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Pozměňovací návrh 1
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že rozpočtové zdroje, které 
evropský veřejný ochránce práv požaduje, 
mu umožní plnit povinnosti vyplývající z 
pravidel a obecných podmínek pro výkon 
jeho funkce, prováděcích ustanovení a 
dohod o spolupráci a umožní mu efektivně 
plnit jeho úkoly;

1. domnívá se, že rozpočtové zdroje, které 
evropský veřejný ochránce práv požaduje, 
mu umožní plnit povinnosti vyplývající z 
pravidel a obecných podmínek pro výkon 
jeho funkce, prováděcích ustanovení a 
dohod o spolupráci a umožní mu efektivně 
plnit jeho úkoly; konstatuje, že v 
posledních letech byly zaznamenány velmi 
pozitivní výsledky, kdy byla šetření 
dokončena rychleji, aniž by to ovlivňovalo 
kvalitu; zdůrazňuje, že tyto výsledky lze 
vysvětlit navýšením lidských zdrojů a 
používáním nových metod šetření; vybízí 
veřejného ochránce práv, aby pokračoval 
v tomto úsilí a tyto vynikající výsledky si 
udržel i nadále;

Or. lt

Pozměňovací návrh 2
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. s uspokojením konstatuje, že zvýšení 
rozpočtového odhadu veřejného ochránce 
práv na rok 2012 činí pouhých 0,47 % (o 
44 605 EUR) a že veřejný ochránce práv 
nepožaduje žádná nová pracovní místa;

2. s uspokojením konstatuje, že zvýšení 
rozpočtového odhadu veřejného ochránce 
práv na rok 2012 činí pouhých 0,47 % (o 
44 605 EUR) a že veřejný ochránce práv 
nepožaduje žádná nová pracovní místa;
bere na vědomí, že vzhledem k současné 
finanční a hospodářské krizi a také jako 
projev solidarity s protějšky v jednotlivých 
státech a regionech, kteří z rozpočtového 
hlediska procházejí složitým obdobím, se 
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veřejný ochránce práv snažil v mezích 
možností omezit navýšení rozpočtu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 3
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje, že veřejný ochránce práv si ve 
svém rozpočtovém odhadu počínal 
ukázněně a projevil solidaritu se svými 
partnery v členských státech; bere na 
vědomí záměr veřejného ochránce práv 
uplatňovat i v budoucích rozpočtech 
maximální možnou míru sebekázně;

3. oceňuje, že veřejný ochránce práv si ve 
svém rozpočtovém odhadu počínal 
ukázněně a projevil solidaritu se svými 
partnery v členských státech; bere na 
vědomí záměr veřejného ochránce práv 
uplatňovat i v budoucích rozpočtech 
maximální možnou míru sebekázně; chválí 
střídmost prokázanou veřejným 
ochráncem práv a také jeho solidaritu s 
protějšky v jednotlivých státech a 
regionech, kteří se v důsledku současné 
finanční a hospodářské krize potýkají v 
rozpočtové oblasti s problémy;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s uspokojením konstatuje, že veřejný 
ochránce práv i nadále uplatňuje svůj 
přístup víceletého plánování, 
systematického prověřování rozpočtových 
položek a přesouvání prostředků s cílem 
dosáhnout úspor;

5. s uspokojením konstatuje, že veřejný 
ochránce práv i nadále uplatňuje svůj 
přístup víceletého plánování, 
systematického prověřování rozpočtových 
položek a přesouvání prostředků s cílem 
dosáhnout úspor; konstatuje, že uplatnění 
strategie přezkumu rozpočtových položek 
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umožnilo snížit počet položek z 23 na 16; 
vybízí ostatní instituce Unie, aby se 
inspirovaly osvědčenými postupy 
veřejného ochránce práv a tuto metodu 
také použily;

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s uspokojením konstatuje, že veřejný 
ochránce práv i nadále uplatňuje svůj 
přístup víceletého plánování, 
systematického prověřování rozpočtových 
položek a přesouvání prostředků s cílem 
dosáhnout úspor;

5. s uspokojením konstatuje, že veřejný 
ochránce práv i nadále uplatňuje svůj 
přístup víceletého plánování, 
systematického prověřování rozpočtových 
položek a přesouvání prostředků s cílem 
dosáhnout úspor; je si vědom toho, že s 
ohledem na nové úkoly, jež byly 
veřejnému ochránci práv svěřeny 
Lisabonskou smlouvou, existuje riziko, že 
omezený nárůst rozpočtu tohoto úřadu 
tak, jak je plánován v současné době, 
nebude udržitelný; vybízí veřejného 
ochránce práv, aby i nadále předkládal 
realistický odhad příjmů a výdajů, který 
vychází z nákladů a plně zohledňuje 
nutnost optimálně využívat omezené 
zdroje;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. podporuje politiku veřejného ochránce 
práv v oblasti vzdělávání, mj. jeho úmysl 
přistoupit k interinstitucionální rámcové 
smlouvě, která otevírá přístup k velkému 
množství školicích kurzů;

7. podporuje politiku veřejného ochránce 
práv v oblasti vzdělávání, mj. jeho úmysl 
přistoupit k interinstitucionální rámcové 
smlouvě, která otevírá přístup k velkému 
množství školicích kurzů osobám 
pracujícím v této instituci s cílem zlepšit 
jejich efektivitu a dobré fungování 
instituce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vybízí evropského veřejného ochránce 
práv, aby pokračoval v dobré spolupráci s 
Petičním výborem, systémem SOLVIT a 
veřejnými ochránci práv v jednotlivých 
státech, a mohl tak rychle a efektivně 
předat stížnosti, které nespadají do jeho 
působnosti, příslušným subjektům, čímž 
přispěje k lepší obraně práv evropských 
občanů;

Or. fr


