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6.2.2019 A8-0050/22

Pozměňovací návrh 22
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – Čl. 1 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Při výkonu své funkce uvedené ve 
Smlouvách a v tomto nařízení nesmí 
veřejný ochránce práv zasahovat do 
žádného soudního řízení ani zpochybňovat 
důvodnost soudního rozhodnutí či 
příslušnost soudu k vydání rozhodnutí.

3. Při výkonu své funkce uvedené ve 
Smlouvách a v tomto nařízení nesmí 
veřejný ochránce práv zasahovat do 
žádného soudního řízení ani zpochybňovat 
důvodnost soudního rozhodnutí či 
příslušnost soudu k vydání rozhodnutí. 
V souladu s článkem 40 statutu Soudního 
dvora Evropské unie může veřejný 
ochránce práv zasahovat v řízení před 
Soudním dvorem Evropské unie.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/23

Pozměňovací návrh 23
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – Čl. 2 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Každý občan Evropské unie nebo 
každá fyzická nebo právnická osoba s 
bydlištěm nebo sídlem v členském státě 
Evropské unie se může obrátit na 
veřejného ochránce práv buď přímo, nebo 
prostřednictvím poslance Evropského 
parlamentu se stížností týkající se 
nesprávného úředního postupu orgánů, 
institucí a jiných subjektů Unie s výjimkou 
Soudního dvora Evropské unie při výkonu 
jeho soudní pravomoci.  Veřejný ochránce 
práv informuje dotčený orgán, instituci či 
jiný subjekt ihned po obdržení stížnosti.

2. Každý občan Evropské unie nebo 
každá fyzická nebo právnická osoba s 
bydlištěm nebo sídlem v členském státě 
Evropské unie se může obrátit na 
veřejného ochránce práv buď přímo, nebo 
prostřednictvím poslance Evropského 
parlamentu se stížností týkající se 
nesprávného úředního postupu orgánů, 
institucí a jiných subjektů Unie s výjimkou 
Soudního dvora Evropské unie při výkonu 
jeho soudní pravomoci. Veřejný ochránce 
práv informuje dotčený orgán, instituci či 
jiný subjekt ihned po obdržení stížnosti, 
přičemž dodržuje normy EU v oblasti 
ochrany údajů.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/24

Pozměňovací návrh 24
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas 
Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – Čl. 2 – odst. 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Musí-li veřejný ochránce práv z 
důvodů probíhajícího či ukončeného 
soudního řízení v téže věci prohlásit 
nějakou stížnost za nepřípustnou nebo 
ukončit její zkoumání, výsledky šetření, 
které případně již provedl, se odkládají.

7. Může-li veřejný ochránce práv z 
důvodů probíhajícího či ukončeného 
soudního řízení v téže věci pozastavit její 
zkoumání nebo může vydat průběžná 
doporučení, mohou být výsledky šetření, 
které případně již byly provedeny podle 
tohoto odstavce, předneseny důvěrně a na 
žádost příslušného orgánu.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/25

Pozměňovací návrh 25
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas 
Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – Čl. 2 – odst. 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Veřejný ochránce práv se může 
zabývat stížností, která se týká pracovních 
vztahů mezi orgány, institucemi nebo 
jinými subjekty Unie a jejich úředníky a 
ostatními zaměstnanci pouze tehdy, pokud 
již dotyčná osoba vyčerpala všechny 
možnosti vnitřních správních žádostí a 
stížností, zejména postupy uvedené v 
článku 90 služebního řádu Evropské unie 
[a pracovního řádu ostatních zaměstnanců 
Evropské unie] stanoveného v nařízení 
Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 
(„služební řád“), a pokud již uplynuly lhůty 
pro odpověď ze strany orgánů, institucí 
nebo jiných subjektů, jimž byla věc 
předložena. 

8. Veřejný ochránce práv se může 
zabývat stížností, která se týká pracovních 
vztahů mezi orgány, institucemi nebo 
jinými subjekty Unie a jejich úředníky a 
ostatními zaměstnanci pouze tehdy, pokud 
již dotyčná osoba vyčerpala všechny 
možnosti vnitřních správních žádostí a 
stížností, zejména postupy uvedené v 
článku 90 služebního řádu Evropské unie 
[a pracovního řádu ostatních zaměstnanců 
Evropské unie] stanoveného v nařízení 
Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 
(„služební řád“), a pokud již uplynuly lhůty 
pro odpověď ze strany orgánů, institucí 
nebo jiných subjektů, jimž byla věc 
předložena, a odpověď nebyla poskytnuta 
nebo jsou-li příslušné postupy zjevně 
neužitečné nebo pokud jakákoli jiná 
osoba pracující pro evropské orgány 
nemůže tyto postupy sama využít s 
ohledem na jejich status. Mohou být 
rovněž stanoveny zvláštní výjimky 
pro případy obtěžování, zejména 
pro případy sexuálního obtěžování.

__________________ __________________

4 Úř. věst L 56, 4.3.1968, s. 1. 4 Úř. věst L 56, 4.3.1968, s. 1.
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6.2.2019 A8-0050/26

Pozměňovací návrh 26
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. Veřejný ochránce práv může 
zahájit strukturovaný a pravidelný dialog 
s institucemi a uspořádat veřejné 
konzultace  před vydáním doporučení 
nebo v kterékoli fázi později, jakož 
i systematicky analyzovat a hodnotit 
pokrok dotčené instituce a vydávat další 
doporučení.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/27

Pozměňovací návrh 27
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie 
poskytnou veřejnému ochránci práv 
veškeré požadované informace a umožní 
mu přístup k dotyčné dokumentaci. Přístup 
k utajovaným informacím nebo 
dokumentům musí být podmíněn 
dodržením pravidel zpracovávání 
důvěrných informací ze strany dotčeného 
orgánu, instituce nebo jiného subjektu 
Unie.

Orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie 
poskytnou veřejnému ochránci práv 
veškeré požadované informace a umožní 
mu přístup k dotyčné dokumentaci. Přístup 
k utajovaným informacím nebo 
dokumentům musí být podmíněn 
dodržením pravidel zpracovávání 
důvěrných informací ze strany dotčeného 
orgánu, instituce nebo jiného subjektu Unie 
nebo závazkem důvěrnosti.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/28

Pozměňovací návrh 28
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Zpráva A8-0050/2019
Paulo Rangel
Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského 
veřejného ochránce práv)
(2018/2080(INL))

Návrh usnesení
Příloha – Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Povinnosti týkající se citlivých dokumentů 
nesmí ohrožovat schopnost veřejného 
ochránce práv plnit účinně své povinnosti 
a funkce.

Or. en


