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Pozměňovací návrh 1
Margrete Auken

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 298 SFEU,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Chrysoula Paliadeli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že článek 24 SFEU 
stanoví, že „každý občan Unie se může 
obracet na veřejného ochránce práv 
ustanoveného v souladu s článkem 228“,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že společná 
zahraniční politika, bezpečnostní politika 
a závazky Evropské rady spadají do 
kompetence evropského veřejného 
ochránce práv,

Or. el
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Pozměňovací návrh 4
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že článek 43 Listiny 
stanoví, že „každý občan Unie a každá 
fyzická osoba pobývající nebo právnická 
osoba mající své statutární sídlo v jednom 
členském státě má právo obracet se na 
ochránce práv Unie v případě nesprávností 
v činnosti orgánů nebo subjektů 
Společenství, s výjimkou Soudního dvora 
a Soudu prvního stupně při jejich soudní 
činnosti“,

C. vzhledem k tomu, že článek 43 Listiny 
stanoví, že „každý občan Unie a každá 
fyzická osoba pobývající nebo právnická 
osoba mající své statutární sídlo v jednom 
členském státě má právo obracet se na 
ochránce práv Unie v případě nesprávností 
v činnosti orgánů nebo subjektů 
Společenství, s výjimkou Soudního dvora 
při jeho soudní činnosti“,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Listina 
základních práv Evropské unie se po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, 
která udělila rozhodnutím evropského 
veřejného ochránce práv větší legitimitu, 
stala právně závaznou ve většině 
členských států,

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Mariya Nedelcheva
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost má dopad na práci 
evropského veřejného ochránce práv, 
mimo jiné v důsledku zřízení evropské 
služby pro vnější činnost a faktu, že se 
Evropská rada stala orgánem EU,

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva stanovila právní základ pro 
společná pravidla o administrativním 
postupu v rámci orgánů, institucí, úřadů 
a agentur EU, které se podle článku 298 
SFEU „opírají o otevřenou, efektivní 
a nezávislou evropskou správu“,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Chrysoula Paliadeli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že interaktivní 
průvodce, který je dostupný na 
internetových stránkách veřejného 
ochránce práv ve 23 jazycích, poskytl 
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v roce 2010 poradenství více než 19 000 
osob ohledně toho, jaké opravné 
prostředky mají k dispozici na evropské, 
vnitrostátní a regionální úrovni, přičemž 
pokles neoprávněných stížností, jež 
veřejný ochránce práv obdržel v letech 
2009 a 2010, lze přičíst alespoň částečně 
zahájení činnosti interaktivního průvodce 
v lednu 2009,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že transparentnost, 
přístup k informacím a dodržování práv 
evropských občanů jsou základní 
předpoklady pro zachování důvěry mezi 
občany a institucemi;

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že evropský veřejný 
ochránce práv by měl v souladu se 
zásadou výměny osvědčených postupů 
s vnitrostátními veřejnými ochránci práv 
tyto ochránce práv povzbudit, aby posílili 
své vazby na vnitrostátní parlamenty 
a pravidelně si s nimi vyměňovali 
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stanoviska a informace týkající se jejich 
šetření;

Or. lt

Pozměňovací návrh 11
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba, aby občané 
byli lépe informováni o způsobu práce 
úřadu veřejného ochránce práv 
a internetových stránkách, které potvrzují 
transparentnost úlohy veřejného ochránce 
práv;

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. navrhuje, aby byli při předkládání 
výroční zprávy veřejného ochránce práv na 
schůzi Petičního výboru přítomni nejen 
zástupci Evropské komise, ale také 
představitelé správních útvarů Evropského 
parlamentu a Rady, aby se mohli ke zprávě 
vyjádřit a zúčastnit se diskuse; naléhavě 
vyzývá správní útvary Parlamentu a Rady, 
aby byly zastoupeny na budoucích 
schůzích, na kterých bude předložena 
výroční zpráva veřejného ochránce práv 
a proběhne k ní diskuse;

9. navrhuje, aby byli při předkládání 
výroční zprávy veřejného ochránce práv na 
schůzi Petičního výboru přítomni nejen 
zástupci Evropské komise, ale také 
představitelé příslušných správních útvarů 
Evropského parlamentu, Rady a dalších 
orgánů, agentur, útvarů a institucí EU, 
které jsou předmětem šetření, zvláštní 
zprávy, kritických připomínek nebo jiných 
opatření přijatých veřejným ochráncem 
práv, aby se mohli ke zprávě vyjádřit 
a zúčastnit se diskuse; naléhavě vyzývá 
správní útvary Parlamentu, Rady a dalších 
dotčených orgánů, agentur, útvarů 
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a institucí EU, aby byly zastoupeny na 
budoucích schůzích, na kterých bude 
předložena výroční zpráva veřejného 
ochránce práv a proběhne k ní diskuse; je 
přesvědčen, že jejich účast v takových 
diskusích a sdílení názorů na řádnou 
správu a překonané problémy na základě 
doporučení a připomínek evropského 
veřejného ochránce práv by mohly pomoci 
zlepšit službu poskytovanou občanům EU 
a interinstitucionální dialog a přispět 
k vytvoření skutečné kultury poskytování 
služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá veřejného ochránce práv, aby 
informoval Parlament o rozvoji vztahů 
s evropskou službou pro vnější činnost 
a Evropskou radou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vybízí evropského veřejného 
ochránce práv, aby nadále podporoval 
Evropskou síť veřejných ochránců práv 
s cílem vypracovat komplexní databázi
a lépe informovat občany EU o rozdělení 
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povinností mezi evropského veřejného 
ochránce práv, vnitrostátní veřejné 
ochránce práv a Petiční výbor 
Parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí Evropský parlament, aby uvolnil
prostředky na vytvoření podobného 
internetového portálu pro svůj Petiční 
výbor, aby se tento orgán zviditelnil 
a zvýšila se jeho transparentnost, neboť 
může taktéž přispět ke snížení počtu 
neoprávněných petic a zároveň poskytnout 
žadatelům pokyny a rady a zvýšit účinnost 
a efektivitu procesu předkládání 
a projednávání petic;

12. zdůrazňuje, že Evropský parlament 
musí uvolnit prostředky na vytvoření 
podobného internetového portálu pro svůj 
Petiční výbor, aby se tento orgán zviditelnil 
a zvýšila se jeho transparentnost, neboť 
může taktéž přispět ke snížení počtu 
neoprávněných petic a zároveň poskytnout 
žadatelům pokyny a rady a zvýšit účinnost 
a efektivitu procesu předkládání 
a projednávání petic;

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere s uspokojením na vědomí neustálé 
snižování kritických připomínek 
předložených veřejným ochráncem práv 
(33 v roce 2010, 35 v roce 2009, 44 v roce 
2008 a 55 v roce 2007); je přesvědčen, že 
to dokazuje, že je to důkazem aktivnější 
úlohy orgánů a institucí EU při řešení 
stížností aktivnější úlohu;

13. bere s uspokojením na vědomí neustálé 
snižování kritických připomínek 
předložených veřejným ochráncem práv 
(33 v roce 2010, 35 v roce 2009, 44 v roce 
2008 a 55 v roce 2007); je přesvědčen, že 
je to důkazem aktivnější úlohy orgánů a 
institucí EU při řešení stížností a že svou 
efektivitou si veřejný ochránce práv získal 
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v očích těchto orgánů a institucí určitý 
stupeň legitimity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že průměrná doba potřebná 
pro ukončení šetření se v letech 2009 
a 20010 ustálila na devíti měsících;

14. konstatuje, že průměrná doba potřebná 
pro ukončení šetření se v letech 2009 
a 20010 ustálila na devíti měsících; vyzývá 
ke zkrácení tohoto časového rámce 
pomocí užší spolupráce všech
zúčastněných stran;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že průměrná doba potřebná 
pro ukončení šetření se v letech 2009 
a 20010 ustálila na devíti měsících;

14. konstatuje, že průměrná doba potřebná 
pro ukončení šetření se v letech 2009 
a 20010 ustálila na devíti měsících;
požaduje další zlepšení kvality práce 
a urychlení šetření stížností 
a rozhodovacích postupů, aby občané 
mohli řádně uplatňovat svá práva podle 
evropských právních předpisů; domnívá 
se v této souvislosti, že by veřejný 
ochránce práv měl přezkoumat časové 
lhůty, které stanovil;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 19
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že 65 % šetření zahájených 
veřejným ochráncem práv v roce 2010 se 
týkalo Evropské komise (219 šetření); 
vyjadřuje své znepokojení nad výrazným 
nárůstem v porovnání s 56 % v roce 2009 
(191 šetření);

15. konstatuje, že 65 % šetření zahájených 
veřejným ochráncem práv v roce 2010 se 
týkalo Evropské komise (219 šetření); 
vyjadřuje své znepokojení nad výrazným 
nárůstem v porovnání s 56 % v roce 2009 
(191 šetření) a opakovaně žádá komisaře, 
zejména komisaře odpovědného za 
interinstitucionální vztahy 
a administrativu, aby co nejdříve podnikl 
kroky vedoucí k výraznému zlepšení 
současného stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí obavy veřejného 
ochránce práv ohledně poměrně vysokého 
počtu neuspokojivých odpovědí Evropské 
komise na jeho kritické připomínky (10 ze 
32 odpovědí); souhlasí s názorem 
veřejného ochránce práv, že ještě stále 
zbývá vykonat mnoho práce, aby se 
podařilo přesvědčit úředníky o tom, že 
obranný postoj k veřejnému ochránci práv 
představuje pro jejich orgány promarněnou 
příležitost a nebezpečí poškození obrazu 
Unie jako celku; zdůrazňuje, že evropští 
občané mají podle Listiny základních práv 
právo na dobrou veřejnou správu;

16. bere na vědomí obavy veřejného 
ochránce práv ohledně poměrně vysokého 
počtu neuspokojivých odpovědí Evropské 
komise na jeho kritické připomínky (10 ze 
32 odpovědí); souhlasí s názorem 
veřejného ochránce práv, že ještě stále 
zbývá vykonat mnoho práce, aby se 
podařilo přesvědčit úředníky o tom, že 
obranný postoj k veřejnému ochránci práv 
představuje pro jejich orgány promarněnou 
příležitost a nebezpečí poškození obrazu 
Unie jako celku; požaduje zásadní zlepšení 
procesu poskytování odpovědí včetně 
zkrácení lhůty pro vypracování odpovědí 
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(zejména v časově vymezených případech) 
a předkládání odpovědí, které nabízejí 
řešení a nejsou defenzivní; zdůrazňuje, že 
evropští občané mají podle Listiny 
základních práv právo na dobrou veřejnou 
správu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. konstatuje, že v roce 2010 předložil 
veřejný ochránce práv jednu zvláštní 
zprávu, která se týkala toho, že Komise 
odmítla zveřejnit dokumenty 
a spolupracovat loajálně s veřejným 
ochráncem práv; připomíná, že zprávu 
Petičního výboru o zvláštní zprávě přijal 
Evropský parlament dne 27. října 2010; 
připomíná, že v přijatém usnesení byla 
Komise vyzvána, aby Evropskému 
parlamentu zaručila, že dostojí svým 
povinnostem, pokud jde o loajální 
spolupráci s evropským veřejným 
ochráncem práv;

18. konstatuje, že v roce 2010 předložil 
veřejný ochránce práv jednu zvláštní 
zprávu, která se týkala toho, že Komise 
odmítla zveřejnit dokumenty 
a spolupracovat s veřejným ochráncem 
práv v duchu úplné transparentnosti; 
připomíná, že zprávu Petičního výboru 
o zvláštní zprávě přijal Evropský parlament 
dne 27. října 2010; připomíná, že 
v přijatém usnesení byla Komise vyzvána, 
aby Evropskému parlamentu zaručila, že 
dostojí svým povinnostem, pokud jde 
o loajální spolupráci s evropským 
veřejným ochráncem práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá k zahájení informační 
kampaně, která by ujistila zaměstnance 
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orgánů a institucí EU, že veřejný 
ochránce práv je připraven jim 
naslouchat a jednat o problémech, a která 
by zdůraznila výhody intervence 
veřejného ochránce práv s cílem přivést 
správní útvary orgánů a institucí EU blíže 
k občanům EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že nařízení 1049/2001 
o přístupu k dokumentům orgánů EU2 platí 
již 10 let; souhlasí s postřehem veřejného 
ochránce práv, že se orgány stále potýkají 
se základní představou, z níž nařízení 
vychází, a to, že otevřenost by měla být
pravidlem a utajení výjimkou;

19. připomíná, že nařízení 1049/2001 
o přístupu k dokumentům orgánů EU platí 
již 10 let; připomíná, že základní 
představa, z níž toto nařízení vychází, je, 
že otevřenost je pravidlem a utajení 
výjimkou; konstatuje, že se orgány stále 
potýkají s touto koncepcí; zastává názor, 
že orgány, agentury útvary a instituce EU 
musí mít tuto zásadu stále na paměti při 
přípravě dokumentů a musí zajistit 
nalezení správné rovnováhy mezi 
nezbytnou a odpovídající mírou 
transparentnosti a skutečnou potřebou 
zachování důvěrnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Chrysoula Paliadeli

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že přepracovávání tohoto 20. připomíná, že přepracovávání nařízení 
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nařízení stále probíhá; vyjadřuje politování 
nad nedostatečným pokrokem procesu 
přepracovávání; naléhavě vyzývá Radu 
a Komisi, aby byly otevřenější, pokud jde 
o zpřístupňování dokumentů a informací 
občanům a Evropskému parlamentu;

1049/2001 stále probíhá; vyjadřuje 
politování nad nedostatečným pokrokem 
procesu přepracovávání; naléhavě vyzývá 
Radu a Komisi, aby byly otevřenější, 
pokud jde o zpřístupňování dokumentů 
a informací občanům a Evropskému 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby 
i nadále trval na dodržování základního 
práva na přístup k dokumentům, kultury 
veřejné služby vstřícné k občanům 
a aktivního postoje institucí, agentur 
a orgánů EU, pokud jde o zveřejňování 
dokumentů;

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby 
i nadále trval na dodržování základního 
práva na přístup k dokumentům, kultury 
veřejné služby vstřícné k občanům 
a aktivního postoje institucí, agentur 
a orgánů EU, pokud jde o zveřejňování 
dokumentů; navrhuje proto, aby byly 
příklady účinného zásahu veřejného 
ochránce práv zveřejněny, a občané EU si 
tak mohli napravit negativní obraz 
o správě EU, která je často považována za 
těžkopádnou a neefektivní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby 
i nadále trval na dodržování základního 
práva na přístup k dokumentům, kultury 

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby 
i nadále trval na dodržování základního 
práva na přístup k dokumentům, kultury 
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veřejné služby vstřícné k občanům 
a aktivního postoje institucí, agentur 
a orgánů EU, pokud jde o zveřejňování 
dokumentů;

veřejné služby vstřícné k občanům 
a aktivního postoje institucí, agentur 
a orgánů EU, pokud jde o zveřejňování 
dokumentů, což představuje základ 
transparentnosti jeho úřadu;

Or. el

Pozměňovací návrh 27
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby 
i nadále trval na dodržování základního 
práva na přístup k dokumentům, kultury 
veřejné služby vstřícné k občanům 
a aktivního postoje institucí, agentur 
a orgánů EU, pokud jde o zveřejňování 
dokumentů;

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby 
i nadále trval na dodržování základního 
práva na přístup k dokumentům, kultury 
veřejné služby vstřícné k občanům 
a aktivního postoje institucí, agentur 
a orgánů EU, pokud jde o zveřejňování 
dokumentů; zastává názor, že by veřejný 
ochránce práv mohl pomoci těmto 
institucím čelit opakujícím se problémům 
tím, že podpoří dialog mezi různými 
institucemi o problémech týkajících se 
kvality jejich správy, včetně výměny 
osvědčených postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby 
i nadále trval na dodržování základního 
práva na přístup k dokumentům, kultury 
veřejné služby vstřícné k občanům 

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby i 
nadále trval na dodržování základního 
práva na přístup k dokumentům, 
otevřenosti evropských institucí vůči 
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a aktivního postoje institucí, agentur 
a orgánů EU, pokud jde o zveřejňování 
dokumentů;

evropským občanům, kultury veřejné 
služby vstřícné k občanům a aktivního 
postoje institucí, agentur a orgánů EU, 
pokud jde o zveřejňování dokumentů, 
a aby trval na řádném uplatňování zásady 
transparentnosti procesu rozhodování 
a zásady odpovědnosti evropských 
institucí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 29
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. navrhuje, aby toto prohlášení 
o zásadách veřejné služby bylo co nejvíce 
šířeno a aby bylo občanům EU snadno 
přístupné s cílem je opětovně ujistit 
o odhodlání EU chránit veřejné služby, 
které jsou součástí jejich každodenního 
života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se však, že přijetí 
společných závazných pravidel a zásad 
o správním řízení v rámci vlastní správy 
EU, jak požadoval již první evropský 
veřejný ochránce práv, a zavedení zásady 
služby v tomto kontextu by bylo nejlepším 
způsobem, jak zajistit trvalou změnu ve 
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správní kultuře EU, a očekává proto, že za 
tímto účelem bude pro Komisi prioritou 
předložit návrh nařízení na základě 
článku 298 SFEU;

Or. en


