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7. 1. 2015 A8-0058/1 

Pozměňovací návrh  1 
Julia Reda 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 

2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění V a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Va. vzhledem k tomu, že zvláštní zpráva 

předložená Parlamentu byla výsledkem 

komplexního vyšetřování z vlastní 

iniciativy týkajícího se závazků agentury 

Frontex s ohledem na Listinu základních 

práv Evropské unie a že ji konec konců 

vyvolala hlavně neuspokojivá reakce 

agentury na konkrétní doporučení 

evropského veřejného ochránce práv za 

účelem nápravy neexistence odvolacího 

mechanismu pro žadatele o azyl; 

Or. en 
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7. 1. 2015 A8-0058/2 

Pozměňovací návrh  2 
Julia Reda 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 

2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 11 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. bere na vědomí, že valná většina 

šetření, jež veřejný ochránce práv 

uskutečnil za poslední rok (64,3 %), se 

týkala Evropské komise; bere na vědomí, 

že Komise je orgánem, u jehož rozhodnutí 

je přímý dopad na životy občanů, 

organizace občanské společnosti a chod 

podniků zřejmě nejpravděpodobnější; 

chápe, že Komise je tudíž hlavním terčem 

veřejné kontroly; se znepokojením však 

konstatuje, že se podíl stížností týkajících 

se Komise oproti roku 2012, v němž 

dosahoval 52,7 %, zvýšil; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby prozkoumala příčiny 

tohoto nárůstu a pomohla tak zlepšit správu 

Komise, čímž zvýší celkovou 

důvěryhodnost orgánů EU; vyzývá novou 

Komisi, aby s cílem snížit počet na ní 

podávaných stížností rychle přijala 

příslušná opatření a zlepšila své fungování; 

11. bere na vědomí, že valná většina 

šetření, jež veřejný ochránce práv 

uskutečnil za poslední rok (64,3 %), se 

týkala Evropské komise; bere na vědomí, 

že Komise je orgánem, u jehož rozhodnutí 

je přímý dopad na životy občanů, 

organizace občanské společnosti a chod 

podniků zřejmě nejpravděpodobnější; 

chápe, že Komise je tudíž hlavním terčem 

veřejné kontroly; se znepokojením však 

konstatuje, že se podíl stížností týkajících 

se Komise oproti roku 2012, v němž 

dosahoval 52,7 %, zvýšil; vyzývá veřejnou 

ochránkyni práv, aby prozkoumala příčiny 

tohoto nárůstu a pomohla tak zlepšit správu 

Komise, čímž zvýší celkovou 

důvěryhodnost orgánů EU; vyzývá novou 

Komisi, aby s cílem snížit počet na ní 

podávaných stížností rychle přijala 

příslušná opatření a zlepšila své fungování; 

domnívá se, že zapojení Komise do 

neprůhledných subjektů, jako je trojka, 

nesměřuje k prosazování transparentnosti 

a odpovědnosti uvnitř Unie, ani 

nedodržuje zásadu subsidiarity; 

Or. en 
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7. 1. 2015 A8-0058/3 

Pozměňovací návrh  3 
Julia Reda 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 

2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 20 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná, že Petiční výbor je řádným 

členem obou výše uvedených sítí; 

poznamenává, že v roce 2013 veřejný 

ochránce práv předal výboru 51 stížností; 

20. připomíná, že Petiční výbor je řádným 

členem obou výše uvedených sítí; 

poznamenává, že v roce 2013 veřejný 

ochránce práv předal výboru 51 stížností; 

domnívá se, že vzhledem k paralelní 

a někdy i doplňkové činnosti, již provádí 

Petiční výbor při zajišťování řádného 

provádění právních předpisů EU na všech 

úrovních správy, by mělo být tomuto 

výboru poskytnuto více zdrojů, obdobně 

jako je tomu u evropského veřejného 

ochránce práv; 

Or. en 

 

 


