
 

AM\1045285CS.doc  PE545.681v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7. 1. 2015 A8-0058/9 

Pozměňovací návrh  9 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění P a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Pa. vzhledem k tomu, že v roce 2013 

obdržel veřejný ochránce práv četné 

stížnosti týkající se střetu zájmů či praktik 

tzv. „otočných dveří“ – kdy se vysoce 

postavené osoby pohybují mezi úzce 

souvisejícími pozicemi ve veřejném a 

soukromém sektoru; vzhledem k tomu, že 

správa EU musí přiznávat příkladnému 

etickému jednání nejvyšší důležitost; 

vzhledem k tomu, že veřejný ochránce 

práv proto uveřejnil soubor zásad a 

etických norem pro veřejnou službu; 

vzhledem k tomu, že podle mnoha 

nevládních organizací se Komisi nedaří 

to, co označují jako systémové praktiky 

otočných dveří, řešit; 

Or. en 
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7. 1. 2015 A8-0058/10 

Pozměňovací návrh  10 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 
 
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. lituje, že valná většina šetření, jež 
veřejný ochránce práv uskutečnil za 
poslední rok (64,3 %), se týkala Evropské 
komise; ohrazuje se proti 
netransparentnosti, kterou Evropská 
komise vykazovala a vykazuje, zejména 

pokud jde o zásadní rozhodnutí o 
úsporných opatřeních, která zjevně 

ovlivňují životní podmínky evropských 
občanů a osob pobývajících v EU; 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; 

Or. en 
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7. 1. 2015 A8-0058/11 

Pozměňovací návrh  11 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 18 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. bere na vědomí, že veřejný ochránce 
práv předložil Parlamentu jednu zvláštní 
zprávu, která se zaměřila na neexistenci 

mechanismu pro vyřizování stížností 
týkajících se porušování základních práv v 
souvislosti s činností agentury Frontex; je 
přesvědčen o tom, že k uvedené zvláštní 
zprávě vypracuje svou zprávu Petiční 
výbor ve spolupráci s Výborem pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci; 

18. vyjadřuje politování nad tím, že 
veřejný ochránce práv byl nucen předložit 
Parlamentu jednu zvláštní zprávu poté, co 
agentura Frontex odmítla zavést 

mechanismus pro vyřizování stížností 
týkajících se porušování základních práv v 
souvislosti s její činností při neprodyšném 

uzavírání vnějších hranic EU, což 

představuje ze strany agentury Frontex 
nehorázné porušení práv tisíců migrantů 

a žadatelů o azyl; bere na vědomí, že 

veřejný ochránce práv zahájil vyšetřování 

týkající se obrovského počtu deportačních 

letů organizovaných agenturou Frontex 

ve spolupráci s různými členskými státy – 

přičemž od roku 2006 bylo vyhoštěno více 

než 10 800 lidí; je přesvědčen o tom, že k 
uvedené zvláštní zprávě vypracuje svou 
zprávu Petiční výbor ve spolupráci s 
Výborem pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci; 
 

Or. en 
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7. 1. 2015 A8-0058/12 

Pozměňovací návrh  12 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 19 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vybízí veřejnou ochránkyni práv, aby 
upevnila své vztahy a spolupráci s řadou 
sítí, zejména s Evropskou sítí veřejných 
ochránců práv a rámcem pod Úmluvou 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením; připomíná 
výzvu Parlamentu, jež byla uvedena ve 
výroční zprávě Petičního výboru z roku 
2012, k tomu, aby Parlament zřídil síť 
složenou z petičních výborů členských 
států, jež by mohla doplňovat činnost 
Evropské sítě veřejných ochránců práv; 

19. vybízí veřejnou ochránkyni práv, aby 
upevnila své vztahy a spolupráci s řadou 
sítí, zejména s Evropskou sítí veřejných 
ochránců práv a rámcem pod Úmluvou 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením; vyjadřuje 
znepokojení nad možným zrušením 

regionálních veřejných ochránců práv, 

údajně vynuceným škrty, které oznámila 

např. španělská vláda; varuje, že zrušení 

těchto veřejných ochránců práv by mohlo 

mnoha evropským občanům omezit 

možnosti účinného prosazování svých 

práv; připomíná výzvu Parlamentu, jež 
byla uvedena ve výroční zprávě Petičního 
výboru z roku 2012, k tomu, aby Parlament 
zřídil síť složenou z petičních výborů 
členských států, jež by mohla doplňovat 
činnost Evropské sítě veřejných ochránců 
práv; 

Or. en 
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7. 1. 2015 A8-0058/13 

Pozměňovací návrh  13 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 24 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá řadu závažných šetření, jež veřejný 
ochránce práv zahájil, jako je například 
šetření týkající se transparentnosti v rámci 
sjednávání transatlantického partnerství v 
oblasti obchodu a investic (TTIP), 
důvěrného oznamování případů 
nesprávného úředního postupu v orgánech 
EU, transparentnosti skupin odborníků 
Komise, případů tzv. „otočných dveří“, 
základních práv v oblasti politiky 
soudržnosti a evropské občanské iniciativy; 
se zájmem očekává výsledky těchto 
šetření; 

24. vítá řadu závažných šetření, jež veřejný 
ochránce práv zahájil, jako je například 
šetření týkající se netransparentnosti 
jednání o transatlantickém partnerství v 
oblasti obchodu a investic (TTIP), 
důvěrného oznamování případů 
nesprávného úředního postupu v orgánech 
EU, netransparentnosti skupin odborníků 
Komise, případů tzv. „otočných dveří“ a 
střetu zájmů, základních práv v oblasti 
politiky soudržnosti a evropské občanské 
iniciativy; se zájmem očekává výsledky 
těchto šetření; 

Or. en 
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7. 1. 2015 A8-0058/14 

Pozměňovací návrh  14 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 25 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vítá rozhodnutí Rady Evropské unie 
zveřejnit směrnice pro jednání EU, jež se 
týkají probíhajícího jednání o TTIP mezi 
EU a USA; rovněž vítá rozhodnutí Komise 
zveřejnit více dokumentů EU o tomto 
postupu a umožnit širší přístupu k jiným 
dokumentům v souvislosti s jednáním o 
TTIP; má za to, že důraznější sledování 
transparentnosti v rámci jednání o TTIP 
posílilo úlohu veřejného ochránce práv 
coby strážce transparentnosti EU; 
podporuje výzvu veřejného ochránce práv 
k zaujetí transparentního politického 
přístupu a k zahájení informační kampaně 
v souvislosti s TTIP, kterou by měly 
evropské orgány naplnit; zavazuje se, že 
bude sledovat opatření vyplývající z 
výsledků konzultací o transparentnosti 
TTIP, mj. posouzením petic týkajících se 
této otázky, a to zejména s ohledem na 
možný dopad TTIP a jiných obchodních 
jednání na život evropských občanů; 

25. bere na vědomí rozhodnutí Rady 
Evropské unie zveřejnit směrnice pro 
jednání EU, jež se týkají probíhajícího 
jednání o TTIP mezi EU a USA; rovněž 
bere na vědomí rozhodnutí Komise 
zveřejnit více dokumentů EU o tomto 
postupu a umožnit širší přístupu k jiným 
dokumentům v souvislosti s jednáním o 
TTIP; nicméně má za to, že vzhledem 

k výrazné netransparentnosti jednání o 

TTIP a neúčasti veřejnosti na těchto 

jednáních jsou zmíněné kroky příliš malé; 

má za to, že důraznější sledování 
transparentnosti v rámci jednání o TTIP by 
posílilo úlohu veřejného ochránce práv 
coby strážce transparentnosti EU; 
podporuje výzvu veřejného ochránce práv 
k zaujetí transparentního politického 
přístupu a k zahájení informační kampaně 
v souvislosti s TTIP, kterou by měly 
evropské orgány naplnit; zavazuje se, že 
bude sledovat opatření vyplývající z 
výsledků konzultací o transparentnosti 
TTIP, mj. posouzením petic týkajících se 
této otázky, a to zejména s ohledem na 
možný dopad TTIP a jiných obchodních 
jednání na život evropských občanů; dále 
požaduje, aby byla o TTIP uspořádána 

referenda, jež by umožnila, aby o této 

dohodě rozhodli občané každého 

členského státu a osoby v něm pobývající; 
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