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Pozměňovací návrh 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Právo Unie vyžaduje, aby členské státy 
přijaly veškerá vhodná opatření k plnění 
závazků, které vyplývají ze Smluv nebo z 
aktů orgánů Unie. Členské státy by proto 
měly zabránit jakémukoli nesouladu mezi 
právem Unie a mezinárodními dohodami 
uzavřenými mezi členskými státy a třetími 
zeměmi či takový nesoulad odstranit.

(2) Právo Unie vyžaduje, aby členské státy 
přijaly veškerá vhodná opatření k plnění 
závazků, které vyplývají ze Smluv, 
zejména z článku 194, a z aktů orgánů 
Unie. Členské státy by proto měly zabránit 
jakémukoli nesouladu mezi právem Unie a 
mezinárodními dohodami uzavřenými mezi 
členskými státy a třetími zeměmi či takový 
nesoulad odstranit.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro řádné fungování vnitřního trhu s 
energií je nezbytné, aby se dovoz energie 
ze třetích zemí do Unie plně řídil předpisy 
o vytvoření vnitřního trhu s energií.
Vnitřní trh s energií, který nefunguje 
správně, vede ke zranitelnosti EU z 
hlediska bezpečnosti dodávek energie.
Vysoký stupeň transparentnosti u dohod 
mezi členskými státy a třetími zeměmi v 
oblasti energetiky by Unii umožnil jednat 
koordinovaně a v duchu solidarity s cílem 
zajistit, aby tyto dohody byly v souladu s 
právními předpisy Unie a účinně 
zabezpečovaly dodávky energie.

(3) Pro záruku ochrany spotřebitelů je 
nezbytné, aby postupy týkající se dovozu
energie ze třetích zemí do Unie byly 
transparentní a aby zohledňovaly 
hospodářské zájmy spotřebitelů. Vnitřní 
trh s energií, který nefunguje správně, vede 
ke zranitelnosti EU z hlediska bezpečnosti 
dodávek energie. Vysoký stupeň 
transparentnosti u dohod mezi členskými 
státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky 
by Unii umožnil jednat koordinovaně a v 
duchu solidarity s cílem zajistit, aby tyto 
dohody byly v souladu s právními předpisy 
Unie a účinně zabezpečovaly dodávky 
energie. Je však nanejvýš důležité, aby 
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odpovědnost za obsah mezinárodních 
dohod zůstala na straně členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k tomu, mezinárodní 
spolupráce hraje v oblasti energetiky 
ústřední roli, musí být všechny mezivládní 
dohody založeny na zásadě vzájemné úcty 
k třetím zúčastněným zemím.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nový mechanismus výměny informací 
by se měl vztahovat pouze na mezivládní 
dohody, které mohou mít dopad na vnitřní 
trh s energií nebo bezpečnost dodávek 
energie, neboť tyto dvě oblasti spolu 
vzájemně souvisí. Měl by zahrnovat 
zejména veškeré mezivládní dohody, které 
mají dopad na dodávky zemního plynu, 
ropy nebo elektřiny prostřednictvím pevné 
infrastruktury nebo které mají vliv 
na množství energie dovážené do Unie 
ze třetích zemí. 

(4) Nový mechanismus výměny informací 
by se měl vztahovat pouze na mezivládní 
dohody, které se týkají dovozu energie a 
které mohou mít dopad na vnitřní trh s 
energií nebo bezpečnost dodávek energie, 
neboť tyto dvě oblasti spolu vzájemně 
souvisí. Měl by zahrnovat zejména veškeré 
mezivládní dohody, které mají dopad na 
dodávky zemního plynu, ropy nebo 
elektřiny prostřednictvím pevné 
infrastruktury nebo které mají vliv na 
množství energie dovážené do Unie ze 
třetích zemí. Tento mechanismus se 
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nevztahuje na vývoz zemního plynu, ropy 
a elektřiny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nový mechanismus výměny informací 
by se měl vztahovat pouze na mezivládní 
dohody, které mohou mít dopad na vnitřní 
trh s energií nebo bezpečnost dodávek 
energie, neboť tyto dvě oblasti spolu 
vzájemně souvisí. Měl by zahrnovat 
zejména veškeré mezivládní dohody, které 
mají dopad na dodávky zemního plynu, 
ropy nebo elektřiny prostřednictvím pevné 
infrastruktury nebo které mají vliv na 
množství energie dovážené do Unie ze 
třetích zemí.

(4) Nový mechanismus výměny informací 
by se měl vztahovat pouze na mezivládní 
dohody, které mohou mít dopad na vnitřní 
trh s energií nebo bezpečnost dodávek 
energie, neboť tyto dvě oblasti spolu 
vzájemně souvisí. Měl by zahrnovat 
zejména veškeré mezivládní dohody, které 
mají dopad na dodávky zemního plynu, 
ropy nebo elektřiny prostřednictvím pevné 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto rozhodnutí by se nemělo týkat 
dohod mezi obchodními subjekty, pouze s 
výjimkou případů, kdy mezivládní dohody 
na takové obchodní dohody výslovně 
odkazují. Obchodní subjekty však mohou 
při vyjednávání obchodních dohod s 

(7) Toto rozhodnutí by se nemělo týkat 
dohod mezi obchodními subjekty. 
Obchodní subjekty však mohou při 
vyjednávání obchodních dohod s 
hospodářskými subjekty ze třetích zemí 
požádat Komisi o radu, aby se zabránilo 
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hospodářskými subjekty ze třetích zemí 
požádat Komisi o radu, aby se zabránilo 
případným konfliktům s právem Unie.

případným konfliktům s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly Komisi oznámit 
již záměr zahájit jednání týkající se nových 
mezivládních dohod nebo změn dohod 
stávajících. Komise by měla být o 
probíhajících jednáních pravidelně 
informována. Měla by mít právo účastnit 
se jednání jako pozorovatel. Členské státy 
mohou Komisi rovněž požádat, aby jim 
byla při jejich jednání s třetími zeměmi 
nápomocna.

(9) Členské státy by měly Komisi v 
přiměřené lhůtě oznámit záměr zahájit 
jednání týkající se nových mezivládních 
dohod nebo změn dohod stávajících.
Komise by měla být o probíhajících 
jednáních pravidelně informována.  
Členské státy mohou Komisi rovněž 
požádat, aby jim byla při jejich jednání s 
třetími zeměmi nápomocna. Je však 
důležité, aby nebyla ohrožena schopnost 
členských států vyjednat obsah dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly Komisi oznámit 
již záměr zahájit jednání týkající se 
nových mezivládních dohod nebo změn 
dohod stávajících. Komise by měla být o 
probíhajících jednáních pravidelně 
informována. Měla by mít právo účastnit
se jednání jako pozorovatel. Členské státy 

(9) Členské státy by měly Komisi o
jednáních týkajících se nové mezivládní 
dohody nebo změn dohod stávajících 
informovat ve chvíli, kdy budou tato 
jednání zahájena. Komise by měla být o 
probíhajících jednáních pravidelně 
informována. Členské státy mohou Komisi 
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mohou Komisi rovněž požádat, aby jim 
byla při jejich jednání s třetími zeměmi 
nápomocna.

vyzvat, aby se jednání účastnila jako 
pozorovatel. Členské státy mohou Komisi 
rovněž požádat, aby jim byla při jejich 
jednání s třetími zeměmi nápomocna.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise by měla mít buď z vlastního 
podnětu, nebo na žádost členského státu, 
který sjednal mezivládní dohodu, právo
posoudit slučitelnost sjednané dohody s 
právem Unie předtím, než bude dohoda 
podepsána.

(10) Komise může na žádost členského 
státu, který sjednal mezivládní dohodu, 
posoudit slučitelnost sjednané dohody s 
právem Unie a informovat příslušný 
členský stát o svém postoji předtím, než 
bude dohoda podepsána

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise by měla mít buď z vlastního 
podnětu, nebo na žádost členského státu, 
který sjednal mezivládní dohodu, právo 
posoudit slučitelnost sjednané dohody s 
právem Unie předtím, než bude dohoda 
podepsána.

(10) Komise může mít pouze na žádost 
členského státu, který sjednal mezivládní 
dohodu, právo posoudit slučitelnost 
sjednané dohody s právem Unie předtím, 
než bude dohoda podepsána.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla veškeré obdržené 
informace zpřístupnit všem ostatním 
členským státům v elektronické podobě. 
Požádá-li členský stát o důvěrné zacházení 
s informacemi, zejména informacemi 
obchodními, které předložil, měla by 
Komise tuto žádost respektovat. Žádosti o 
zachování důvěrnosti by však neměly 
omezit přístup Komise k důvěrným 
informacím, protože Komise potřebuje mít 
komplexní informace pro vlastní 
posouzení. Žádostmi o zachování 
důvěrnosti není dotčeno právo na přístup k 
dokumentům stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise.

(12) Komise by měla veškeré obdržené 
informace zpřístupnit všem ostatním 
členským státům v elektronické podobě. 
Požádá-li členský stát o důvěrné zacházení 
s informacemi, zejména informacemi 
obchodními, které předložil, měla by 
Komise tuto žádost respektovat. Žádosti o 
zachování důvěrnosti by však neměly 
omezit přístup Komise k důvěrným 
informacím, protože Komise potřebuje mít 
komplexní informace pro vlastní 
posouzení. Žádostmi o zachování 
důvěrnosti není dotčeno právo na přístup k 
dokumentům stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise a 
v článku 15 Lisabonské smlouvy týkajícím 
se přístupu veřejnosti k dokumentům 
orgánů, subjektů, úřadů a agentur Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Stálá výměna informací o 
mezivládních dohodách na úrovni Unie by 
měla umožnit rozvoj osvědčených postupů.
Na základě těchto osvědčených postupů by 
Komise měla doporučit, jaké vzorové 
doložky se mají v mezivládních dohodách 

(13) Stálá výměna informací o 
mezivládních dohodách na úrovni Unie by 
měla umožnit rozvoj osvědčených postupů.
Na základě těchto osvědčených postupů by 
Komise měla – ve spolupráci s ESVČ 
ohledně vnějších politik EU – doporučit, 
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mezi členskými státy a třetími zeměmi 
používat. Používáním těchto nezávazných 
vzorových doložek by se mělo zabránit
konfliktům mezivládních dohod s právem 
Unie.

jaké vzorové doložky se mají v 
mezivládních dohodách mezi členskými 
státy a třetími zeměmi používat.
Používáním těchto nezávazných vzorových 
doložek by se mělo zabránit konfliktům 
mezivládních dohod s právem Unie či s 
mezinárodními dohodami, které Unie 
uzavřela. Komise by měla rovněž 
navrhnout nezávazné vzorové doložky 
týkající se politik EU např. v souvislosti s 
dodržováním lidských práv, demokracií, 
řádnou správou, právním státem a 
sociálními dialogy, sociální odpovědností 
podniků, změnou klimatu, ochranou 
životního prostředí, energetickou 
účinností, obnovitelnými zdroji energie a 
cíli EU v oblasti využívání biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Stálá výměna informací o 
mezivládních dohodách na úrovni Unie by 
měla umožnit rozvoj osvědčených postupů.
Na základě těchto osvědčených postupů by 
Komise měla doporučit, jaké vzorové 
doložky se mají v mezivládních dohodách
mezi členskými státy a třetími zeměmi
používat. Používáním těchto nezávazných
vzorových doložek by se mělo zabránit 
konfliktům mezivládních dohod s právem 
Unie.

(13) Stálá výměna informací o 
mezivládních dohodách na úrovni Unie by 
měla umožnit rozvoj osvědčených postupů.
Na základě těchto osvědčených postupů by 
Komise měla vypracovat vzory
mezivládních dohod mezi členskými státy 
a třetími zeměmi. Používáním těchto 
nezávazných vzorů by se mělo zabránit 
konfliktům mezivládních dohod s právem 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson 
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Lepší vzájemné znalosti o stávajících 
a nových mezivládních dohodách by měly 
přispět k lepší koordinaci v oblasti 
energetiky mezi jednotlivými členskými 
státy a mezi členskými státy a Komisí.
Účinnější koordinace by měla členským 
státům umožnit plně těžit z politické a 
ekonomické síly Unie.

(14) Lepší vzájemné znalosti o stávajících 
a nových mezivládních dohodách by měly 
přispět k lepší koordinaci v oblasti 
energetiky mezi jednotlivými členskými 
státy a mezi členskými státy a Komisí.
Účinnější koordinace by měla členským 
státům umožnit plně těžit z politické a 
ekonomické síly Unie, poskytnout 
Evropské komisi a členským státům 
možnost plně koordinovat své snahy s 
ohledem na dovoz většího objemu energie 
z obnovitelných zdrojů do EU, posílit 
strategické postavení Unie a rozšířit její 
možnosti v oblasti zahraniční politiky.

Or. en

Odůvodnění

Dovoz energie z obnovitelných zdrojů by se měl stát důležitou součástí budoucí vnější politiky 
Evropské unie v oblasti energetiky jako jeden z cílů EU v boji proti změně klimatu. 

Pozměňovací návrh 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Člen Evropské komise odpovědný za 
energetiku a vysoká představitelka Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku jednají aktivně ve spolupráci s 
ESVČ podle ustanovení tohoto 
rozhodnutí, propagují jej ve vztahu ke 
třetím zemím a každoročně předkládají 
zprávu o jeho uplatňování Evropskému 
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parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto rozhodnutím se zřizuje 
mechanismus pro výměnu informací mezi 
členskými státy a Komisí o mezivládních 
dohodách.

1. Tímto rozhodnutím se zřizuje 
mechanismus pro výměnu informací mezi 
členskými státy a Komisí o mezivládních 
dohodách v oblasti energetiky, jak je 
uvedeno v článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost všechny stávající a
prozatímně uplatňované mezivládní 
dohody, které uzavřely se třetími zeměmi,
v celém jejich rozsahu, včetně příloh a 
dalších textů, na něž výslovně odkazují, a 
všech změn těchto dohod. Komise 
zpřístupní obdržené dokumenty všem 
ostatním členským státům v elektronické 
podobě. Stávající nebo prozatímně 
uplatňované mezivládní dohody, které v 
době vstupu tohoto rozhodnutí v platnost 
již Komisi byly sděleny podle nařízení
(EU) č. 994/2010 a které splňují požadavky 

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost všechny mezivládní 
dohody, které uzavřely se třetími zeměmi a 
které vstoupily v platnost po 13. červenci 
2009, a to včetně jejich příloh a všech 
změn, jakož i dalších textů, na něž 
výslovně odkazují, obsahují-li tyto texty 
prvky, které mají praktický dopad na 
fungování vnitřního trhu s energií či na 
zabezpečení dodávek energie. Členské 
státy mohou předložit shrnutí 
poskytnutých informací. Komise na 
základě pokynů příslušných členských 
států zpřístupní obdržené dokumenty všem 
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tohoto odstavce, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za oznámené.

ostatním členským státům v elektronické 
podobě. Stávající nebo prozatímně 
uplatňované mezivládní dohody, které v 
době vstupu tohoto rozhodnutí v platnost 
již Komisi byly sděleny podle nařízení
(EU) č. 994/2010 a které splňují požadavky 
tohoto odstavce, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za oznámené.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi
nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost všechny stávající
a prozatímně uplatňované mezivládní 
dohody, které uzavřely se třetími zeměmi, 
v celém jejich rozsahu, včetně příloh 
a dalších textů, na něž výslovně odkazují, 
a všech změn těchto dohod. Komise 
zpřístupní obdržené dokumenty všem 
ostatním členským státům v elektronické 
podobě. Stávající nebo prozatímně 
uplatňované mezivládní dohody, které 
v době vstupu tohoto rozhodnutí v platnost 
již Komisi byly sděleny podle nařízení
(EU) č. 994/2010 a které splňují požadavky 
tohoto odstavce, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za oznámené.

1. Členské státy mohou Komisi v 
přiměřené lhůtě předložit všechny 
stávající a prozatímně uplatňované 
mezivládní dohody, které uzavřely se 
třetími zeměmi, v celém jejich rozsahu, 
včetně příloh a dalších textů, na něž 
výslovně odkazují, a všech změn těchto 
dohod. Komise zpřístupní obdržené 
dokumenty všem ostatním členským 
státům v elektronické podobě. Stávající 
nebo prozatímně uplatňované mezivládní 
dohody, které v době vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost již Komisi byly 
sděleny podle nařízení (EU) č. 994/2010 a 
které splňují požadavky tohoto odstavce, se 
pro účely tohoto rozhodnutí považují za 
oznámené.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
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Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát hodlá zahájit jednání 
se třetí zemí s cílem změnit stávající 
mezivládní dohodu nebo uzavřít novou 
mezivládní dohodu, uvědomí o svém 
záměru Komisi písemně co nejdříve před 
zamýšleným zahájením jednání. 
Informace poskytnuté Komisi obsahují 
příslušnou dokumentaci, uvádějí 
ustanovení, která mají být předmětem
jednání, cíle jednání a další důležité 
informace. V případě změn již existující 
dohody zahrnují informace poskytnuté 
Komisi ustanovení, která mají být znovu 
projednána. Komise zpřístupní obdržené 
informace všem členským státům v 
elektronické podobě. Dotyčný členský stát 
bude Komisi o probíhajících jednáních 
pravidelně informovat. Na žádost Komise 
nebo dotyčného členského státu se Komise 
může jednání účastnit jako pozorovatel.

2. Pokud byla zahájena jednání se třetí 
zemí s cílem změnit stávající mezivládní 
dohodu nebo uzavřít novou mezivládní 
dohodu, uvědomí příslušný členský stát 
písemně Komisi o cílech těchto jednání a o 
ustanoveních, která mají být jejich
předmětem, a sdělí ji další důležité 
informace. V případě změn již existující 
dohody zahrnují informace poskytnuté 
Komisi ustanovení, která mají být znovu 
projednána. Dotyčný členský stát bude 
Komisi o probíhajících jednáních 
pravidelně informovat. Na žádost 
dotyčného členského státu se Komise může 
jednání účastnit jako pozorovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát hodlá zahájit jednání 
se třetí zemí s cílem změnit stávající 
mezivládní dohodu nebo uzavřít novou 
mezivládní dohodu, uvědomí o svém 
záměru Komisi písemně co nejdříve před 
zamýšleným zahájením jednání.
Informace poskytnuté Komisi obsahují 
příslušnou dokumentaci, uvádějí 
ustanovení, která mají být předmětem 
jednání, cíle jednání a další důležité 
informace. V případě změn již existující 

2. Pokud členský stát zahájí jednání se třetí 
zemí s cílem změnit stávající mezivládní 
dohodu nebo uzavřít novou mezivládní 
dohodu, uvědomí o tom písemně Komisi.
Informace poskytnuté Komisi obsahují 
příslušnou dokumentaci, uvádějí 
ustanovení, která mají být předmětem 
jednání, cíle jednání a další důležité 
informace. V případě změn již existující 
dohody zahrnují informace poskytnuté 
Komisi ustanovení, která mají být znovu 
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dohody zahrnují informace poskytnuté 
Komisi ustanovení, která mají být znovu 
projednána. Komise zpřístupní obdržené 
informace všem členským státům v 
elektronické podobě. Dotyčný členský stát 
bude Komisi o probíhajících jednáních 
pravidelně informovat. Na žádost Komise 
nebo dotyčného členského státu se Komise 
může jednání účastnit jako pozorovatel.

projednána. Komise zpřístupní obdržené 
informace všem členským státům v 
elektronické podobě. Dotyčný členský stát 
bude Komisi o probíhajících jednáních 
pravidelně informovat. Na žádost Komise 
nebo dotyčného členského státu se Komise 
může jednání účastnit jako pozorovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po ratifikaci mezivládní dohody nebo 
změny mezivládní dohody předloží 
dotyčný členský stát dohodu nebo změnu 
dohody, včetně jejích příloh a dalších 
textů, na něž dohoda nebo změna výslovně 
odkazují, Komisi, která obdržené 
dokumenty, s výjimkou důvěrných 
informací podle článku 7, zpřístupní všem 
ostatním členským státům v elektronické 
podobě.

3. Po ratifikaci mezivládní dohody nebo 
změny mezivládní dohody předloží 
dotyčný členský stát Komisi dohodu nebo 
změnu dohody, včetně jejích příloh a 
dalších textů, na něž dohoda nebo změna 
výslovně odkazují, obsahují-li tyto texty 
prvky, které mají praktický dopad na 
fungování vnitřního trhu s energií či na 
zabezpečení dodávek energie. Členské 
státy mohou předložit shrnutí 
poskytnutých informací. Komise na 
základě pokynů příslušných členských 
států zpřístupní obdržené dokumenty, s 
výjimkou důvěrných informací podle 
článku 7, všem ostatním členským státům v 
elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
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Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může z vlastního podnětu
nejpozději do čtyř týdnů poté, co byla 
informována o uzavření jednání, nebo na 
žádost členského státu, který sjednal 
mezivládní dohodu, posoudit slučitelnost
sjednané dohody s právem Unie předtím, 
než bude dohoda podepsána. Požádá-li
Komise nebo dotyčný členský stát o takové 
posouzení ex ante, zda je sjednaná 
mezivládní dohoda v souladu s právem 
Unie, předkládá se sjednaný, avšak zatím 
nepodepsaný návrh mezivládní dohody 
Komisi k přezkumu. Dotyčný členský stát 
dohodu nepodepíše po dobu čtyř měsíců po 
předložení návrhu mezivládní dohody. V 
dohodě s dotyčným členským státem může 
být lhůta na přezkoumání prodloužena.
Pokud bylo o ověření slučitelnosti 
požádáno a Komise během lhůty na 
přezkoumání nevydá žádné stanovisko, má 
se za to, že nevznesla žádné námitky.

Komise může nejpozději do čtyř týdnů 
poté, co byla informována v souladu s čl. 3 
odst. 2 , sdělit dotyčnému členskému státu
své stanovisko ke slučitelnosti sjednané 
dohody s právem Unie. Požádá-li dotyčný 
členský stát o takové posouzení ex ante, 
zda je sjednaná mezivládní dohoda v 
souladu s právem Unie, předkládá se 
sjednaný, avšak zatím nepodepsaný návrh 
mezivládní dohody Komisi k přezkumu.
Dotyčný členský stát dohodu nepodepíše 
po dobu dvou měsíců po předložení návrhu 
mezivládní dohody. V dohodě s dotyčným 
členským státem může být lhůta na 
přezkoumání prodloužena o další dva 
měsíce. Pokud Komise během lhůty na 
přezkoumání nevydá žádné posouzení, má 
se za to, že nevznesla žádné námitky.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může z vlastního podnětu 
nejpozději do čtyř týdnů poté, co byla 
informována o uzavření jednání, nebo 
na žádost členského státu, který sjednal 
mezivládní dohodu, posoudit slučitelnost 
sjednané dohody s právem Unie předtím, 
než bude dohoda podepsána. Požádá-li
Komise nebo dotyčný členský stát o takové 
posouzení ex ante, zda je sjednaná 
mezivládní dohoda v souladu s právem 

Komise může na žádost členského státu, 
který sjednal mezivládní dohodu, posoudit 
slučitelnost sjednané dohody s právem 
Unie předtím, než bude dohoda podepsána. 
Požádá-li dotyčný členský stát o takové 
posouzení ex ante, zda je sjednaná 
mezivládní dohoda v souladu s právem 
Unie, předkládá se sjednaný, avšak zatím 
nepodepsaný návrh mezivládní dohody 
Komisi k přezkumu.  V dohodě s 
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Unie, předkládá se sjednaný, avšak zatím 
nepodepsaný návrh mezivládní dohody 
Komisi k přezkumu. Dotyčný členský stát 
dohodu nepodepíše po dobu čtyř měsíců 
po předložení návrhu mezivládní dohody.  
V dohodě s dotyčným členským státem 
může být lhůta na přezkoumání 
prodloužena. Pokud bylo o ověření 
slučitelnosti požádáno a Komise během 
lhůty na přezkoumání nevydá žádné 
stanovisko, má se za to, že nevznesla žádné 
námitky.

dotyčným členským státem může být lhůta 
na přezkoumání prodloužena. Pokud bylo o 
ověření slučitelnosti požádáno a Komise 
během lhůty na přezkoumání nevydá žádné 
stanovisko, má se za to, že nevznesla žádné 
námitky.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. a) posoudit vývoj v souvislosti s 
mezivládními dohodami;

1. a) posoudit vývoj v souvislosti s 
mezivládními dohodami a zajistit soulad a 
soudržnost ve vnějších vztazích EU v 
oblasti energetiky s důležitými 
producentskými, tranzitními a 
spotřebitelskými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Návrh rozhodnutí
Čl. 6.– odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. b) určit společné problémy v souvislosti 
s mezivládními dohodami a zvážit vhodná 
opatření k řešení těchto problémů;

1. b) určit společné problémy v souvislosti 
s mezivládními dohodami, zvážit vhodná 
opatření k řešení těchto problémů a 
navrhnout možná řešení pro členské státy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Čl. 6. – odst.1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. c) na základě osvědčených postupů 
vypracovat vzorové doložky, jejichž použití 
by zajistilo plný soulad budoucích 
mezivládních dohod s právními předpisy 
Unie v oblasti energetiky.

1. c) na základě osvědčených postupů 
vypracovat nezávazné vzory, jejichž 
použití by zajistilo plný soulad budoucích 
mezivládních dohod s právními předpisy 
Unie v oblasti energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může při poskytování 
informací Komisi podle článku 3 uvést, zda 
má být některá z informací, zejména 
obchodní informace, považována za 
důvěrnou a zda mohou být poskytnuté 
informace sdíleny s ostatními členskými 
státy. Komise tyto pokyny respektuje.
Žádosti o zachování důvěrnosti neomezují 
přístup Komise k důvěrným informacím.

Členský stát může při poskytování 
informací Komisi podle článku 3 uvést, zda 
má být některá z informací, zejména 
obchodní informace, považována za 
důvěrnou a zda mohou být poskytnuté 
informace sdíleny s Komisí nebo ostatními 
členskými státy. Komise tyto pokyny 
respektuje.

Or. en


