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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení 
pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování 
a provádění takovýchto seskupení
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0610/2),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 175, čl. 209 odst. 1 a čl. 212 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0324/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 15. února 20122,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 53.
2 Úř. věst. C 113, 18.4.2012, s. 22.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem ESÚS je usnadnit a podporovat 
územní spolupráci, včetně jednoho nebo 
více typů přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální spolupráce, mezi jeho 
členy, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1, za 
účelem posílení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti.“

2. Cílem ESÚS je usnadnit a podporovat
zejména územní spolupráci, včetně 
jednoho nebo více typů přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráce, 
mezi jeho členy, jak je uvedeno v čl. 3 
odst. 1, za účelem posílení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. ESÚS, jakož i jeho jednání a činnosti,
se řídí:

„1. Jednání statutárního orgánu ESÚS se 
řídí:

a) tímto nařízením a v příslušném případě 
dalšími právními předpisy Unie, jež se 
činností ESÚS týkají;

a) tímto nařízením;

b) úmluvou uvedenou v článku 8, pokud to 
toto nařízení výslovně povoluje;

b) úmluvou uvedenou v článku 8, pokud to 
toto nařízení výslovně povoluje; a

c) v případě záležitostí, které toto nařízení 
neupravuje nebo které upravuje jen 
částečně, právem členského státu, v němž 
má ESÚS sídlo, nebo pokud to toto 
nařízení povoluje, právem členského 
státu, v němž statutární orgány vykonávají 
své pravomoci nebo v němž ESÚS 
vykonává svoji činnost.

c) v případě záležitostí, které toto nařízení 
neupravuje nebo které upravuje jen 
částečně, vnitrostátním právem členského 
státu, v němž má ESÚS sídlo.“

ESÚS se pro účely určení rozhodného 
práva považuje za subjekt toho členského 

Kde je to nezbytné pro určení rozhodného 
práva v rámci práva Unie či 
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státu, v němž má sídlo.“ mezinárodního práva soukromého,
považuje se ESÚS za subjekt toho 
členského státu, v němž má sídlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2a (nový)
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 2 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. Činnosti ESÚS k provádění úkolů 
uvedených v čl. 7 odst. 2 a 3 v rámci Unie 
se řídí právem Unie a vnitrostátním 
právem stanoveným úmluvou uvedenou 
v článku 8.
Činnosti spolufinancované z rozpočtu 
Unie jsou v souladu s požadavky 
stanovenými v rozhodném právu Unie 
a ve vnitrostátním právu týkajícím se jeho 
uplatňování.“

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vnitrostátní, regionální nebo místní 
orgány nebo subjekty nebo veřejné 
podniky, které jsou rovnocenné orgánům 
nebo subjektům nebo podnikům uvedeným 
v písmenu d), ze třetích zemí nebo 

e) vnitrostátní, regionální nebo místní 
orgány nebo subjekty nebo veřejné 
podniky, které jsou rovnocenné orgánům 
nebo subjektům nebo podnikům uvedeným 
v písmenu d), ze třetích zemí, s výhradou 
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zámořských území, s výhradou podmínek 
stanovených v čl. 3a odst. 1.“

podmínek stanovených v článku 3a.“

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. S výjimkou případu podle čl. 3a odst. 2 
sdružuje ESÚS členy pocházející z území 
nejméně dvou členských států.“

„2. S výjimkou případu podle čl. 3a odst. 2
a 3 sdružuje ESÚS členy pocházející 
z území nejméně dvou členských států.“

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 3a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 3a

Přistoupení členů ze třetích zemí nebo 
zámořských území

„Článek 3a

Přistoupení členů ze třetích zemí nebo 
zámořských zemí a území (ZZÚ)

1. V souladu s čl. 4 odst. 3a může ESÚS 
sdružovat členy pocházející z území 
nejméně dvou členských států a jedné nebo 
více třetích zemí nebo zámořských území, 
pokud tyto členské státy a třetí země nebo 
zámořská území společně vykonávají 
činnosti v rámci územní spolupráce nebo 
provádí programy podporované Unií.

1. V souladu s čl. 4 odst. 3a může ESÚS 
sdružovat členy pocházející z území 
nejméně dvou členských států a jedné nebo 
více třetích zemí sousedících nejméně 
s jedním z těchto členských států včetně 
jeho nejvzdálenějších regionů, pokud tyto 
členské státy a třetí země společně 
vykonávají činnosti v rámci územní 
spolupráce nebo provádí programy 
podporované Unií.

1a. Pro účely tohoto nařízení se třetí země 
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nebo ZZÚ považuje za sousedící 
s členským státem včetně jeho 
nejvzdálenějších regionů, pokud tato třetí 
země nebo ZZÚ sdílí s členským státem 
společnou pozemní hranici nebo pokud 
jsou tato třetí země nebo ZZÚ i členský 
stát způsobilými podle společného 
námořního přeshraničního nebo 
nadnárodního programu evropské územní 
spolupráce nebo podle jiného programu 
přeshraniční spolupráce, spolupráce přes 
moře či spolupráce pobřežních oblastí, 
a to i tehdy, když je oddělují mezinárodní 
vody.

2. ESÚS může sdružovat členy pocházející 
z území pouze jednoho členského státu 
a jedné třetí země nebo zámořského území, 
pokud se podle tohoto členského státu 
takovéto ESÚS slučuje s oblastí působnosti 
jeho územní spolupráce nebo 
dvoustranných vztahů s danou třetí zemí 
nebo zámořským územím.“

2. ESÚS může sdružovat členy pocházející 
z území pouze jednoho členského státu 
a jedné či více třetích zemí nebo
sousedících s daným členským státem,
včetně jeho nejvzdálenějších regionů,
pokud se podle tohoto členského státu 
takovéto ESÚS slučuje s oblastí působnosti 
jeho územní spolupráce v rámci 
přeshraniční či nadnárodní spolupráce
nebo dvoustranných vztahů s danými 
třetími zeměmi.“
2a. Pro účely provádění odstavců 1 a 2 
tohoto článku zahrnují třetí země 
sousedící s daným členským státem včetně 
jeho nejvzdálenějších regionů námořní 
hranice mezi dotyčnými zeměmi.
2b. V souladu s článkem 4a a s výhradou 
podmínek stanovených v odstavci 1 může 
ESÚS rovněž sdružovat členy pocházející 
z jednoho nebo více členských států 
včetně jejich nejvzdálenějších regionů a 
z jedné nebo více ZZÚ, ať má členy 
z jedné či více třetích zemí, nebo ne.
2c. V souladu s článkem 4a a s výhradou 
podmínek stanovených v odstavci 2 může 
ESÚS rovněž sdružovat členy pocházející 
pouze z jednoho členského státu včetně 
jeho nejvzdálenějších regionů a z jedné 
nebo více ZZÚ, ať má členy z jedné či více 
třetích zemí, nebo ne.
2d. ESÚS nemůže být zřízeno pouze mezi 
členy z jednoho členského státu a jednoho 
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nebo více ZZÚ majících vztah k témuž 
členskému státu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Bod 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K přerušení časové lhůty nedojde, pokud
případný budoucí člen odpoví na 
připomínky členského státu do deseti 
pracovních dnů od obdržení těchto 
připomínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 4 – odst. 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový odstavec 3a, který zní: Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a. V případě ESÚS s případnými 
budoucími členy ze třetích zemí nebo 
zámořských území musí členský stát, 
v němž se bude nacházet plánované sídlo 
ESÚS, zajistit, že budou splněny 
podmínky stanovené v článku 3a a že třetí 
země nebo členský stát, podle jejichž práva 
je případný budoucí člen ze zámořského 
území zřízen, schválí účast případného 
budoucího člena v souladu s podmínkami 
a postupy rovnocennými podmínkám 
a postupům stanoveným v tomto nařízení

„3a. V případě ESÚS s případnými 
budoucími členy ze třetích zemí se členský 
stát, v němž se bude nacházet plánované 
sídlo ESÚS, za konzultace s ostatními 
dotčenými členskými státy přesvědčí, že
jsou splněny podmínky stanovené v článku 
3a a že třetí země nebo členský stát
schválily účast případného budoucího 
člena v souladu s: 
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nebo v souladu s dohodou uzavřenou mezi 
alespoň jedním členským státem, podle 
jehož práva je případný budoucí člen 
zřízen, a takovou třetí zemí nebo 
zámořským územím. Použije se odstavec 3 
tohoto článku.“

i) podmínkami a postupy rovnocennými 
podmínkám a postupům stanoveným 
v tomto nařízení; nebo
ii) dohodou uzavřenou mezi alespoň 
jedním členským státem, podle jehož práva 
je případný budoucí člen zřízen, a takovou 
třetí zemí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5. Členové schválí úmluvu uvedenou 
v článku 8, přičemž zajistí soulad se 
schválením nebo změnami navrhovanými 
členskými státy podle odstavce 3 tohoto 
článku.

„5. Členové schválí úmluvu uvedenou 
v článku 8, přičemž zajistí soulad se 
schválením podle odstavce 3 tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Každou změnu úmluvy nebo stanov 6. Každou změnu úmluvy nebo stanov 
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musí ESÚS oznámit členským státům, 
podle jejichž práva jsou jeho členové 
zřízeni.

musí ESÚS oznámit členským státům, 
podle jejichž práva jsou jeho členové 
zřízeni. Každou změnu úmluvy, pouze 
s výjimkou přistoupení nového člena, na 
něž se vztahuje odst. 7 písm. a), schvalují
členské státy podle postupu stanoveného 
v tomto článku.

Každou změnu úmluvy schvalují členské 
státy podle postupu stanoveného v tomto 
článku.

6a. Následující ustanovení se použijí 
v případě přistoupení nových členů k již 
existujícímu ESÚS:

Avšak v případě přistoupení nového člena
ke stávajícímu ESÚS, který pochází ze
členského státu, který již úmluvu schválil,
takovéto přistoupení schvaluje pouze 
členský stát, podle jehož práva je nový člen 
zřízen. Použije se odstavec 3 tohoto 
článku.

a) V případě přistoupení nového člena
z členského státu, který již úmluvu 
schválil, tuto účast schvaluje pouze 
členský stát, podle jehož práva je nový člen 
zřízen, v souladu s postupem stanoveným 
v odstavci 3 a po oznámení členskému 
státu, v němž má ESÚS své sídlo.

b) V případě přistoupení nového člena 
z členského státu, který úmluvu ještě 
neschválil, se použije postup stanovený 
v odstavci 6.

V případě přistoupení nového člena ze třetí 
země nebo zámořského území ke 
stávajícímu ESÚS schvalují takovéto 
přistoupení všechny členské státy, které již 
schválily úmluvu. Použije se odstavec 3a 
tohoto článku.“

c) V případě přistoupení nového člena ze 
třetí země nebo zámořského území ke 
stávajícímu ESÚS přezkoumá takovéto 
přistoupení členský stát, v němž má ESÚS 
své sídlo, v souladu s postupem 
stanoveným v odstavci 3a.“

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vkládá se nový článek 4a, který zní:
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„Účast členů ze ZZÚ
V případě ESÚS s případnými budoucími 
členy ze ZZÚ zajistí členský stát, s nímž je 
ZZÚ spojeno, že jsou splněny podmínky 
stanovené v článku 3a, a s ohledem na své 
vztahy s daným ZZÚ buď:
a) schválí účast případných budoucích 
členů v souladu s čl. 4 odst. 3; nebo,
b) písemně potvrdí členskému státu, 
v němž se bude nacházet plánované sídlo 
ESÚS, že příslušné orgány v ZZÚ 
schválily účast případných budoucích 
členů v souladu s podmínkami a postupy 
rovnocennými podmínkám a postupům 
stanovených v tomto nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úmluva, stanovy a veškeré jejich 
pozdější změny se registrují a/nebo 
zveřejňují v souladu s platným 
vnitrostátním právem členského státu, 
v němž má dotyčné ESÚS sídlo. ESÚS 
nabývá právní subjektivitu dnem registrace 
nebo dnem zveřejnění, podle toho, co 
nastane dříve. Členové informují dotčené 
členské státy, Komisi a Výbor regionů 
o registraci nebo zveřejnění úmluvy.

1. Úmluva, stanovy a veškeré jejich 
pozdější změny se registrují a/nebo 
zveřejňují v souladu s platným 
vnitrostátním právem členského státu, 
v němž má dotyčné ESÚS sídlo. ESÚS 
nabývá právní subjektivitu dnem registrace 
nebo dnem zveřejnění v členském státě, 
v němž má dotyčné ESÚS sídlo, podle 
toho, co nastane dříve. Členové informují 
dotčené členské státy a Výbor regionů 
o registraci nebo zveřejnění úmluvy.

2. ESÚS do deseti pracovních dnů od 
registrace nebo zveřejnění úmluvy zajistí, 
aby byla Komisi zaslána žádost podle 
vzoru stanoveného v příloze tohoto 
nařízení. Komise tuto žádost předá Úřadu 
pro publikace Evropské unie, který 
v řadě C Úředního věstníku Evropské unie 
zveřejní oznámení o zřízení ESÚS 

2. ESÚS do deseti pracovních dnů od 
registrace nebo zveřejnění úmluvy zajistí, 
aby byla Výboru regionů zaslána žádost 
podle vzoru stanoveného v příloze tohoto 
nařízení. Výbor regionů tuto žádost předá 
Úřadu pro publikace Evropské unie, který 
v řadě C Úředního věstníku Evropské unie 
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s podrobnostmi stanovenými v příloze 
tohoto nařízení.“

zveřejní oznámení o zřízení ESÚS 
s podrobnostmi stanovenými v příloze 
tohoto nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 se mění takto: Článek 7 se mění takto:
(a) Odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto: (a) Odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2. ESÚS jedná v rámci úkolů, jimiž bylo 
pověřeno, kterými jsou usnadnění 
a podpora územní spolupráce za účelem 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a které stanoví jeho členové, 
s tím, že tyto úkoly spadají do pravomocí 
podle vnitrostátního práva alespoň 
jednoho člena z každého členského státu, 
který je v ESÚS zastoupen.

„2. ESÚS jedná v rámci úkolů, jimiž bylo 
pověřeno, kterými jsou usnadnění 
a podpora územní spolupráce za účelem 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, jež překonává překážky na 
vnitřním trhu, a které stanoví jeho 
členové, tak aby tyto úkoly spadaly do 
pravomocí všech členů, ledaže členský stát 
nebo třetí země schválí účast člena na 
základě vnitrostátního práva, i když tento 
člen není plně kvalifikovaný pro všechny 
úkoly stanovené v této úmluvě.

3. ESÚS může provádět zvláštní činnosti 
územní spolupráce mezi svými členy při 
sledování cíle uvedeného v čl. 1 odst. 2, ať 
již s finanční podporou ze strany Unie, 
nebo bez ní.

3. ESÚS může provádět zvláštní činnosti 
územní spolupráce mezi svými členy při 
sledování cíle uvedeného v čl. 1 odst. 2, ať 
již s finanční podporou ze strany Unie, 
nebo bez ní.

Úkoly ESÚS se mohou konkrétně týkat 
provádění programů spolupráce nebo jejich 
částí nebo činností podporovaných Unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a/nebo Fondu soudržnosti.

Úkoly ESÚS se mohou v první řadě týkat 
provádění programů spolupráce nebo jejich 
částí nebo činností podporovaných Unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a/nebo Fondu soudržnosti.

Členské státy mohou omezit činnosti, které 
mohou ESÚS provádět bez finanční 
podpory ze strany Unie. Členské státy však
nevyloučí činnosti, které jsou zahrnuty 

Členské státy mohou omezit úkoly, které 
mohou ESÚS provádět bez finanční 
podpory ze strany Unie. Aniž je dotčen 
článek 13, členské státy nicméně
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v investičních prioritách v rámci politiky 
soudržnosti Unie v podobě, v jaké byla 
přijata na období 2014–2020.“

nevyloučí úkoly týkající se investičních 
priorit uvedených v článku 6 nařízení č. 
… [EÚS].“

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto: V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Úmluva stanoví: „2. Úmluva stanoví:

a) název ESÚS a jeho sídlo; a) název ESÚS a jeho sídlo;
b) rozsah území, na němž může ESÚS plnit 
své úkoly;

b) rozsah území, na němž může ESÚS plnit 
své úkoly;

c) cíl a úkoly ESÚS; c) cíl a úkoly ESÚS;

d) dobu jeho trvání a podmínky, kterými se 
řídí jeho rozpuštění;

d) dobu trvání ESÚS a podmínky, jimiž se 
řídí jeho rozpuštění;

e) seznam členů; e) seznam členů ESÚS;

ea) seznam orgánů ESÚS a jejich 
příslušných pravomocí;

f) zvláštní právo Unie nebo vnitrostátní 
právo rozhodné pro výklad a prosazování 
úmluvy;

f) platné právní předpisy Unie
a vnitrostátní právo členského státu, 
v němž má ESÚS sídlo pro účely výkladu
a prosazování úmluvy;

fa) platné právní předpisy Unie 
a vnitrostátní právo členského státu či 
členských států, v němž jednají statutární 
orgány ESÚS;

g) případná opatření pro účast členů ze 
třetích zemí nebo zámořských území;

g) případná opatření pro účast členů ze 
třetích zemí nebo ZZÚ, včetně stanovení 
rozhodného práva, pokud ESÚS plní 
úkoly ve třetích zemích či v ZZÚ;

h) zvláštní právo Unie nebo vnitrostátní 
právo rozhodné pro činnosti ESÚS, 
přičemž v druhém případě se může jednat 

h) platné právní předpisy Unie
a vnitrostátní právo, kde ESÚS vykonává 
své úkoly a které s těmito úkoly přímo 
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o právo členského státu, v němž statutární 
orgány vykonávají své pravomoci nebo 
v němž ESÚS vykonává své činnosti;

souvisí;

i) pravidla použitelná pro zaměstnance 
ESÚS, jakož i zásady pro opatření týkající 
se personálního řízení a způsobů náboru 
zaměstnanců;

i) pravidla použitelná pro zaměstnance 
ESÚS, jakož i zásady pro opatření týkající 
se personálního řízení a způsobů náboru 
zaměstnanců;

j) v případě ESÚS s omezenou 
odpovědností opatření pro odpovědnost 
členů v souladu s čl. 12 odst. 3;

j) opatření pro odpovědnost ESÚS a jeho
členů v souladu s článkem 12;

k) vhodná ujednání o vzájemném uznávání, 
včetně pro účely finanční kontroly řízení 
veřejných finančních prostředků; a

k) vhodná ujednání o vzájemném uznávání, 
včetně pro účely finanční kontroly řízení 
veřejných finančních prostředků; a

l) postupy pro změnu úmluvy, včetně 
souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 4 a 5.

l) postupy pro přijetí statutů a změny
úmluvy, včetně souladu s povinnostmi 
stanovenými v článcích 4 a 5.

Informace podle písmene b) však nejsou 
vyžadovány, pokud ESÚS řídí pouze
program spolupráce nebo jeho část v rámci
politiky soudržnosti Evropské unie nebo 
pokud se ESÚS týká meziregionální 
spolupráce nebo sítí.

3. Pokud se úkoly ESÚS týkají pouze
řízení programu spolupráce nebo jeho
části v rámci nařízení č. … [EÚS] nebo
pokud se ESÚS týká meziregionální 
spolupráce nebo sítí, nejsou informace 
podle odst. 2 písm. b) vyžadovány.

V souladu s písmenem i) se na 
zaměstnance ESÚS vztahují pravidla:

V souladu s písmenem i) se na 
zaměstnance ESÚS vztahují pravidla:

a) členského státu, v němž má ESÚS sídlo; a) členského státu, v němž má ESÚS sídlo;
b) členského státu, v němž se zaměstnanci 
ESÚS skutečně nachází; nebo

b) členského státu, v němž se zaměstnanci 
ESÚS skutečně nachází; nebo

c) členského státu, jehož je zaměstnanec 
státním příslušníkem.

c) členského státu, jehož je zaměstnanec 
státním příslušníkem.

V zájmu umožnění rovného zacházení se 
všemi zaměstnanci, kteří pracují na 
stejném místě, mohou být vnitrostátní 
předpisy a pravidla, ať již veřejného nebo 
soukromého práva, předmětem dalších 
pravidel ad hoc stanovených ESÚS.“

V zájmu umožnění rovného zacházení se 
všemi zaměstnanci, kteří pracují na 
stejném místě, mohou být vnitrostátní 
předpisy a pravidla, ať již veřejného nebo 
soukromého práva, předmětem dalších 
pravidel ad hoc stanovených ESÚS.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto: Článek 9 se nahrazuje tímto:

„1. Stanovy ESÚS přijímají na základě 
úmluvy a v souladu s ní jeho členové 
jednomyslně.

„2. Stanovy obsahují přinejmenším: 2. Stanovy obsahují přinejmenším:

a) provozní předpisy orgánů ESÚS a jejich 
pravomoci, jakož i počet zástupců členů 
v příslušných orgánech;

a) provozní předpisy orgánů ESÚS a jejich 
pravomoci, jakož i počet zástupců členů 
v příslušných orgánech;

b) rozhodovací postupy ESÚS; b) rozhodovací postupy ESÚS;

c) pracovní jazyk nebo jazyky; c) pracovní jazyk nebo jazyky;
d) ujednání o jeho fungování; d) ujednání o jeho fungování;

e) zvláštní ujednání týkající se 
personálního řízení a způsobů náboru 
zaměstnanců;

e) postupy týkající se personálního řízení 
a náboru zaměstnanců;

f) ujednání o finančních příspěvcích členů; f) ujednání o finančních příspěvcích členů; 

g) použitelná účetní a rozpočtová pravidla 
každého z členů ESÚS ve vztahu k ESÚS;

g) použitelná účetní a rozpočtová pravidla 
členů ESÚS; 

h) určení nezávislého externího auditora 
účetních závěrek ESÚS;

h) určení nezávislého externího auditora 
účetních závěrek ESÚS; a

i) ujednání pro odpovědnost členů 
v souladu s čl. 12 odst. 2; a

i);

j) postupy pro změny stanov včetně 
souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 4 a 5.“

j) postupy pro změny stanov včetně 
souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 4 a 5.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 se mění takto: Článek 12 se mění takto:

a) V odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

a) V odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

„ESÚS odpovídá za veškeré své dluhy.“ „ESÚS odpovídá za veškeré své dluhy.“ 
b) Odstavec 2 se nahrazuje tímto: b) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Bez ohledu na odstavec 3, pokud 
aktiva ESÚS nedostačují na pokrytí jeho 
závazků, odpovídají jeho členové za dluhy 
ESÚS jakékoli povahy, přičemž se podíl 
každého člena stanoví úměrně k jeho 
finančnímu příspěvku. Úprava finančních 
příspěvků musí být obsažena ve stanovách.

„2. Aniž je dotčen odstavec 3, pokud aktiva 
ESÚS nedostačují na pokrytí jeho závazků, 
odpovídají jeho členové za dluhy ESÚS 
jakékoli povahy, přičemž se podíl každého 
člena stanoví úměrně k jeho finančnímu 
příspěvku. Úprava finančních příspěvků 
musí být obsažena ve stanovách.

Členové mohou ve stanovách určit, že po 
ukončení svého členství v daném ESÚS 
budou odpovídat za závazky vyplývající 
z jeho činnosti v průběhu svého členství.

Členové mohou ve stanovách určit, že po 
ukončení svého členství v daném ESÚS 
budou odpovídat za závazky vyplývající 
z jeho činnosti v průběhu svého členství.

2a. Pokud je odpovědnost alespoň jednoho 
člena ESÚS omezena nebo vyloučena
v důsledku vnitrostátního práva, podle 
něhož je zřízen, mohou ostatní členové 
v úmluvě rovněž omezit svou odpovědnost.

2a. Pokud je odpovědnost alespoň jednoho 
člena ESÚS z členského státu omezena 
v důsledku vnitrostátního práva, podle 
něhož je zřízen, mohou ostatní členové 
v úmluvě rovněž omezit svou odpovědnost, 
pokud jim to vnitrostátní právo 
provádějící toto nařízení umožní.

Název ESÚS, jehož členové mají 
omezenou odpovědnost, musí obsahovat 
slovo „omezené“.

Název ESÚS, jehož členové mají 
omezenou odpovědnost, musí obsahovat 
slovo „omezené“.

Požadavky na zveřejnění úmluvy, stanov 
a účetních závěrek ESÚS, jehož členové 
mají omezenou odpovědnost, musí být 
přinejmenším rovnocenné požadavku, 
který se uplatňuje pro jiné právní subjekty 
s omezenou odpovědností jejich členů 
zřízených podle práva členského státu, 
v němž má ESÚS sídlo.

Požadavky na zveřejnění úmluvy, stanov 
a účetních závěrek ESÚS, jehož členové 
mají omezenou odpovědnost, musí být 
přinejmenším rovnocenné požadavku, 
který se uplatňuje pro jiné právní subjekty 
s omezenou odpovědností podle práva 
členského státu, v němž má ESÚS sídlo.

V případě ESÚS, jehož členové mají V případě ESÚS, jehož členové mají 



PR\937529CS.doc 19/21 PE489.428v02-00

CS

omezenou odpovědnost, mohou členské 
státy požadovat, aby takové ESÚS 
uzavřelo vhodné pojištění za účelem krytí 
rizik, která jsou specifická pro činnosti 
daného ESÚS.“

omezenou odpovědnost, může kterýkoliv 
dotčený členský stát požadovat, aby takové 
ESÚS uzavřelo vhodné pojištění nebo aby 
se na něj vztahovala záruka poskytnutá 
bankou nebo jinou finanční institucí se 
sídlem v členském státě nebo aby se na něj 
vztahoval nástroj poskytnutý veřejným 
subjektem či členským státem jako záruka 
za účelem krytí rizik, která jsou specifická 
pro činnosti daného ESÚS.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Členské státy přijmou předpisy 
nezbytné k zajištění účinného uplatňování 
tohoto nařízení.

„1. Členské státy přijmou předpisy 
nezbytné k zajištění účinného uplatňování 
tohoto nařízení, včetně určení příslušných
orgánů pro schvalování v souladu se 
svými právními a správními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 se nahrazuje tímto: Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Do poloviny roku 2018 předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Výboru 
regionů hodnotící zprávu o uplatňování, 
účelnosti, efektivnosti, významnosti, 

„Do 1. srpna 2018 předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Výboru 
regionů zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení, která na základě ukazatelů 
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evropské přidané hodnotě a prostoru pro
zjednodušení tohoto nařízení.

zhodnotí jeho účelnost, efektivnost, 
významnost, evropskou přidanou hodnotu 
a prostor pro zjednodušení.

Tato hodnotící zpráva bude vycházet 
z ukazatelů, které Komise přijme formou 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17a.“

Komise má v souladu s článkem 17a 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví seznam 
ukazatelů uvedených v prvním 
pododstavci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 17 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový článek 17a, který zní: Vkládá se nový článek 17a, který zní:

„Článek 17a
Výkon přenesené pravomoci

„Článek 17a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku. 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku. 

2. Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení se svěřuje na dobu neurčitou ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
17 se svěřuje Komisi na dobu pěti let ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 17 
kdykoli zrušit.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 17 
kdykoli zrušit.

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu i Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu i Radě.
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5. Akty v přenesené pravomoci vstoupí 
v platnost, pouze pokud k nim do dvou
měsíců ode dne, kdy byly Evropský 
parlament a Rada o příslušném aktu 
informováni, nevysloví ani Evropský 
parlament ani Rada žádné námitky nebo 
pokud před uplynutím uvedené lhůty 
Evropský parlament i Rada uvědomí 
Komisi, že námitku nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce. 

5. Akt v přenesené pravomoci podle 
článku 17 vstoupí v platnost, pouze pokud 
k němu do tří měsíců ode dne, kdy byly 
Evropský parlament a Rada o příslušném 
aktu informováni, nevysloví ani Evropský 
parlament ani Rada žádné námitky nebo 
pokud před uplynutím uvedené lhůty 
Evropský parlament i Rada uvědomí 
Komisi, že námitku nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o tři měsíce.

Pokud Evropský parlament ani Rada v této 
lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, je akt v přenesené 
pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem 
v něm stanoveným.

Pokud Evropský parlament ani Rada v této 
lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, je akt v přenesené 
pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem 
v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém úmyslu 
námitku nevyslovit.

Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém úmyslu 
námitku nevyslovit.

Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

Or. en


