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5.12.2018 A8-0411/1 

Pozměňovací návrh  1 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že EU se stále 

potýká s nejhorší hospodářskou, sociální 

a politickou krizí od svého založení; 

vzhledem k tomu, že neúčinný přístup, 

který zaujaly orgány EU v boji proti 

nedostatečné transparentnosti 

rozhodovacího procesu v EU i v oblasti 

lobbistických činností, přispívá vedle 

dalších významných etických otázek 

týkajících se orgánů k dalšímu zhoršení 

vnímání EU; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Pozměňovací návrh  2 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

S. vzhledem k tomu, že dne 25. října 

2017 proběhla schůze bývalého předsedy 

Komise Barrosa a jednoho ze současných 

místopředsedů Komise a že toto setkání 

bylo zaregistrováno jako oficiální setkání 

se zástupcem společnosti Goldman Sachs; 

vzhledem k tomu, že evropská veřejná 

ochránkyně práv konstatovala, že není 

zřejmá přesná povaha této schůze; 

vzhledem k tomu, že veřejná ochránkyně 

práv zdůraznila, že existují pochopitelné 

obavy z toho, že někdejší předseda využívá 

své dřívější postavení a své kontakty 

s bývalými kolegy k ovlivňování 

a získávání informací; vzhledem k tomu, že 

s ohledem na tento případ vyvstávají 

pochybnosti systémové povahy, pokud jde 

o celkový přístup Komise k nakládání 

s takovýmito případy a o míru nezávislosti 

etické komise; upozorňuje proto, že jsou 

zapotřebí důslednější pravidla na úrovni 

Unie, která budou předcházet veškerým 

střetům zájmů v orgánech a institucích EU 

a ukládat za ně sankce; 

S. vzhledem k tomu, že dne 25. října 

2017 proběhla schůze bývalého předsedy 

Komise Barrosa a jednoho ze současných 

místopředsedů Komise a že toto setkání 

bylo zaregistrováno jako oficiální setkání 

se zástupcem společnosti Goldman Sachs; 

vzhledem k tomu, že evropská veřejná 

ochránkyně práv konstatovala, že není 

zřejmá přesná povaha této schůze; 

vzhledem k tomu, že veřejná ochránkyně 

práv zdůraznila, že existují pochopitelné 

obavy z toho, že někdejší předseda využívá 

své dřívější postavení a své kontakty 

s bývalými kolegy k ovlivňování 

a získávání informací; upozorňuje proto, že 

jsou zapotřebí jasnější pravidla na úrovni 

Unie, která budou předcházet veškerým 

střetům zájmů v orgánech a institucích EU 

a ukládat za ně sankce; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Pozměňovací návrh  3 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Y 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Y. vzhledem k tomu, že u rozhodnutí 

týkajících se ochrany lidského zdraví nebo 

bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin by se měly 

orgány, agentury a jiné subjekty EU zvláště 

zaměřovat na potřeby občanů a přistupovat 

k nim s vědomím, že mají občanům sloužit, 

a měly by se náležitě zabývat obavami 

veřejnosti, pokud jde o plnou 

transparentnost, nezávislost a správnost 

při shromažďování a hodnocení vědeckých 

poznatků; vzhledem k tomu, že vědecké 

poznatky a metody používané na úrovni 

EU, které vedly např. k povolení geneticky 

modifikovaných organismů, pesticidů 

a glyfosátu, vyvolávají značně kritické 

ohlasy a byly podnětem k zahájení rozsáhlé 

veřejné diskuse; 

Y. vzhledem k tomu, že u rozhodnutí 

týkajících se ochrany lidského zdraví nebo 

bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin by se měly 

orgány, agentury a jiné subjekty EU zvláště 

zaměřovat na potřeby občanů a přistupovat 

k nim s vědomím, že mají občanům sloužit, 

a měly by se náležitě zabývat obavami 

veřejnosti, pokud jde o nejvyšší možnou 

úroveň transparentnosti, nezávislosti 

a správnosti při shromažďování 

a hodnocení vědeckých poznatků; 

vzhledem k tomu, že vědecké poznatky 

a metody používané na úrovni EU, které 

vedly např. k povolení geneticky 

modifikovaných organismů, pesticidů 

a glyfosátu, vyvolávají značně kritické 

ohlasy a byly podnětem k zahájení rozsáhlé 

veřejné diskuse; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Pozměňovací návrh  4 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AC 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AC. vzhledem k tomu, že evropská 

veřejná ochránkyně práv provedla šetření 

týkající se způsobu, jakým byl tehdejší 

vedoucí kabinetu předsedy Komise Martin 

Selmayr jmenován generálním tajemníkem 

Komise; vzhledem k tomu, že evropská 

veřejná ochránkyně práv zdůraznila, že 

Komise vytvořila za účelem obsazení 

pozice generálního tajemníka umělý 

dojem naléhavosti, aby mohla odůvodnit 

nezveřejnění oznámení výběrového řízení 

na volné pracovní místo, a výše uvedenou 

pozici neobsadila přímo, nýbrž uspořádala 

výběrové řízení na pozici zástupce 

generálního tajemníka, takže mohla ve 

dvou po sobě rychle následujících 

jmenováních jmenovat generálním 

tajemníkem pana Selmayra; vzhledem 

k tomu, že evropská veřejná ochránkyně 

práv shledala, že v procesu jmenování 

pana Selmayra došlo ke čtyřem případům 

nesprávného úředního postupu, neboť 

Komise uplatňovala nesprávně příslušná 

pravidla co do ducha i litery; 

AC. vzhledem k tomu, že evropská 

veřejná ochránkyně práv provedla šetření 

týkající se způsobu, jakým byl tehdejší 

vedoucí kabinetu předsedy Komise Martin 

Selmayr jmenován generálním tajemníkem 

Komise; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Pozměňovací návrh  5 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje význam maximální 

transparentnosti a zlepšeného přístupu 

veřejnosti k dokumentům ve vlastnictví 

orgánů EU; vyzdvihuje strukturální činnost 

evropské veřejné ochránkyně práv, pokud 

jde o odkrývání konkrétních aktů 

nesprávného úředního postupu, a to díky 

individuálnímu přístupu k jednotlivým 

případům a stále častějšímu zahajování 

šetření z vlastního podnětu; 

6. zdůrazňuje význam nejvyšší možné 

úrovně transparentnosti a zlepšeného 

přístupu veřejnosti k dokumentům ve 

vlastnictví orgánů EU; vyzdvihuje 

strukturální činnost evropské veřejné 

ochránkyně práv, pokud jde o odkrývání 

konkrétních aktů nesprávného úředního 

postupu, a to díky individuálnímu přístupu 

k jednotlivým případům a stále častějšímu 

zahajování šetření z vlastního podnětu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Pozměňovací návrh  6 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. uznává, že rozhodovací proces EU 

musí být maximálně transparentní, 

a chválí evropskou veřejnou ochránkyni 

práv za šetření obvyklé praxe neformálních 

jednání mezi třemi hlavními orgány Unie 

(„trialogy“); podporuje zveřejňování všech 

dokumentů vypracovaných v rámci 

trialogů v souladu s rozsudky Soudního 

dvora; 

12. uznává, že rozhodovací proces EU 

musí vykazovat nejvyšší možnou míru 

transparentnosti, a chválí evropskou 

veřejnou ochránkyni práv za šetření 

obvyklé praxe neformálních jednání mezi 

třemi hlavními orgány Unie („trialogy“); 

podporuje zveřejňování všech dokumentů 

vypracovaných v rámci trialogů v souladu 

s rozsudky Soudního dvora; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Pozměňovací návrh  7 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. je pevně přesvědčen, že doporučení 

evropské veřejné ochránkyně práv týkající 

se politiky transparentnosti EIB je nutné 

provést bez dalšího prodlení; vyzývá EIB, 

aby neprodleně začala odstraňovat 

domněnku nemožnosti zveřejnit 

informace a dokumenty shromážděné 

v průběhu auditů, kontrol a šetření, včetně 

těch, které byly zahájeny v průběhu i po 

skončení šetření případů podvodů 

a korupce; 

13. je pevně přesvědčen, že doporučení 

evropské veřejné ochránkyně práv týkající 

se politiky transparentnosti EIB je nutné 

provést bez dalšího prodlení; připomíná, že 

tato politika je založena na předpokladu 

zpřístupnění informací a že podle ní má 

k dokumentům a informacím EIB přístup 

každý; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Pozměňovací návrh  8 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k tomu, aby politika 

zveřejňování skupiny EIB zajišťovala 

stále vyšší míru transparentnosti, pokud 

jde o zásady, jimiž se řídí její cenová 

politika a řídicí orgány; žádá, aby byly 

zveřejňovány zápisy ze schůzí řídícího 

výboru skupiny EIB; 

14. žádá EIB, aby dále zvýšila 

transparentnost, např. zveřejňováním 

podrobných zápisů a zpřístupňováním 

informací, a to jak interně, tj. Parlamentu 

a ostatním orgánům, tak veřejnosti, 

zejména pokud jde o systém zadávání 

veřejných zakázek a subdodávek, výsledky 

vnitřních šetření a výběr, sledování 

a hodnocení činností a programů; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Pozměňovací návrh  9 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že je nutné 

zaznamenávat postoje členských států 

v Radě během legislativním procesu EU 

a že je třeba, aby se s nimi mohla včas 

a snadno seznámit veřejnost, jelikož jako 

v každém systému, který spočívá na zásadě 

demokratické legitimity, musí nést 

spolunormotvůrci odpovědnost před 

veřejností za své jednání; domnívá se, že 

větší odpovědnost v Radě, pokud jde 

o postoje, které zaujímají vlády členských 

států k legislativě Unie, včetně 

proaktivního zpřístupňování legislativních 

dokumentů veřejnosti ještě v době, kdy 

legislativní proces stále probíhá, by 

pomohla s řešením nedostatečné 

transparentnosti rozhodování a zmírnila 

tradici „obviňování Bruselu“ za 

rozhodnutí, která v poslední instanci 

přijímají vlády členských států samotné; 

vyzývá Radu, aby v souladu s čl. 15 odst. 3 

SFEU přezkoumala svou politiku 

důvěrnosti s cílem zajistit co nejvyšší míru 

transparentnosti své činnosti; 

15. zdůrazňuje, že je nutné 

zaznamenávat postoje členských států 

v Radě během legislativním procesu EU 

a že je třeba, aby se s nimi mohla včas 

a snadno seznámit veřejnost, jelikož jako 

v každém systému, který spočívá na zásadě 

demokratické legitimity, musí nést 

spolunormotvůrci odpovědnost před 

veřejností za své jednání; domnívá se, že 

větší odpovědnost v Radě, pokud jde 

o postoje, které zaujímají vlády členských 

států k legislativě Unie, včetně 

zpřístupňování legislativních dokumentů 

veřejnosti, by pomohla s řešením 

nedostatečné transparentnosti rozhodování 

a zmírnila tradici „obviňování Bruselu“ za 

rozhodnutí, která v poslední instanci 

přijímají vlády členských států samotné; 

vyzývá Radu, aby v souladu s čl. 15 odst. 3 

SFEU přezkoumala svou politiku 

důvěrnosti s cílem zajistit co nejvyšší míru 

transparentnosti své činnosti; 

Or. en 



 

AM\1171301CS.docx  PE631.567v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0411/10 

Pozměňovací návrh  10 

Peter Jahr 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi, aby zajistila 

maximální transparentnost a přístup 

k dokumentům a informacím, pokud jde 

o postupy projektu EU Pilot, alespoň 

v souvislosti s obdrženými peticemi, 

a plnou transparentnost a úplný přístup, 

pokud jde o postupy projektu EU Pilot 

a řízení o nesplnění povinnosti, které již 

byly ukončeny; 

16. vyzývá Komisi, aby zajistila 

nejvyšší možnou úroveň transparentnosti 
a přístupu k dokumentům a informacím, 

pokud jde o postupy projektu EU Pilot, 

alespoň v souvislosti s obdrženými 

peticemi, a postupy projektu EU Pilot 

a řízení o nesplnění povinnosti, které již 

byly ukončeny; 

Or. en 

 

 


