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Pozměňovací návrh 3
Caterina Chinnici
za skupinu S&D

Zpráva A9-0209/2021
Caterina Chinnici
Ochrana finančních zájmů EU a boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2246(INI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise musela dne 3. prosince 2020 zaslat 
Irsku a Rumunsku odůvodněná stanoviska, 
protože neprovedly směrnici PIF ve 
vnitrostátním právu;

2. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise musela dne 3. prosince 2020 zaslat 
Irsku a Rumunsku odůvodněná stanoviska, 
protože neprovedly směrnici PIF ve 
vnitrostátním právu; konstatuje, že 
Rumunsko provedlo směrnici PIF ve 
vnitrostátním právu dne 15. prosince 
2020;
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Pozměňovací návrh 4
Caterina Chinnici
za skupinu S&D

Zpráva A9-0209/2021
Caterina Chinnici
Ochrana finančních zájmů EU a boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2246(INI))

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. připomíná, že podle prováděcího 
rozhodnutí Rady (EU) 2018/1696 
kandidáty hodnotí výběrová komise pro 
jmenování evropských žalobců a předává 
Radě žebříček, který Rada musí zohlednit; 
připomíná, že v případě kandidátů 
nominovaných Belgií, Bulharskem 
a Portugalskem se Rada pořadím preferencí 
výběrové komise neřídila; připomíná, že 
dne 27. července 2020 zveřejnilo 
Rakousko, Estonsko, Lucembursko 
a Nizozemsko prohlášení uvádějící, že „je 
třeba se vyhnout soutěži mezi žebříčky 
vnitrostátních výběrových komisí 
a žebříčkem evropské výběrové komise, 
což by mohlo ohrozit evropskou složku 
postupu jmenování“;

64. připomíná, že podle prováděcího 
rozhodnutí Rady (EU) 2018/1696 
kandidáty hodnotí výběrová komise pro 
jmenování evropských žalobců a předává 
Radě žebříček, který Rada musí zohlednit, 
který však podle prováděcího rozhodnutí 
není závazný; připomíná, že v případě 
kandidátů nominovaných Belgií, 
Bulharskem a Portugalskem se Rada 
pořadím preferencí výběrové komise 
neřídila; připomíná, že dne 27. července 
2020 zveřejnilo Rakousko, Estonsko, 
Lucembursko a Nizozemsko prohlášení 
uvádějící, že „je třeba se vyhnout soutěži 
mezi žebříčky vnitrostátních výběrových 
komisí a žebříčkem evropské výběrové 
komise, což by mohlo ohrozit evropskou 
složku postupu jmenování“;
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