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2. 3. 2016 A8-0039/3 

Pozměňovací návrh  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitucionální dohoda o zlepšování právní úpravy 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Návrh rozhodnutí 

Bod 4a (nový) 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

 4a. vyjadřuje politování nad tím, že mezi 

stanovenými nástroji pro zlepšování 

právní úpravy chybí vhodný mechanismus 

pro větší přímé zapojení občanů Unie; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0039/4 

Pozměňovací návrh  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitucionální dohoda o zlepšování právní úpravy 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Návrh rozhodnutí 

Bod 8 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

8. je přesvědčen o tom, že ve vztahu k 

aktům v přenesené pravomoci a 

prováděcím aktům bylo v zásadě nalezeno 

vyvážené řešení, které zajišťuje 

transparentnost a rovnost zákonodárců, 

avšak zdůrazňuje, že je zapotřebí urychleně 

dosáhnout dohody o vhodných kritériích 

pro vymezení aktů v přenesené pravomoci 

a prováděcích aktů a neprodleně uvést 

všechny základní akty do souladu s 

právním rámcem, který zavedla Lisabonská 

smlouva; 

8. je přesvědčen o tom, že ve vztahu k 

aktům v přenesené pravomoci a 

prováděcím aktům bylo v zásadě nalezeno 

vyvážené řešení, které zajišťuje 

transparentnost a rovnost zákonodárců, 

avšak zdůrazňuje, že je zapotřebí urychleně 

dosáhnout dohody o vhodných kritériích 

pro vymezení aktů v přenesené pravomoci 

a prováděcích aktů a neprodleně uvést 

všechny základní akty do souladu s 

právním rámcem, který zavedla Lisabonská 

smlouva; vyjadřuje však politování nad 

tím, že vytvoření rejstříku aktů v 

přenesené pravomoci bylo odloženo na 

rok 2017; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0039/5 

Pozměňovací návrh  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitucionální dohoda o zlepšování právní úpravy 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Návrh rozhodnutí 

Bod 9a (nový) 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

 9a. vyjadřuje politování nad neexistencí 

dohody mezi evropskými orgány o 

vytvoření společného povinného a právně 

závazného rejstříku lobbyistů; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0039/6 

Pozměňovací návrh  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitucionální dohoda o zlepšování právní úpravy 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Návrh rozhodnutí 

Bod 11 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

11. vítá závazek zajistit transparentnost 

legislativních postupů, avšak zdůrazňuje, 

že k jejímu dosažení je zapotřebí 

konkrétnějších ustanovení a nástrojů, 

zejména co se týče používání dohod v 

prvním čtení; 

11. vítá závazek zajistit transparentnost 

legislativních postupů, avšak zdůrazňuje, 

že k jejímu dosažení je zapotřebí 

konkrétnějších ustanovení a nástrojů, 

zejména co se týče používání dohod v 

prvním čtení, kdy by měly být zveřejněny 

příslušné pracovní dokumenty, a postupů 

pro přijímání aktů v přenesené pravomoci 

a prováděcích aktů; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0039/7 

Pozměňovací návrh  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitucionální dohoda o zlepšování právní úpravy 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Návrh rozhodnutí 

Bod 16 – odrážka 4 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

– transparentnost a koordinace 

legislativního postupu (včetně náležitého 

používání postupů prvního a druhého čtení, 

praktických ujednání pro výměnu názorů, 

sdílení informací a porovnání 

harmonogramů, transparentnosti 

třístranných jednání, vývoje platforem a 

nástrojů pro zřízení společné databáze 

aktuálního stavu projednávaných 

legislativních spisů, poskytování informací 

vnitrostátním parlamentům a praktických 

ujednání pro spolupráci a sdílení informací 

v souvislosti se sjednáváním a uzavíráním 

mezinárodních dohod); 

– transparentnost a koordinace 

legislativního postupu (včetně náležitého 

používání postupů prvního a druhého čtení, 

praktických ujednání pro výměnu názorů, 

sdílení informací a porovnání 

harmonogramů, transparentnosti 

třístranných jednání, vývoje platforem a 

nástrojů pro zřízení společné databáze 

aktuálního stavu projednávaných 

legislativních spisů, jež může vést k 

přímějšímu zapojení občanů do 

legislativního procesu, poskytování 

informací vnitrostátním parlamentům a 

praktických ujednání pro spolupráci a 

sdílení informací v souvislosti se 

sjednáváním a uzavíráním mezinárodních 

dohod); 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0039/8 

Pozměňovací návrh  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Interinstitucionální dohoda o zlepšování právní úpravy 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Návrh rozhodnutí 

Bod 16 – odrážka 8 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

– akty v přenesené pravomoci a prováděcí 

akty, a to na základě svého usnesení ze dne 

25. února 2014 o opatřeních v návaznosti 

na převod legislativních pravomocí a 

kontrolu výkonu prováděcích pravomocí
6
 

Komisí ze strany členských států (jednání o 

vymezení kritérií pro akty v přenesené 

pravomoci a pro prováděcí akty, zřízení 

rejstříku aktů v přenesené pravomoci a 

plném přizpůsobení aktů přijatých před 

Lisabonskou smlouvou); 

– akty v přenesené pravomoci a prováděcí 

akty, a to na základě svého usnesení ze dne 

25. února 2014 o opatřeních v návaznosti 

na převod legislativních pravomocí a 

kontrolu výkonu prováděcích pravomocí
6
 

Komisí ze strany členských států (jednání o 

vymezení kritérií pro akty v přenesené 

pravomoci a pro prováděcí akty, zřízení 

rejstříku aktů v přenesené pravomoci a 

plném přizpůsobení aktů přijatých před 

Lisabonskou smlouvou a konkrétní 

opatření na zajištění větší 

transparentnosti a odpovědnosti pro dané 

postupy a aktéry); 

__________________ __________________ 

6 
Přijaté texty, P7_TA(2014)0127. 

6 
Přijaté texty, P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 

 


