
 

AM\1109911CS.docx  PE593.673v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

16.11.2016 A8-0331/4 

Pozměňovací návrh  4 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá, že evropský veřejný ochránce práv 

soustavně usiluje o zvýšení 

transparentnosti v jednáních o TTIP a 

předkládá za tím účelem návrhy Komisi; 

oceňuje, že Komise v reakci na to vydává 

množství dokumentů o TTIP a že 

prosadila transparentnost jako jeden ze tří 

pilířů své nové obchodní strategie; 

opětovně zdůrazňuje, že je zapotřebí 

posílená transparentnost v mezinárodních 

jednáních, jako jsou jednání o TTIP, 

CETA a další, jelikož s žádostmi o ni se na 

Petiční výbor obrací mnoho 

znepokojených občanů; vyzývá v této 

souvislosti k většímu a širšímu úsilí 

o zachování důvěry evropských občanů; 

3. vítá, že evropský veřejný ochránce práv 

soustavně usiluje o zvýšení 

transparentnosti v jednáních o TTIP a 

předkládá za tím účelem návrhy Evropské 

komisi; vyjadřuje politování nad tajnostmi 

kolem jednání o TTIP; požaduje, aby byla 

jednání o TTIP zastavena, protože TTIP 

dláždí cestu rozsáhlejší liberalizaci, 

deregulaci a privatizaci a podrývá mimo 

jiné základní práva občanů na vysokou 

úroveň sociální ochrany a ochrany zdraví 

a životního prostředí; zdůrazňuje, že 

občané i nadále spojují s těmito jednáními 

značné obavy; domnívá se, že v jednáních 

o všech mezinárodních dohodách by se 

měly zajistit úplná transparentnost a 

nejvyšší úroveň demokracie; vyzývá v této 

souvislosti k většímu a širšímu úsilí 

o zachování důvěry evropských občanů; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/5 

Pozměňovací návrh  5 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. upozorňuje na to, že jmenování 

bývalého předsedy Komise Barrosy 

poradcem a předsedou bez výkonných 

pravomocí u společnosti Goldman Sachs 

International vyvolává u občanů pochyby 

ohledně důvěryhodnosti a nestrannosti 

Komise, pokud jde o soukromé finanční 

zájmy; 

Or. en 

 

 


