
AM\903824CS.doc PE491.012v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Výbor pro mezinárodní obchod

2011/0413(COD)

4. 6. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
7 - 16

Návrh stanoviska
Damien Abad
(PE487.793v01-00)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj 
stability

Návrh nařízení
(COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))



PE491.012v01-00 2/7 AM\903824CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\903824CS.doc 3/7 PE491.012v01-00

CS

Pozměňovací návrh 7
Paul Murphy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Konflikty a krizové situace,  včetně 
přírodních a činností člověka 
způsobených katastrof, jsou často 
důsledkem neúspěchu hospodářských, 
obchodních, sociálních a 
environmentálních politik na všech 
úrovních rozhodování – i na úrovni Unie. 
Napravit neúspěch těchto politik proto 
musí být prvořadou prioritou EU při 
naplňování její snahy zachovat mír a 
předcházet konfliktům. Politika v oblasti 
mezinárodního obchodu může být velmi 
účinným nástrojem naplňování těchto 
závazků, pokud se tento nástroj používá v 
zájmu udržitelného, humánního, 
hospodářského rozvoje, životního 
prostředí a solidarity a uplatňují se ty 
nejvyšší environmentální a sociální 
normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Paul Murphy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byla působnost tohoto nařízení 
uzpůsobena rychle se měnící realitě, 
Komise by měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 

(11) Aby byla působnost tohoto nařízení 
uzpůsobena rychle se měnící realitě, 
Komise by měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
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podrobné oblasti technické a finanční 
pomoci popsané v přílohách tohoto 
nařízení, a k přijímání dalších postupů pro 
výměnu informací a spolupráci. Je 
obzvláště důležité, aby Komise během 
přípravné práce vedla odpovídající 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit včasné předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě.

podrobné oblasti technické a finanční 
pomoci popsané v přílohách tohoto 
nařízení, a k přijímání dalších postupů pro 
výměnu informací a spolupráci. Je 
obzvláště důležité, aby Komise během 
přípravné práce vedla odpovídající 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit včasné předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě, aby tyto orgány mohly plně 
vykonávat své pravomoci, včetně svého 
práva vetovat akt v přenesené pravomoci 
nebo přenesení pravomoci zrušit.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řešit specifické globální a nadregionální 
hrozby, které způsobují nestabilitu, včetně 
změny klimatu.

c) řešit specifické globální a nadregionální
hrozby, které způsobují nestabilitu, a 
zajistit připravenost k řešení předkrizové a 
pokrizové situace, včetně změny klimatu.

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Paul Murphy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řešit specifické globální a nadregionální 
hrozby, které způsobují nestabilitu, včetně 

c) naléhavě řešit problém změny klimatu 
jako specifickou globální a nadregionální 
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změny klimatu. hrozbu, která způsobuje nestabilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Příloha I – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu rozvoje demokratických 
státních institucí fungujících na principu 
plurality, včetně opatření na podporu úlohy 
žen v takových institucích, podporu účinné 
občanské správy a související právní 
úpravy na celostátní a místní úrovni, 
podporu nezávislého soudnictví, řádné 
správy věcí veřejných a veřejného pořádku, 
včetně nevojenské technické spolupráce k 
posílení celkové civilní kontroly, podporu 
dohledu nad bezpečnostním systémem a 
opatření k posílení kapacity donucovacích 
a soudních orgánů zapojených do boje 
proti terorismu, organizované trestné 
činnosti a nezákonnému obchodování 
všeho druhu;

c) podporu rozvoje demokratických 
státních institucí fungujících na principu 
plurality, včetně opatření na podporu úlohy 
žen v takových institucích, podporu účinné 
občanské správy a související právní 
úpravy na celostátní a místní úrovni, 
podporu nezávislého soudnictví, řádné 
správy věcí veřejných a veřejného pořádku, 
včetně nevojenské technické spolupráce k 
posílení celkové civilní kontroly, podporu 
dohledu nad bezpečnostním systémem a 
opatření k posílení kapacity donucovacích 
a soudních orgánů zapojených do boje 
proti terorismu, organizované trestné 
činnosti a nezákonnému obchodování 
všeho druhu, včetně obchodování s lidmi;

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Příloha I – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporu opatření nezbytných k zahájení 
obnovy a rekonstrukce základní 
infrastruktury, bydlení, veřejných budov a 
hospodářského majetku, jakož i základní 
výrobní kapacity, a rovněž obnovení 

e) podporu opatření nezbytných k zahájení 
obnovy a rekonstrukce základní 
infrastruktury, bydlení, veřejných budov a 
hospodářského majetku, jakož i základní 
výrobní kapacity, a rovněž obnovení 
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hospodářské činnosti, vytváření pracovních 
míst a nastolení minimálních podmínek 
nutných pro udržitelný sociální rozvoj;

hospodářské činnosti, vytváření a 
zachování pracovních míst a nastolení 
minimálních podmínek nutných pro 
udržitelný sociální rozvoj;

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Příloha I – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) podporu socioekonomických opatření, 
která prosazují spravedlivý přístup 
k přírodním zdrojům v krizové situaci nebo 
nově vznikající krizi a transparentní správu 
těchto zdrojů;

m) podporu socioekonomických opatření, 
která prosazují spravedlivý přístup 
k přírodním zdrojům v krizové situaci nebo 
nově vznikající krizi a udržitelnou a 
transparentní správu těchto zdrojů;

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Příloha I – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) podporu opatření, která podporují rozvoj 
a organizovanost občanské společnosti a 
její účast na politickém procesu, včetně 
opatření, která mají podpořit úlohu žen v 
těchto procesech a nezávislé, pluralitní a 
profesionální sdělovací prostředky;

o) podporu opatření, která podporují rozvoj 
a organizovanost občanské společnosti a 
její účast na politickém procesu, včetně 
opatření, která mají podpořit úlohu žen v 
těchto procesech, internet a nezávislé, 
pluralitní a profesionální sdělovací 
prostředky;

Or. el
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Pozměňovací návrh 15
Damien Abad

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud jde o pomoc poskytovanou v 
rámci úsilí o potlačování konfliktů, k 
jejichž financování používají ozbrojená 
hnutí nebo jejich stoupenci minerály v 
surovém stavu, je třeba soustředit se 
obzvláště na pomoc legitimním orgánům 
v boji proti takovým praktikám 
a v souvislosti s dodržováním 
Kimberleyského systému certifikace, 
zejména pak s prováděním účinných 
kontrol domácí produkce a obchodu se 
surovými diamanty.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posílit kapacity donucovacích, soudních 
a civilních orgánů, které zasahují v boji 
proti terorismu, organizované trestné 
činnosti a všem formám nezákonného 
obchodování a provádějí účinnou kontrolu 
nezákonného obchodu a tranzitu.

a) posílit kapacity donucovacích, soudních 
a civilních orgánů, které zasahují v boji 
proti terorismu, organizované trestné 
činnosti a všem formám nezákonného 
obchodování, včetně obchodování s lidmi,
a provádějí účinnou kontrolu nezákonného 
obchodu a tranzitu.

Or. el


