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8.5.2020 A9-0038/8

Pozměňovací návrh 8
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada
(2019/2057(DEC))

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
informacemi zveřejněnými v evropských 
sdělovacích prostředcích, že členské státy 
předsedající Evropské unii jsou 
sponzorovány podniky, a sdílí znepokojení, 
jež vyjádřili občané Unie a poslanci v této 
záležitosti; konstatuje, že od členských 
států se očekává, že budou své 
předsednictví Rady financovat samy, a 
vyjadřuje politování nad tím, že se 
využívání podnikového sponzorství k 
pokrytí některých výdajů stalo v 
posledních letech běžnou praxí; je velmi 
znepokojen tím, že tento postup by mohl 
poškodit pověst Unie, jejích orgánů a 
institucí, a zejména Rady, v očích občanů 
Unie a vést ke ztrátě důvěry; plně 
podporuje hodnocení veřejné ochránkyně 
práv a její doporučení9  Radě, aby 
připravila pokyny pro členské státy v této 
záležitosti; důrazně navíc Radě doporučuje, 
aby zvážila zahrnutí předsednictví do 
rozpočtu; žádá Radu, aby tuto 
znepokojivou záležitost předložila 
členským státům, zejména stávající trojici 
předsednictví;

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
informacemi zveřejněnými v evropských 
sdělovacích prostředcích, že členské státy 
předsedající Evropské radě jsou 
sponzorovány podniky, a sdílí znepokojení, 
jež vyjádřili občané Unie a poslanci 
Evropského parlamentu v této záležitosti; 
konstatuje, že od členských států se 
očekává, že budou své předsednictví Rady 
financovat samy, a vyjadřuje politování 
nad tím, že se využívání podnikového 
sponzorství k pokrytí některých výdajů 
stalo v posledních letech běžnou praxí; je 
velmi znepokojen tím, že tento postup by 
mohl poškodit pověst Unie, jejích orgánů a 
institucí, a zejména Rady, v očích občanů 
Unie a vést ke ztrátě důvěry; konstatuje, že 
podle Rady je otázka sponzorování 
výlučnou odpovědností členského státu, 
který vykonává předsednictví; sdílí názor 
veřejné ochránkyně práv, že veřejnost 
nerozlišuje mezi předsednictvím Rady a 
členským státem, který je vykonává; plně 
podporuje hodnocení veřejné ochránkyně 
práv a její doporučení9 Radě, aby připravila 
pokyny pro členské státy v této záležitosti; 
důrazně navíc Radě doporučuje, aby 
zvážila zahrnutí předsednictví do rozpočtu; 
žádá Radu, aby tuto znepokojivou 
záležitost předložila členským státům, 
zejména stávající trojici předsednictví, aby 
se těmito doporučeními zabývaly a podaly 
Parlamentu následně zprávu;
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_________________ _________________
9 Doporučení evropské veřejné ochránkyně 
práv ve věci 1069/2019/MIG týkající se 
sponzorování předsednictví v Radě 
Evropské unie

9 Doporučení evropské veřejné ochránkyně 
práv ve věci 1069/2019/MIG týkající se 
sponzorování předsednictví v Radě 
Evropské unie
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Pozměňovací návrh 9
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada
(2019/2057(DEC))

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. je hluboce znepokojen stávající 
praxí, kdy jsou předsednictví Rady 
sponzorována soukromými společnostmi; 
připomíná doporučení veřejné 
ochránkyně práv ze dne 6. ledna 2020, 
aby byly vypracovány pokyny ohledně 
sponzorování předsednictví Rady s cílem 
zmírnit riziko pro dobrou pověst Unie; 
konstatuje, že podle Rady je otázka 
sponzorování výlučnou odpovědností 
vlády členského státu, který vykonává 
předsednictví; sdílí názor veřejné 
ochránkyně práv, že veřejnost nerozlišuje 
mezi předsednictvím Rady a členským 
státem vykonávajícím předsednictví; žádá 
Radu, aby se v zájmu transparentnosti 
těmito doporučeními vážně zabývala a aby 
v této věci předložila Parlamentu zprávu;

vypouští se

Or. en


