit, které 
dokumenty jsou požadovány a v jaké lhůtě 
mají být poskytnuty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ashley Fox

Návrh nařízení
 Čl. 14 – odst. 1

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

1. Vyšetřovací komise smí předvolat
jakoukoli osobu s bydlištěm v Evropské 
unii jako svědka, pokud se domnívá, že 
výslech této osoby je nezbytný k tomu, aby 
splnila své úkoly.

1. Vyšetřovací komise smí vyzvat jakoukoli 
osobu s bydlištěm v Evropské unii, aby se 
dostavila jako svědek, pokud se domnívá, 
že výslech této osoby je nezbytný k tomu, 
aby splnila své úkoly.
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Každé předvolání musí obsahovat 
příjmení, jména a adresu dotčeného svědka 
a přesně uvádět, v jaké záležitosti a 
z jakého důvodu má byt svědek vyslechnut. 
Komise musí předvolání předat 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
členského státu, v němž má svědek 
bydliště. Příslušný vnitrostátní orgán 
zajistí, aby bylo předvolání svědkovi 
doručeno v souladu s ustanoveními 
vnitrostátního práva.

Každá žádost musí obsahovat příjmení, 
jména a adresu dotčeného svědka a přesně 
uvádět, v jaké záležitosti a z jakého důvodu 
má byt svědek vyslechnut.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ashley Fox

Návrh nařízení
 Čl. 14 – odst. 2

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

2. Svědci, kteří byli řádně předvoláni, 
předvolání vyhoví a dostaví se k výslechu. 
Na otázky členů komise musí odpovídat 
ochotně, úplně a pravdivě. Smí uplatňovat 
svá práva, kterých by požívali, pokud by 
byli předvoláni a vyslýcháni parlamentní 
vyšetřovací komisí, podobným subjektem, 
nebo soudem v občanskoprávním řízení 
v členském státě svého bydliště. Pro tyto 
účely mají právo na právního zástupce.

2. Svědci musí na otázky členů komise 
odpovídat ochotně, úplně a pravdivě. Smí 
uplatňovat svá práva, kterých by požívali, 
pokud by byli předvoláni a vyslýcháni 
parlamentní vyšetřovací komisí, podobným 
subjektem, nebo soudem 
v občanskoprávním řízení v členském státě 
svého bydliště. Pro tyto účely mají právo 
na právního zástupce.

Svědci musí být dopředu informováni 
o svých právech a povinnostech a 
o možných důsledcích neopodstatněného 
odmítnutí vyhovět předvolání a dostavit se 
k výslechu, křivé výpovědi a uplácení 
svědků.

Svědci musí být dopředu informováni 
o svých právech a povinnostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ashley Fox
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

3. Komise se může rozhodnout, že svědky 
vyslechne pod touto přísahou: „Přísahám, 
že jsem řekl/a pravdu, celou pravdu a nic 
než pravdu.“ Pokud si to svědek přeje, 
může k přísaze doplnit náboženskou 
formulaci. Nikdo však nemá povinnost 
vypovídat pod přísahou.

vypouští se

U každého případu, kdy svědek odmítne 
vypovídat pod přísahou, vezme komise 
tuto skutečnost na vědomí.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ashley Fox

Návrh nařízení
 Čl. 15 – odst. 2

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

2. Vyšetřovací komise smí předvolat
konkrétního úředníka nebo zaměstnance 
Unie, aby vypovídal v záležitosti 
související s jeho nebo jejími služebními 
povinnostmi, pokud se domnívá, že 
výslech této osoby je nezbytný pro splnění 
jejího úkolu. Dotčený úředník nebo jiný 
zaměstnanec má tedy povolení podle 
článků 17 a 19 služebního řádu úředníků 
Evropské unie a článku 11 pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců Evropské unie 
vyhovět předvolání komise a dostavit se 
k výslechu jako svědek a osobně 
předkládat podání a vypovídat.

2. Vyšetřovací komise smí vyzvat
konkrétního úředníka nebo zaměstnance 
Unie, aby vypovídal v záležitosti 
související s jeho nebo jejími služebními 
povinnostmi, pokud se domnívá, že 
výslech této osoby je nezbytný pro splnění 
jejího úkolu. Dotčený úředník nebo jiný 
zaměstnanec má tedy povolení podle 
článků 17 a 19 služebního řádu úředníků 
Evropské unie a článku 11 pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců Evropské unie 
vyhovět předvolání komise a dostavit se 
k výslechu jako svědek a osobně 
předkládat podání a vypovídat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Ashley Fox

Návrh nařízení
 Čl. 15 – odst. 3

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

3. Vyšetřovací komise smí předvolat
konkrétního úředníka nebo jiného 
zaměstnance členského státu, aby 
vypovídal v záležitosti související s jeho 
nebo jejími služebními povinnostmi, pokud 
se domnívá, že výslech této osoby je 
nezbytný pro splnění jejího úkolu. Dotčený 
členský stát vydá v souladu s ustanoveními 
vnitrostátního práva svým úředníkům 
a ostatním zaměstnancům povolení, aby 
mohli vyhovět předvolání komise 
a dostavit se k výslechu jako svědek 
a osobně předkládat podání a vypovídat.

3. Vyšetřovací komise smí vyzvat
konkrétního úředníka nebo jiného 
zaměstnance členského státu, aby 
vypovídal v záležitosti související s jeho 
nebo jejími služebními povinnostmi, pokud 
se domnívá, že výslech této osoby je 
nezbytný pro splnění jejího úkolu. Dotčený 
členský stát může vydat v souladu 
s ustanoveními vnitrostátního práva svým 
úředníkům a ostatním zaměstnancům 
povolení, aby mohli vyhovět předvolání 
komise a dostavit se k výslechu jako 
svědek a osobně předkládat podání 
a vypovídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ashley Fox

Návrh nařízení
 Článek 16

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Žádosti o právní pomoc

1. Vyšetřovací komise smí vydat žádost 
o právní pomoc pro výslech řádně 
předvolaných svědků.
2. Žádosti o právní pomoc musí být 
vydány v souladu s čl. 14 odst. 1 formou 
rozhodnutí komise, která je předá 
příslušnému soudnímu orgánu členského 
státu, v němž má svědek bydliště. V 
případě potřeby může být k rozhodnutí 
připojen jeho překlad do úředního jazyka 
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nebo jednoho z úředních jazyků členského 
státu, jemuž je určeno.
3. Příslušný soudní orgán žádostem 
o právní pomoc vyhoví v souladu se svým 
vnitrostátním právem. Smí však na 
základě žádosti vyšetřovací komise 
postupovat podle zvláštní metody nebo 
postupu, pokud tato metoda nebo postup 
není v rozporu s vnitrostátním právem 
dotčeného členského státu, nebo se jimi 
nelze řídit z důvodu interní praxe či 
postupu daného orgánu nebo kvůli 
praktickým obtížím.
4. Žádosti o právní pomoc musí být 
vyřízeny rychle.
5. Po jejich vyřízení předá příslušný 
soudní orgán vyšetřovací komisi 
rozhodnutí provádějící žádost o právní 
pomoc, veškeré dokumenty, které 
z vyřízení vzejdou, a podrobné prohlášení 
o nákladech.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ashley Fox

Návrh nařízení
 Článek 18

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Sankce

1. Komise vezme na vědomí jakékoli 
odmítnutí nebo nedodržení povinností 
stanovených v tomto nařízení.
Předseda Evropského parlamentu může 
taková odmítnutí nebo nedodržení 
oznámit na plenárním zasedání a zajistí, 
aby byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie.
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2. Členské státy zajistí, aby v rámci 
vnitrostátního práva podléhala příslušným 
sankcím níže uvedená porušení tohoto 
nařízení:
– neopodstatněné odmítnutí poskytnout 
jakékoli požadované dokumenty;
– neopodstatněné odmítnutí vyhovět 
předvolání a dostavit se k výslechu jako 
svědek;
– křivá výpověď a
– uplácení svědků.
Tyto sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.
3. Pokud je nějaká osoba důvodně 
podezřelá z porušení některého 
ustanovení odstavce 2, zahájí s ní členský 
stát, v němž má tato osoba bydliště, 
příslušná řízení podle svého 
vnitrostátního práva.
4. Pokud existuje důvodné podezření 
o porušení některého ustanovení odstavce 
2, nebude zbavení imunity přiznané 
úředníkovi nebo jinému zaměstnanci Unie 
podle článku 17 Protokolu o výsadách 
a imunitách Evropské unie posuzováno 
jako v rozporu se zájmy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Předseda Evropského parlamentu může 
taková odmítnutí nebo nedodržení
oznámit na plenárním zasedání a zajistí, 
aby byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Předseda Evropského parlamentu může 
obsah takových sdělení zcela nebo zčásti
oznámit a zajistí, aby byl oznámený obsah 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie.
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Or. de

Pozměňovací návrh 27
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující a musí odpovídat 
sankcím za příslušná protiprávní jednání 
v souvislosti s prací vyšetřovacích výborů 
ve vnitrostátních parlamentech.

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Čl. 19 – odst. 1

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba 
kromě orgánů a institucí Unie a členských 
států smí předložit písemný a odůvodněný 
podnět týkající se rozhodnutí vyšetřovací 
komise, které bylo učiněno při uplatňování 
oddílu 3 a které je této osobě určeno nebo 
se jí přímo a osobně týká. V podnětu musí 
být uvedeno, v čem spočívá údajné 
porušení právních předpisů Unie nebo 
vnitrostátního práva.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba 
kromě orgánů a institucí Unie a členských 
států smí předložit písemný a odůvodněný 
podnět týkající se rozhodnutí vyšetřovací 
komise, které bylo učiněno při uplatňování 
oddílu 3 a které je této osobě určeno nebo 
se jí přímo a osobně týká. V podnětu musí 
být uvedeno, v čem spočívá údajné 
porušení právních předpisů Unie nebo 
vnitrostátního práva, jež se vztahuje na 
tuto osobu.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Rainer Wieland
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Návrh nařízení
 Čl. 19 – odst. 3

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament přijme na 
nejbližším dílčím zasedání po uplynutí 
lhůty [deseti pracovních dní] od obdržení 
podnětu k němu odůvodněné rozhodnutí. 
Osobě, která podnět podala, své rozhodnutí 
oznámí do [deseti pracovních dní] a rovněž 
jí sdělí, jaké opravné prostředky má 
k dispozici, zejména soudní řízení proti 
Evropskému parlamentu a/nebo možnost 
podat stížnost evropskému veřejnému 
ochránci práv za podmínek uvedených 
v článcích 263 a 228 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

3. Evropský parlament přijme na 
nejbližším dílčím zasedání po uplynutí 
lhůty [deseti pracovních dní] od obdržení 
podnětu k němu odůvodněné rozhodnutí. 
Tímto rozhodnutím lze nařídit odstranění 
odkladného účinku stížnosti. 

Osobě, která podnět podala, oznámí 
Parlament své rozhodnutí do [deseti 
pracovních dní] a rovněž jí sdělí, jaké 
opravné prostředky má k dispozici, 
zejména soudní řízení proti Evropskému 
parlamentu a/nebo možnost podat stížnost 
evropskému veřejnému ochránci práv za 
podmínek uvedených v článcích 263 a 228 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Rainer Wieland

Návrh nařízení
 Článek 19 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Članek 19a
Náklady

Cestovní výdaje a výdaje na pobyt 
poslanců a úředníků orgánů a institucí 
Unie hradí tyto orgány a instituce. 
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Cestovní výdaje a výdaje na pobyt jiných 
osob, které budou vypovídat před 
vyšetřovacím výborem, hradí Evropský 
parlament v souladu s předpisy o slyšení 
odborníků.

Or. de

Odůvodnění

Viz čl. 185 odst. 7 jednacího řádu.


