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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost
(KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0085),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 322 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 
106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle nichž 
Komise předložila návrh Parlamentu (C7-0086/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na společnou debatu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu 
podle článku 51 jednacího řádu Parlamentu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu 
(A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal jeho postoj Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 
1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství (dále jen 
„finanční nařízení“), stanoví rozpočtové 
zásady a finanční pravidla, které by měly 
být závazné pro všechny legislativní akty. 
Je třeba pozměnit některá ustanovení 
finančního nařízení v zájmu zohlednění

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství (dále jen 
„finanční nařízení“), stanoví rozpočtové 
zásady a finanční pravidla, které by měly 
být závazné pro všechny legislativní akty. 
Je třeba pozměnit některá ustanovení 
finančního nařízení s cílem zohlednit 
vytvoření Evropské služby pro vnější 
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změn vnesených Lisabonskou smlouvou. činnost.  

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Lisabonská smlouva ustavuje 
Evropskou službu pro vnější činnost (dále 
jen „EEAS“). Podle závěrů Evropské rady 
konané ve dnech 29. a 30. října 2009 je 
EEAS službou mající povahu sui generis a 
měla by být považována pro účely 
finančního nařízení za orgán.

(2) Lisabonská smlouva ustavuje 
Evropskou službu pro vnější činnost (dále 
jen „EEAS“). Podle rozhodnutí Rady 
2010/…/EU ze dne …, kterým se stanoví 
organizace a fungování Evropské služby
pro vnější činnost, je EEAS službou mající 
povahu sui generis a má být považována 
pro účely finančního nařízení za orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vzhledem k tomu, že by EEAS 
měla být považována pro účely finančního 
nařízení za orgán, Evropský parlament by 
jí měl udělovat absolutorium za 
vynakládání prostředků zapsaných v 
rozpočtu do oddílu EEAS. Evropský 
parlament by měl nadále udělovat Komisi 
absolutorium za plnění jejího oddílu 
rozpočtu, včetně provozních prostředků 
vynaložených vedoucími delegací Unie, 
kteří budou jednat jako dále pověřené 
schvalující osoby Komise.

(3) Vzhledem k tomu, že by EEAS 
měla být považována pro účely finančního 
nařízení za orgán, Evropský parlament by 
jí měl udělovat absolutorium za 
vynakládání prostředků zapsaných v 
rozpočtu do oddílu EEAS. Evropský 
parlament by měl nadále udělovat Komisi 
absolutorium za plnění jejího oddílu 
rozpočtu, včetně provozních prostředků 
vynaložených vedoucími delegací Unie, 
kteří budou jednat jako dále pověřené 
schvalující osoby Komise. Složitost 
vyplývající z povahy této struktury 
vyžaduje vysoce kvalitní ustanovení, 
pokud jde o dohledatelnost a odpovědnost 
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za rozpočet a finanční prostředky.  

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Lisabonská smlouva předpokládá, 
že se delegace Komise stanou součástí 
EEAS jako delegace Unie. Všechny 
správní a podpůrné výdaje delegací Unie, 
ze kterých se financují společné náklady, 
by měla v zájmu jejich řádné správy 
uskutečňovat jedna podpůrná služba. K 
tomu účelu by mělo finanční nařízení 
stanovit možnost určení podrobných 
pravidel, na nichž je třeba se dohodnout s 
Komisí, s cílem zjednodušit vynakládání 
provozních prostředků delegací Unie 
zapsaných do oddílů rozpočtu EEAS a 
Rady.

(4) Lisabonská smlouva předpokládá, 
že se delegace Komise stanou součástí 
EEAS jako delegace Unie. Všechny 
správní a podpůrné výdaje delegací Unie, 
ze kterých se financují společné náklady, 
by měla v zájmu jejich řádné správy 
uskutečňovat jedna podpůrná služba. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5 (bezpředmětný, bude-li přijat pozm. návrh 4)

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Lisabonská smlouva předpokládá, 
že se delegace Komise stanou součástí 
EEAS jako delegace Unie. Všechny 
správní a podpůrné výdaje delegací Unie, 
ze kterých se financují společné náklady, 
by měla v zájmu jejich řádné správy 
uskutečňovat jedna podpůrná služba. K 
tomu účelu by mělo finanční nařízení 
stanovit možnost určení podrobných 

(4) Lisabonská smlouva předpokládá, 
že se delegace Komise stanou součástí 
EEAS jako delegace Unie. Všechny 
správní a podpůrné výdaje delegací Unie, 
ze kterých se financují společné náklady, 
by měla v zájmu jejich řádné správy 
uskutečňovat jedna podpůrná služba. K 
tomu účelu by mělo finanční nařízení 
stanovit možnost určení podrobných 
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pravidel, na nichž je třeba se dohodnout s 
Komisí, s cílem zjednodušit vynakládání 
provozních prostředků delegací Unie 
zapsaných do oddílů rozpočtu EEAS a 
Rady.

pravidel, na nichž je třeba se dohodnout s 
Komisí, s cílem zjednodušit vynakládání 
správních prostředků delegací Unie.
Evropský parlament je o tom informován. 
Na základě článku 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie může Evropský 
parlament kdykoli zrušit přenesení 
pravomocí, které s tímto souvisí. Stejné 
ustanovení se obdobně vztahuje i na 
provozní prostředky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je zapotřebí zajistit kontinuitu ve 
fungování delegací Unie, a zejména 
kontinuitu a efektivitu v řízení vnější 
pomoci delegacemi. Proto by měla být 
Komise zmocněna, aby svými 
pravomocemi plnění rozpočtu v oblasti 
provozních výdajů dále pověřila vedoucí 
delegací Unie, kteří spadají pod EEAS jako 
samostatný orgán. Dále, tam, kde Komise 
plní rozpočet v rámci přímého 
centralizovaného řízení, by totéž mělo být 
povoleno rovněž prostřednictvím dalšího 
pověření vedoucích delegací Unie. 
Pověřené schvalující osoby Komise by 
měly být nadále odpovědné za vymezení 
vnitřních systémů řízení a kontroly, 
zatímco vedoucí delegací Unie by měli být 
odpovědní za náležité nastavení a 
fungování vnitřních systémů řízení a 
kontroly a za správu finančních prostředků 
a operace provedené v rámci jejich 
delegací a měli by za tím účelem dvakrát 
ročně podávat zprávu. 

(5) Je zapotřebí zajistit kontinuitu ve 
fungování delegací Unie, a zejména 
kontinuitu a efektivitu v řízení vnější 
pomoci delegacemi. Proto by měla být 
Komise zmocněna, aby svými 
pravomocemi plnění rozpočtu v oblasti 
provozních výdajů dále pověřila vedoucí 
delegací Unie, kteří spadají pod EEAS jako 
samostatný orgán. Dále tam, kde Komise 
plní rozpočet v rámci přímého 
centralizovaného řízení, by jí mělo být 
povoleno činit tak rovněž prostřednictvím 
dalšího pověření vedoucích delegací Unie. 
Pověřené schvalující osoby Komise by 
měly být nadále odpovědné za vymezení 
vnitřních systémů řízení a kontroly, 
zatímco vedoucí delegací Unie by měli být 
odpovědní za náležité nastavení a 
fungování vnitřních systémů řízení a 
kontroly a za správu finančních prostředků 
a operace provedené v rámci jejich 
delegací a měli by za tím účelem dvakrát 
ročně podávat zprávu. Toto pověření by 
mělo být možné zrušit v souladu 
s ustanoveními platnými pro Komisi.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Účetní Komise bude nadále 
odpovědný za celý oddíl rozpočtu Komise, 
včetně účetních operací s prostředky, 
jejichž správou jsou dále pověřeni vedoucí 
delegací Unie. Z toho důvodu je třeba 
vyjasnit, že odpovědnost účetního EEAS 
zahrnuje pouze oddíl rozpočtu EEAS, aby 
se předešlo překrývání odpovědností.

(8) Účetní Komise bude nadále 
odpovědný za celý oddíl rozpočtu Komise 
a za oddíl EEAS. 

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) S cílem zajistit demokratickou 
kontrolu plnění rozpočtu Evropské unie 
by mělo být Evropskému parlamentu 
každý rok předkládáno prohlášení o 
věrohodnosti vnitřních systémů řízení a 
kontroly zavedených v delegacích Unie. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Evropský rozvojový fond – jakožto 
nejdůležitější finanční nástroj Evropské 
unie pro rozvojovou spolupráci 
s africkými, karibskými a tichomořskými 
státy – by měl spadat do rámce 
souhrnného rozpočtu Evropské unie a 
obecného finančního nařízení.   

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V prvním pododstavci čl. 1 odst. 2 se 
před slova „Hospodářský a sociální 
výbor“ vkládají slova „Evropská služba 
pro vnější činnost“.

(1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1
1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
sestavování a plnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie (dále jen „rozpočet“) a pro 
předkládání účetnictví a jeho audit.
2. Pro účely tohoto nařízení jsou orgány 
Unie Evropský parlament, Evropská rada, 
Rada Evropské unie, Evropská komise, 
Soudní dvůr Evropské unie a Evropský 
účetní dvůr. Jako k orgánům Unie se 
přistupuje k Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru, Výboru regionů, 
evropskému veřejnému ochránci práv, 
evropskému inspektorovi ochrany údajů a 
Evropské službě pro vnější činnost
(EEAS).  
Pro účely tohoto nařízení se Evropská 
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centrální banka za orgán Unie 
nepovažuje.
3. Pro účely tohoto nařízení se veškerými 
odkazy na „Společenství“ či na „Unii“ 
rozumí odkaz na Evropskou unii a 
Evropské společenství pro atomovou 
energii.“

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V čl. 28 odst. 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

„Každý návrh nebo podnět, který 
legislativnímu orgánu předloží Komise, 
vysoký představitel Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku nebo členský 
stát, který by mohl mít vliv na rozpočet, 
včetně změn počtu pracovních míst, musí 
být doložen finančním výkazem a 
hodnocením podle čl. 27 odst. 4 tohoto 
nařízení.“

(2) V čl. 28 odst. 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

„Každý návrh nebo podnět, který 
legislativnímu orgánu předloží Komise 
nebo členský stát, který by mohl mít vliv 
na rozpočet, včetně změn počtu pracovních 
míst, musí být doložen finančním výkazem 
a hodnocením podle čl. 27 odst. 4 tohoto 
nařízení.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V čl. 30 odst. 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

„Komise vhodným způsobem zpřístupní 
informace o příjemcích finančních 
prostředků z rozpočtu, které má k dispozici 
v okamžiku plnění rozpočtu 
centralizovaným řízením podle článku 
53a, a informace o příjemcích finančních 
prostředků, které poskytnou subjekty, jež 
byly úkoly plnění rozpočtu pověřeny 
v rámci jiných způsobů řízení.“

(3) V čl. 30 odst. 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

„Komise vhodným způsobem zpřístupní 
informace o příjemcích finančních 
prostředků z rozpočtu, které má k 
dispozici, jestliže se plnění rozpočtu 
uskutečňuje centralizovaným řízením a 
přímo jejími útvary nebo delegacemi Unie 
podle čl. 51 druhého pododstavce,
a informace o příjemcích finančních 
prostředků, které poskytnou subjekty, jež 
byly úkoly plnění rozpočtu pověřeny 
v rámci jiných způsobů řízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V prvním pododstavci článku 31 se 
před slova „Hospodářský a sociální 
výbor“ vkládají slova „Evropská služba pro 
vnější činnost“.

(4) V prvním pododstavci článku 31 se 
slova „Evropská rada“ vkládají před slova 
„Rada“ a slova „a Evropská služba pro 
vnější činnost“ se vkládají před slova 
„sestaví“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V článku 41 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Veškeré příjmy a výdaje vztahující se 
k příslušným evropským rozvojovým 
fondům se zapisují do zvláštního 
rozpočtového okruhu v rozpočtovém 
oddílu týkajícím se Komise.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 46 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V čl. 46 odst. 1 bod 3 písm. a) se 
doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Plán pracovních míst pro oddíl EEAS 
v rozpočtu stanoví počet pracovních míst 
pro každý stupeň v každé kategorii a počet
stálých a dočasných pracovních míst, 
včetně smluvních a místních 
zaměstnanců, povolených v mezích 
položek rozpočtu. 
V plánu pracovních míst je uvedeno 
jakékoli zvýšení či snížení pracovních míst 
u každého stupně a kategorie v centrální 
správě EEAS a všechny delegace Unie na 
základě údajů z předcházejícího roku.
V plánu pracovních míst je uveden – vedle 
počtu pracovních míst povolených na 
daný rozpočtový rok – počet míst 
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povolených na předcházející rok a počet 
míst obsazených diplomaty, kteří byli 
vysláni z členských států, Rady a z řad 
zaměstnanců Komise. 
Rozpočtový orgán je informován o počtu 
pracovních míst pro každý stupeň v každé 
kategorii a v každé delegaci Unie a také 
v centrální správě EEAS. Tyto informace 
jsou předkládány v podobě přílohy 
k plánu pracovních míst pro oddíl 
rozpočtu EEAS.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 c (nový)
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 46 – odst. 1 – body 6 a 7 (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) V článku 46 se vkládají nové body, 
které znějí:
„6) v jednotlivých rozpočtových položkách 
výdaje nezbytné pro činnost každého 
jednotlivého zvláštního zástupce, 
zvláštního vyslance, vedoucího mise nebo 
jiného podobného subjektu;
7) v příloze k rozpočtu celkové správní 
výdaje EEAS za předchozí rok podle 
jednotlivých delegací a v centrální správě 
EEAS.“  

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V prvním odstavci článku 50 se 
doplňuje nová věta, která zní:
„V zájmu zjednodušení vynakládání 
provozních prostředků delegací Unie, jež 
jsou zapsány do oddílů rozpočtu EEAS a 
Rady však mohou být s Komisí dohodnuta 
podrobná pravidla.“

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18 (bezpředmětný, bude-li přijat pozm. návrh 17)

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V prvním odstavci článku 50 se 
doplňuje nová věta, která zní:
„V zájmu zjednodušení 
vynakládání provozních
prostředků delegací Unie, jež jsou 
zapsány do oddílů rozpočtu 
EEAS a Rady však mohou být s 
Komisí dohodnuta podrobná 
pravidla.“

(5) V prvním odstavci článku 50 se 
doplňují nové věty, které znějí:
„V zájmu zjednodušení 
vynakládání správních prostředků 
delegací Unie však mohou být s 
Komisí dohodnuta podrobná 
pravidla v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské 
unie.
Uvedená pravidla nesmějí 
obsahovat žádnou odchylku od 
ustanovení tohoto nařízení.   
Evropský parlament nebo Rada 
mohou kdykoli rozhodnout 
o zrušení přenesení pravomoci.“



PE445.691v01-00 16/24 PR\823339CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V článku 51 se doplňují nové 
odstavce, které znějí:
„Komise však může pověřit 
výkonem svých pravomocí při 
plnění rozpočtu týkajících se 
prostředků z jejího oddílu vedoucí 
delegací Unie. Pokud vedoucí 
delegací Unie jednají jako dále 
pověřené schvalující osoby 
Komise, jsou povinni dodržovat 
stejná pravidla pro plnění rozpočtu 
a mají stejné úkoly, povinnosti 
a odpovědnost jako kterákoli jiná 
dále pověřená schvalující osoba 
Komise.

Pro účely uvedené v druhém 
odstavci přijme vysoký 
představitel Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku 
potřebná opatření k usnadnění 
spolupráce mezi delegacemi Unie 
a útvary Komise.“

(6) V článku 51 se doplňují nové 
odstavce, které znějí:
„Komise však může výkonem 
svých pravomocí při plnění 
rozpočtu týkajících se provozních 
prostředků z jejího oddílu pověřit 
vedoucí delegací Unie. Pokud 
vedoucí delegací Unie jednají jako 
dále pověřené schvalující osoby 
Komise, jsou povinni dodržovat 
stejná pravidla pro plnění rozpočtu 
a mají stejné úkoly, povinnosti 
a odpovědnost jako kterákoli jiná 
dále pověřená schvalující osoba 
Komise.

Komise odnímá toto pověření v 
souladu se svými vlastními 
pravidly. 
Pro účely uvedené v druhém 
pododstavci přijme vysoký 
představitel Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku 
potřebná opatření k usnadnění 
spolupráce mezi delegacemi Unie 
a útvary Komise.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 59 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V článku 59 se doplňuje nový odstavec 
5, který zní: „5.
„5. Pokud jednají vedoucí delegací 
Unie jako dále pověřené schvalující osoby 
podle druhého odstavce článku 51, jsou 
povinni se obracet, pokud to vyžadují 
jejich úkoly schvalující osoby, na Komisi 
jako na svůj orgán.“

(8) V článku 59 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„5. Pokud jednají vedoucí delegací 
Unie jako dále pověřené schvalující osoby 
podle druhého odstavce článku 51, 
podléhají Komisi jako orgánu 
odpovědnému za stanovení, výkon, 
kontrolu a hodnocení jejich úkolů a 
povinností jakožto dále pověřených 
schvalujících osob.“

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 60 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Na konci druhého pododstavce čl. 60 
odst. 7 se doplňuje nová věta, která zní:
„Výroční zprávy o činnosti jsou rovněž 
předkládány rozpočtovému orgánu.“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Článek 60 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V oddíle 2 se doplňuje nový článek 
60a, který zní:
„Článek 60a

1. Pokud jednají vedoucí delegací Unie 
jako dále pověřené schvalující osoby podle 
druhého odstavce článku 51, jsou povinni 
spolupracovat v zájmu náležitého 
vynakládání finančních prostředků úzce s 
Komisí s cílem zajistit zejména legalitu a 
správnost finančních operací, dodržování 
zásady řádného finančního řízení při správě 
finančních prostředků a účinnou ochranu 
finančních zájmů Unie. 

K tomu účelu přijmou potřebná opatření, 
aby zamezili jakékoli situaci, která by 
mohla ohrozit odpovědnost Komise za 
plnění rozpočtu, kterou byli dále pověřeni, 
jakož i jakémukoli střetu zájmů nebo
priorit, které by měly vliv na plnění úkolů 
finančního řízení, kterými byli dále 
pověřeni. 

Pokud vyvstane situace nebo střet zájmů 
uvedené ve druhém pododstavci, vedoucí 
delegací Unie jsou povinni o nich 
neprodleně informovat příslušný útvar 
Komise a vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

(9) V oddíle 2 se doplňuje nový článek 
60a, který zní:
„Článek 60a

1. Pokud jednají vedoucí delegací Unie 
jako dále pověřené schvalující osoby podle 
druhého odstavce článku 51, jsou povinni 
spolupracovat v zájmu náležitého 
vynakládání finančních prostředků úzce 
s Komisí s cílem zajistit zejména legalitu 
a správnost finančních operací, dodržování 
zásady řádného finančního řízení při správě 
finančních prostředků a účinnou ochranu 
finančních zájmů Unie. 

K tomu účelu přijmou potřebná opatření, 
aby zamezili jakékoli situaci, která by 
mohla ohrozit odpovědnost Komise za 
plnění rozpočtu, kterou byli dále pověřeni, 
jakož i jakémukoli střetu priorit, který
může mít vliv na plnění úkolů finančního 
řízení, kterými byli dále pověřeni. 
Pokud vyvstane situace nebo střet zájmů 
uvedené ve druhém pododstavci, vedoucí 
delegací Unie jsou povinni o nich 
neprodleně informovat příslušné generální 
ředitele Komise a EEAS. Evropská služba 
pro vnější činnost přijme vhodná opatření 
k nápravě situace.

2. Pokud se vedoucí delegace Unie ocitne v 
situaci uvedené v čl. 60 odst. 6, obrátí se na 
specializovanou komisi pro řešení 
finančních nesrovnalostí zřízenou podle čl. 
66 odst. 4. V případě jakékoli protiprávní 
činnosti, podvodu nebo korupce, které by 
mohly poškodit zájmy Unie, uvědomí 
orgány a subjekty určené platnými 
právními předpisy.

2. Pokud se vedoucí delegace Unie ocitne 
v situaci uvedené v čl. 60 odst. 6, obrátí se 
na specializovanou komisi pro řešení 
finančních nesrovnalostí zřízenou podle čl. 
66 odst. 4. V případě jakékoli protiprávní 
činnosti, podvodu nebo korupce, které by 
mohly poškodit zájmy Unie, uvědomí 
orgány a subjekty určené platnými 
právními předpisy.
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3. Vedoucí delegací Unie jednající jako 
dále pověřené schvalující osoby podle 
druhého odstavce článku 51 podávají 
dvakrát do roka zprávu své pověřené 
schvalující osobě, která zahrne jejich 
zprávy do své výroční zprávy o činnosti 
uvedené v čl. 60 odst. 7. Tato půlroční
zpráva, podávaná vedoucími delegací 
Unie, obsahuje informace o účinnosti a 
účelnosti vnitřních systémů řízení 
a kontroly zavedených v jejich delegacích 
a o řízení operací, kterým byli dále 
pověřeni.

3. Vedoucí delegací Unie jednající jako 
dále pověřené schvalující osoby podle 
druhého odstavce článku 51 podávají 
zprávu své pověřené schvalující osobě 
formou výroční zprávy o činnosti –
analogicky na základě čl. 60 odst. 7 –, 
která zahrne jejich zprávy do své výroční 
zprávy o činnosti. Výroční zprávy o 
činnosti podávané vedoucími delegací se 
připojují spolu s prohlášením o 
věrohodnosti podle čl. 66 odst. 3a 
k výroční zprávě o činnosti pověřené 
schvalující osoby, jež se předkládá 
v souladu s čl. 60 odst. 7 Evropskému 
parlamentu.
Vedoucí delegací podají na požádání 
příslušnému výboru Evropského 
parlamentu zprávu o plnění svých 
rozpočtových úkolů.  
Průběžná výroční zpráva, podávaná 
vedoucími delegací Unie, obsahuje 
informace o účinnosti a účelnosti vnitřních 
systémů řízení a kontroly zavedených 
v jejich delegacích a o řízení operací, 
kterým byli dále pověřeni.

4. Vedoucí delegací Unie jednající 
jako dále pověřené schvalující osoby podle 
druhého odstavce článku 51 vyhoví 
jakékoli žádosti pověřené schvalující osoby 
Komise.“

4. Vedoucí delegací Unie jednající 
jako dále pověřené schvalující osoby podle 
druhého odstavce článku 51 vyhoví 
jakékoli žádosti pověřené schvalující osoby 
Komise a příslušného výboru Evropského 
parlamentu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V čl. 61 odst. 1 se doplňuje nový vypouští se
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pododstavec, který zní:
„Účetní EEAS odpovídá pouze za oddíl 
rozpočtu EEAS, kterou EEAS plní.“

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 66 – odst. 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Článek 66 se mění takto:
a) vkládá se nový odstavec 3a, který 
zní:
„3a. V případě dalšího pověření 
vedoucích delegací Unie je pověřená 
schvalující osoba odpovědná za vymezení 
zavedených vnitřních systémů řízení a 
kontroly, jejich účinnost a účelnost. 
Vedoucí delegací Unie jsou odpovědní za 
náležité nastavení a fungování těchto 
systémů podle pokynů pověřené 
schvalující osoby a za správu finančních 
prostředků a operace provedené v rámci 
delegace Unie pod jejich vedením.

(11) Článek 66 se mění takto:
a) vkládá se nový odstavec 3a, který 
zní:
„3a. V případě dalšího pověření 
vedoucích delegací Unie je pověřená 
schvalující osoba odpovědná za vymezení 
zavedených vnitřních systémů řízení a 
kontroly, jejich účinnost a účelnost. 
Vedoucí delegací Unie jsou odpovědní za 
náležité nastavení a fungování těchto 
systémů podle pokynů pověřené 
schvalující osoby a za správu finančních 
prostředků a operace provedené v rámci 
delegace Unie pod jejich vedením.“; Před 
tím, než se ujmou funkcí, musí absolvovat 
zvláštní školení zaměřené na úkoly a 
povinnosti schvalujících osob a plnění 
rozpočtu. 

Vedoucí delegací Unie podávají zprávu o 
plnění povinností, za něž jsou odpovědní 
podle prvního pododstavce tohoto 
odstavce, v souladu s čl. 60a odst. 3.

Vedoucí delegací Unie podávají zprávu o 
plnění povinností, za něž jsou odpovědní 
podle prvního pododstavce tohoto 
odstavce, v souladu s čl. 60a odst. 3.

Vedoucí delegací Unie podávají pověřené 
schvalující osobě Komise každý rok 
prohlášení o věrohodnosti vnitřních 
systémů řízení a kontroly zavedených v 
jejich delegacích, tak aby schvalující osoba 
mohla vypracovat vlastní prohlášení o 

Vedoucí delegací Unie podávají pověřené 
schvalující osobě Komise každý rok 
prohlášení o věrohodnosti vnitřních 
systémů řízení a kontroly zavedených v 
jejich delegacích – a o řízení operací, 
kterým byli dále pověřeni, a jejich 
výsledcích – tak aby schvalující osoba 
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věrohodnosti.“ mohla vypracovat vlastní prohlášení o 
věrohodnosti. To bude připojeno spolu 
s výroční zprávou o činnosti vedoucího 
delegace k výroční zprávě o činnosti 
pověřené schvalující osoby, jež se 
předkládá Evropskému parlamentu.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 b
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 66 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 5, který 
zní:
„5. Pokud jednají vedoucí delegací 
Unie jako dále pověřené schvalující osoby 
podle druhého odstavce článku 51, bude k 
rozhodování o případech, na něž se 
odkazuje v odstavci 4 tohoto článku, 
příslušná specializovaná komise pro řešení 
finančních nesrovnalostí zřízená Komisí 
podle téhož článku.

b) doplňuje se nový odstavec 5, který 
zní:
„5. Pokud jednají vedoucí delegací 
Unie jako dále pověřené schvalující osoby 
podle druhého odstavce článku 51, bude k 
rozhodování o případech, na něž se 
odkazuje v odstavci 4 tohoto článku, 
příslušná specializovaná komise pro řešení 
finančních nesrovnalostí zřízená Komisí 
podle téhož článku.

Pokud tato komise odhalí systémové 
problémy, podá schvalující osobě, 
vysokému představiteli Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
pověřené schvalující osobě Komise, pokud 
není zúčastněnou osobou, a internímu 
auditorovi zprávu s doporučeními.

Pokud tato komise odhalí systémové 
problémy, podá schvalující osobě, 
vysokému představiteli Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
pověřené schvalující osobě Komise, pokud 
není zúčastněnou osobou, a internímu 
auditorovi Komise zprávu s doporučeními.

Na základě stanoviska této komise může 
Komise požádat vysokého představitele 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, aby jakožto orgán oprávněný ke 
jmenování zahájil vůči dále pověřeným 
schvalujícím osobám disciplinární řízení 
nebo řízení z důvodu finanční 
odpovědnosti, pokud se nesrovnalosti 
týkají pravomocí, jimiž je Komise dále 
pověřila. V takovém případě vysoký 

Na základě stanoviska této komise požádá
Komise vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
aby jakožto orgán oprávněný ke jmenování 
zahájil vůči dále pověřeným schvalujícím 
osobám disciplinární řízení nebo řízení z 
důvodu finanční odpovědnosti, pokud se 
nesrovnalosti týkají pravomocí, jimiž je 
Komise dále pověřila. V takovém případě 
vysoký představitel zahájí na základě 
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představitel podnikne patřičné kroky v 
souladu se služebním řádem.“

doporučení Komise disciplinární řízení 
nebo uloží finanční postih.   
To platí analogicky i pro orgány 
členského státu u vyslaných pracovníků. 
Členský stát původu je povinen uhradit 
veškeré prostředky, které nebyly zpětně 
získány do tří let po přijetí rozhodnutí o 
odpovědnosti za škodu.“   

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Článek 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V článku 85 se doplňují nové 
odstavce, které znějí:
„Pro účely interního auditu EEAS 
podléhají vedoucí delegací Unie jako dále 
pověřené schvalující osoby podle druhého 
odstavce článku 51 s ohledem na finanční 
řízení, kterým byli dále pověřeni, do 
ověřovací pravomoci interního auditora 
Komise.
Z důvodů jednotnosti, účinnosti a 
nákladové efektivity jedná interní auditor 
Komise rovněž jako interní auditor EEAS 
s ohledem na plnění oddílu rozpočtu 
EEAS.“

(12) V článku 85 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Interní auditor Komise má vůči EEAS 
stejné povinnosti, uvedené v článku 1, 
jako vůči útvarům Komise.“

Or. en



PR\823339CS.doc 23/24 PE445.691v01-00

CS

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 126 – odst. 1 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V čl. 126 odst. 1 se doplňuje písm. 
d), které zní:
„d) výkaz změn vlastního kapitálu, který 
obsahuje podrobné údaje o zvyšování a 
snižování jednotlivých položek každého 
systému důchodového pojištění uvedeného 
ve služebním řádu úředníků Evropských 
společenství a v pracovním řádu ostatních 
zaměstnanců těchto Společenství v daném 
rozpočtovém roce.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 b
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 146 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V článku 146 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:
„3. Orgány a instituce Unie podle 
ustanovení čl. 1 odst. 2 předkládají 
Evropskému parlamentu na jeho žádost 
veškeré informace nezbytné pro řádný 
průběh udělení absolutoria za uvedený 
rozpočtový rok, a to v souladu s článkem 
319 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Článek 165

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V článku 165 se první věta nahrazuje 
tímto:
„Provádění akcí přijímajícími třetími 
zeměmi nebo mezinárodními organizacemi 
podléhá kontrole Komise podle článku 
53a.“

(14) V článku 165 se první věta nahrazuje 
tímto:
„Provádění akcí přijímajícími třetími 
zeměmi nebo mezinárodními organizacemi 
podléhá kontrole Komise.“

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 185 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V článku 185 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:
„3. Interní auditor Komise vykonává vůči 
subjektům uvedeným v odstavci 1 stejné 
pravomoci jako vůči útvarům Komise 
nebo delegacím Unie.“

vypouští se

Or. en


