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 A8-0331/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jarosław Wałęsa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vybízí Komisi a členské státy, aby 

evropského veřejného ochránce práv 

zmocnily k vydávání prohlášení 

o nedodržení nařízení č. 1049/2001 

o přístupu veřejnosti k dokumentům 

Evropského parlamentu, Rady a Komise ze 

strany různých orgánů EU, pokud se na 

tyto dokumenty nevztahuje čl. 9 odst. 1 

uvedeného nařízení; podporuje myšlenku, 

aby veřejný ochránce práv měl poté, co 

provede šetření ve věci nedodržení 

uvedeného nařízení, pravomoc vydat 

rozhodnutí o zveřejnění příslušných 

dokumentů; 

5. vybízí Komisi a členské státy, aby 

evropského veřejného ochránce práv 

zmocnily k vydávání prohlášení 

o nedodržení nařízení č. 1049/2001 

o přístupu veřejnosti k dokumentům 

Evropského parlamentu, Rady a Komise ze 

strany různých orgánů EU, pokud se na 

tyto dokumenty nevztahuje článek 4 a čl. 9 

odst. 1 uvedeného nařízení; podporuje 

myšlenku, aby veřejný ochránce práv měl 

poté, co provede šetření ve věci nedodržení 

uvedeného nařízení, pravomoc vydat 

rozhodnutí o zveřejnění příslušných 

dokumentů; 

Or. en 



 

AM\1109910CS.doc  PE593.673v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 A8-0331/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jarosław Wałęsa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. uznává, že rozhodovací proces EU musí 

být transparentní, a podporuje evropského 

veřejného ochránce práv, aby prošetřoval 

neformální jednání mezi třemi hlavními 

evropskými institucemi („trialogy“) a 

zahajoval veřejné konzultace na toto téma; 

souhlasí, aby se dokumenty související 

s trialogy zveřejňovaly s patřičným 

ohledem na článek 4 nařízení 

č. 1049/2001; 

7. uznává, že rozhodovací proces EU musí 

být transparentní, a podporuje evropského 

veřejného ochránce práv, aby prošetřoval 

neformální jednání mezi třemi hlavními 

evropskými institucemi („trialogy“) a 

zahajoval veřejné konzultace na toto téma; 

souhlasí, aby se dokumenty související 

s trialogy zveřejňovaly s patřičným 

ohledem na články 4 a 9 nařízení 

č. 1049/2001; 

Or. en 
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 A8-0331/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jarosław Wałęsa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vybízí k ještě větší transparentnosti při 

zasedáních Euroskupiny, jež půjde až za 

kroky, které její předseda po zásahu 

evropského veřejného ochránce práv již 

podnikl; 

11. oceňuje rozhodnutí o zvýšení 

transparentnosti činnosti Euroskupiny, ke 

kterému došlo po zásahu evropského 

veřejného ochránce práv; 

Or. en 

 

 


