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 A8-0331/14 

Pozměňovací návrh  14 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 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. staví se proti TTIP a CETA a sdílí 

znepokojení milionů občanů; zdůrazňuje, 

že Petiční výbor dostává řadu stížností od 

občanů a organizací týkajících se 

nedostatku transparentnosti v jednáních 

o TTIP a CETA; vyjadřuje politování nad 

tajností těchto jednání; chválí úspěch 

lidové evropské občanské iniciativy (ECI) 

nazvané „Stop TTIP“, která získala 

3 284 298 podpisů a dosáhla 

usnášeníschopnosti v 23 členských 

státech; vyslovuje politování nad tím, že 

Komise iniciativu ECI „Stop TTIP“ 

odmítla; vítá v tomto ohledu, že evropský 

veřejný ochránce práv soustavně usiluje 

o zvýšení transparentnosti v jednáních 

o TTIP a předkládá za tím účelem návrhy 

Komisi; 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; 

Or. en 
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 A8-0331/15 

Pozměňovací návrh  15 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. podporuje evropského veřejného 

ochránce práv v jeho odhodlání zvyšovat 

transparentnost a splňovat vysoké normy 

správy v činnosti Evropské centrální 

banky, především jakožto členky 

trojky/čtyřky, která dohlíží na programy 

fiskální konsolidace v zemích EU; vítá 

rozhodnutí ECB zveřejňovat seznamy 

schůzí členů Výkonné rady; podporuje 

nové obecné zásady pro pronášení projevů 

a stanovení „období klidu“ v souvislosti s 

citlivými informacemi o trhu před 

zasedáními Rady guvernérů; 

9. vyjadřuje politování nad 

nedemokratickým rázem Evropské 

centrální banky a nad tím, že nenese 

politickou odpovědnost; v této souvislosti 
podporuje evropského veřejného ochránce 

práv v jeho odhodlání zvyšovat 

transparentnost v činnosti Evropské 

centrální banky; 

Or. en 



 

AM\1109922CS.docx  PE593.673v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 A8-0331/16 

Pozměňovací návrh  16 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. upozorňuje na status ECB jakožto 

měnového orgánu a zároveň poradního 

člena trojky/čtyřky a vyzývá evropského 

veřejného ochránce práv, aby zaručoval 

zájem na řádné správě jednoho 

z nejdůležitějších finančních orgánů 

Evropy; 

10. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

střetem zájmů plynoucím ze statusu ECB 

jakožto měnového orgánu a zároveň 

poradního člena trojky/čtyřky, který 

členským státům vnucuje strukturální 

reformy a úsporná opatření, a vyzývá 

evropského veřejného ochránce práv, aby 

pokračoval v prošetřování nesprávného 

úředního postupu ze strany jednoho 

z nejdůležitějších finančních orgánů 

Evropy; 

Or. en 
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 A8-0331/17 

Pozměňovací návrh  17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

za skupinu GUE 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná, že střet zájmů má širší 

rozsah a netýká se jen případů „otáčivých 

dveří“; zdůrazňuje, že k dosažení řádné 

správy a k zajištění důvěryhodnosti 

procesu rozhodování v politických a 

technických otázkách je zásadní účinně 

vyřešit všechny zdroje střetu zájmů; 

domnívá se, že zvláště na úrovni EU je 

třeba vypracovat pevné normy a konkrétní 

opatření, které zaplaší veškeré pochybnosti 

o jakémkoli střetu zájmů, pokud jde 

o přijímání kandidátů do funkcí 

v institucích, agenturách a subjektech 

Unie; 

20. připomíná, že střet zájmů má širší 

rozsah a netýká se jen případů „otáčivých 

dveří“; zdůrazňuje, že k dosažení řádné 

správy a k zajištění důvěryhodnosti 

procesu rozhodování v politických a 

technických otázkách je zásadní účinně 

vyřešit všechny zdroje střetu zájmů; 

vyjadřuje v této souvislosti politování nad 

střety zájmů v případě některých 

evropských komisařů, jako například 

stávajícího španělského komisaře pro 

opatření v oblasti klimatu a energetiku, 

Miguela Ariase Cañeteho, a bývalé 

nizozemské komisařky pro hospodářskou 

soutěž, Neelie Kroesové; domnívá se, že 

zvláště na úrovni EU je třeba vypracovat 

pevné normy a konkrétní opatření, které 

zaplaší veškeré pochybnosti o jakémkoli 

střetu zájmů, pokud jde o přijímání 

kandidátů do funkcí v institucích, 

agenturách a subjektech Unie; 

Or. en 
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 A8-0331/18 

Pozměňovací návrh  18 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE 

 

Zpráva A8-0331/2016 

Notis Marias 

Činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2015 

2016/2150(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vítá, že v agentuře Frontex byl zaveden 

mechanismus pro podávání stížností na 

případná porušení základních práv, a to na 

základě stále probíhajícího šetření, které 

vede veřejný ochránce práv ve věci 

postupů používaných agenturou Frontex a 

členskými státy při společných nucených 

návratech nelegálních imigrantů; oceňuje, 

že takový mechanismus byl zaveden 

v novém nařízení o Evropské pohraniční a 

pobřežní stráži; 

23. vítá coby pozitivní krok, že v agentuře 

Frontex byl zaveden mechanismus pro 

podávání stížností na porušení základních 

práv, a to na základě stále probíhajícího 

šetření, které vede veřejný ochránce práv 

ve věci postupů používaných agenturou 

Frontex a členskými státy při společných 

nucených návratech nelegálních imigrantů 

a uprchlíků; oceňuje, že takový 

mechanismus byl zaveden v novém 

nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní 

stráži; domnívá se však, že má-li být 

zajištěna odpovědnost za porušování 

lidských práv, měl by být tento 

mechanismus nezávislý, a lituje, že tomu 

tak není, jelikož v praxi je tato nová 

agentura jen dalším nástrojem pro 

kontrolu migračních toků a pro 

předcházení tomu, aby lidé, kteří potřebují 

mezinárodní pomoc, přicházeli do EU; 

Or. en 

 

 

 


