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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2016 A8-0358/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

 

článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Článok 22 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V rámci každej poradnej skupiny sa 

Komisia podľa možností usiluje 

zabezpečiť vysokú úroveň odborných 

znalostí, ako aj vyvážené zastúpenie 

príslušných odborných a záujmových 

oblastí a vyvážené zastúpenie mužov a žien 

a geografického pôvodu, a to pri 

zohľadnení konkrétnych úloh poradných 

skupín, druhu požadovaných odborných 

znalostí a výsledku výberového konania na 

odborníkov.; 

3. V rámci každej poradnej skupiny 

Komisia zabezpečí vysokú úroveň 

odborných znalostí, ako aj vyvážené 

zastúpenie príslušných odborných, 

záujmových oblastí, a to hospodárskych aj 

nehospodárskych, vrátane skupín 

občianskej spoločnosti a vyvážené 

zastúpenie mužov a žien a geografického 

pôvodu, a to pri zohľadnení konkrétnych 

úloh poradných skupín, druhu 

požadovaných odborných znalostí a 

výsledku výberového konania na 

odborníkov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako v odsekoch 2 a 7 jednomyseľne prijatého stanoviska Výboru pre rozpočet k iniciatívnej správe 

Parlamentu o kontrole registra a zloženia expertných skupín Komisie (2015/2319 (INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

 

článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Článok 24 – odsek 3 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V rámci každej technickej skupiny sa 

Komisia podľa možností usiluje 

zabezpečiť vysokú úroveň odborných 

znalostí, ako aj vyvážené zastúpenie 

príslušných odborných a záujmových 

oblastí a vyvážené zastúpenie mužov a 

žien a geografického pôvodu, a to pri 

zohľadnení konkrétnych úloh technických 

skupín, druhu požadovaných odborných 

znalostí a výsledku výberového konania na 

odborníkov. 

V rámci každej technickej skupiny 

Komisia zabezpečí vysokú úroveň 

odborných znalostí, ako aj vyvážené 

zastúpenie príslušných odborných, 

záujmových oblastí, a to hospodárskych aj 

nehospodárskych, vrátane skupín 

občianskej spoločnosti a vyvážené 

zastúpenie mužov a žien a geografického 

pôvodu, a to pri zohľadnení konkrétnych 

úloh poradných skupín, druhu 

požadovaných odborných znalostí a 

výsledku výberového konania na 

odborníkov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako v odsekoch 2 a 7 jednomyseľne prijatého stanoviska Výboru pre rozpočet k uzneseniu Parlamentu o 

kontrole registra a zloženia expertných skupín Komisie (2015/2319 (INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

 

článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členovia technických skupín musia byť 

vybraní spomedzi odborníkov 

s kvalifikáciou v oblastiach stratégie 

výskumu, riadenia alebo výroby 

v oblastiach uvedených v kapitole II 

oddieloch 3 a 4, ktorí zareagovali na 

verejnú výzvu na predkladanie žiadostí. 

Členovia technických skupín musia byť 

vybraní spomedzi odborníkov s 

kvalifikáciou v oblastiach stratégie 

výskumu, riadenia, sociálneho alebo aj 

environmentálneho vplyvu alebo výroby v 

oblastiach uvedených v kapitole II 

oddieloch 3 a 4, ktorí zareagovali na 

verejnú výzvu na predkladanie žiadostí. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zástupcovia odborových zväzov a mimovládnych organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť by mali 

prispievať o. i. k posúdeniu a vyhodnoteniu vplyvu projektu. Preto by tu mali byť uvedené tieto 

kvalifikácie. 
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7.12.2016 A8-0358/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

 

článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Článok 24 – odsek 3 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia zabezpečí, aby sa prijali pravidlá 

a postupy s cieľom riadne predchádzať 

konfliktom záujmov členov technických 

skupín poverených hodnotením 

konkrétneho projektu a riadiť takéto 

konflikty. Týmito postupmi sa musí 

zabezpečiť aj rovnaké zaobchádzanie 

a spravodlivosť počas celého procesu 

monitorovania projektov. 

Komisia zabezpečí, aby sa prijali pravidlá a 

postupy s cieľom riadne predchádzať 

konfliktom záujmov členov technických 

skupín poverených hodnotením 

konkrétneho projektu a riadiť takéto 

konflikty, a to aj prostredníctvom 

vykonávania mechanizmu podávania 

sťažností. Týmito postupmi sa musí 

zabezpečiť aj rovnaké zaobchádzanie a 

spravodlivosť počas celého procesu 

monitorovania projektov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Účinné riadenie konfliktu záujmov zahŕňa aj možnosť podávania sťažností, ako sa navrhuje v uznesení 

Parlamentu o kontrole registra a zložení expertných skupín Komisie (2015/2319(INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

 

článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Článok 24 – odsek 3a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila maximálnu možnú 

transparentnosť vrátane uverejnenia 

programu, podkladových dokumentov, 

záznamov o hlasovaní a podrobných 

zápisníc vrátane nesúhlasných stanovísk, 

v súlade s odporúčaním európskeho 

ombudsmana; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odporúčanie ombudsmana z 2. februára 2016 

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

 


