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Pozměňovací návrh 1
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že výroční zpráva 
o činnosti evropského veřejného ochránce 
práv za rok 2011 byla oficiálně předložena 
předsedovi Evropského parlamentu dne 
22. května 2012, a vzhledem k tomu, že 
evropský veřejný ochránce práv Nikiforos 
Diamandouros předložil svou zprávu 
Petičnímu výboru ve Štrasburku dne 
19. června 2012;

A. vzhledem k tomu, že výroční zpráva 
o činnosti evropského veřejného ochránce 
práv za rok 2011 byla oficiálně předložena 
předsedovi Evropského parlamentu dne 
22. května 2012, a vzhledem k tomu, že 
evropský veřejný ochránce práv Nikiforos 
Diamandouros předložil svou zprávu 
Petičnímu výboru v Bruselu dne 19. června 
2012,

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že podle článku 298 
SFEU „se orgány, instituce a jiné subjekty 
Unie opírají o otevřenou, efektivní 
a nezávislou evropskou správu“;

D. vzhledem k tomu, že podle článku 298 
SFEU „se orgány, instituce a jiné subjekty 
Unie opírají o otevřenou, efektivní 
a nezávislou evropskou správu“ a že tentýž 
článek umožňuje, aby za tímto účelem 
byla v sekundárním právu formou 
nařízení zakotvena konkrétní ustanovení 
použitelná na celou správu EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
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Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že u více než 65 % řešených 
stížností byl veřejný ochránce práv 
schopen zahájit šetření nebo odkázat 
stěžovatele na příslušný subjekt, například 
na člena Evropské sítě veřejných ochránců
práv, na síť SOLVIT, na další subjekty 
zodpovědné za vyřizování stížností nebo 
na Petiční výbor Evropského parlamentu; 
konstatuje, že v roce 2011 Petiční výbor 
obdržel od veřejného ochránce práv 59 
stížností;

4. konstatuje, že u více než 65 % řešených 
stížností byl veřejný ochránce práv 
schopen zahájit šetření nebo odkázat 
stěžovatele na příslušný subjekt, například 
na člena Evropské sítě veřejných ochránců 
práv, mezi něž patří i Petiční výbor 
Evropského parlamentu, na Evropskou 
komisi nebo na další subjekty odpovědné
za vyřizování stížností (např. síť 
SOLVIT); konstatuje, že v roce 2011 
Petiční výbor obdržel od veřejného 
ochránce práv 59 stížností;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že navzdory uvedeným 
úspěchům v minulých letech byl podíl 
všech zpracovaných stížností, které 
skutečně spadaly do oblasti pravomocí 
veřejného ochránce práv, i v roce 2011 
poměrně skromný (27 %), a že by proto 
bylo vhodné – zejména v úzké spolupráci 
s vnitrostátními a regionálními veřejnými 
ochránci práv, Evropským parlamentem 
a Komisí– se zaměřit na rozsáhlejší 
a aktivnější osvětovou činnost, v jejímž 
rámci bude občanům vysvětlena oblast 
působnosti veřejného ochránce práv;

Or. de
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Pozměňovací návrh 5
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. oceňuje nepolevující úsilí veřejného 
ochránce práv, který se např. vydáváním 
příslušných publikací konstruktivně podílí 
na vytvoření lepších předpokladů 
k vypracování nařízení o obecném 
správním řízení Evropské unie;
zdůrazňuje, že pro tento zákon, který by 
měl v celé přímé správě EU stanovit 
právně závazné minimální standardy 
kvality a procesní záruky, by mohl být 
jako právní základ použit článek 298 
SFEU a že o jeho konkrétní podobě by 
měly být vedeny důkladné konzultace 
s veřejným ochráncem práv;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Mariya Gabriel

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19а. vítá spolupráci veřejného ochránce 
práv s Evropskou sítí veřejných ochránců 
práv a žádá, aby tato spolupráce spočívala 
i v přijímání aktivnějších opatření na 
posílení evropské občanské iniciativy 
jakožto nového nástroje, který umožňuje 
účast občanů na vytváření právních 
předpisů EU;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 7
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. soudí, že veřejný ochránce práv 
v období, za něž předložil výroční zprávu, 
vykonával své pravomoci aktivně 
a vyváženě;

22. s potěšením konstatuje, že veřejný 
ochránce práv v období, za něž předložil 
výroční zprávu, vykonával své pravomoci 
aktivně a vyváženě a že v kritickém duchu 
úzce spolupracoval s ostatními 
agenturami EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. soudí, že veřejný ochránce práv 
v období, za něž předložil výroční zprávu, 
vykonával své pravomoci aktivně 
a vyváženě;

22. konstatuje, že veřejný ochránce práv 
v období, za něž předložil výroční zprávu, 
vykonával své pravomoci aktivně 
a vyváženě;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá veřejného ochránce, aby se 
nadále snažil zajistit co nejlepší využití 
zdrojů, aby nedocházelo ke zbytečnému 
zdvojování zaměstnanců, a aby 

23. trvá na tom, aby veřejný ochránce 
nadále zajistil co nejlepší využití zdrojů, 
aby nedocházelo ke zbytečnému náboru 
zaměstnanců, a aby spolupracoval 
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spolupracoval s ostatními stávajícími 
orgány EU s cílem hospodárnějším 
využitím zdrojů zajistit úspory v rozpočtu 
EU;

s ostatními stávajícími orgány EU s cílem 
hospodárnějším využitím zdrojů zajistit 
úspory v rozpočtu EU;

Or. en


