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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.12.2016 A8-0358/11 

Pozměňovací návrh  11 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Rozhodnutí 2008/376/ES 

Čl. 22 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise se snaží zajistit, aby v 

každé poradní skupině byla pokud možno 

vysoká odborná způsobilost a také co 

nejvyváženější zastoupení relevantních 

odborných zaměření a oblastí zájmu i 

optimální zeměpisné zastoupení a 

zastoupení mužů a žen, s ohledem na 

konkrétní úkoly poradní skupiny, druh 

požadované odborné kvalifikace a 

výsledky výběrového řízení.; 

3. Komise zajistí, aby v každé poradní 

skupině byla vysoká odborná způsobilost 

a také co nejvyváženější zastoupení 

relevantních odborných zaměření, oblastí 

zájmu, hospodářských i nehospodářských, 

včetně skupin občanské společnosti, 
i optimální zeměpisné zastoupení 

a zastoupení mužů a žen, s ohledem na 

konkrétní úkoly poradní skupiny, druh 

požadované odborné kvalifikace 

a výsledky výběrového řízení.; 

Or. en 

Odůvodnění 

Obdobně v článcích 2 a 7 jednomyslně přijatého stanoviska Rozpočtového výboru ke zprávě Parlamentu z 

vlastního podnětu o kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise (2015/2319(INI)). 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.12.2016 A8-0358/12 

Pozměňovací návrh  12 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Čl. 1 – pododst. 1 – bod 3 

Rozhodnutí 2008/376/ES 

Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise se snaží zajistit, aby v každé 

technické skupině byla vysoká odborná 

způsobilost a pokud možno také co 

nejvyváženější zastoupení relevantních 

odborných zaměření, optimální zeměpisné 

zastoupení a zastoupení mužů a žen, s 

ohledem na konkrétní úkoly technické 

skupiny, druh požadované odborné 

kvalifikace a výsledky výběrového řízení. 

Komise zajistí, aby v každé technické 

skupině byla vysoká odborná způsobilost a 

také co nejvyváženější zastoupení 

relevantních odborných zaměření, oblastí 

zájmu, hospodářských i nehospodářských, 

včetně skupin občanské společnosti, i 

optimální zeměpisné zastoupení a 

zastoupení mužů a žen, s ohledem na 

konkrétní úkoly poradní skupiny, druh 

požadované odborné kvalifikace a 

výsledky výběrového řízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Obdobně v článcích 2 a 7 jednomyslně přijatého stanoviska Rozpočtového výboru k usnesení Parlamentu 

o kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise (2015/2319(INI)). 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.12.2016 A8-0358/13 

Pozměňovací návrh  13 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Čl. 1 – pododst. 1 – bod 3 

Rozhodnutí 2008/376/ES 

Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členové technických skupin jsou vybíráni 

z řad odborníků, kteří mají schopnosti na 

poli strategie výzkumu, řízení nebo výroby 

v oblastech uvedených v kapitole II oddílu 

3 a 4 a kteří odpověděli na veřejnou výzvu 

k podávání přihlášek. 

Členové technických skupin jsou vybíráni 

z řad odborníků, kteří mají schopnosti na 

poli strategie výzkumu, řízení, sociálního 

nebo environmentálního dopadu nebo 

výroby v oblastech uvedených v kapitole II 

oddílu 3 a 4 a kteří odpověděli na veřejnou 

výzvu k podávání přihlášek. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zástupci odborů a nevládních organizací zastupujících občanskou společnost by měli přispívat mj. 

posuzováním a hodnocením dopadu projektu. Tyto kvalifikace by proto zde měly být uvedeny. 
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7.12.2016 A8-0358/14 

Pozměňovací návrh  14 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Čl. 1 – pododst. 1 – bod 3 

Rozhodnutí 2008/376/ES 

Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise zajistí stanovení pravidel a postupů 

nezbytných k zamezení a řádnému řešení 

střetu zájmů u členů technických skupin 

pověřených posouzením konkrétního 

projektu. Tyto předpisy rovněž zajistí 

rovné a spravedlivé zacházení po celou 

dobu sledování projektů. 

Komise zajistí stanovení pravidel a postupů 

nezbytných k zamezení a řádnému řešení 

střetu zájmů u členů technických skupin 

pověřených posouzením konkrétního 

projektu, včetně zavedení mechanismu pro 

vyřizování stížností. Tyto předpisy rovněž 

zajistí rovné a spravedlivé zacházení po 

celou dobu sledování projektů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Účinné řešení střetů zájmů musí zahrnovat rovněž možnost předkládat stížnosti, jak je navrženo 

v usnesení Parlamentu o kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise (2015/2319(INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/15 

Pozměňovací návrh  15 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Rozhodnutí 2008/376/ES 

Čl. 24 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Naléhavě Komisi vyzývá, aby v 

souladu s doporučením evropského 

veřejného ochránce práv zajistila co 

nejvyšší transparentnost, například 

zveřejněním pořadu jednání, podkladů, 

záznamů o hlasování a podrobného zápisu 

včetně nesouhlasných stanovisek; 

Or. en 

Odůvodnění 

Doporučení veřejného ochránce práv ze dne 2. 2. 2016 

http://www.ombudsman.europa.eu/cs/press/release.faces/cs/63520/html.bookmark 

 


