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Pozměňovací návrh 20
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 194 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii a na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, zejména na její článek 194,

Or. en

Odůvodnění

Toto rozhodnutí se vztahuje na mechanismus výměny informací o mezivládních smlouvách
v oblasti energetiky, a tudíž zahrnuje obchod se všemi druhy energie. Právní základ musí být 
přizpůsoben tomuto účelu.

Pozměňovací návrh 21
Niki Tzavela

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 a 
z třetího energetického balíčku. 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

Odůvodnění

Účelem tohoto rozhodnutí je zajistit mechanismus výměny informací o mezivládních 



PE480.533v01-00 4/69 AM\889089CS.doc

CS

dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi, aby Komise mohla být lépe informována
o dohodách, které členské státy uzavírají. V souladu s rozsahem působnosti tohoto rozhodnutí 
by Komise měla členským státům při vyjednávání s třetími zeměmi poskytovat právní pomoc. 
Právní záležitosti by měly být posuzovány odděleně od politicko-ekonomických záležitostí, 
které vyvstávají z momentálních rozhodnutí orgánů Unie.

Pozměňovací návrh 22
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k ústřední roli, kterou 
hraje mezinárodní spolupráce na poli 
energetiky, je nutné, aby všechny 
mezivládní dohody byly založeny na 
zásadě vzájemné úcty k zapojeným třetím 
zemím.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
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 

(3) Pro zajištění ochrany spotřebitelů je 
nezbytné, aby postupy dovozu energie ze 
třetích zemí do Unie byly transparentní
a braly ohled na ekonomický zájem 
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
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zabezpečovaly dodávky energie. a účinně zabezpečovaly dodávky energie.
Je však zcela zásadní, aby zodpovědnost 
za obsah mezivládních smluv zůstala na 
straně členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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 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 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 s jejími dlouhodobými cíli v oblasti 
energetiky a klimatu a aby účinně 
zabezpečovaly dodávky energie. Současně 
by se tak zamezilo vytváření nadbytečné 
kapacity, a zajistila by se hospodářská 
efektivita, udržitelnost a spravedlivé ceny 
pro spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3
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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 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 a mohl by snížit svůj 
potenciální přínos pro evropský průmysl
a spotřebitele. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Giles Chichester

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 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. Přiměřený 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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 na 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. Pro 
účely tohoto rozhodnutí by měly být 
považovány za „mezivládní dohody“
i dohody mezi členskými státy a státními 
podniky ve třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
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 týkající se dovozu energie, 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. Mechanismus se nevztahuje 



PE480.533v01-00 8/69 AM\889089CS.doc

CS

na vývoz plynu, ropy nebo elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Maria Da Graça Carvalho

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 mají 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Krišjānis Kariņš

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 

(4) Nový mechanismus výměny informací 
by se měl vztahovat pouze na mezivládní 
dohody, které mají 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 
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infrastruktury nebo které mají vliv na 
množství energie dovážené do Unie ze 
třetích zemí.

infrastruktury nebo které mají vliv na 
množství energie dovážené do Unie ze 
třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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 by mohly ovlivnit 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.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zněním článku 101 a čl. 107 odst. 1 SFEU se jeví jako vhodnější použít slovní 
spojení „by mohly ovlivnit“, neboť příhodněji vyjadřuje různé současné a budoucí dopady na 
vnitřní trh nebo na bezpečnost dodávek energie.

Pozměňovací návrh 32
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Komise by měla zajistit, že budou 
zohledněny zájmy evropských 
spotřebitelů, a to tak, že bude trvat na 
souladu mezivládních dohod v oblasti 
energetiky s právem Unie, zejména pak
s ustanoveními, která se týkají vnitřního 
trhu s energií a přístupu třetích stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Na dohody o obchodu s energiemi 
uzavřené se třetími zeměmi, jejichž cílem 
je především odstranit překážky obchodu, 
jako jsou cla a kvóty, se vztahuje 
článek 207 SFEU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Mezivládní dohody, který musí být 
oznámeny Komisi v celém svém rozsahu 
na základě jiných právních předpisů Unie, 
jako je [nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. …/… ze dne …, kterým se 

(5) Mezivládní dohody, které musí být 
oznámeny Komisi v celém svém rozsahu 
na základě jiných právních předpisů Unie, 
jako je [nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. …/… ze dne …, kterým se 
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stanoví přechodná úprava pro dvoustranné 
dohody o investicích mezi členskými státy
a třetími zeměmi], by měly být
z mechanismu výměny informací 
stanoveného tímto rozhodnutím vyňaty.

stanoví přechodná úprava pro dvoustranné 
dohody o investicích mezi členskými státy
a třetími zeměmi], by měly být
z mechanismu výměny informací 
stanoveného tímto rozhodnutím vyňaty.
Komise by však měla v těchto 
dvoustranných investičních dohodách 
uzavřených mezi členskými státy a třetími 
zeměmi prověřit konkrétní ustanovení 
týkající se energetiky, která spadají do 
působnosti tohoto rozhodnutí, a o svých 
zjištěních vypracovat zprávu, kterou 
předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Bendt Bendtsen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aby se posílila zásada vzájemnosti
v rámci vnějšího rozměru Unie v oblasti 
energetiky, je třeba podněcovat členské 
státy k tomu, aby podepisovaly smlouvy 
pouze s třetími zeměmi, které v oblasti 
energetiky zavedly právní předpisy 
odpovídající tržním pravidlům EU, 
zejména pravidlům o oddělení vlastnictví 
obsaženým ve třetím energetickém 
balíčku1.
____________
1 Úř. věst. L 211, 14.8.2009.

Or. da

Odůvodnění

Prostřednictvím integrace trhů s energiemi lze dosáhnout jejich větší efektivity, a proto by 
investoři i tržní subjekty měly mít stejné možnosti působit ve třetích zemích, jako jsou 
možnosti působení třetích zemí v EU.
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Pozměňovací návrh 36
Lena Kolarska-Bobińska

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 hospodářskými subjekty ze třetích zemí 
požádat Komisi o radu, aby se zabránilo 
případným konfliktům s právem Unie.

(7) Toto rozhodnutí by se nemělo týkat 
dohod mezi obchodními subjekty, pouze
s výjimkou případů, kdy mezivládní 
dohody na takové obchodní dohody 
výslovně odkazují nebo pokud výjimečně
k projektu v oblasti energetiky, který má 
dopad na vnitřní trh s energií nebo na 
bezpečnost dodávek energie, není 
sjednána mezivládní dohoda. Obchodní 
subjekty však mohou při vyjednávání 
obchodních dohod s hospodářskými 
subjekty ze třetích zemí požádat Komisi
o radu, aby se zabránilo případným 
konfliktům s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gaston Franco

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 hospodářskými subjekty ze třetích zemí 
požádat Komisi o radu, aby se zabránilo 
případným konfliktům s právem Unie.

(7) Toto rozhodnutí se nesmí 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 případným 
konfliktům s právem Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38
Fiorello Provera

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 hospodářskými subjekty ze třetích zemí 
požádat Komisi o radu, aby se zabránilo 
případným konfliktům s právem Unie.

(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 
případným konfliktům s právem Unie.

Or. en

Odůvodnění

Dohody mezi obchodními subjekty musí být z tohoto rozhodnutí vyloučeny, protože jsou 
základními nástroji hospodářské soutěže a musí zůstat důvěrné. Navíc nedávno přijatá 
pravidla EU již vyžadují, aby soukromé podniky Evropské komisi poskytovaly informace
o obchodních smlouvách (nařízení EU č. 994/2010 a č. 1227/2011). V této fázi by pro 
evropské orgány mělo být prioritou spíše provádění těchto pravidel, než přijímání pravidel
nových. 

Pozměňovací návrh 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 hospodářskými subjekty ze třetích zemí 

(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 
případným konfliktům s právem Unie.



PE480.533v01-00 14/69 AM\889089CS.doc

CS

požádat Komisi o radu, aby se zabránilo 
případným konfliktům s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Niki Tzavela

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 hospodářskými subjekty ze třetích zemí 
požádat Komisi o radu, aby se zabránilo 
případným konfliktům s právem Unie.

(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 
případným konfliktům s právem Unie.

Or. en

Odůvodnění

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision.
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals.
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Pozměňovací návrh 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9
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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 mít možnost
Komisi informovat o jednáních týkajících
se nových mezivládních dohod nebo změn 
dohod stávajících. Rozhodne-li se členský 
stát informovat Komisi, měla by Komise 
být o probíhajících jednáních pravidelně 
informována. Členské státy mohou přizvat 
Komisi, aby se účastnila jednání jako 
pozorovatel. Členské státy mohou Komisi 
rovněž požádat, aby jim byla při jejich 
jednání s třetími zeměmi nápomocna.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
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 v přiměřené 
lhůtě Komisi oznámit již 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 neohrozit 
schopnost členských států vyjednat obsah 
dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Niki Tzavela

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9
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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 mít možnost
Komisi informovat o jednáních týkajících
se nových mezivládních dohod nebo změn 
dohod stávajících. Rozhodne-li se členský 
stát Komisi informovat, měla by Komise
být o probíhajících jednáních pravidelně 
informována. Členské státy mohou přizvat 
Komisi, aby se účastnila jednání jako 
pozorovatel. Členské státy mohou Komisi 
rovněž požádat, aby jim byla při jejich 
jednání s třetími zeměmi nápomocna.

Or. en

Odůvodnění

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage.
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Pozměňovací návrh 44
Giles Chichester

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 oznámit 
již 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 
požádat, aby se účastnila jednání jako 
pozorovatel nebo aby jim byla při jejich 
jednání s třetími zeměmi nápomocna.
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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 by měla posoudit slučitelnost 
sjednané dohody s právem Unie a s jejími 
dlouhodobými cíli v oblasti energetiky
a klimatu předtím, než bude dohoda 
podepsána, a vydat stanovisko, zda je 
nutné tuto dohodu znovu projednat kvůli 
požadavkům vyplývajícím z práva EU, jež 
by měl dotčený členský stát náležitě 
zohlednit. Pokud členský stát stanovisko 
náležitě nezohlední, měla by Komise 
zahájit řízení o porušení předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Giles Chichester

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 by měla na žádost členského 
státu, který sjednal mezivládní dohodu, 
posoudit slučitelnost sjednané dohody
s právem Unie předtím, než bude dohoda 
podepsána.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
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 by mohla 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

Pozměňovací návrh 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Všechny ratifikované dohody
v konečném znění, na něž se toto 
rozhodnutí vztahuje, by měly být předány 
Komisi, aby o nich Komise mohla plně 
informovat všechny ostatní členské státy.

(11) Všechny ratifikované mezivládní
dohody v konečném znění, na něž se toto 
rozhodnutí vztahuje, by měly být předány 
Komisi, aby o nich Komise mohla plně 
informovat všechny ostatní členské státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Giles Chichester

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.

(12) Komise by měla veškeré příslušné
informace zpřístupnit všem ostatním 
členským státům v elektronické podobě. 
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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.16

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.16

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Lena Kolarska-Bobińska

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.16

(12) Komise by měla veškeré obdržené 
informace zpřístupnit všem ostatním 
členským státům v zabezpečené
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.16

Or. en



PE480.533v01-00 20/69 AM\889089CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 51
Krišjānis Kariņš

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 doporučit, jaké 
nezávazné vzorové doložky se mají
v mezivládních dohodách mezi členskými 
státy a třetími zeměmi používat. Vzorové 
doložky by se měly týkat zejména souladu 
mezivládních dohod s právem Unie
v oblasti hospodářské soutěže a pravidel 
vnitřního trhu s energií. Používáním 
těchto nezávazných vzorových doložek by 
se mělo zabránit konfliktům mezivládních 
dohod s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Maria Da Graça Carvalho

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 

(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 
nezávazné vzorové doložky se mají
v mezivládních dohodách mezi členskými 
státy a třetími zeměmi používat. 
Používáním těchto nezávazných vzorových 
doložek by se mělo zabránit konfliktům 
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dohod s právem Unie. mezivládních dohod s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vzhledem k tomu, že v EU existuje 
vnitřní trh s energií a společná strategie
v oblasti energetiky, mají mezivládní 
dohody dopad na společnou politiku. 
Proto je třeba zajistit, aby byly mezivládní 
dohody v souladu s koncepcí společné 
politiky.

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Mnoho dohod v oblasti energetiky 
se částečně vztahuje na investice. 
Například Energetická charta obsahuje 
pravidla pro investice. Z tohoto důvodu je 
třeba zajistit shodu mezi dohodami
v oblasti energetiky a dohodami
o investicích. V tomto ohledu je především 
třeba brát zřetel na práva Evropského 
parlamentu a jeho doporučení k budoucí 
investiční politice.

Or. de
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Pozměňovací návrh 55
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Komise by měla při koordinaci 
mezivládních dohod hrát aktivní
a podnětnou roli, aby se zajistilo, že bude 
možné dosáhnout všech stanovených cílů.

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
Konrad Szymański
za skupinu ECR

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 s cílem vyvinout úsilí o ucelené 
vnější činnosti v oblasti energetiky, zajistit 
soulad s právem Unie a dosáhnout úrovně 
bezpečnosti dodávek energie, která je 
zamýšlena v rámci dlouhodobých cílů
v oblasti energetiky a klimatu včetně těch, 
které popisují plány do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău
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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 mezi členskými státy a třetími 
zeměmi v oblasti energetiky. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Maria Da Graça Carvalho

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Michael Theurer

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto rozhodnutí se netýká mezivládních 
dohod, na které se v celém jejich rozsahu 
vztahují již jiné zvláštní oznamovací 
postupy podle práva Unie, s výjimkou 
mezivládních dohod, které se předkládají 
Komisi podle čl. 13 odst. 6 nařízení (EU) 
č. 994/2010.

2. Toto rozhodnutí se netýká mezivládních 
dohod, na které se v celém jejich rozsahu 
vztahují již jiné zvláštní oznamovací 
postupy podle práva Unie, s výjimkou 
mezivládních dohod, které se předkládají 
Komisi podle čl. 13 odst. 6 nařízení (EU) 
č. 994/2010.
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Komise však v těchto dvoustranných 
investičních dohodách uzavřených mezi 
členskými státy a třetími zeměmi prověří 
konkrétní ustanovení týkající se 
energetiky, která spadají do působnosti 
tohoto rozhodnutí, a předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mohou mít dopad na činnost nebo 
fungování vnitřního trhu s energií nebo 
na bezpečnost dodávek energie v Unii;

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi v oblasti 
energetiky. Pro účely tohoto rozhodnutí se 
za „mezivládní dohody“ považují i dohody 
mezi členskými státy a  státními podniky 
ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Krišjānis Kariņš

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mohou mít dopad na činnost nebo 
fungování vnitřního trhu s energií nebo na 
bezpečnost dodávek energie v Unii;

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mají dopad na činnost nebo fungování 
vnitřního trhu s energií nebo na bezpečnost 
dodávek energie v Unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mohou mít dopad na činnost nebo 
fungování vnitřního trhu s energií nebo na 
bezpečnost dodávek energie v Unii;

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mají dopad na činnost nebo fungování 
vnitřního trhu s energií nebo na bezpečnost 
dodávek energie v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mohou mít dopad na činnost nebo 
fungování vnitřního trhu s energií nebo na 
bezpečnost dodávek energie v Unii;

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody nebo 
memoranda o porozumění mezi členskými 
státy a třetími zeměmi, které mohou mít 
dopad na činnost nebo fungování vnitřního 
trhu s energií nebo na bezpečnost dodávek 
energie v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které 
mohou mít dopad na činnost nebo 
fungování vnitřního trhu s energií nebo na 
bezpečnost dodávek energie v Unii;

1) „mezivládními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, které by 
mohly ovlivnit činnost nebo fungování 
vnitřního trhu s energií nebo na bezpečnost 
dodávek energie v Unii;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zněním článku 101 a čl. 107 odst. 1 SFEU se jeví jako vhodnější použít slovní 
spojení „by mohly ovlivnit“, neboť příhodněji vyjadřuje různé současné a budoucí dopady na
vnitřní trh nebo na bezpečnost dodávek energie.

Pozměňovací návrh 65
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „obchodními dohodami“ rozumí 
veškeré právně závazné dohody mezi 
obchodními subjekty o rozvoji, provozu či 
fungování energetické infrastruktury, 
dodávkách ze třetí země nebo službách jí 
poskytovaných, které mohou mít dopad na 
činnost nebo fungování vnitřního trhu
s energií nebo na bezpečnost dodávek 
energie v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Bendt Bendtsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1
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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 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 
do 6 měsíců od předložení mezivládních 
dohod v celém jejich rozsahu vyhodnotí 
jejich soulad s právem Unie, zejména
s právem EU v oblasti hospodářské 
soutěže a s právními předpisy EU
o vnitřním trhu s energií. Pokud Komise 
shledá, že mezivládní dohoda není
v souladu s právem Unie, učiní příslušný 
členský stát všechny potřebné kroky
k odstranění zjištěného nesouladu. 
Komise zpřístupní obdržené dokumenty 
všem ostatním členským státům
v elektronické podobě, nezveřejní však 
informace, které příslušný členský stát 
označil za důvěrné.

Or. da

Pozměňovací návrh 67
Niki Tzavela

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 

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 
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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.

ostatním členským státům v elektronické 
podobě. Tato povinnost se nevztahuje na 
dohody mezi obchodními subjekty. Komise 
do 6 měsíců od předložení mezivládních 
dohod v celém jejich rozsahu, včetně 
příloh a dalších textů, na něž výslovně 
odkazují, a všech změn těchto dohod 
posoudí, zda jsou v souladu s právem 
Unie, zejména s právem EU v oblasti 
hospodářské soutěže a právními předpisy
v oblasti trhu s energií. V případě, 
že předložené mezivládní dohody nejsou
v souladu s právními předpisy Unie, učiní 
členský stát vhodné kroky k odstranění 
zjištěného nesouladu. Komise zpřístupní 
obdržené dokumenty všem ostatním 
členským státům v elektronické podobě, 
nezveřejní však informace, které příslušný 
členský stát označil za důvěrné.

Or. en

Odůvodnění

Není potřeba předkládat jiné texty, které neovlivní vnitřní trh. Dohody mezi obchodními 
subjekty jsou zásadními nástroji hospodářské soutěže a musí zůstat důvěrné. Jinak bude 
poškozena obchodní pozice jakéhokoli podniku.

Pozměňovací návrh 68
Marian-Jean Marinescu

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 

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 
do 6 měsíců od předložení mezivládních 
dohod v celém jejich rozsahu, včetně 



AM\889089CS.doc 29/69 PE480.533v01-00

CS

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.

příloh a dalších textů, na něž výslovně 
odkazují, a všech změn těchto dohod, sdělí 
příslušným členským státům své 
připomínky k souladu dohod s právem 
Unie. Členské státy vyvinou veškeré úsilí
o to, aby co nejdříve splnily požadavky 
obsažené v těchto připomínkách, 
nejpozději však v průběhu prvního 
procesu změny nebo v rámci opětovného 
vyjednání. Komise zpřístupní obdržené 
dokumenty všem ostatním členským 
státům v elektronické podobě s výjimkou 
částí obsahujících důvěrné informace 
podle článku 7 a společně s případným 
komentářem o neslučitelnosti s právem 
Unie. 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 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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,
s výjimkou částí obsahujících důvěrné 
informace podle článku 7, všem ostatním 
členským státům v elektronické podobě. 
Pokud nebudou předložené mezivládní 
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již Komisi byly sděleny podle nařízení 
(EU) č. 994/2010 a které splňují požadavky 
tohoto odstavce, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za oznámené.

dohody v souladu s právem Unie, zahájí 
Komise řízení o porušení předpisů. 
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 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 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. Členské státy 
předloží texty těchto dohod ve všech 
úředních jazycích a navíc vypracují 
shrnutí každé dohody ve třech pracovních 
jazycích Komise. Komise zpřístupní 
obdržené dokumenty všem ostatním 
členským státům v zabezpečené
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
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Odůvodnění

Komise a další členské státy potřebují mít k dispozici všechny jazykové verze, aby se zajistilo 
plné porozumění dohodě a aby bylo možné postihnout možné neshody či chyby v různých 
jazykových verzích. Shrnutí každé dohody ve třech pracovních jazycích Komise umožní 
úředníkům z jednotlivých členských států lépe pochopit text dohody sepsané v jazyce, který 
neovládají (např. španělskému úředníkovi může působit problémy kontrola úředního 
dokumentu, který je dostupný pouze v řečtině a v ruštině).

Pozměňovací návrh 71
Gaston Franco

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 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 neobchodní povahy, na něž 
výslovně odkazují, a všech změn těchto 
dohod. Komise zpřístupní obdržené 
dokumenty všem ostatním členským 
státům v takové podobě, která zajistí 
ochranu důvěrných informací. 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. fr

Pozměňovací návrh 72
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1
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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 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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, avšak nezveřejní informace, které 
příslušný členský stát označil za důvěrné. 
Stávající nebo prozatímně uplatňované 
mezivládní dohody, které v době vstupu 
tohoto rozhodnutí v platnost již Komisi 
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tohoto odstavce, se pro účely tohoto 
rozhodnutí považují za oznámené.

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 74
Giles Chichester

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 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 
členským státům v elektronické podobě
s výjimkou částí obsahujících důvěrné 
informace podle článku 7. 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 75
Fiorello Provera

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1
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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 předložit 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. Tato povinnost 
se nevztahuje na dohody mezi obchodními 
subjekty. 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

Odůvodnění

Dohody mezi obchodními subjekty musí být jednoznačně vyloučeny z tohoto rozhodnutí. 
Zejména zveřejnění informací o těchto dohodách by mohlo závažně poškodit obchodní pozici 
jakékoli evropské společnosti ve vztahu k dodavatelům mimo EU a mohlo by mít neblahý vliv 
na hospodářskou soutěž v rámci vnitřního trhu a na bezpečnost dodávek v EU. 

Pozměňovací návrh 76
Gaston Franco

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 

vypouští se
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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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Marian-Jean Marinescu

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 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 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 s výjimkou částí 
obsahujících důvěrné informace podle 
článku 7 a spolu s případnou poznámkou
o neslučitelnosti dohody s právem Unie. 
Dotyčný členský stát bude Komisi
o probíhajících jednáních pravidelně 
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informovat. Komise oznámí dotyčným 
členským státům své připomínky ohledně 
slučitelnosti vyjednané dohody s právem 
Unie do dvou týdnů od okamžiku, kdy ji 
členský stát informoval.. Na žádost 
Komise nebo dotyčného členského státu se 
Komise může jednání účastnit jako 
pozorovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
András Gyürk

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 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 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 
zúčastní jednání jako pozorovatel. Komise 
poskytne vyjednávajícímu členskému státu 
nezávazné vzorové doložky vypracované 
podle čl. 6 odst. 1 a další právní pomoc, 
aby se vyjednávající členský stát vyhnul 
neslučitelnosti vyjednávané mezivládní 
dohody s právem Unie. Pokud členský stát 
požaduje pomoc Komise při jednáních se 
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třetí zemí, Komise tuto pomoc poskytne.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly již od počátku jednání k dispozici vzorové doložky, dalo by se předejít 
nesouladu s právem Unie. Vzhledem k tomu, že celá dohoda by měla odpovídat právu Unie
a vzorové doložky nemusí pokrývat celou dohodu, Komise poskytne další právní pomoc
s cílem vyhnout se potenciální neslučitelnosti. V případě, že členský stát nebo Komise 
požádají o aktivní účast na procesu vyjednávání, Komise by neměla mít právo rozhodovat, 
zda pomoc poskytne či nikoliv.

Pozměňovací návrh 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 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 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. Dotyčný členský 
stát bude Komisi o probíhajících jednáních 
pravidelně informovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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 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 členský stát hodlá zahájit jednání 
se třetí zemí s cílem změnit stávající 
mezivládní dohodu nebo uzavřít novou 
mezivládní dohodu, co nejdříve, nejpozději 
však tři měsíce před zamýšleným 
zahájením jednání uvědomí písemně
o svém záměru 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 projednána. Komise zpřístupní 
obdržené informace všem členským státům
v elektronické podobě. Dotyčný členský 
stát bude Komisi o probíhajících jednáních 
pravidelně informovat. Na žádost 
dotyčného členského státu má Komise 
právo účastnit se jednání jako pozorovatel
a poskytovat právní pomoc.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší právní srozumitelnosti by měla být v rámci tohoto nástroje stanovena přesná 
lhůta, kterou by měly členské státy dodržovat, pokud jde o informování Komise o jejich 
záměru zahájit jednání. Komise by měla mít právo účastnit se těchto jednání, aby členské 
státy mohla náležitě podpořit podle článku 4 tohoto rozhodnutí a aby jim mohla v průběhu 
jednání poskytnout i právní pomoc, pokud je o to požádána.

Pozměňovací návrh 81
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2
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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 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. Poskytne 
členskému státu pokyny k postupu při 
jednání s cílem zajistit soulad s právem 
EU, solidaritu mezi členskými státy
a dodávky energie. 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. ro

Pozměňovací návrh 82
Fiorello Provera

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 

2. Pokud členský stát hodlá zahájit jednání 
se třetí zemí s cílem změnit stávající 
mezivládní dohodu nebo uzavřít novou 
mezivládní dohodu, může o svém záměru 
Komisi písemně uvědomit co nejdříve před 
zamýšleným zahájením jednání. Informace 
poskytnuté Komisi obsahují příslušnou 
dokumentaci, uvádějí ustanovení, která 
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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.

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. Tato povinnost se 
nevztahuje na dohody mezi obchodními 
subjekty. 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

Odůvodnění

Dohody mezi obchodními subjekty musí být z tohoto rozhodnutí vyloučeny, protože jsou 
základními nástroji hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu. Zejména poskytování 
informací o takových dohodách ex ante by mohlo závažně poškodit vyjednávací pozici 
jakékoli evropské společnosti ve vztahu k dodavatelům mimo EU a ohrozit zabezpečení 
dodávek v EU. 

Pozměňovací návrh 83
Giles Chichester

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 dohody zahrnují informace 
poskytnuté Komisi ustanovení, která mají 
být znovu projednána. Komise zpřístupní 
obdržené informace všem členským státům
v elektronické podobě. Dotyčný členský 

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 s výjimkou částí 



AM\889089CS.doc 41/69 PE480.533v01-00

CS

stát bude Komisi o probíhajících jednáních 
pravidelně informovat. Na žádost Komise 
nebo dotyčného členského státu se Komise 
může jednání účastnit jako pozorovatel.

obsahujících důvěrné informace podle 
článku 7. 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 84
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 
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 členský stát zahájí jednání se třetí 
zemí s cílem změnit stávající mezivládní 
dohodu nebo uzavřít novou mezivládní 
dohodu, uvědomí o svém záměru Komisi 
písemně. 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 
dotyčného členského státu se Komise může 
jednání účastnit jako pozorovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Niki Tzavela
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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 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 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. Členské státy 
mohou přizvat Komisi, aby se účastnila
jednání jako pozorovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Lena Kolarska-Bobińska

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 dohody zahrnují informace 

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 
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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.

poskytnuté Komisi ustanovení, která mají 
být znovu projednána. Komise zpřístupní 
obdržené informace všem členským státům
v zabezpečené 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 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po ukončení jednání členské státy 
předloží Komisi již sjednané, ale dosud 
nepodepsané mezivládní dohody, včetně 
příloh a dalších textů, na něž výslovně 
odkazují.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Michael Theurer

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy nemusí Komisi 
poskytovat informace, které považují za 
důvěrné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Pokud 
navíc dohody výslovně odkazují na další 
texty, členské státy tyto další texty 
předloží, pokud obsahují prvky, které mají 
dopad na fungování vnitřního trhu
s energií nebo na zabezpečení dodávek 
energie do Unie. Tato povinnost se však 
nevztahuje na dohody mezi obchodními 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Niki Tzavela

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. Pokud 
navíc dohody výslovně odkazují na další 
texty, členské státy tyto další texty 
předloží, pokud obsahují prvky, které mají 
dopad na fungování vnitřního trhu
s energií nebo na zabezpečení dodávek 
energie do Unie. Tato povinnost se však 
nevztahuje na dohody mezi obchodními 
subjekty.

Or. en
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Odůvodnění

Komisi by měly být předkládány pouze ty „další texty“, které mají dopad na vnitřní trh. 
Dohody mezi obchodními subjekty jsou zásadními nástroji hospodářské soutěže a musí zůstat 
důvěrné. Jinak bude poškozena obchodní pozice jakékoli obchodní společnosti. Další postup 
od Komise k dalším členským státům překračuje rámec mandátu uděleného Radou Evropské 
unie ze dne 4. února. 

Pozměňovací návrh 91
Fiorello Provera

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 by měl dotyčný 
členský stát předložit dohodu nebo změnu 
dohody, s výjimkou dohod mezi 
obchodními subjekty, 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.

Or. en

Odůvodnění

Dohody mezi obchodními subjekty musí být z tohoto rozhodnutí jasně vyloučeny, protože jsou 
základními nástroji hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu. Zejména poskytování 
informací o takových dohodách ex ante nebo ex post by mohlo závažně poškodit obchodní
a vyjednávací pozici jakékoli evropské společnosti ve vztahu k dodavatelům mimo EU
a ohrozit hospodářskou soutěž vnitřního trhu a zabezpečení dodávek v EU. 

Pozměňovací návrh 92
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3
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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 dohodu nebo změnu 
dohody, včetně jejích příloh a dalších textů 
neobchodní povahy, 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Lena Kolarska-Bobińska

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 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 zabezpečené 
elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Obchodní dohody a memoranda

o porozumění
Komise má právo požádat o přístup
k obchodním dohodám a přílohám nebo 
dalším dokumentům o energetických 
projektech a k jakémukoli memorandu
o porozumění zapojených obchodních 
subjektů a členských států, jakmile je ve 
třetí zemi bude zahájen nebo ukončen 
projekt v oblasti energetiky, který 
nepodléhá žádné mezivládní dohodě
a mohl by mít dopad na vnitřní trh
s energií nebo na zabezpečení dodávek 
energie. Na základě takové žádosti mají 
dotčené obchodní subjekty nebo členské 
státy tři měsíce na předložení 
požadovaných dokumentů nebo 
podrobného odůvodnění toho, proč 
projekt nebude mít dopad na vnitřní trh
s energií nebo na zabezpečení dodávek 
energie. Komise může toto vysvětlení 
přijmout nebo znovu podat žádost.
Komise do 6 měsíců od předložení 
požadovaných dokumentů vyhodnotí 
jejich soulad s právem Unie, zejména
s s právem EU v oblasti hospodářské 
soutěže a s právními předpisy EU
o vnitřním trhu s energií. V případě, 
že předložená obchodní dohoda nebo 
memorandum o porozumění nejsou
v souladu s právem Unie, učiní obchodní 
subjekty kroky k odstranění zjištěného 
nesouladu.
Pokud nejsou doporučení brána v potaz
a přetrvávají závažné pochybnosti
o souladu podepsané obchodní dohody 
nebo memoranda o porozumění, může 
Komise jeden nebo více členských států 
požádat o zahájení soudního řízení proti 
signatářům dohody nebo může sama 
zahájit soudní řízení povolené Smlouvami 
nebo přípustné v rámci mezinárodního 
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fóra, jehož je Unie členem.
Komise nezpřístupní obdržené dokumenty 
všem dalším členským státům nebo jiným 
subjektům a bude se všemi obdrženými 
dokumenty zacházet podle tohoto článku 
jako s důvěrnými. Obdržené dokumenty 
budou příslušným úřadům poskytnuty 
pouze v případě soudních řízení. Členské 
státy budou informovány o tom, že podle 
tohoto článku byla podána žádost
o dokumenty a zda je žádost otevřena, 
uzavřena nebo zrušena.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je nutný, aby se předešlo tomu, že se členské státy a obchodní subjekty budou 
snažit vyhnout uplatňování tohoto rozhodnutí tím, že budou uzavírat pouze obchodní dohody
o mezinárodních projektech v oblasti energetiky mimo mezivládní dohody. Tento článek 
umožní Komisi ověřit si všechny projekty a zároveň zachovat důvěrnost.

Pozměňovací návrh 95
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc Komise vypouští se
Pokud členský stát informuje Komisi 
podle čl. 3 odst. 2 o svém záměru zahájit 
jednání za účelem změny stávající 
mezivládní dohody nebo uzavření nové 
mezivládní dohody, může Komisi požádat 
při jednáních s třetí zemí o pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Obsah tohoto článku je předmětem pozměňovacího návrhu č. 1.
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Pozměňovací návrh 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát informuje Komisi podle 
čl. 3 odst. 2 o svém záměru zahájit jednání 
za účelem změny stávající mezivládní 
dohody nebo uzavření nové mezivládní 
dohody, může Komisi požádat při
jednáních s třetí zemí o pomoc.

Pokud členský stát informuje Komisi podle 
čl. 3 odst. 2 o svém záměru zahájit jednání 
za účelem změny stávající mezivládní 
dohody nebo uzavření nové mezivládní 
dohody, může se Komise, z vlastního 
podnětu nebo na žádost členského státu, 
účastnit jako pozorovatel při jednáních
s třetí zemí a poskytnout právní pomoc
s cílem dosáhnout mezivládní dohody
v plném souladu s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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.

Příslušný členský stát informuje Komisi
o ukončení jednání co nejdříve, nejpozději 
však do dvou týdnů, a předloží jí
k vyhodnocení sjednaný, avšak zatím 
nepodepsaný návrh mezivládní dohody, 
včetně příloh a dalších textů, na něž 
výslovně odkazuje. Komise informuje 
tento členský stát do dvou měsíců 
od chvíle, kdy byla informována
o ukončení jednání, o veškerých 
pochybnostech o souladu vyjednané 
dohody včetně příloh a dalších textů, 
na něž výslovně odkazuje, s právem Unie, 
zejména s obchodními a investičními 
nařízeními, s právními předpisy
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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.

o vnitřním trhu s energií a 
s dlouhodobými politickými cíli Unie
v oblasti energetiky a klimatu. Dotyčný 
členský stát dohodu nepodepíše po dobu 
dvou měsíců po předložení návrhu 
mezivládní dohody. Pokud Komise během 
této lhůty neodpoví, má se za to, 
že nevznesla žádné námitky. Členský stát 
odloží podepsání mezivládní dohody
o další dva měsíce, pokud od Komise 
obdržel odpověď, že vyjednaná, avšak 
ještě nepodepsaná dohoda není v souladu
s právními předpisy Unie. Komise
v průběhu těchto dvou měsíců vydá právní 
stanovisko.
Pokud je v právním stanovisku zjištěn 
nesoulad mezi vyjednanou dohodou
a právem Unie, Komise upřesní, o jaký 
nesoulad se jedná, a předloží doporučení, 
jak tento nesoulad odstranit.
Členské státy řádně přihlédnou
k doporučením Komise a v případě 
nutnosti dohodu znovu vyjednají.
V případě, že se k doporučením 
nepřihlédne a že přetrvávají vážné 
pochybnosti ohledně souladu podepsané 
mezivládní dohody s právními předpisy 
Unie, zváží Komise možnost zahájení 
řízení o porušení předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Bendt Bendtsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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 

1. Členský stát, který vyjednal mezivládní 
dohodu, informuje Komisi o ukončení 
jednání co nejdříve, nejpozději však 
do dvou týdnů od uzavření jednání,
a předloží Komisi k přezkoumání 
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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.

sjednaný, avšak zatím nepodepsaný návrh 
mezivládní dohody včetně příloh a dalších 
textů, na něž výslovně odkazuje. Komise
z vlastního podnětu nebo na žádost 
členského státu, který vyjednal mezivládní 
dohodu, do dvou měsíců od okamžiku, kdy 
je informována o uzavření jednání, 
seznámí členský stát s veškerými 
pochybnostmi týkajícími se souladu 
vyjednané dohody, včetně příloh a dalších 
textů, na něž výslovně odkazuje, s právem 
Unie, především s právem EU v oblasti 
hospodářské soutěže a s právními předpisy
o vnitřním trhu s energií. Dotyčný členský 
stát dohodu nepodepíše po dobu dvou
měsíců po předložení návrhu mezivládní 
dohody. Pokud Komise během této lhůty 
neodpoví, má se za to, že nevznesla žádné 
námitky. Členský stát odloží podepsání 
mezivládní dohody o další dva měsíce, 
pokud od Komise obdržel odpověď, 
že vyjednaná dohoda není v souladu
s právem EU. Komise v průběhu těchto 
dvou měsíců vydá právní stanovisko.
2. Ve svém právním stanovisku Komise 
upřesní zjištěný nesoulad a předloží 
doporučení, jak tento nesoulad odstranit.
3. Členské státy řádně přihlédnou
k doporučením Komise a v případě 
nutnosti vyjednají novou dohodu.
V případě, že se k doporučením 
nepřihlédne a že přetrvávají pochybnosti
o tom, zda mezivládní dohoda je v souladu
s právem EU, zváží Komise možnost 
zahájení řízení o porušení předpisů.

Or. da

Pozměňovací návrh 99
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1
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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.

Před podepsáním vyjednaných 
mezivládních dohod je členské státy 
předloží Komisi k přezkoumání. Komise
posoudí nejpozději do čtyř týdnů od jeho 
předložení slučitelnost sjednané dohody
s právem Unie, především s obchodními
a investičními předpisy a s předpisy 
upravujícími vnitřní trh s energií
a dlouhodobé cíle Unie v oblasti 
energetiky a klimatu. 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 Komise během lhůty 
na přezkoumání nevydá žádné stanovisko, 
má se za to, že nevznesla žádné námitky.

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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 

Příslušný členský stát informuje Komisi
o ukončení jednání co nejdříve, nejpozději
však do dvou týdnů, a předloží jí
k vyhodnocení sjednaný, avšak zatím 
nepodepsaný návrh mezivládní dohody, 
včetně příloh a dalších textů, na něž 
výslovně odkazuje. Tato povinnost se však 
nevztahuje na dohody mezi obchodními 
subjekty.
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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.

Členský stát informuje Komisi o uzavření 
jednání předtím, než bude dohoda 
podepsána a předloží Komisi návrh 
dohody. Do čtyř týdnů od okamžiku, kdy 
je Komise informována o uzavření 
jednání, oznámí dotyčnému členskému 
státu své připomínky ohledně případném 
nesouladu vyjednané dohody s právem 
Unie. Před podepsáním smlouvy dotyčný
členský stát vezme v potaz závěrečná 
doporučení Komise k návrhu dohody
a případně dohodu znovu vyjedná. Pokud
Komise během lhůty na přezkoumání 
nevydá žádné stanovisko, má se za to, že 
nevznesla žádné námitky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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.

S ohledem na mezivládní dohody 
předložené podle čl. 3 odst. 3 nejpozději do 
tří měsíců Komise z vlastního podnětu 
nebo na žádost členského státu, který 
dohodu předložil, posoudí její slučitelnost
s právem Unie a informuje členský stát
o jakémkoli nesouladu zjištěném během 
hodnocení, vysvětlí právní důvody tohoto 
nesouladu a navrhne řešení pro jeho 
odstranění. Dotyčný členský stát dohodu 
nepodepíše po dobu tří měsíců. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Niki Tzavela

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může z vlastního podnětu Příslušný členský stát informuje Komisi
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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.

o ukončení jednání co nejdříve, nejpozději 
však do dvou týdnů, a předloží jí
k vyhodnocení sjednaný, avšak zatím 
nepodepsaný návrh mezivládní dohody, 
včetně příloh a dalších textů, na něž 
výslovně odkazuje. Tato povinnost se však 
nevztahuje na dohody mezi obchodními 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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 

Členské státy předloží sjednaný, avšak 
zatím nepodepsaný návrh mezivládní 
dohody Komisi k posouzení. Komise 
posoudí nejpozději do čtyř měsíců od jeho 
předložení slučitelnost sjednané dohody
s právem Unie, přičemž se zaměří zejména 
na právní předpisy upravující 
hospodářskou soutěž a vnitřní trh
s energií a na dlouhodobé cíle Unie
v oblasti energetiky a klimatu. Dotyčný 
členský stát dohodu nepodepíše po dobu, 
co bude posuzována. V dohodě
s dotyčným členským státem může být 
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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.

lhůta na přezkoumání prodloužena. Pokud 
Komise během lhůty na přezkoumání 
nevydá žádné stanovisko, má se za to, že 
nevznesla žádné námitky.

Or. en

Odůvodnění

Povinná kontrola slučitelnosti ex ante, včetně zaměření na dlouhodobé cíle a právo v oblasti 
vnitřního trhu, může členským státům posloužit jako včasné varování, které zamezí 
komplikovanému opakovanému vyjednávání mezivládní dohody.

Pozměňovací návrh 105
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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 

Na žádost členského státu, který sjednal 
mezivládní dohodu, Komise posoudí
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. 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. Pokud bylo o ověření 
slučitelnosti požádáno a nemá-li při 
podepsání dohody dojít k nepotřebným 
prodlevám, bude Komise členské státy 
informovat co nejdříve před koncem lhůty 
na přezkoumání, že nemá v úmyslu vznést 
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stanovisko, má se za to, že nevznesla žádné 
námitky.

žádné námitky. Komise se bude snažit
o vydání stanoviska, ať pozitivního nebo 
negativního, ke všem žádostem o kontrolu 
slučitelnosti, ale pokud Komise během 
lhůty na přezkoumání nevydá žádné 
stanovisko, má se za to, že nevznesla žádné 
námitky.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Takis Hadjigeorgiou

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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 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 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
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Pozměňovací návrh 107
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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 na žádost členského státu
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 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Michael Theurer

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dojde-li Komise při hodnocení návrhu 
mezivládní dohody k negativním 
výsledkům, informuje Evropský 
parlament a navrhne dotčenému 
členskému státu možné řešení nebo 



AM\889089CS.doc 59/69 PE480.533v01-00

CS

upřesní body nutné k opětovnému 
projednání, přičemž dotčený členský stát 
její připomínky náležitě zohlední.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Shledá-li Komise, že vyjednávaná dohoda 
není v souladu s právem Unie, členský 
stát by měl popsaný nesoulad odstranit. 
Pokud členský stát dohodu podepíše, aniž 
by nesoulad odstranil, měla by Komise 
zahájit řízení o porušení předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Bendt Bendtsen

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolu s právním stanoviskem by Komise 
měla zároveň vypracovat analýzu, která 
prokáže do jaké míry dotyčná třetí země 
zavedla a prosazuje právní předpisy 
podobné právním předpisům EU v oblasti 
energetiky, zejména ustanovení třetího 
energetického balíčku.

Or. da
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Pozměňovací návrh 111
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dojde-li Komise při hodnocení návrhu 
mezivládní dohody k negativním 
výsledkům, navrhne možná řešení nebo 
specifikuje body nutné k opětovnému 
projednání, přičemž dotčený členský stát 
její připomínky náležitě zohlední.

Or. en

Odůvodnění

Důsledky každého kroku kontrolního mechanismu by měly být výslovně stanovené, Komise 
tedy musí navrhnout řešení a členský stát musí doporučení Komise zohlednit.

Pozměňovací návrh 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Koherence mezi energetickými

a investičními dohodami
Evropská komise musí zaručit, že dohody
v oblasti energetiky obsahující ustanovení
o investicích budou v souladu s právem 
Unie o dvoustranných investičních 
dohodách a s investiční politikou Unie 
včetně kontrolních pravomocí
a poskytnutí stanoviska Evropského 
parlamentu. Komise bude informovat 
Evropský parlament a Radu ohledně 
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těchto specifických ustanovení
o energetice, které souvisejí s účelem 
tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Koherence mezi investičními dohodami a dohodami v oblasti energetiky je potřeba nejen
z hlediska správného vytváření politiky, ale musí zároveň odrážet kompetence různých 
institucionálních činitelů, jak stanoví Lisabonská smlouva, například kontrolní pravomoc 
Evropského parlamentu v oblasti investiční politiky.

Pozměňovací návrh 113
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise usnadňuje koordinaci mezi 
členskými státy s cílem:

1. Komise usnadňuje a podporuje 
koordinaci mezi členskými státy s cílem:

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) sladit dohody v oblasti energetiky
a investiční dohody Komise zaručí, že 
energetické dohody obsahující ustanovení
o investicích budou v souladu s právními 
předpisy o dvoustranných investičních 
dohodách. Zároveň zajistí, že bude 
dodrženo právo Evropskému parlamentu 
na účast na uzavírání budoucích dohod
v oblasti energetiky, které obsahují 
ustanovení o investicích. Na zřetel by 
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měla být brána především doporučení 
Evropského parlamentu k budoucí 
investiční politice;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Niki Tzavela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) na základě osvědčených postupů 
vypracovat vzorové doložky, jejichž 
použití by zajistilo plný soulad budoucích 
mezivládních dohod s právními předpisy 
Unie v oblasti energetiky a s úrovní 
bezpečnosti dodávek energie v rámci 
dlouhodobých cílů Unie v oblasti 
energetiky a životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé cíle EU v oblasti energetiky a klimatu by měly být zohledňovány již od počátku, 
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aby nebylo nutné dohody opětovně vyjednávat.

Pozměňovací návrh 117
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Uplatnění vzorových doložek zvyšuje soulad mezi vyjednanou mezivládní dohodou a právem 
Unie, nezaručuje nicméně plnou slučitelnost těch částí dohody, které nejsou vzorovými 
doložkami pokryty.

Pozměňovací návrh 118
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) na základě osvědčených postupů 
vypracovat vzorové doložky, které zajistí
plný soulad budoucích mezivládních dohod
s právními předpisy Unie v oblasti 
energetiky, pokud budou uplatněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) koordinovat dohody s cílem zajistit, že 
fyzická kapacita a kapacita plynovodu 
budou odpovídat a budou v souladu
s energetickými a klimatickými cíli a 
s úrovní zabezpečení dodávek energie 
vyvinutou prostřednictvím dlouhodobých 
cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu, 
aby se tak Unie vyhnula blokování 
kapacitních přebytků.

Or. en

Odůvodnění

 S cílem vyhnout se opětovnému vyjednávání dohod by měly být od začátku zohledněny 
dlouhodobé cíle EU v oblasti energetiky a klimatu a ustanovení dohody, která blokují
kapacitu bez současných dodávek energie, a to nejen z hospodářského hlediska, ale také
z důvodu užitku pro evropské spotřebitele.

Pozměňovací návrh 120
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpořit rozvoj mnohostranných 
mezivládních dohod zahrnujících více 
členských států nebo Unii jako celek ve 
vztahu k vnitrostátním dvoustranným 
dohodám se třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Bernd Lange
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zapojit dohody a učinit z nich součást 
společné evropské energetické politiky jak 
bylo popsáno v plánu do roku 2050.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) poskytnout pokyny k jednání s cílem 
zajistit soulad s právem EU, solidaritu 
mezi členskými státy a dodávky energie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 123
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1

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 si při poskytování informací 
Komisi podle článku 3 vybírá, jakým 
způsobem mají být informace přenášeny, 
aby byla zajištěna ochrana důvěrných 
obchodních informací.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 124
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1

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 
mají být obchodní informace, které 
obsahuje, považovány za důvěrné 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. Všechny členské 
státy obdrží přehledy ustanovení, které 
obsahují informace považované za 
částečně důvěrné.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost chránit důvěrné obchodní informace. Základní informace
o dohodách by však měly být k dispozici všem členským státům, aby sloužily účelům tohoto 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 125
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požádá-li členský stát, aby část dohody 
byla považována za důvěrnou, vymaže 
Komise důvěrné informace z dokumentů 
sdílených se členskými státy a poskytne
v odstraněném místě informace o tom, co 
bylo vymazáno.
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Or. en

Odůvodnění

Přestože je správné, aby důvěrné informace byly odstraněny ze sdílených textů, měly by být 
členské státy informovány o tom, že k takovému odstranění došlo a v jakém místě. Bez takové 
informace by bylo členskému státu nejasné, zda má přístup k celé dohodě nebo jen k její části,
k přílohám nebo jiným dokumentům. Proto by za tímto účelem měla být zahrnuta následující 
poznámka např. „Cena bude stanovena na [údaj odstraněn]“ nebo „[Tato příloha byla na 
základě pravidel o nakládání s důvěrnými informacemi odstraněna]“ nebo „[Dokument byl 
na základě pravidel o nakládání s důvěrnými informacemi odstraněn]“.

Pozměňovací návrh 126
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum Předkládání zpráv a přezkum

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zahrnout předkládání zpráv, aby se ověřilo, zda rozhodnutí slouží svému účelu, a aby 
se zajistila demokratická kontrola.

Pozměňovací návrh 127
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost předloží Komise zprávu
o uplatňování tohoto rozhodnutí
Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru.

1. Každý rok po vstupu tohoto rozhodnutí
v platnost předloží Komise zprávu o jeho
uplatňování Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 128
Rolandas Paksas

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost předloží Komise zprávu
o uplatňování tohoto rozhodnutí 
Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru.

1. Dva roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost předloží Komise zprávu
o uplatňování tohoto rozhodnutí 
Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru.

Or. lt

Pozměňovací návrh 129
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise každoročně informuje 
Evropský parlament o údajích, které 
obdržela v souladu s článkem 3, a do 
24 měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí
v platnost Evropskému parlamentu 
předloží celkové hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zahrnout předkládání zpráv, aby se ověřilo, zda rozhodnutí slouží svému účelu, a aby 
se zajistila demokratická kontrola.
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Pozměňovací návrh 130
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve zprávě Komise zejména posoudí, zda 
toto rozhodnutí poskytuje dostatečný 
rámec k zajištění plného souladu 
mezivládních dohod s právem Unie
a vysoké úrovně koordinace mezi 
členskými státy v souvislosti
s mezivládními dohodami.

2. Ve zprávě Komise zejména posoudí, zda 
toto rozhodnutí poskytuje dostatečný 
rámec k zajištění plného souladu 
mezivládních dohod s právem Unie
a vysoké úrovně koordinace mezi 
členskými státy v souvislosti
s mezivládními dohodami. Dále vyhodnotí, 
zda jsou časové harmonogramy stanovené 
tímto rozhodnutím přiměřené, a posoudí 
jejich dopad na jednání členských států se 
třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí je určeno členským 
státům.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům
a subjektům podle článku 3a.

Or. en


