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Pozměňovací návrh 1
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. soudí, že rozvoj pravomocí Evropské 
unie vede k tomu, že občané se ve stále 
větší míře dostávají do bezprostředního 
styku se správou Unie, aniž by měli 
k dispozici odpovídající procesní práva, 
jejichž dodržování by se na ní mohli 
domáhat;

2. soudí, že rozvoj pravomocí Evropské 
unie vede k tomu, že občané se ve stále 
větší míře dostávají do bezprostředního 
styku se správou Unie, aniž by měli 
k dispozici odpovídající procesní práva, 
jejichž dodržování by se na ní mohli 
domáhat v případech, kdy se mohou 
takové úkony prokázat jako nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost je právo na 
řádnou správu základním právem občanů, 
avšak právně nevynutitelné správní 
postupy, které příslušná instituce může 
jednostranně změnit, nemohou právo 
občana na řádnou správu dostatečně
chránit;

3. poukazuje na to, že po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost je právo na 
řádnou správu základním právem občanů, 
avšak právně nevynutitelné správní 
postupy, které příslušná instituce může 
jednostranně změnit, nejsou vždy 
dostačující na to, aby chránily právo 
občana na řádnou správu;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost je právo na 
řádnou správu základním právem občanů, 
avšak právně nevynutitelné správní 
postupy, které příslušná instituce může 
jednostranně změnit, nemohou právo 
občana na řádnou správu dostatečně 
chránit;

3. poukazuje na to, že po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost je právo na 
řádnou správu základním právem občanů, 
avšak právně nevynutitelné správní 
postupy, které příslušná instituce může 
jednostranně změnit, nemohou právo 
občana na řádnou správu dostatečně 
chránit; zůstanou však důležité pro 
celkovou kulturu řádné správy jako 
dodatek k ustanovením závazných 
právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že první Evropský veřejný 
ochránce práv dříve navrhl přijetí 
závazného kodexu řádné správní praxe, že 
Evropský parlament tento návrh podpořil 
a vyzval Komisi, aby předložila návrh 
obecného nařízení o správních postupech 
založený na tomto kodexu, ale že Komise 
souhlasila pouze s přijetím nezávazných 
pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby na základě článku 298
SFEU připravila nařízení, které stanoví 
minimální normy kvality a procesní 
záruky, které budou horizontálně 
uplatnitelné na veškerou správu Evropské 
unie; tento obecný právní předpis by se měl 
v souladu s článkem 298 SFEU vztahovat 
pouze na přímou správu EU;

4. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi, aby právo na řádnou 
správu vykonávanou otevřenou, efektivní 
a nezávislou evropskou správou zaručila 
právem na řádnou správu, jak je vymezuje 
článek 41 Listiny základních práv, který 
jím rozumí právo každého na to, aby jeho 
záležitosti byly řešeny nestranně, 
spravedlivě a v přiměřené lhůtě;

5. žádá Komisi, aby právo na řádnou 
správu vykonávanou otevřenou, efektivní 
a nezávislou evropskou správou zaručila 
právem na řádnou správu, jak je vymezuje 
článek 41 Listiny základních práv a na něž 
se vztahují obecná omezení článku 51, 
kterým se rozumí právo každého na to, aby 
jeho záležitosti byly řešeny nestranně, 
spravedlivě a v přiměřené lhůtě;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podotýká, že obecné zásady budoucího 
evropského správního nařízení by mohly

6. podotýká, že obecné zásady budoucího 
evropského správního nařízení by měly
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zahrnovat zásadu rovnosti a zásady 
nestrannosti a nezávislosti, přičemž je však 
třeba zavést ustanovení, která zaručí 
spravedlnost, ochranu legitimních 
očekávání, zákonnosti a dodržování zásad 
proporcionality a otevřenosti;

zahrnovat zásadu rovnosti a zásady 
nestrannosti a nezávislosti, přičemž by 
měla existovat ustanovení, která zaručí 
spravedlnost, ochranu legitimních 
očekávání, zákonnosti a dodržování zásad 
proporcionality a otevřenosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podotýká, že obecné zásady budoucího 
evropského správního nařízení by mohly
zahrnovat zásadu rovnosti a zásady 
nestrannosti a nezávislosti, přičemž je však 
třeba zavést ustanovení, která zaručí
spravedlnost, ochranu legitimních 
očekávání, zákonnosti , právní jistoty
a dodržování zásad proporcionality 
a otevřenosti;

6. podotýká, že obecné zásady budoucího 
evropského správního nařízení by měly
zahrnovat zásadu rovnosti a zásady 
nestrannosti a nezávislosti a zároveň
zaručit spravedlnost, zákonnost, právní
jistotu a dodržování zásad proporcionality 
a otevřenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že zavedení zásady služby 
občanům, tj. že správa se snaží občanům 
radit a pomáhat a vyhýbá se zbytečně 
zdlouhavým postupům, čímž oběma 
stranám šetří čas a námahu, by občanům i 
správě přineslo užitek v tom, že by se 
zkvalitnila poskytovaná služba a zvýšila 

7. domnívá se, že zavedení zásady služby 
občanům, tj. že správa se snaží občanům 
radit, pomáhat, sloužit jim a podporovat je 
a vyhýbá se tedy zbytečně zdlouhavým a 
vleklým postupům, čímž oběma stranám 
šetří čas a námahu, by pomohlo splnit 
oprávněná očekávání občanů a občanům i 
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její účinnost; správě přineslo užitek v tom, že by se 
zkvalitnila poskytovaná služba a zvýšila 
její účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že zavedení zásady služby 
občanům, tj. že správa se snaží občanům 
radit a pomáhat a vyhýbá se zbytečně 
zdlouhavým postupům, čímž oběma 
stranám šetří čas a námahu, by občanům i 
správě přineslo užitek v tom, že by se 
zkvalitnila poskytovaná služba a zvýšila 
její účinnost;

7. domnívá se, že zavedení zásady služby 
občanům, tj. že správa se snaží občanům 
radit a pomáhat, jedná s náležitou
zdvořilostí a vyhýbá se zbytečně 
zdlouhavým postupům, čímž oběma 
stranám šetří čas a námahu, by občanům i 
správě přineslo užitek v tom, že by se 
zkvalitnila poskytovaná služba a zvýšila 
její účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby k přijetí na základě 
článku 15 SFEU předložila náležité
správní ustanovení o postupu, který by se 
za stávajícího platného nařízení 
č. 1049/2001 mohl používat na veřejný 
přístup k dokumentům orgánů EU; 
podobně by na základě článku 16 SFEU 
měla být přijata ustanovení pro postup 
použitelný na zpracování osobních údajů 
za stávajícího nařízení č. 45/2001, která 

8. zdůrazňuje naléhavou potřebu předložit
k přijetí na základě článku 15 SFEU
rozsáhlejší správní nařízení o postupu, 
který by se za stávajícího platného nařízení 
č. 1049/2001 mohl používat na veřejný 
přístup k dokumentům orgánů EU; a to se 
zvláštním zřetelem ke kodifikaci příslušné 
judikatury Evropského soudního dvora a 
k rozšíření působnosti tohoto nařízení na 
celou správu EU; podobně by na základě 
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stanoví pravidla ochrany fyzických osob 
při zpracování osobních údajů;

článku 16 SFEU měla být přijata účinnější 
ustanovení pro postup použitelný na 
zpracování osobních údajů za stávajícího 
nařízení č. 45/2001, která stanoví pravidla 
ochrany fyzických osob při zpracování 
osobních údajů, a to zvláště s přihlédnutím 
k uplatňování občanských práv jím 
zaručených; uznává však, že zmíněná 
nařízení vedla ke kodifikaci dvou oblastí 
obecného správního práva EU, která již 
umožnila, aby byly zavedeny poměrně 
srozumitelné správní postupy, a že další 
vývoj těchto postupů by měl stavět na tom, 
čeho bylo dosaženo.

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že je nezbytné stanovit 
obecné předpisy, které jednak zaručí 
procesní práva fyzických a právnických 
osob (například právo na informování 
a právo na slyšení) při rozhodování 
o záležitosti, v níž tyto osoby mohou být 
pokládány za jednu ze stran a jež pro 
dotčenou osobu nebo subjekt zakládá 
právní účinky, a jednak upraví uplatňování 
práva na přístup k vlastním spisům;

9. domnívá se, že je nezbytné stanovit 
obecně platné předpisy, které jednak 
zaručí procesní práva fyzických 
a právnických osob (například právo na 
informování a právo na slyšení) při 
rozhodování o záležitosti, v níž tyto osoby 
mohou být pokládány za jednu ze stran 
a jež pro dotčenou osobu nebo subjekt 
zakládá právní účinky, a jednak upraví 
uplatňování práva na přístup k vlastním 
spisům;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 10
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby předložila konkrétní 
správní ustanovení pro řízení o nesplnění 
povinnosti na základě článku 258 SFEU 
s cílem předejít veškerým možnostem 
zneužití pravomoci a svévolnému 
rozhodování; žádá, aby byl Petiční výbor 
dostatečně informován o jednotlivých 
fázích, do nichž dospělo řízení o nesplnění 
povinnosti vztahující se k otevřené petici, a 
tak byla zajištěna parlamentní kontrola nad 
uplatňováním základního práva občanů 
předkládat petice Evropskému parlamentu;

10. žádá Komisi, aby předložila konkrétní 
správní ustanovení pro řízení o nesplnění 
povinnosti na základě článku 258 SFEU s 
cílem předejít veškerým možnostem 
zneužití pravomoci a svévolnému 
rozhodování; domnívá se, že takové 
ustanovení by mělo upravovat celý vztah 
mezi Komisí a občanem nebo podnikem, 
který podá stížnost, což může vést k řízení 
o nesplnění povinnosti a tím posílit 
zejména pozice jednotlivých stěžovatelů; 
považuje za zvláště vhodné, aby byl Petiční 
výbor dostatečně informován o 
jednotlivých fázích, do nichž dospělo 
řízení o nesplnění povinnosti vztahující se 
k otevřené petici, a tak byla zajištěna 
parlamentní kontrola nad uplatňováním 
základního práva občanů předkládat petice 
Evropskému parlamentu;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby předložila konkrétní 
správní ustanovení pro řízení o nesplnění 
povinnosti na základě článku 258 SFEU 
s cílem předejít veškerým možnostem 
zneužití pravomoci a svévolnému 
rozhodování; žádá, aby byl Petiční výbor 
dostatečně informován o jednotlivých 
fázích, do nichž dospělo řízení o nesplnění 
povinnosti vztahující se k otevřené petici, a 
tak byla zajištěna parlamentní kontrola nad 
uplatňováním základního práva občanů 
předkládat petice Evropskému parlamentu;

10. (Netýká se českého znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. podotýká, že služební řád stanovuje 
obecné předpisy o tom, kdy musí úředník 
informovat své nadřízené o střetu zájmů 
atd., ale bylo by třeba je doplnit předpisy 
o tom, jaké mají být v takových případech 
vyvozeny důsledky, např. o možnosti zrušit 
rozhodnutí, která byla přijata v rozporu 
s předpisy o střetu zájmů;

11. podotýká, že služební řád stanovuje 
obecné předpisy o tom, kdy musí úředník 
informovat své nadřízené o střetu zájmů 
atd., ale bylo by třeba je doplnit předpisy 
o tom, jaké mají být v takových případech 
vyvozeny důsledky, např. o možnosti zrušit 
rozhodnutí, která byla přijata v rozporu 
s předpisy o střetu zájmů;a zavést lhůtu 
pro prosazení všech rozhodnutí za účelem 
zajistit předvídatelnost správních procesů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že občané EU by měli od 
Komise očekávat vysokou míru 
transparentnosti bez ohledu na to, zda jí 
adresují formální stížnost nebo uplatňují 
své právo na předložení petice zakotvené 
ve Smlouvě.

12. domnívá se, že občané EU by měli od 
Komise očekávat vysokou míru 
transparentnosti bez ohledu na to, zda jí 
adresují formální stížnost nebo uplatňují 
své právo na předložení petice zakotvené 
ve Smlouvě, a informace o možnosti 
přijmout v dané záležitosti další opatření.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 17
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že občané EU by měli od 
Komise očekávat vysokou míru 
transparentnosti bez ohledu na to, zda jí 
adresují formální stížnost nebo uplatňují 
své právo na předložení petice zakotvené 
ve Smlouvě.

12. domnívá se, že občané EU by měli od 
Komise očekávat vysokou míru 
transparentnosti, účinnosti a rychlé 
vyřízení bez ohledu na to, zda jí adresují 
formální stížnost nebo uplatňují své právo 
na předložení petice zakotvené ve 
Smlouvě.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Elena Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že občané EU by měli od 
Komise očekávat vysokou míru 
transparentnosti bez ohledu na to, zda jí 
adresují formální stížnost nebo uplatňují 
své právo na předložení petice zakotvené 
ve Smlouvě.

12. domnívá se, že občané EU by měli od 
Komise očekávat vysokou míru 
transparentnosti a pohotovosti bez ohledu 
na to, zda jí adresují formální stížnost nebo 
uplatňují své právo na předložení petice 
zakotvené ve Smlouvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. žádá Komisi, aby se při vypracování 
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nařízení o zavedení obecných správních 
postupů EU zapojila do patřičné diskuze 
se všemi zúčastněnými stranami a 
především aby využila mimořádných 
odborných znalostí Evropského veřejného 
ochránce práv, protože právě k němu 
směřují veřejné stížnosti o zneužití v 
orgánech a institucích EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12b. domnívá se, že by Komise měla v 
rámci tohoto nařízení prozkoumat také 
možnost dalšího rozšíření služeb 
založených na IT; v této souvislosti 
připomíná systémy jako EU Pilot, které již 
nejen zdárně prokazují, že potenciál 
správních postupů založených na IT není 
omezen na nové informační systémy 
online, ale že je také možné zavést 
interaktivní „systémy urovnávání sporů“ 
jak mezi správními orgány, tak mezi 
správními orgány a občany;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 12 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12c. žádá Komisi, aby při vytváření 
obecného správního nařízení posílila 



AM\900941CS.doc 13/13 PE488.048v01-00

CS

veřejné povědomí o právu občanů EU na 
řádnou správu včetně možnosti využít 
patřičné informační služby a sítě (jako 
středisko Europe Direct); zdůrazňuje, že 
by tyto informační iniciativy měly 
zohlednit také odvolací postupy v případě 
podezření na porušení práva na řádnou 
správu a především zvláštní omezení 
těchto postupů, jak je stanoveno například 
v článku 228 SFEU o Evropském 
veřejném ochránci práv; je přesvědčen o 
tom, že narůstající znalosti a povědomí 
občanů o tomto právu a s ním 
souvisejícími postupy při řešení stížností 
vyústí v konstruktivní veřejný tlak, což 
může napomoci při vytváření otevřené, 
účinné a nezávislé správy běžných 
záležitostí.
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