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8.1.2020 A9-0032/4

Pozměňovací návrh 4
Peter Jahr
za skupinu PPE

Zpráva A9-0032/2019
Peter Jahr
Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
(2019/2134(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že evropský 
veřejný ochránce práv plní nezastupitelnou 
úlohu při zajišťování odpovědnosti institucí 
EU a maximální transparentnosti 
a nestrannosti správy a rozhodovacích 
procesů EU, pokud jde o ochranu práv 
občanů, čímž zvyšuje jejich důvěru, účast 
a angažovanost na demokratickém životě 
Unie;

M. vzhledem k tomu, že evropský 
veřejný ochránce práv plní nezastupitelnou 
úlohu při zajišťování odpovědnosti institucí 
EU a vysoké míry transparentnosti 
a nestrannosti správy a rozhodovacích 
procesů EU, pokud jde o ochranu práv 
občanů, čímž zvyšuje jejich důvěru, účast 
a angažovanost na demokratickém životě 
Unie;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/5

Pozměňovací návrh 5
Peter Jahr
za skupinu PPE

Zpráva A9-0032/2019
Peter Jahr
Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
(2019/2134(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že v rámci 
strategického šetření OI/2/2017/TE bylo 
zjištěno, že Rada není dostatečně 
transparentní, pokud jde o přístup 
veřejnosti k jejím legislativním 
dokumentům a o její současnou praxi 
v rozhodovacím procesu, konkrétně 
v přípravné fázi na úrovni Výboru stálých 
zástupců (COREPER) a pracovních 
skupin; vzhledem k neochotě Rady provést 
její doporučení předložila veřejná 
ochránkyně práv dne 16. května 2018 
Parlamentu zvláštní zprávu 
č. OI/2/2017/TE o transparentnosti 
legislativního procesu Rady; vzhledem 
k tomu, že dne 17. ledna 2019 přijal 
Evropský parlament svou zprávu 
o strategickém šetření veřejné ochránkyně 
práv OI/2/2017 týkajícím se 
transparentnosti legislativních jednání 
v přípravných orgánech Rady EU4, v níž 
vyjádřil plnou podporu doporučením 
veřejné ochránkyně práv; vzhledem 
k tomu, že finské předsednictví se zavázalo 
ke zvýšení otevřenosti a legislativní 
transparentnosti Rady;

___________
4 Přijaté texty, P8_TA(2019)0045.

P. vzhledem k tomu, že v rámci 
strategického šetření OI/2/2017/TE bylo 
zjištěno, že Rada není dostatečně 
transparentní, pokud jde o přístup 
veřejnosti k jejím legislativním 
dokumentům a o její současnou praxi 
v rozhodovacím procesu, konkrétně 
v přípravné fázi na úrovni Výboru stálých 
zástupců (COREPER) a pracovních 
skupin; vzhledem k neochotě Rady provést 
její doporučení předložila veřejná 
ochránkyně práv dne 16. května 2018 
Parlamentu zvláštní zprávu 
č. OI/2/2017/TE o transparentnosti 
legislativního procesu Rady; vzhledem 
k tomu, že dne 17. ledna 2019 přijal 
Parlament svou zprávu o strategickém 
šetření veřejné ochránkyně práv4, v níž 
vyjádřil plnou podporu doporučením 
veřejné ochránkyně práv; vzhledem 
k tomu, že finské předsednictví se zavázalo 
ke zvýšení otevřenosti a legislativní 
transparentnosti Rady;

___________
4 Přijaté texty, P8_TA(2019)0045.
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8.1.2020 A9-0032/6

Pozměňovací návrh 6
Peter Jahr
za skupinu PPE

Zpráva A9-0032/2019
Peter Jahr
Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
(2019/2134(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
veřejná ochránkyně práv zahájila strategii 
proti obtěžování, jejímž úkolem je kontrola 
politik zaměřených proti obtěžování, které 
uplatňuje správa EU; vzhledem k tomu, 
že se veřejná ochránkyně práv v roce 2018 
rozhodla obrátit se na 26 orgánů a agentur 
EU s písemnou žádostí o podrobné 
informace týkající se těchto politik 
a způsobu jejich provádění;

S. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
veřejná ochránkyně práv zahájila 
strategickou iniciativu proti obtěžování, 
jejímž úkolem je kontrola politik 
zaměřených proti obtěžování, které 
uplatňuje správa EU; vzhledem k tomu, 
že se veřejná ochránkyně práv v roce 2018 
rozhodla obrátit se na 26 orgánů a agentur 
EU s písemnou žádostí o podrobné 
informace týkající se těchto politik 
a způsobu jejich provádění;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/7

Pozměňovací návrh 7
Peter Jahr
za skupinu PPE

Zpráva A9-0032/2019
Peter Jahr
Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
(2019/2134(INI))

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá trojstrannou dohodu mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí, 
která představuje krok směrem k posílení 
stávajících pravidel v oblasti lobbingu 
a odstraňování mezer v právních 
předpisech; domnívá se však, že orgány by 
měly jít ještě dále a měly by usilovat 
o závazná legislativní opatření pro všechny 
orgány a agentury EU;

23. zdůrazňuje, že je zapotřebí uzavřít 
třístrannou dohodu mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, která by 
představovala krok směrem k posílení 
stávajících pravidel v oblasti lobbingu 
a odstraňování mezer v právních 
předpisech; domnívá se však, že orgány by 
měly jít ještě dále a měly by usilovat 
o závazná legislativní opatření pro všechny 
orgány a agentury EU;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/8

Pozměňovací návrh 8
Peter Jahr
za skupinu PPE

Zpráva A9-0032/2019
Peter Jahr
Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
(2019/2134(INI))

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá šetření veřejné ochránkyně 
práv v roce 2018 týkající se postupu 
jmenování generálního tajemníka Komise 
a bere na vědomí její zjištění čtyř případů 
nesprávného úředního postupu; vyjadřuje 
politování nad tím, že i přesto, že 
Parlament podpořil doporučení veřejné 
ochránkyně práv, Komise tato doporučení 
neprovedla; je zvláště znepokojen tím, že 
Komise nezavedla konkrétní postup 
jmenování, a žádá novou Komisi, aby tak 
učinila, a zajistila tak nejvyšší normy 
transparentnosti, etiky a právního státu; 

7. vítá šetření veřejné ochránkyně 
práv v roce 2018 týkající se postupu 
jmenování bývalého generálního tajemníka 
Komise a bere na vědomí její zjištění čtyř 
případů nesprávného úředního postupu; 
vyjadřuje politování nad tím, že i přesto, že 
Parlament podpořil doporučení veřejné 
ochránkyně práv, předchozí Komise tato 
doporučení neprovedla; je zvláště 
znepokojen tím, že Komise nezavedla 
konkrétní postup jmenování, a žádá novou 
Komisi, aby tak učinila, a zajistila tak 
nejvyšší normy transparentnosti, etiky 
a právního státu; 

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/9

Pozměňovací návrh 9
Peter Jahr
za skupinu PPE

Zpráva A9-0032/2019
Peter Jahr
Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018
(2019/2134(INI))

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. připomíná, že nový návrh statutu 
evropského veřejného ochránce práv, který 
byl nedávno schválen Parlamentem, 
obsahuje ustanovení o přestávce v délce tří 
let předtím, než je poslanec Evropského 
parlamentu oprávněn vykonávat funkci 
evropského veřejného ochránce práv;

46. připomíná, že nový návrh statutu 
evropského veřejného ochránce práv, který 
byl nedávno schválen Parlamentem, 
obsahuje ustanovení o přestávce v délce tří 
let předtím, než je poslanec Evropského 
parlamentu oprávněn vykonávat funkci 
evropského veřejného ochránce práv; 
připomíná, že stanovisko Komise 
k novému návrhu statutu zpochybňuje 
přiměřenost opatření, které brání všem 
osobám zastávajícím veřejnou funkci, 
včetně bývalých soudců Soudního dvora 
Evropské unie, členů Evropského 
účetního dvora a poslanců Evropského 
parlamentu, aby zastávaly funkci 
evropského veřejného ochránce práv;

Or. en


