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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro drogy
(COM(2022)0018 – C9-0010/2022 – 2022/0009(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2022)0018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 168 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0010/2022),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A9-0289/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropské monitorovací centrum pro 
drogy a drogovou závislost bylo zřízeno s 
cílem poskytovat věcné, objektivní, 
spolehlivé a srovnatelné informace o 
drogách, drogové závislosti a jejich 
důsledcích na úrovni Unie s cílem 
poskytnout Unii a členským státům 

(2) Evropské monitorovací centrum pro 
drogy a drogovou závislost bylo zřízeno s 
cílem poskytovat věcné, objektivní, 
spolehlivé a srovnatelné informace o 
drogách, drogové závislosti a jejich 
důsledcích v Unii a poskytnout státům, jež 
jsou zapojeny do práce centra, přehled 
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faktické poznatky pro tvorbu politik a 
vedení iniciativ zaměřených na boj proti 
drogám, a tím jim poskytnout přidanou 
hodnotu, když v rámci svých příslušných 
oblastí působnosti přijímají opatření nebo 
rozhodují o opatřeních k řešení drogové 
problematiky. Vytvoření Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost zjevně zlepšilo 
dostupnost informací o drogách a drogové 
závislosti v celé Evropě.

informací a faktické poznatky pro tvorbu 
politik a vedení iniciativ zaměřených na 
boj proti drogám, a tím jim poskytnout 
přidanou hodnotu, když v rámci svých 
příslušných oblastí působnosti přijímají 
opatření nebo rozhodují o opatřeních k 
řešení drogové problematiky. Činnost 
Evropského monitorovacího centra pro 
drogy a drogovou závislost zjevně zlepšila 
dostupnost informací o drogách, drogové 
závislosti a jejich dopadech v celé Evropě i 
v mezinárodním měřítku.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vzhledem k tomu, že jeho obecný 
cíl je stále platný a měl by být zachován, 
nařízení (ES) č. 1920/2006 jako takové již 
není vhodné pro řešení současných a 
budoucích problémů souvisejících s 
drogami. Mandát Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost by proto měl být 
revidován, včetně jeho nahrazení a 
přejmenování na „Agenturu Evropské unie 
pro drogy“ (dále jen „agentura“). 
Vzhledem k tomu, že je třeba provést 
podstatné změny nařízení (ES) č. 
1920/2006, aby se zohlednil společný 
přístup decentralizovaných agentur Unie a 
vývoj drogové problematiky, mělo by být 
uvedené nařízení v zájmu jasnosti 
nahrazeno novým nařízením.

(3) Vzhledem k tomu, že jeho obecný 
cíl je stále platný a měl by být zachován, 
nařízení (ES) č. 1920/2006 jako takové již 
není vhodné pro řešení současných a 
budoucích problémů souvisejících s 
drogami. Mandát Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost by proto měl být 
revidován, včetně jeho nahrazení, posílení 
a přejmenování na „Agenturu Evropské 
unie pro drogy“ (dále jen „agentura“). 
Vzhledem k tomu, že je třeba provést 
podstatné změny nařízení (ES) č. 
1920/2006, aby se zohlednil společný 
přístup decentralizovaných agentur Unie48, 
vyvážený, integrovaný a multidisciplinární 
přístup založený na vědeckých poznatcích, 
který je zakotvený ve strategiích Unie pro 
oblast drog, a současně začleňuje 
genderovou rovnost i rovnoprávnost v 
souvislosti s věkem a zdravím i vývoj 
drogové problematiky, mělo by být 
uvedené nařízení v zájmu jasnosti a 
efektivity nahrazeno novým nařízením.

__________________ __________________
48 Společné prohlášení Evropského 
parlamentu, Rady EU a Evropské komise o 

48 Společné prohlášení Evropského 
parlamentu, Rady EU a Evropské komise o 
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decentralizovaných agenturách ze dne 19. 
července 2012, https://european-
union.europa.eu/sites/default/files/docs/bod
y/joint_statement_and_common_approach
_2012_en.pdf.

decentralizovaných agenturách ze dne 19. 
července 2012, https://european-
union.europa.eu/sites/default/files/docs/bod
y/joint_statement_and_common_approach
_2012_en.pdf.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nařízení (ES) č. 1920/2006 bylo 
zaměřeno především na otázky související 
se zdravím. Abychom však porozuměli 
dopadům drogové problematiky na veřejné 
zdraví, snížili dostupnost drog v Unii a 
omezili poptávku po drogách, je nutné 
zabývat se také drogovými trhy a otázkami 
nabídky drog. Otázky související se 
zdravím a s nabídkou jsou neoddělitelně 
spjaty. Agentura by se proto měla zabývat 
drogovou problematikou uceleněji.

(4) Nařízení (ES) č. 1920/2006 bylo 
zaměřeno především na otázky související 
se zdravím, které by měly být i nadále 
hlavním cílem a prioritou agentury. 
Abychom však porozuměli dopadům 
drogové problematiky na veřejné zdraví, 
snížili dostupnost drog v Unii a omezili 
poptávku po drogách, je rovněž nutné 
zabývat se také drogovými trhy a otázkami 
nabídky drog. Otázky související se 
zdravím a s nabídkou jsou neoddělitelně 
spjaty. Agentura by se proto měla zabývat 
drogovou problematikou uceleněji, aby 
poskytovala faktické, objektivní, 
spolehlivé, srovnatelné a celounijní údaje 
a analýzy. Přístup agentury k drogové 
problematice by měl zahrnovat lidská 
práva, rovnost žen a mužů, věk, veřejné 
zdraví, rovnost v oblasti zdraví a sociální 
hledisko v souvislosti s drogami, užíváním 
drog, poruchami a závislostmi spojenými s 
užíváním drog, prevencí, léčbou, péčí, 
snižováním rizik a nepříznivých důsledků, 
rehabilitací, opětovným začleňováním do 
společnosti i zotavením, nabídkou drog, 
včetně nedovolené výroby a obchodu s 
drogami, a dalšími relevantními otázkami 
souvisejícími s drogami a jejich důsledky. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Činnost agentury by měla být 
prováděna s náležitým ohledem na 
příslušné pravomoci Unie a jejích 
členských států v oblasti drog. Měla by se 
zabývat různými aspekty drogové 
problematiky a použitými řešeními. 
Agentura by se přitom měla řídit 
příslušnými strategiemi a akčními plány 
přijatými Unií, zejména příslušnou 
protidrogovou strategií a akčním plánem 
EU.

(5) Činnost agentury by měla být 
prováděna s náležitým ohledem na 
příslušné pravomoci Unie a jejích 
členských států v oblasti drog a ochrany i 
zlepšování veřejného zdraví. Měla by se 
zabývat různými aspekty drogové 
problematiky a použitými řešeními. 
Agentura by se přitom měla řídit 
vyváženým, integrovaným a 
multidisciplinárním přístupem založeným 
na vědeckých poznatcích, který je 
zakotven v příslušných strategiích a 
akčních plánech přijatých Unií, zejména 
příslušnou protidrogovou strategií a 
akčním plánem EU, a měla by tento 
přístup zohledňovat.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Při provádění svých činností by 
agentura měla spolupracovat s dalšími 
agenturami a institucemi Unie, zejména s 
Agenturou Evropské unie pro spolupráci v 
oblasti prosazování práva (Europol), 
Agenturou Evropské unie pro vzdělávání 
a výcvik v oblasti prosazování práva 
(CEPOL), Agenturou Evropské unie pro 
justiční spolupráci v trestních věcech 
(Eurojust), Evropskou agenturou pro 
léčivé přípravky (EMA), Evropským 
střediskem pro prevenci a kontrolu 
nemocí (ECDC) a Evropskou výkonnou 
agenturou pro vzdělávání a kulturu 
(EACEA), a měla by zohledňovat jejich 
činnosti, aby se zabránilo dvojímu 
provádění těchto činností. Spolupráce by 
rovněž měla probíhat na mezinárodní 
úrovni s příslušnými orgány a subjekty ve 
třetích zemích a na úrovni Organizace 

(6) Při provádění svých činností by 
agentura měla v rámci jejich mandátů 
spolupracovat s jinými příslušnými 
institucemi, subjekty a agenturami Unie 
a měla by zohledňovat jejich činnosti, aby 
se zabránilo dvojímu provádění těchto 
činností. Spolupráce by rovněž měla 
probíhat na mezinárodní úrovni s 
příslušnými orgány a subjekty ve třetích 
zemích, zejména v kandidátských a 
potenciálních kandidátských zemích, 
jakož i v zemích, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, a na úrovni 
OSN. Je nezbytné, aby tato spolupráce 
byla v souladu s mezinárodními normami 
v oblasti lidských práv.
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spojených národů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V zájmu dosažení maximální 
účinnosti při řešení drogové problematiky 
by agentura měla aktivně spolupracovat s 
vědeckou obcí, organizacemi 
zdravotnických pracovníků, akademickou 
obcí, dotčenými komunitami, 
organizacemi občanské společnosti, 
včetně organizací osob užívajících drogy a 
příslušných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Stále častější je polyvalentní 
užívání, tj. souběžné užívání jedné nebo 
více psychoaktivních látek nebo typů 
látek, ať už legálních, či nelegálních, 
pokud jsou tyto látky užívány společně s 
drogami. Agentura by se proto měla 
zabývat závislostmi na dalších látkách, 
jsou-li tyto látky užívány společně s léčivy, 
a to vytvořením monitorovacích systémů, 
které by namísto zaměření se pouze na 
jednu látku, například heroin, braly v 
úvahu důležitou úlohu souběžného nebo 
následného používání jiných látek, jako 
jsou neregulované opioidy nebo 
zneužívané léky.

(7) Práce agentury by měla věnovat 
náležitou pozornost polyvalentnímu 
užívání, protože je stále běžnější.

Pozměňovací návrh 8
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Hlavním úkolem agentury by mělo 
být i nadále shromažďování, analýza a 
šíření údajů. Standardní údaje jsou 
shromažďovány prostřednictvím 
vnitrostátních kontaktních míst, která by 
měla zůstat jedním z hlavních 
poskytovatelů údajů pro agenturu. Díky 
inovativním metodám shromažďování 
údajů jsou stále dostupnější další zdroje 
údajů v reálném čase. Agentura by proto 
měla mít přístup ke všem dostupným 
údajům, aby získala ucelený obraz o 
drogové problematice v Unii a o vnějších 
faktorech, které ji ovlivňují.

(9) Hlavním úkolem agentury by mělo 
být i nadále shromažďování, analýza a 
šíření údajů. Při shromažďování, analýze 
a šíření údajů by agentura měla dodržovat 
právní rámec pro zpracování osobních 
údajů a neměla by šířit žádné údaje, které 
by umožnily identifikovat jednotlivce nebo 
malé skupiny jednotlivců. Standardní 
údaje jsou shromažďovány prostřednictvím 
vnitrostátních kontaktních míst, která by 
měla zůstat jedním z hlavních 
poskytovatelů údajů pro agenturu. Díky 
inovativním metodám shromažďování 
údajů jsou stále dostupnější další zdroje 
údajů v reálném čase. Agentura by proto 
měla mít přístup ke všem dostupným 
údajům, aby získala ucelený obraz o 
drogové problematice v Unii a o vnějších 
faktorech, které ji ovlivňují.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vnitrostátní kontaktní místa 
představují důležité subjekty, pokud jde o 
zlepšování metodik a nástrojů 
shromažďování údajů a vypracovávání 
příslušných pokynů pro jejich 
uplatňování.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Požadavky agentury na údaje by se 
měly odrazit ve vnitrostátních kontaktních 
místech. Měla by mít v rámci členských 
států pravomoc přijímat veškeré relevantní 
údaje od různých vnitrostátních orgánů. 
Shromažďování údajů v členských státech 
by mělo být co nejvíce zjednodušeno, aby 
se zabránilo dvojímu vykazování a 
zdvojení činností.

(10) Požadavky agentury na údaje by se 
měly odrazit ve vnitrostátních kontaktních 
místech. Měla by mít v rámci členských 
států pravomoc přijímat veškeré relevantní 
údaje od různých vnitrostátních orgánů. 
Shromažďování údajů v členských státech 
by mělo být co nejvíce zjednodušeno, aby 
se zabránilo dvojímu vykazování a 
zdvojení činností, a mělo by být v souladu 
s právními předpisy v oblasti základních 
práv a ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem usnadnit a strukturovat 
shromažďování údajů, výměnu 
kvalitativních i kvantitativních informací a 
podpořit vytvoření integrovaného a 
interoperabilního monitorovacího systému, 
který umožní monitorování v reálném čase, 
by agentura měla mít k dispozici vhodné 
digitální řešení. Měla by se tak umožnit 
automatizace správy a výměny údajů a 
informací. Takové řešení by mělo rovněž 
usnadnit monitorování trhů s drogami s 
využitím technologií v reálném čase, 
včetně darknetu.

(11) S cílem usnadnit a strukturovat 
shromažďování údajů, výměnu 
kvalitativních i kvantitativních informací a 
podpořit vytvoření integrovaného a 
interoperabilního monitorovacího systému, 
který umožní monitorování v reálném čase, 
by agentura měla vyvinout a uplatňovat 
vhodná digitální řešení, jež potřebuje k 
plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Drogová problematika stále více 
využívá technologie, což se opět ukázalo 
během pandemie COVID-19, kdy bylo 

(14) Drogová problematika stále více 
využívá technologie, což se opět ukázalo 
během pandemie COVID-19, kdy bylo 
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zaznamenáno větší využívání nových 
technologií, které usnadňují distribuci 
drog. Odhaduje se, že přibližně dvě třetiny 
nabídek na darknetu se týkají drog. 
Obchodování s drogami využívá různé 
platformy, včetně sociálních sítí a 
mobilních aplikací. Tento vývoj se odráží v 
reakcích na drogovou problematiku, kdy 
dochází k většímu využívání mobilních 
aplikací a zásahů v oblasti elektronického 
zdravotnictví. V rámci svého uceleného 
přístupu k drogové problematice by 
agentura měla tento vývoj monitorovat 
společně s dalšími příslušnými agenturami 
Unie a se zamezením zdvojení činností.

zaznamenáno větší využívání nových 
technologií, které usnadňují distribuci 
drog. Odhaduje se, že přibližně dvě třetiny 
nabídek na darknetu se týkají drog. 
Obchodování s drogami využívá různé 
platformy, včetně sociálních sítí a 
mobilních aplikací. Tento vývoj se odráží 
v reakcích na drogovou problematiku, kdy 
dochází k většímu využívání komunikace 
přes internet, mobilních aplikací a 
zásahů v oblasti elektronického 
zdravotnictví. V rámci svého uceleného 
přístupu k drogové problematice by 
agentura měla tento vývoj monitorovat 
společně s dalšími příslušnými agenturami 
Unie a se zamezením zdvojení činností. 
Vzhledem k technologickému pokroku a 
sofistikovanějším metodám šifrování by 
agentura měla členským státům 
doporučovat vhodné digitální způsoby k 
řešení drogové problematiky 
koordinovaným, soudržným a 
interoperabilním způsobem.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Na základě posíleného 
monitorování ze strany agentury a 
zkušeností získaných při hodnocení rizik 
nových psychoaktivních látek by agentura 
měla rozvíjet schopnosti obecného 
posouzení hrozeb. Je naléhavě nutné mít 
proaktivnější schopnost rychle určit nové 
hrozby a poskytnout informace pro rozvoj 
protiopatření, neboť dynamická povaha 
moderní drogové problematiky znamená, 
že příslušné problémy se mohou rychle 
šířit přes hranice.

(16) Na základě posíleného 
monitorování ze strany agentury a 
zkušeností získaných při hodnocení rizik 
nových psychoaktivních látek by agentura 
měla rozvíjet schopnosti obecného 
posouzení hrozeb v oblasti zdraví a 
bezpečnosti. Je naléhavě nutné mít 
proaktivnější schopnost rychle určit nové 
hrozby a poskytnout informace pro rozvoj 
protiopatření, neboť dynamická povaha 
moderní drogové problematiky znamená, 
že příslušné problémy se mohou rychle 
šířit přes hranice.

Pozměňovací návrh 14
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Vzhledem k tomu, že nebezpečné 
látky mohou vést k poškození veřejného 
zdraví, měla by mít agentura možnost 
vydávat varování. Na podporu této funkce 
by agentura měla vytvořit evropský systém 
výstrahy v oblasti drog, k němuž by měly 
přístup vnitrostátní orgány. Tento systém 
by měl usnadnit rychlou výměnu 
informací, na základě kterých mohou být 
nutná rychlá opatření na ochranu veřejného 
zdraví, bezpečnosti a ochrany. Agentura by 
měla mít možnost informovat nejen 
vnitrostátní orgány, ale i možné uživatele 
těchto látek.

(17) Vzhledem k tomu, že nebezpečné 
látky mohou vést k poškození veřejného 
zdraví, měla by mít agentura možnost 
vydávat varování. Na podporu této funkce 
by agentura měla vytvořit evropský systém 
výstrahy v oblasti drog, k němuž by měly 
přístup vnitrostátní orgány. Tento systém 
by měl usnadnit rychlou výměnu 
informací, na základě kterých mohou být 
nutná rychlá opatření na ochranu veřejného 
zdraví, sociálních a lidských práv, 
bezpečnosti a ochrany. Agentura by měla 
mít možnost informovat nejen vnitrostátní 
orgány, ale i možné uživatele těchto látek.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Za účelem prohloubení znalostí v 
této oblasti a podpory členských států by 
agentura měla vymezit a financovat 
příslušné projekty, například vypracování 
referenčních norem pro nové léky, 
vypracování toxikologických nebo 
farmakologických studií a charakteristiky 
drog. Tento přístup by podpořil sdílení 
informací mezi příslušnými laboratořemi a 
snížil by náklady pro jednotlivé laboratoře.

(21) Za účelem prohloubení znalostí v 
této oblasti a podpory členských států by 
agentura měla vymezit a financovat 
příslušné projekty, například vypracování 
referenčních norem pro nové léky, 
vypracování toxikologických nebo 
farmakologických studií, uplatňování 
inovativních přístupů k výzkumu a 
charakteristiky drog. Tento přístup by 
podpořil sdílení informací mezi 
příslušnými laboratořemi a snížil by 
náklady pro jednotlivé laboratoře. 
Projekty, které agentura financuje, a 
částky investované do každého projektu by 
měly být zahrnuty do ročního pracovního 
programu agentury a zveřejněny.

Pozměňovací návrh 16
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vzhledem k tomu, že agentura má 
přístup k údajům a nezbytným vědeckým 
zkušenostem, aby mohla vyvíjet a 
prosazovat fakticky podložené strategie 
prevence, měla by být zapojena do činnosti 
v oblasti prevence, zejména výměny 
osvědčených postupů a uskutečnitelných 
výsledků výzkumu v oblasti drogové 
prevence, prevence trestné činnosti 
související s drogami a prevence poškození 
souvisejících s drogami, včetně 
vypracování norem kvality pro drogovou 
prevenci (evropské požadavky na jakost v 
oblasti drogové prevence) nebo osnov 
poskytujících činitelům s rozhodovacími 
pravomocemi a tvůrcům politiky znalosti o 
fakticky podložených nejúčinnějších 
preventivních opatřeních a přístupech 
(osnovy prevence Evropské unie).

(22) Vzhledem k tomu, že agentura má 
přístup k údajům a nezbytným vědeckým 
zkušenostem, aby mohla vyvíjet a 
prosazovat fakticky podložené a genderově 
citlivé  intervence odpovídající věku, jakož 
i osvědčené postupy při snižování 
nepříznivých důsledků, léčbě, zotavení, 
péči a rehabilitaci i pro politiky a 
zvyšování povědomí, měla by být zapojena 
do činnosti v oblasti prevence, zejména 
výměny osvědčených postupů a 
uskutečnitelných výsledků výzkumu v 
oblasti drogové prevence, prevence trestné 
činnosti související s drogami a prevence 
poškození souvisejících s drogami, včetně 
vypracování norem kvality pro drogovou 
prevenci (evropské požadavky na jakost v 
oblasti drogové prevence) nebo osnov 
poskytujících činitelům s rozhodovacími 
pravomocemi a tvůrcům politiky znalosti o 
fakticky podložených nejúčinnějších 
preventivních opatřeních a přístupech 
(osnovy prevence Evropské unie), zejména 
jak se dostat k vysoce rizikovým skupinám 
obyvatel.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vzhledem ke své perspektivě v 
Unii by agentura měla být schopna 
posoudit vnitrostátní opatření a odbornou 
přípravu, například v oblasti prevence, 
léčby, snižování nepříznivých důsledků a 
dalších souvisejících opatření, s ohledem 
na jejich soulad s nejnovějším stavem 
vědeckého poznání a na jejich prokázanou 
užitečnost. Členské státy nebo příslušné 

(23) Vzhledem ke své perspektivě v 
Unii by agentura měla být schopna 
posoudit vnitrostátní opatření a odbornou 
přípravu, například v oblasti prevence, 
včetně genderově citlivé prevence 
odpovídající věku, léčby, snižování 
nepříznivých důsledků, zotavení a dalších 
souvisejících opatření, s ohledem na jejich 
soulad s nejnovějším stavem vědeckého 
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profesní subjekty by měly mít možnost 
používat akreditaci nebo certifikaci jako 
značku kvality své práce.

poznání a na jejich prokázanou účinnost. 
Členské státy nebo příslušné profesní 
subjekty by měly mít možnost používat 
akreditaci nebo certifikaci jako značku 
kvality své práce.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Povinnosti agentury v oblasti 
mezinárodní spolupráce by měly být 
vymezeny jasněji, aby se mohla plně 
zapojit do těchto činností a reagovat na 
žádosti třetích zemí a subjektů. Agentura 
by měla být schopna přispívat k rozvoji a 
provádění vnějšího rozměru protidrogové 
politiky Unie a k vedoucí úloze Unie na 
mnohostranné úrovni jako prostředku k 
zajištění účinného a soudržného provádění 
protidrogových politik Unie na vnitřní i 
mezinárodní úrovni. Aby agentura mohla 
na tento úkol přidělit dostatečné zdroje, 
měla by být součástí jejích hlavních úkolů 
práce v oblasti mezinárodní spolupráce. 
Měla by být založena na rámci 
mezinárodní spolupráce agentury, který by 
měl být v souladu s prioritami, které Unie v 
oblasti mezinárodní spolupráce má, a měl 
by být pravidelně revidován s cílem 
zajistit, že bude odpovídajícím způsobem 
odrážet mezinárodní vývoj.

(25) Povinnosti agentury v oblasti 
mezinárodní spolupráce by měly být jejím 
klíčovým úkolem a měly by být vymezeny 
jasněji, aby se mohla plně zapojit do těchto 
činností a reagovat na žádosti třetích zemí 
a subjektů. Agentura by měla být schopna 
nabídnout vhodné vědecké nástroje 
založené na vědeckých poznatcích k 
rozvoji a provádění vnějšího rozměru 
protidrogové politiky Unie a k vedoucí 
úloze Unie na mnohostranné úrovni jako 
prostředku k zajištění účinného a 
soudržného provádění protidrogových 
politik Unie na vnitřní i mezinárodní 
úrovni. Práce v této oblasti by měla být 
založena na rámci mezinárodní spolupráce 
agentury, který by měl být v souladu s 
prioritami, které Unie v oblasti 
mezinárodní spolupráce má, a měla by se 
řídit cíli udržitelného rozvoje Organizace 
spojených národů. Agentura by měla 
pravidelně revidovat rámec mezinárodní 
spolupráce s cílem zajistit, aby přiměřeně 
odrážel mezinárodní vývoj.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S cílem pomoci financování (26) S cílem pomoci financování 
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výzkumu v oblasti bezpečnosti ze strany 
Unie za účelem rozvinutí jeho plného 
potenciálu a řešení potřeb protidrogové 
politiky by agentura měla být Komisi 
nápomocna při určování klíčových témat 
výzkumu, tvorby a provádění rámcových 
programů Unie pro výzkum a inovace, 
které jsou relevantní pro cíle agentury. 
Pokud je agentura nápomocna Komisi při 
určování klíčových témat výzkumu, tvorby 
a provádění rámcového programu Unie, 
neměla by z tohoto programu dostávat 
finanční prostředky, aby se zabránilo 
možnému střetu zájmů. V neposlední řadě 
by se agentura měla podílet na celounijních 
iniciativách zabývajících se výzkumem a 
inovacemi s cílem zajistit, že budou 
vyvíjeny technologie nezbytné pro její 
činnosti a budou k dispozici pro použití.

výzkumu v oblasti bezpečnosti a zdraví ze 
strany Unie za účelem rozvinutí jeho 
plného potenciálu a řešení potřeb 
protidrogové politiky by agentura měla být 
Komisi nápomocna při určování klíčových 
témat výzkumu i tvorby a provádění 
rámcových programů Unie pro výzkum a 
inovace, které jsou relevantní pro cíle 
agentury. Pokud je agentura nápomocna 
Komisi při určování klíčových témat 
výzkumu i tvorbě a provádění rámcového 
programu Unie, neměla by z tohoto 
programu dostávat finanční prostředky a 
měla by přijmout všechna opatření 
nezbytná k tomu, aby se zabránilo střetům 
zájmů. V neposlední řadě by se agentura 
měla podílet na celounijních iniciativách 
zabývajících se výzkumem a inovacemi s 
cílem zajistit, že budou vyvíjeny 
technologie nezbytné pro její činnosti a 
budou k dispozici pro použití. Plánované 
výzkumné a inovační činnosti by měly být 
stanoveny v jednotném programovém 
dokumentu obsahujícím víceletý a roční 
pracovní program agentury.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Správní radě by při přípravě jejích 
rozhodnutí měla pomáhat výkonná rada. V 
čele agentury by měl být výkonný ředitel. 
Správní radě a výkonnému řediteli by měl 
být v příslušných vědeckých záležitostech i 
nadále nápomocen vědecký výbor.

(27) Správní radě by při přípravě jejích 
rozhodnutí měla pomáhat výkonná rada. V 
čele agentury by měl být výkonný ředitel. 
Správní radě a výkonnému řediteli by měl 
být v příslušných vědeckých záležitostech i 
nadále nápomocen vědecký výbor. Při 
jmenování osob na pozice v rámci správní 
a řídící struktury agentury, včetně správní 
rady, by měla být věnována náležitá 
pozornost jejich profesnímu zázemí a 
vyváženému zastoupení žen a mužů v 
dané struktuře.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V zájmu zajištění nezávislého 
fungování a integrity agentury by správní 
rada měla přijmout praktická opatření pro 
předcházení střetům zájmů a jejich řešení, 
přičemž by měla náležitě zohlednit 
doporučení evropského veřejného 
ochránce práv. Tato opatření by měla 
zejména zajistit, aby vrcholní představitelé 
agentury během svého funkčního období 
ani po jeho skončení neohrožovali její 
integritu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vnitrostátní kontaktní místa by 
měla být jedním z hlavních poskytovatelů 
údajů pro agenturu. Je nezbytné stanovit 
minimální požadavky na jejich vytvoření 
členskými státy a jejich certifikaci 
agenturou. Aby bylo zaručeno řádné 
fungování vnitrostátních kontaktních míst, 
měla by být zřízena jako trvalá, se 
zvláštním rozpočtem a s určitou mírou 
nezávislosti při výkonu své funkce.

(28) Vnitrostátní kontaktní místa by 
měla být jedním z hlavních poskytovatelů 
údajů pro agenturu. Je nezbytné stanovit 
minimální požadavky na jejich vytvoření 
členskými státy a jejich certifikaci 
agenturou. Aby bylo zaručeno řádné 
fungování vnitrostátních kontaktních míst, 
měla by být zřízena jako trvalá, se 
zvláštním rozpočtem, odpovídajícími 
lidskými zdroji a s určitou mírou 
nezávislosti při výkonu své funkce.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Agentura by měla mít k plnění (29) Agentura by měla mít dostatečné 
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svých úkolů dostatečné zdroje a měla by 
mít samostatný rozpočet. Měla by být 
financována především z příspěvku ze 
souhrnného rozpočtu Unie. Na příspěvek 
Unie a veškeré subvence ze souhrnného 
rozpočtu Unie by se měl vztahovat 
rozpočtový proces Unie. Kontrolu účtů by 
měl provádět Účetní dvůr Evropské unie.

zdroje, aby mohla plnit úkoly, cíle a 
povinnosti, které jí toto nařízení ukládá. 
To by mělo být řádně zohledněno ve 
víceletém finančním rámci 
prostřednictvím zvláštního a ambiciózního 
rozpočtu. Agentura by měla být 
financována především z příspěvku ze 
souhrnného rozpočtu Unie, přičemž 
nezbytné prostředky by měly být čerpány 
výhradně z nepřidělených rozpětí v rámci 
příslušného okruhu víceletého finančního 
rámce nebo uvolněním prostředků z 
příslušných zvláštních nástrojů. Na 
příspěvek Unie a veškeré subvence ze 
souhrnného rozpočtu Unie by se měl 
vztahovat rozpočtový proces Unie. 
Kontrolu účtů by měl provádět Účetní dvůr 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Poplatky zlepšují financování 
agentury a lze o nich uvažovat v případě 
konkrétních záležitostí, které lze jasně 
oddělit od hlavních úkolů agentury. 
Veškeré poplatky vybírané agenturou by 
měly pokrývat její náklady za poskytování 
příslušných služeb.

(30) Poplatky by mohly zlepšit 
financování agentury, a pokud jsou řádně 
odůvodnitelné a nezbytné, lze o nich 
uvažovat v případě konkrétních aktivit, 
které lze jasně oddělit od hlavních úkolů 
agentury. Způsob výpočtu poplatků 
vybíraných agenturou by měl být 
transparentní a tyto poplatky by měly 
pokrývat pouze náklady agentury, co se 
týče zaměstnanců a financí na 
poskytování příslušných vedlejších služeb. 
Měl by být proveden každoroční nezávislý 
externí audit oddělený od ročního auditu 
prováděného Účetním dvorem, který se 
konkrétně zaměří na tyto odměny, a měl 
by být předán Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh 25
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Agentura by měla při provádění 
svého pracovního programu úzce 
spolupracovat s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, dalšími 
vládními a nevládními subjekty a 
příslušnými technickými subjekty z Unie i 
mimo ni, zejména s cílem zabránit 
zdvojování práce a zajistit přístup ke všem 
údajům a nástrojům potřebným k plnění 
jejího mandátu.

(35) Agentura by měla při provádění 
svého pracovního programu a zcela v 
souladu se základními právy a pravidly 
pro ochranu údajů úzce spolupracovat s 
příslušnými mezinárodními organizacemi, 
dalšími vládními a nevládními subjekty a 
příslušnými technickými subjekty z Unie i 
mimo ni, zejména s cílem zabránit 
zdvojování práce a zajistit přístup ke všem 
údajům a nástrojům potřebným k plnění 
jejího mandátu. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) V zájmu zvýšení informovanosti na 
úrovni Unie by agentura měla navázat 
strukturovanou spolupráci s příslušnými 
organizacemi občanské společnosti za 
účelem pravidelných a rozsáhlých 
konzultací a pravidelné a rozsáhlé výměny 
informací, aniž by na takovou organizaci 
občanské společnosti přenesla 
rozhodovací pravomoc.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „polyvalentním užíváním“ 
souběžné užívání jedné nebo více 
psychoaktivních látek nebo typu látky, ať 
už legální, či nelegální, jsou-li tyto látky 
užívány společně s drogami;

3) „polyvalentním užíváním“ užívání 
jedné nebo více psychoaktivních látek nebo 
typu látky, ať už nelegální či legální, 
zejména léčivých přípravků, alkoholu 
nebo tabáku, jsou-li užívány současně 
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s drogami, nebo následné užívání jedné 
nebo více takových látek v krátkém 
časovém úseku, společně s drogami;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura poskytuje Unii a jejím členským 
státům věcné, objektivní, spolehlivé a 
srovnatelné informace, včasné varování a 
hodnocení rizik na úrovni Unie, pokud jde 
o drogy, drogovou závislost, trhy s 
drogami a jejich důsledky, a doporučuje 
vhodná a fakticky podložená konkrétní 
opatření ohledně toho, jak včas řešit 
související výzvy.

Agentura:

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje Unii a jejím členským 
státům věcné, objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace, včasné varování 
a hodnocení rizik na úrovni Unie, pokud 
jde o drogy, trhy s drogami, užívání drog, 
poruchy a závislosti související s užíváním 
drog, prevenci, léčbu, péči, snižování rizik 
a nepříznivých důsledků, rehabilitaci, 
opětovné začleňování do společnosti 
a rekonvalescenci, dodávky drog a o další 
relevantní otázky související s drogami 
a jejich důsledky,  a dále

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doporučí vhodná a konkrétní 
fakticky podložená opatření týkající se 
toho, jak účinně a včas řešit výzvy 
uvedené v písmenu a).

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých úkolů agentura zajišťuje 
plné dodržování základních práv a 
pravidel pro ochranu údajů, jedná 
transparentním, objektivním, nestranným 
a vědecky důsledným způsobem a 
uplatňuje k drogové problematice fakticky 
podložený, integrovaný, vyvážený a 
multidisciplinární přístup. Tento přístup 
zahrnuje lidská práva, pohlaví, věk, 
veřejné zdraví, rovnost v oblasti zdraví a 
sociální hlediska.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) shromažďování informací a údajů 
podle čl. 6 odst. 1;

1) shromažďování a analýzu 
informací a údajů podle čl. 6 odst. 1;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) šíření informací a údajů podle čl. 6 2) šíření informací, údajů a výsledků 
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odst. 5 a analýz podle čl. 6 odst. 5 a

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) monitorování drogové 
problematiky, včetně rozměru veřejného 
zdraví, bezpečnosti a ochrany podle článku 
7;

3) monitorování drogové 
problematiky, včetně rozměru veřejného 
zdraví, sociálních a lidských práv, 
bezpečnosti a ochrany podle článku 7;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) posouzení hrozeb a připravenost 
podle článku 12;

2) posouzení hrozeb pro zdraví a 
bezpečnost a připravenost podle článku 12;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) vypracování, rozšíření a propagace 
celounijních preventivních programů a 
kampaní podle článku 16;

1) vypracování a propagace fakticky 
podložených opatření, osvědčených 
postupů a osvětových činností podle 
článku 16;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při plnění a provádění úkolů vypouští se
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uvedených v odstavci 1 jedná agentura 
objektivním, nestranným a vědecky 
důsledným způsobem.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura zlepšuje koordinaci mezi 
vnitrostátními opatřeními a opatřeními 
Unie v oblastech své činnosti a usnadňuje 
výměnu informací mezi činiteli s 
rozhodovací pravomocí, výzkumnými 
pracovníky, odborníky a subjekty, jež se 
zabývají problematikou drog ve vládních a 
nevládních organizacích.

4. Agentura podporuje a zlepšuje 
koordinaci mezi vnitrostátními opatřeními 
a opatřeními Unie v oblastech své činnosti 
a usnadňuje výměnu informací mezi 
činiteli s rozhodovací pravomocí, 
výzkumnými pracovníky, odborníky a 
subjekty, jež se zabývají problematikou 
drog ve vládních a nevládních 
organizacích.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Agentura ve spolupráci s 
organizacemi občanské společnosti 
vypracuje komunikační strategii s cílem 
zvýšit povědomí veřejnosti a aktivně šířit 
informace o své činnosti.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Při plnění a provádění úkolů 
uvedených v odstavci 1 agentura aktivně 
spolupracuje s dalšími decentralizovanými 
agenturami a subjekty Unie, zejména s 

7. Za účelem dosažení maximální 
účinnosti monitorování a hodnocení 
drogové problematiky a reakce na ni 
agentura při plnění a plnění svých úkolů 
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Europolem, Eurojustem, Evropskou 
agenturou pro léčivé přípravky, 
Evropským střediskem pro prevenci a 
kontrolu nemocí, organizacemi občanské 
společnosti a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout 
maximální účinnosti při monitorování a 
posuzování drogové problematiky a reakci 
na ni.

aktivně spolupracuje se všemi těmito 
subjekty:

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) s dalšími příslušnými institucemi a 
jinými subjekty Unie v rámci jejich 
mandátů, zejména Europolem, 
Eurojustem, Agenturou Evropské unie 
pro základní práva, Agenturou Evropské 
unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva (CEPOL), Evropskou 
agenturou pro léčivé přípravky, 
Evropským střediskem pro prevenci a 
kontrolu nemocí a Evropskou nadací pro 
zlepšení životních a pracovních podmínek 
(Eurofound);

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) s dalšími mezinárodními subjekty, 
úřady a agenturami, zejména 
Hospodářskou a sociální radou OSN a 
Radou OSN pro narkotika; a dále

Pozměňovací návrh 43
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) s vědeckou obcí, akademickou 
obcí, organizacemi občanské společnosti, 
zejména Fórem občanské společnosti pro 
drogy, a dotčenými komunitami, včetně 
osob, které drogy užívají;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) shromažďuje veškeré relevantní 
informace a údaje, včetně informací a 
údajů sdělovaných vnitrostátními 
kontaktními místy, které jsou výsledkem 
výzkumu a jsou dostupné z otevřených 
zdrojů, a dále údaje pocházející z unijních, 
nevládních a příslušných mezinárodních 
organizací;

a) shromažďuje relevantní informace 
a údaje, včetně informací a údajů 
sdělovaných vnitrostátními kontaktními 
místy, které jsou výsledkem výzkumu a 
jsou dostupné z otevřených zdrojů, a dále 
údaje pocházející z unijních, nevládních a 
příslušných mezinárodních organizací a 
subjektů;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) shromažďuje informace a údaje 
potřebné pro monitorování polyvalentního 
užívání, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. 
c);

b) shromažďuje informace a údaje 
potřebné pro monitorování polyvalentního 
užívání a jeho následků, jak je uvedeno v 
čl. 7 odst. 1 písm. ac);

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2



PE735.504v02-00 26/88 RR\1268675CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura shromažďuje příslušné 
vnitrostátní údaje prostřednictvím 
vnitrostátních kontaktních míst. Rovněž 
úzce spolupracuje s dalšími vnitrostátními, 
evropskými a mezinárodními organizacemi 
a subjekty, které již takové informace mají.

2. Agentura shromažďuje příslušné 
vnitrostátní údaje prostřednictvím 
vnitrostátních kontaktních míst. Rovněž 
úzce spolupracuje s dalšími vnitrostátními, 
evropskými a mezinárodními organizacemi 
a subjekty, které již takové informace mají. 
Agentura může využít i jiné vnitrostátní 
zdroje informací.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může vyvinout nezbytná digitální 
řešení, jejichž prostřednictvím jsou 
informace a údaje spravovány a 
automaticky vyměňovány.

Agentura vyvine nezbytná digitální řešení, 
jejichž prostřednictvím jsou informace 
a údaje shromažďovány, ověřovány, 
analyzovány, vykazovány, spravovány a 
vyměňovány, a to i automatizovaným 
způsobem.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li taková digitální řešení vyvinuta, 
musí:

vypouští se

a) umožnit automatizované 
shromažďování údajů, včetně informací z 
otevřených zdrojů, při zachování možnosti 
manuálního poskytování údajů;
b) používat umělou inteligenci pro 
ověřování, analýzu a automatizované 
podávání zpráv;
c) umožnit počítačové zpracování a 
výměnu informací, údajů a dokumentů.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajištěním rozsáhlého šíření svých 
analýz, závěrů a zpráv;

b) zajištěním rozsáhlého šíření svých 
analýz, závěrů a zpráv, mimo jiné i ve 
vědecké obci, organizacích občanské 
společnosti a dotčených komunitách, a to i 
mezi osobami, které užívají drogy, s 
výjimkou utajovaných a citlivých 
neutajovaných údajů;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) poskytováním informací o normách 
kvality, inovativních osvědčených 
postupech a realizovatelných výsledcích 
výzkumu v členských státech a 
usnadněním výměny a provádění těchto 
norem a postupů.

e) poskytováním informací o normách 
kvality, inovativních osvědčených 
postupech, inovativních a realizovatelných 
výsledcích výzkumu v členských státech a 
usnadněním výměny a provádění těchto 
norem a postupů.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to relevantní, může agentura šířit 
informace a údaje rozčleněné podle 
členského státu, pohlaví, věku, 
zdravotního postižení a 
socioekonomického postavení v souladu s 
příslušným vnitrostátním právním 
rámcem a právními předpisy Unie v 
oblasti ochrany údajů.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Agentura neshromažďuje žádné 
údaje, které by umožňovaly identifikovat 
osoby nebo malé skupiny osob. Zdrží se 
jakéhokoli předávání informací týkajících 
se konkrétních osob.

6. Agentura nešíří ani nepředává 
žádné údaje, které by umožňovaly 
identifikovat osoby nebo malé skupiny 
osob.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorování drogové problematiky Monitorování drogové problematiky a 
sdílení osvědčených postupů

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) drogovou problematiku v Unii 
uceleným způsobem, a to prostřednictvím 
epidemiologických a jiných ukazatelů, 
přičemž se zabývá zdravotními hledisky, 
bezpečností a ochranou před 
protiprávními činy, včetně provádění 
příslušných protidrogových strategií Unie;

a) drogovou problematiku v Unii 
uceleným způsobem, a to prostřednictvím 
epidemiologických a jiných ukazatelů, 
přičemž se zabývá veřejným zdravím, 
sociálními a lidskými právy, opětovným 
začleněním do společnosti,  příslušnými 
bezpečnostními aspekty, včetně provádění 
příslušných protidrogových strategií Unie;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) fakticky podložené osvědčené 
postupy a inovativní přístupy k reakci na 
aspekty související s veřejným zdravím, 
sociálními a lidskými právy, 
bezpečnostními aspekty drogové 
problematiky v zúčastněných zemích;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) nově se objevující trendy v Unii a 
na mezinárodní úrovni, pokud jde o 
užívání drog, poruchy užívání drog, 
drogovou závislost a související zdravotní 
rizika a škody, pokud mají dopad na 
zúčastněné země;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) polyvalentní užívání a jeho 
důsledky, zejména zvýšené riziko 
zdravotních a sociálních problémů, 
sociální determinanty užívání drog, 
poruchy a závislosti související s užíváním 
drog a důsledky pro politiky a reakce;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) užívání drog, polyvalentní užívání 
a jeho důsledky z věkového a genderového 
hlediska, zejména z hlediska dopadu na 
genderově podmíněné násilí;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) polyvalentní užívání a jeho 
důsledky, zejména důsledky pro politiky a 
reakce vyplývající ze vzájemného 
působení mezi užíváním drog s jednou 
nebo více psychoaktivními látkami nebo 
typy látek, ať už jsou legální, či nelegální; 
včetně zvýšených rizik zdravotních a 
společenských problémů, k nimž může 
dojít, jsou-li drogy a jiné psychoaktivní 
látky užívány současně nebo následně po 
sobě během krátké doby nebo jsou-li 
různé látky vyráběny nebo prodávány 
společně; potřebu zvážit společné příčiny 
užívání drog a drogové závislosti; 
důsledky pro monitorování a výměnu 
osvědčených postupů, které vznikají v 
případech, kdy se politiky a reakce 
zaměřují na více látek uceleným 
způsobem;

vypouští se

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) problémy související s drogami a 
použitá řešení, zejména zavádění 
inovativních osvědčených postupů a 
výsledků výzkumu;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) trhy s drogami využívající 
technologie, ve spolupráci s Europolem v 
rámci svých příslušných mandátů.

vypouští se

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě svých monitorovacích 
činností agentura určí inovativní osvědčené 
postupy a dále je rozvíjí. Agentura 
poskytuje a sdílí informace o inovativních 
osvědčených postupech v členských 
státech a usnadňuje výměnu těchto postupů 
mezi členskými státy.

2. Na základě svých monitorovacích 
činností agentura rozvíjí a určí inovativní 
osvědčené postupy založené na vědeckých 
poznatcích, sdílí je s členskými státy a 
usnadňuje výměnu těchto postupů mezi 
nimi.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura provádí pravidelné 
prognózy s přihlédnutím k dostupným 
informacím. Na tomto základě vypracuje 
příslušné předpovědi pro rozvoj budoucí 
protidrogové politiky.

3. Agentura poskytuje Komisi a 
členským státům data, analýzy a 
osvědčené postupy a sdílí s nimi 
nejnovější politická doporučení založená 
na důkazech, pokud se tato data, analýzy, 
osvědčené postupy a politická doporučení 
týkají unijních a vnitrostátních politik, 
které se zabývají fenoménem drogových 
závislostí. Agentura na tomto základě 
vypracuje příslušné scénáře pro rozvoj 
budoucí protidrogové politiky. Agentura 
provádí pravidelné prognózy s 



PE735.504v02-00 32/88 RR\1268675CS.docx

CS

přihlédnutím k dostupným informacím.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) informace o zdravotních rizicích 
spojených s novou psychoaktivní látkou;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely úvodní zprávy použije 
agentura informace, které má k dispozici.

3. Pro účely úvodní zprávy použije 
agentura informace, které má k dispozici, 
včetně informací získaných podle článku 
8.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud to agentura považuje za 
nezbytné, požádá vnitrostátní kontaktní 
místa o poskytnutí dalších informací o 
nové psychoaktivní látce. Vnitrostátní 
kontaktní místa poskytnou tyto informace 
do dvou týdnů od obdržení této žádosti.

4. Pokud to agentura považuje za 
nezbytné, požádá vnitrostátní kontaktní 
místa a příslušné zúčastněné strany, 
včetně vědecké obce, zdravotnických 
pracovníků, organizací občanské 
společnosti a dotčených komunit, o 
poskytnutí dalších informací o nové 
psychoaktivní látce. Vnitrostátní kontaktní 
místa a příslušné zúčastněné strany 
případně poskytnou tyto informace do 
dvou týdnů od obdržení této žádosti.

Pozměňovací návrh 67
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Je-li to vhodné, agentura rozešle 
první zprávu příslušným zúčastněným 
stranám, včetně vědecké obce, organizací 
občanské společnosti a dotčených 
komunit, za účelem zvýšení povědomí.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýzu zdravotních rizik spojených 
s novou psychoaktivní látkou, zejména 
pokud jde o její akutní a chronickou 
toxicitu, náchylnost ke zneužití a potenciál 
rozvíjet závislost a její fyzické a psychické 
účinky a dopad na chování;

c) analýzu zdravotních rizik spojených 
s novou psychoaktivní látkou, zejména 
pokud jde o její akutní a chronickou 
toxicitu, náchylnost ke zneužití a potenciál 
rozvíjet závislost a její fyzické a psychické 
účinky a dopad na chování, i co se týče 
úmrtí souvisejících s drogou včetně 
předávkování;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) analýzu společenských rizik 
spojených s novou psychoaktivní látkou, 
zejména pokud jde o její dopad na 
fungování ve společnosti, veřejný pořádek 
a trestnou činnost, a o zapojení 
zločineckých skupin do výroby, distribuce 
a způsobů distribuce nové psychoaktivní 
látky a do obchodování s ní;

d) analýzu společenských rizik 
spojených s novou psychoaktivní látkou, 
zejména pokud jde o její dopad na 
fungování ve společnosti a společenskou 
marginalizaci, veřejný pořádek a trestnou 
činnost, a o zapojení zločineckých skupin 
do výroby, distribuce a způsobů distribuce 
nové psychoaktivní látky a do obchodování 
s ní;
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) dostupné informace o 
doporučených opatřeních ke snižování 
poptávky a škodlivých účinků i o reakcích 
na zotavení založených na vědeckých 
poznatcích s cílem minimalizovat rizika a 
škody spojené s novými psychoaktivními 
látkami;

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Je-li to vhodné, agentura rozešle 
zprávu o posouzení rizik či 
kombinovaných rizik příslušným 
zúčastněným stranám, včetně vědecké 
obce, organizací občanské společnosti a 
dotčených komunit, za účelem zvýšení 
informovanosti.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení hrozeb a připravenost Posouzení hrozeb v oblasti zdraví a 
bezpečnosti a připravenost

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura vytvoří kapacitu pro 
strategické obecné posouzení hrozeb, aby 
byla schopna v rané fázi zjistit nový vývoj 
drogové problematiky, který by mohl mít 
negativní dopad na veřejné zdraví, 
bezpečnost a ochranu, a tím pomohla 
příslušným zúčastněným stranám včas a 
účinně reagovat na nové hrozby.

1. Agentura vytvoří kapacitu pro 
fakticky podložené strategické posouzení 
hrozeb v oblasti zdraví a bezpečnosti, aby 
byla schopna v rané fázi zjistit nový vývoj 
drogové problematiky, který by mohl mít 
negativní dopad na veřejné zdraví, sociální 
záležitosti, bezpečnost a ochranu v Unii, a 
tím pomohla příslušným zúčastněným 
stranám včas a účinně reagovat na nové 
hrozby.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura stanoví soubor kritérií pro 
hodnocení toho, kdy je třeba zahájit 
hodnocení hrozeb.

Agentura stanoví soubor objektivních 
kritérií pro hodnocení toho, kdy je třeba 
zahájit hodnocení hrozeb pro zdraví a 
bezpečnost.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může z vlastního podnětu zahájit 
posouzení hrozeb na základě interního 
posouzení signálů vyplývajících z 
rutinního monitorování, výzkumu nebo 
jiných vhodných informačních zdrojů. 
Posouzení hrozeb může být rovněž 
zahájeno na žádost Komise nebo členského 
státu, jsou-li splněna stanovená kritéria.

Agentura může z vlastního podnětu zahájit 
posouzení hrozeb pro zdraví a bezpečnost 
na základě interního posouzení signálů 
vyplývajících z rutinního monitorování, 
výzkumu nebo jiných vhodných 
informačních zdrojů. Posouzení hrozeb pro 
zdraví a bezpečnost může být rovněž 
zahájeno na žádost Komise nebo členského 
státu, jsou-li splněna stanovená kritéria.

Pozměňovací návrh 76
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení hrozeb spočívá v 
rychlém vyhodnocení stávajících informací 
a v případě potřeby ve shromažďování 
nových informací prostřednictvím 
informačních sítí agentury. Agentura 
vypracuje vhodné způsoby rychlého 
vědeckého hodnocení.

3. Posouzení hrozeb pro zdraví a 
bezpečnost spočívá v rychlém vyhodnocení 
stávajících informací a v případě potřeby 
ve shromažďování nových informací 
prostřednictvím informačních sítí agentury. 
Agentura vypracuje vhodné způsoby 
rychlého vědeckého hodnocení.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zpráva o posouzení hrozeb 
popisuje zjištěnou hrozbu, aktuální situaci 
na základě dostupných důkazů, možné 
výsledky v případě nepřijetí opatření a 
stanoví možnosti připravenosti a reakce, 
které mohou být přijaty s cílem zmírnit 
zjištěnou hrozbu. Může rovněž obsahovat 
možná následná opatření, která mají být 
přijata. Zpráva o posouzení hrozeb se 
případně zašle Komisi a členským státům.

4. Zpráva o posouzení hrozeb pro 
zdraví a bezpečnost popisuje zjištěnou 
hrozbu, aktuální situaci na základě 
dostupných důkazů, možné výsledky v 
případě nepřijetí opatření a stanoví 
možnosti připravenosti a reakce, které 
mohou být přijaty s cílem zmírnit zjištěnou 
hrozbu a reagovat na ni, včetně opatření 
založených na vědeckých poznatcích ke 
snížení poptávky a snižování rizik a 
nepříznivých důsledků a zotavení. Může 
rovněž obsahovat možná následná opatření, 
která mají být přijata. Zpráva o posouzení 
hrozeb pro zdraví a bezpečnost se případně 
zašle Komisi a členským státům. Je-li to 
vhodné, agentura rozešle zprávy o 
posouzení hrozeb pro zdraví a bezpečnost 
příslušným zúčastněným stranám, včetně 
vědecké obce, zdravotnických pracovníků, 
organizací občanské společnosti a 
dotčených komunit. Agentura souhrny 
těchto zpráv zveřejní na svých 
internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 78
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura při provádění posouzení 
hrozeb úzce spolupracuje s dalšími 
decentralizovanými agenturami a subjekty 
Unie, s Unií a mezinárodními 
organizacemi tím, že je případně do tohoto 
posuzování zapojí. Pokud je možná hrozba 
již předmětem analýzy v rámci jiného 
mechanismu Unie, agentura posouzení 
hrozby neprovede.

5. Agentura při provádění posouzení 
hrozeb pro zdraví a bezpečnost úzce 
spolupracuje s členskými státy, dalšími 
institucemi, subjekty a agenturami Unie a 
mezinárodními organizacemi tím, že je 
případně do tohoto posuzování zapojí. 
Pokud je možná hrozba již předmětem 
analýzy v rámci jiného mechanismu Unie, 
agentura posouzení hrozby pro zdraví a 
bezpečnost neprovede.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Agentura se souhlasem Komise 
provádí posouzení hrozeb v souvislosti s 
hrozbami souvisejícími s drogami, které se 
objevují mimo Unii a které mohou mít 
dopad na veřejné zdraví, bezpečnost a 
ochranu v Unii.

6. Agentura se souhlasem Komise 
provádí posouzení hrozeb pro zdraví a 
bezpečnost v souvislosti s hrozbami 
souvisejícími s drogami, které se objevují 
mimo Unii a které mohou mít dopad na 
veřejné zdraví, sociální záležitosti, 
bezpečnost a ochranu v Unii.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Agentura v případě potřeby sleduje 
nový vývoj drogové problematiky, jak je 
uvedeno v odstavci 1, a odpovídajícím 
způsobem aktualizuje posouzení hrozeb.

Pozměňovací návrh 81
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy neprodleně oznámí 
agentuře veškeré informace týkající se 
výskytu závažného přímého nebo 
nepřímého rizika pro lidské zdraví, 
bezpečnost nebo ochranu, které souvisí s 
drogami, jakož i veškeré informace, které 
mohou být užitečné pro koordinaci reakce, 
kdykoli se o těchto informacích dozvědí, 
například:

2. Členské státy neprodleně oznámí 
agentuře veškeré informace týkající se 
výskytu závažného přímého nebo 
nepřímého rizika pro lidské zdraví, 
sociální hlediska, bezpečnost nebo 
ochranu, které souvisí s drogami, jakož i 
veškeré informace, které mohou být 
užitečné pro koordinaci reakce, kdykoli se 
o těchto informacích dozvědí, například:

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) rizika v oblasti sociálních a 
lidských práv,

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) rizika v oblasti bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura zanalyzuje a posoudí 
dostupné informace a údaje o možných 
závažných rizicích pro lidské zdraví a 
doplní je o veškeré vědecké a technické 

3. Agentura zanalyzuje a posoudí 
dostupné informace a údaje o možných 
závažných rizicích pro lidské zdraví a 
doplní je o veškeré vědecké a technické 
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informace, které má k dispozici ze systému 
včasného varování uvedeného v článku 8 a 
z jiných posouzení hrozeb provedených v 
souladu s článkem 12, od jiných agentur a 
subjektů Unie a od mezinárodních 
organizací, zejména Světové zdravotnické 
organizace. Agentura zohlední informace 
získané prostřednictvím svých nástrojů pro 
shromažďování údajů a z otevřených 
zdrojů.

informace, které má k dispozici ze systému 
včasného varování uvedeného v článku 8 a 
z jiných posouzení hrozeb provedených v 
souladu s článkem 12, od jiných agentur a 
subjektů Unie a od mezinárodních 
organizací, zejména Světové zdravotnické 
organizace. Agentura zohlední informace 
získané prostřednictvím svých nástrojů pro 
shromažďování údajů a z otevřených 
zdrojů a konzultací s příslušnými 
zúčastněnými stranami, včetně vědecké a 
akademické obce, organizací občanské 
společnosti a dotčených komunit.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Agentura může vyvinout systém 
varování, jehož prostřednictvím může 
přímo oslovit a obrátit se na ty, kdo drogy 
užívají nebo potenciálně užívají.

8. V úzké spolupráci s příslušnými 
vnitrostátními orgány, zejména s 
vnitrostátními kontaktními místy, a s 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně vědecké obce, organizací občanské 
společnosti a dotčených komunit, 
agentura v případě potřeby vytvoří systém 
varování s cílem zpřístupnit informace o 
zjištěných rizicích osobám, které užívají 
nebo potenciálně užívají určité drogy.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Síť působí především jako fórum 
pro výměnu údajů a informací o novém 
vývoji a trendech, organizuje školení za 
účelem zvýšení způsobilosti forenzních 
odborníků v oblasti drog, podporuje 
provádění systémů zajištění kvality a 
podporuje další harmonizaci 

2. Síť působí především jako fórum 
pro výměnu údajů a informací o novém 
vývoji a trendech, organizuje školení za 
účelem zvýšení způsobilosti forenzních 
odborníků v oblasti drog a toxikologie, 
podporuje provádění systémů zajištění 
kvality a podporuje další harmonizaci 
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shromažďování údajů a analytických 
metod.

shromažďování údajů a analytických 
metod.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Síť úzce spolupracuje se stávajícími 
sítěmi a organizacemi, které působí v této 
oblasti. Síť uvedená v článku 31 je 
pravidelně informována o činnosti sítě 
forenzních a toxikologických laboratoří.

5. Síť úzce spolupracuje se stávajícími 
sítěmi a organizacemi, které působí v této 
oblasti, a zohledňuje jejich práci, aby se 
zabránilo překrývání činností. Síť uvedená 
v článku 31 je pravidelně a alespoň 
dvakrát ročně informována o činnosti sítě 
forenzních a toxikologických laboratoří.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 16 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Preventivní kampaně Fakticky podložené intervence, osvědčené 
postupy a zvyšování povědomí

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura navrhuje, rozvíjí a 
podporuje celounijní programy a kampaně 
pro prevenci problémů souvisejících s 
drogami a zvyšování povědomí o 
nežádoucích účincích drog.

1. Agentura rozvíjí a podporuje 
vědecká, fakticky podložená a genderově 
citlivá opatření, která zohledňují věkový 
aspekt, a osvědčené postupy v oblasti 
prevence, snižování rizik a nepříznivých 
důsledků, léčby, zotavení, péče a 
rehabilitace a zvyšování povědomí o 
nežádoucích účincích drog.
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Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy a kampaně zmíněné v 
odstavci 1 musí být v souladu s politickými 
směry stanovenými v příslušné 
protidrogové strategii a akčním plánu EU. 
Zabývají se důležitými rozměry drogové 
problematiky, zaměřují se na konkrétní 
skupiny a jsou založeny na 
shromažďování faktických poznatků a 
osvědčených postupů ze strany agentury.

2. Opatření, osvědčené postupy a 
zvyšování povědomí  zmíněné v odstavci 1 
musí být v souladu s mezinárodními 
lidskoprávními normami a politickými 
směry stanovenými v příslušné 
protidrogové strategii a akčním plánu EU. 
Zajišťují vyvážený přístup ke snižování 
poptávky a škod i k intervencím 
zaměřeným na zotavení, v případě potřeby 
se přizpůsobují vnitrostátnímu kontextu a 
jsou prováděny na vnitrostátní úrovni. 
Mohou být zaměřeny na konkrétní 
skupiny.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura rozvíjí a prosazuje 
provádění norem kvality v drogové 
prevenci a poskytuje nebo podporuje 
odbornou přípravu podle článku 19.

3. Agentura rozvíjí a prosazuje 
provádění norem kvality v drogové 
prevenci, snižování rizik a nepříznivých 
důsledků, léčbě, zotavení, péči a 
rehabilitaci, podle potřeby je aktualizuje a 
poskytuje nebo podporuje odbornou 
přípravu podle článku 19.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura pomáhá členským státům 
při přípravě vnitrostátních preventivních 
kampaní v oblasti svého mandátu, včetně 

4. Agentura pomáhá členským státům 
při přípravě vnitrostátních opatření v 
oblasti svého mandátu, včetně v souvislosti 
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vypracování preventivních programů 
zaměřených na snížení trestné činnosti 
související s drogami a předcházení 
vykořisťování zranitelných osob na trhu s 
drogami.

s prevencí užívání drog a jejich 
souvisejícím dopadem na zdraví.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura podporuje členské státy 
při provádění jejich vnitrostátních 
protidrogových strategií, norem kvality a 
inovativních osvědčených postupů a 
usnadňuje výměnu informací mezi 
vnitrostátními činiteli s rozhodovací 
pravomocí.

2. Agentura podporuje členské státy 
při provádění jejich vnitrostátních 
protidrogových strategií, norem kvality a 
inovativních osvědčených postupů a 
usnadňuje výměnu informací mezi 
vnitrostátními orgány a odborníky.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při podpoře hodnocení politiky 
jedná agentura nezávisle a řídí se svými 
vědeckými normami.

3. Při podpoře hodnocení politiky 
jedná agentura nezávisle a řídí se svými 
vědeckými normami a fakticky 
podloženým přístupem.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura v rámci svého mandátu a v 
souladu s personálními a rozpočtovými 
zdroji, které má k dispozici, a v koordinaci 
s ostatními decentralizovanými agenturami 
a subjekty Unie:

Agentura v rámci svého mandátu a v 
koordinaci s dalšími institucemi, subjekty 
a agenturami Unie:
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Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podporuje začlenění údajů o 
drogách a drogové závislosti 
shromážděných v členských státech nebo 
pocházejících z Unie do mezinárodních 
programů sledování a kontroly drog, 
zejména těch, které byly zřízeny OSN a 
jejími specializovanými agenturami, aniž 
by tím byly dotčeny povinnosti členských 
států, které se týkají předávání informací 
podle ustanovení protidrogových úmluv 
OSN;

f) podporuje začlenění všech 
relevantních údajů o drogách podle tohoto 
nařízení shromážděných v členských 
státech nebo pocházejících z Unie do 
mezinárodních programů sledování a 
kontroly drog, zejména těch, které byly 
zřízeny OSN a jejími specializovanými 
agenturami, aniž by tím byly dotčeny 
povinnosti členských států, které se týkají 
předávání informací podle ustanovení 
protidrogových úmluv OSN;

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podporuje třetí země při vytváření 
jejich protidrogových politik v souladu se 
zásadami protidrogových strategií Unie, 
mimo jiné poskytováním podpory 
nezávislému hodnocení jejich politik.

h) podporuje třetí země, zejména 
kandidátské země, při vytváření jejich 
protidrogových politik v souladu se 
zásadami protidrogových strategií Unie, 
mimo jiné poskytováním podpory 
nezávislému hodnocení jejich politik, a 
poskytováním podpory organizacím 
občanské společnosti působícím v oblasti 
drog v těchto zemích, současně s nimi 
navazujíc dialog.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rámec mezinárodní spolupráce 2. Rámec mezinárodní spolupráce 
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uvedený v odst. 1 písm. a) zohledňuje 
příslušné politické dokumenty Unie a bere 
v úvahu vývoj drogové problematiky, 
zejména trasy obchodu s drogami a oblasti 
výroby drog. Stanoví prioritní země nebo 
regiony pro spolupráci a klíčové výsledky 
spolupráce. Agentura pravidelně 
vyhodnocuje a přezkoumává rámec 
mezinárodní spolupráce.

uvedený v odst. 1 písm. a) usiluje o další 
posílení a podporu úsilí třetích zemí 
zaměřené na řešení drogové problematiky 
integrovaným, vyváženým a 
multidisciplinárním způsobem založeným 
na vědeckých poznatcích a v plném 
souladu s mezinárodními normy v oblasti 
lidských práv. Tento rámec mezinárodní 
spolupráce zohledňuje příslušné politické 
dokumenty Unie a bere v úvahu vývoj 
drogové problematiky. Stanoví prioritní 
země nebo regiony pro spolupráci a 
klíčové výsledky spolupráce. Zohledňuje 
činnosti prováděné členskými státy. 
Agentura pravidelně vyhodnocuje a 
odpovídajícím způsobem přezkoumává 
rámec mezinárodní spolupráce.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura na žádost Komise a se souhlasem 
správní rady předává třetím zemím své 
know-how a poskytuje jim technickou 
pomoc.

Agentura na žádost Komise a se souhlasem 
správní rady předává třetím zemím své 
know-how a poskytuje jim technickou 
pomoc, a to zejména kandidátským a 
potenciálně kandidátským zemím, jakož i 
zemím, na něž se vztahuje evropská 
politika sousedství.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technická pomoc se zaměřuje zejména na 
zřizování nebo konsolidaci vnitrostátních 
kontaktních míst, vnitrostátních systémů 
shromažďování údajů a vnitrostátních 
systémů včasného varování a následně 
pomáhá vytvářet a posilovat strukturální 

Technická pomoc se zaměřuje zejména na 
zřizování nebo konsolidaci vnitrostátních 
kontaktních míst, vnitrostátních systémů 
shromažďování údajů a vnitrostátních 
systémů včasného varování a prosazování 
osvědčených postupů v oblasti prevence, 
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vazby se systémem včasného varování, 
který je uveden v článku 8, a sítí, která je 
uvedena v článku 31. Pokud o to třetí země 
požádá, může agentura těmto vnitrostátním 
orgánům poskytnout certifikaci.

snižování rizik a nepříznivých důsledků, 
zotavení, léčby, péče a rehabilitace, a 
následně pomáhá vytvářet a posilovat 
strukturální vazby se systémem včasného 
varování, který je uveden v článku 8, a sítí, 
která je uvedena v článku 31. Pokud o to 
třetí země požádá, může agentura těmto 
vnitrostátním orgánům poskytnout 
certifikaci.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura je Komisi a členským 
státům nápomocna při určování klíčových 
témat výzkumu, tvorby a provádění 
rámcových programů Unie pro výzkumné a 
inovační činnosti, které jsou důležité pro 
splnění jejího obecného úkolu 
stanoveného v článku 4. Pokud je agentura 
nápomocna Komisi při určování klíčových 
témat výzkumu, tvorby a provádění 
rámcového programu Unie, agentura z 
tohoto programu nedostává finanční 
prostředky.

1. Agentura je Komisi a členským 
státům nápomocna při určování klíčových 
témat výzkumu, tvorby a provádění 
rámcových programů Unie pro výzkumné a 
inovační činnosti, které jsou důležité pro 
splnění jejího obecných a zvláštních úkolů 
stanovených v článku 4 a 5. Agentura 
přitom věnuje náležitou pozornost 
genderovému rozměru a jako průřezovou 
zásadu používá intersekcionalitu. Pokud je 
agentura nápomocna Komisi při určování 
klíčových témat výzkumu, tvorby a 
provádění rámcového programu Unie, 
agentura z tohoto programu nedostává 
finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura aktivně sleduje výzkumné 
a inovační činnosti a přispívá k nim za 
účelem dosažení svého obecného úkolu 
stanoveného v článku 4, podporuje 
související činnosti členských států a 
provádí své výzkumné a inovační činnosti 

2. Agentura aktivně sleduje výzkumné 
a inovační činnosti a přispívá k nim za 
účelem dosažení svého obecných a 
zvláštních úkolů stanovených v článku 4 a 
5, podporuje související činnosti členských 
států a provádí své výzkumné a inovační 
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týkající se záležitostí, na něž se vztahuje 
toto nařízení, včetně vývoje, odborné 
přípravy, testování a validace algoritmů 
pro vývoj nástrojů. Agentura předává 
výsledky tohoto výzkumu Evropskému 
parlamentu, členským státům a Komisi v 
souladu s článkem 49.

činnosti týkající se záležitostí, na něž se 
vztahuje toto nařízení, včetně vývoje, 
odborné přípravy, testování a validace 
algoritmů pro vývoj nástrojů. Agentura 
předává výsledky tohoto výzkumu 
Evropskému parlamentu, členským státům 
a Komisi v souladu s článkem 49.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura zveřejní všechny 
informace o svých výzkumných 
projektech, včetně demonstračních 
projektů, zúčastněných spolupracujících 
partnerů a rozpočtu projektů.

5. Agentura zajistí plné dodržování 
pravidel transparentnosti a střetu zájmů a 
zveřejní informace o svých výzkumných 
projektech, včetně demonstračních 
projektů. Tyto informace zahrnují 
zapojené spolupracující partnery a 
rozpočet projektů.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové správní a řídící struktury 
agentury nesmí mít žádné finanční ani 
jiné zájmy, které by mohly ovlivnit jejich 
nestrannost. Jednají ve veřejném zájmu, 
vykonávají svou činnost nezávisle, 
nestranně a transparentně a každoročně 
podávají prohlášení o svých finančních 
zájmech. Všechny nepřímé zájmy, které by 
mohly ovlivnit jejich nestrannost, včetně 
zájmů ve farmaceutickém průmyslu, se 
zapisují do rejstříku, který vede agentura 
a který je na požádání přístupný 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh 105
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jeden nezávislý odborník se 
zvláštními znalostmi v oblasti drog, 
kterého jmenuje Evropský parlament a 
který má hlasovací právo;

a) dva nezávislí odborníci se 
zvláštními znalostmi v oblasti drog, které 
jmenuje Evropský parlament a kteří mají 
hlasovací právo;

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý člen správní rady má 
náhradníka. Náhradník zastupuje člena v 
jeho nepřítomnosti.

3. Každý člen správní rady má 
náhradníka. Náhradník zastupuje člena v 
jeho nepřítomnosti a může se účastnit 
zasedání správní rady.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členové správní rady a jejich 
náhradníci jsou jmenováni na základě 
svých znalostí v oblasti drog a drogové 
závislosti a s přihlédnutím k příslušným 
řídicím, administrativním a rozpočtovým 
dovednostem. V zájmu kontinuity práce 
správní rady se všechny strany zastoupené 
v této radě vynasnaží omezit obměnu 
svých zástupců. Všechny strany usilují o 
dosažení vyváženého zastoupení žen a 
mužů ve správní radě.

4. Členové správní rady a jejich 
náhradníci jsou jmenováni na základě 
svých znalostí v oblastech stanovených v 
čl. 4 odst. 1), písm. a) a s přihlédnutím k 
příslušným řídicím, administrativním a 
rozpočtovým dovednostem. V zájmu 
kontinuity práce správní rady se všechny 
strany zastoupené v této radě vynasnaží 
omezit obměnu svých zástupců. Všechny 
strany usilují o dosažení vyváženého 
zastoupení mužů a žen ve správní radě.

Pozměňovací návrh 108
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správní rada může přizvat jako 
pozorovatele zástupce z mezinárodních 
organizací, se kterými agentura 
spolupracuje v souladu s článkem 53.

5. Správní rada může přizvat jako 
pozorovatele zástupce z mezinárodních 
organizací, se kterými agentura 
spolupracuje v souladu s článkem 53, a 
také zástupce relevantních organizací 
občanské společnosti.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Funkční období členů a jejich 
náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční 
období může být prodlouženo.

6. Funkční období členů a jejich 
náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční 
období může být jednou prodlouženo.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přijímá pravidla pro předcházení 
střetům zájmů a řešení těchto střetů u 
svých členů, členů výkonné rady, 
vědeckého výboru a Evropské informační 
sítě o drogách a drogové závislosti 
(Reitox), jakož i u vyslaných národních 
odborníků a dalších pracovníků, kteří 
nejsou zaměstnanci orgánu, jak je uvedeno 
v článku 44, a každoročně zveřejňuje na 
svých internetových stránkách prohlášení o 
zájmech členů správní rady;

i) přijímá pravidla pro předcházení 
střetům zájmů a řešení těchto střetů u 
svých členů, členů výkonné rady, 
vědeckého výboru a Evropské informační 
sítě o drogách a drogové závislosti 
(Reitox), jakož i u vyslaných národních 
odborníků a dalších pracovníků, kteří 
nejsou zaměstnanci agentury, jak je 
uvedeno v článku 44, a každoročně 
zveřejňuje na svých internetových 
stránkách prohlášení o zájmech členů 
správní rady;

Pozměňovací návrh 111
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) schvaluje minimální úroveň 
spolufinancování podle čl. 32 odst. 7;

l) schvaluje minimální úroveň 
spolufinancování podle čl. 32 odst. 6;

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) přijímá svůj jednací řád; n) přijímá a zveřejňuje svůj jednací 
řád, včetně praktických opatření pro 
předcházení střetům zájmů a jejich řešení;

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) schvaluje seznam odborníků pro 
rozšíření vědeckého výboru v souladu s čl. 
10 odst. 4;

t) schvaluje seznam odborníků pro 
rozšíření vědeckého výboru v souladu s čl. 
30 odst. 6;

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to z naléhavých důvodů 
nezbytné, může výkonná rada přijmout 
určitá prozatímní rozhodnutí namísto 
správní rady, zejména ve věcech správního 
řízení, včetně pozastavení přenesení 
pravomocí orgánu oprávněného ke 
jmenování, a rozpočtových záležitostí.

2. Je-li to z naléhavých důvodů 
nezbytné, může výkonná rada přijmout 
určitá prozatímní rozhodnutí namísto 
správní rady, zejména ve věcech správního 
řízení, včetně pozastavení přenesení 
pravomocí orgánu oprávněného ke 
jmenování, a rozpočtových záležitostí. 
Podmínky pro přijímání takových 
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provizorních rozhodnutí se stanoví 
v jednacím řádu správní rady.

Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel se účastní zasedání 
výkonné rady, avšak nemá hlasovací 
právo. Výkonná rada může přizvat k účasti 
na svých zasedáních pozorovatele.

Výkonný ředitel se účastní zasedání 
výkonné rady. Výkonná rada může přizvat 
k účasti na svých zasedáních pozorovatele.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Funkční období členů výkonné rady 
je čtyři roky. Funkční období členů 
výkonné rady skončí v okamžiku, kdy 
skončí jejich členství ve správní radě.

4. Funkční období členů výkonné rady 
je čtyři roky. Toto funkční období může 
být jednou prodlouženo. Funkční období 
členů výkonné rady skončí v okamžiku, 
kdy skončí jejich členství ve správní radě.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) návrh Komisi po konzultaci se 
správní radou na výši poplatků v souladu s 
článkem 37;

g) návrh správní radě na výši poplatků 
v souladu s článkem 37;

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) ochranu finančních zájmů Unie 
uplatňováním preventivních opatření proti 
podvodům, korupci a jinému 
protiprávnímu jednání, aniž by byla 
dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu 
OLAF a Úřadu evropského veřejného 
žalobce, účinnými kontrolami, a jsou-li 
zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek a 
případně uložením účinných, přiměřených 
a odrazujících správních sankcí, včetně 
finančních sankcí;

i) ochranu finančních zájmů Unie 
uplatňováním preventivních opatření proti 
podvodům, korupci a jinému 
protiprávnímu jednání, aniž by byla 
dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu 
OLAF a Úřadu evropského veřejného 
žalobce, účinnými kontrolami, a jsou-li 
zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek a 
případně uložením účinných, přiměřených 
a odrazujících správních sankcí, včetně 
finančních sankcí, a tím, že v souladu s 
článkem 24 nařízení (EU) 2017/1939 
ohlásí Úřadu evropského veřejného 
žalobce veškeré trestné jednání, u něhož 
by úřad EPPO mohl vykonat svou 
pravomoc;

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výkonný ředitel rozhoduje o tom, 
zda je za účelem účinného a účelného 
provádění úkolů agentury nutné vyslat 
jednoho či více zaměstnanců do jednoho 
či více členských států. Před rozhodnutím 
o zřízení místní kanceláře výkonný ředitel 
získá předchozí souhlas Komise, správní 
rady a příslušného hostitelského 
členského státu nebo členských států. 
Rozhodnutím se určí rozsah činností, jež 
mají být v místní kanceláři prováděny, a to 
způsobem, který zabrání zbytečným 
nákladům a zdvojování administrativních 
funkcí agentury. S dotčeným hostitelským 
členským státem (státy) může být uzavřena 
dohoda o sídle.

6. Výkonný ředitel může rozhodovat 
o tom, že za účelem účinného a účelného 
provádění úkolů agentury vyšle jednoho či 
více styčných úředníků do orgánů Unie 
a příslušných institucí, úřadů a subjektů 
Unie. Výkonný ředitel získá předchozí 
souhlas Komise a správní rady. 
Rozhodnutím se určí rozsah činností, jež 
mají daní styční úředníci provádět, a to 
způsobem, který zabrání zbytečným 
nákladům a zdvojování administrativních 
funkcí agentury.

Pozměňovací návrh 120
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecký výbor se skládá nejvýše 
z patnácti vědeckých pracovníků 
jmenovaných správní radou pro svou 
vědeckou odbornost a nezávislost na 
základě zveřejnění výzvy k projevení 
zájmu v Úředním věstníku Evropské unie. 
V rámci výběrového řízení se zajistí, aby 
odborná specializace členů vědeckého 
výboru pokrývala nejvýznamnější oblasti 
související s cíli agentury.

1. Vědecký výbor se skládá z deseti až 
patnácti vědeckých pracovníků 
jmenovaných správní radou pro svou 
vědeckou odbornost a nezávislost na 
základě zveřejnění výzvy k projevení 
zájmu v Úředním věstníku Evropské unie. 
Před jmenováním členů vědeckého výboru 
konzultuje správní rada příslušný výbor 
Evropského parlamentu. V rámci 
výběrového řízení se zajistí, aby odborná 
specializace členů vědeckého výboru 
pokrývala nejvýznamnější oblasti 
související s cíli agentury. Všechny strany 
zapojené do výběru a jmenování vědců do 
vědeckého výboru usilují o dosažení 
vyváženého zastoupení žen a mužů v 
tomto výboru.

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koordinují na vnitrostátní úrovni 
činnosti související se shromažďováním a 
monitorováním údajů o drogách;

a) koordinují na vnitrostátní úrovni 
činnosti související se shromažďováním a 
monitorováním údajů o drogách, a diskuse 
o příslušných ukazatelích;

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na vnitrostátní úrovni objektivně 
shromažďují, analyzují a interpretují 
veškeré relevantní informace o drogách, 

d) na vnitrostátní úrovni objektivně 
shromažďují, analyzují a interpretují 
veškeré relevantní informace o drogách, 
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drogové závislosti, trzích s drogami, 
nabídce drog a otázkách souvisejících s 
trestnou činností, jakož i o uplatňovaných 
politikách a řešeních, které agentura 
potřebuje k dosažení souladu s článkem 6. 
Vnitrostátní kontaktní místo přitom 
shromažďuje zkušenosti z různých odvětví 
– zejména zdravotnictví, soudnictví a 
prosazování práva – a spolupracuje s 
odborníky a vnitrostátními organizacemi 
činnými v oblasti protidrogové politiky;

drogové závislosti, trzích s drogami, 
nabídce drog a otázkách souvisejících s 
trestnou činností, jakož i o uplatňovaných 
politikách a řešeních, které agentura 
potřebuje k dosažení souladu s článkem 6. 
Vnitrostátní kontaktní místo přitom 
shromažďuje zkušenosti z různých odvětví 
– zejména zdravotnictví, soudnictví a 
prosazování práva – a spolupracuje s 
odborníky, vnitrostátními organizacemi, 
vědeckou komunitou, organizacemi 
občanské společnosti a dalšími 
relevantními zúčastněnými stranami 
činnými v oblasti protidrogové politiky;

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) poskytuje agentuře informace o 
nových trendech užívání stávajících 
psychoaktivních látek nebo nových 
kombinací psychoaktivních látek, které 
představují možné riziko pro veřejné 
zdraví, jakož i informace o možných 
opatřeních týkajících se veřejného zdraví;

h) poskytuje agentuře informace o 
nových trendech a výzvách, co se týče 
užívání stávajících psychoaktivních látek 
nebo nových kombinací psychoaktivních 
látek, které představují možné riziko pro 
veřejné zdraví, jakož i informace o 
možných opatřeních týkajících se 
veřejného zdraví;

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vnitrostátní kontaktní místa 
monitorují, analyzují a interpretují 
příslušné informace v oblastech, na něž se 
vztahuje čl. 4, odst. 1 písm. a), jakož 
i poskytují informace o uplatňovaných 
politických opatřeních a řešeních;
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Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní kontaktní místo má 
právo shromažďovat od jiných 
vnitrostátních orgánů, subjektů, agentur a 
organizací veškeré informace, které 
potřebuje k plnění svých úkolů v souladu s 
odstavcem 2. Vnitrostátní kontaktní místo 
udržuje rozsáhlou síť vnitrostátních 
partnerů a poskytovatelů údajů pro 
shromažďování těchto informací.

3. Vnitrostátní kontaktní místo podle 
potřeby spolupracuje s příslušnými 
vnitrostátními a regionálními orgány, 
subjekty, agenturami a organizacemi za 
účelem sběru veškerých informací, které 
potřebuje k plnění svých úkolů v souladu s 
odstavcem 2. Vnitrostátní kontaktní místo 
udržuje rozsáhlou síť vnitrostátních 
partnerů a poskytovatelů údajů pro 
shromažďování těchto informací.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při shromažďování údajů podle 
tohoto článku vnitrostátní kontaktní místa 
pokud možno zajistí, aby shromážděné 
údaje byly členěny podle pohlaví. 
Vnitrostátní kontaktní místa při 
shromažďování a předkládání údajů 
podle tohoto článku zohlední genderové 
aspekty protidrogové politiky. Vnitrostátní 
kontaktní místa neposkytují žádné údaje, 
které by umožňovaly identifikovat osoby 
nebo malé skupiny osob. Vnitrostátní 
kontaktní místa neposkytují informace 
týkající se konkrétních osob.

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 15. prosince každého roku 1. Do 15. prosince každého roku 
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přijme správní rada návrh jednotného 
programového dokumentu, který obsahuje 
víceleté a roční programy, jakož i všechny 
dokumenty uvedené v článku 32 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/71522, a to na základě návrhu 
předloženého výkonným ředitelem, po 
konzultaci s vědeckým výborem, s 
přihlédnutím ke stanovisku Komise a v 
souvislosti s víceletým programováním po 
konzultaci s Evropským parlamentem. Do 
31. ledna následujícího roku jej předá 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

přijme správní rada návrh jednotného 
programového dokumentu, který obsahuje 
víceleté a roční programy, jakož i všechny 
dokumenty uvedené v článku 32 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/71522, a to na základě návrhu 
předloženého výkonným ředitelem, po 
konzultaci s vědeckým výborem, s 
přihlédnutím ke stanovisku Komise a v 
souvislosti s víceletým programováním po 
konzultaci s Evropským parlamentem. 
Rozhodne-li se správní rada nezohlednit 
některé prvky stanoviska Komise nebo 
vědeckého výboru, důkladně to odůvodní. 
Povinnost poskytnout důkladné 
odůvodnění se vztahuje i na prvky 
vznesené Evropským parlamentem během 
konzultace. Správní rada do 31. ledna 
následujícího roku předá jednotný 
programový dokument Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Za konečný se jednotný programový 
dokument považuje po konečném přijetí 
souhrnného rozpočtu a v případě potřeby 
se odpovídajícím způsobem upraví.

Za konečný se jednotný programový 
dokument považuje po konečném přijetí 
souhrnného rozpočtu a v případě potřeby 
se odpovídajícím způsobem upraví.

__________________ __________________
22 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty 
zřízené podle SFEU a Smlouvy o 
Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 122, 
10.5.2019, s. 1).

22 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty 
zřízené podle SFEU a Smlouvy o 
Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 122, 
10.5.2019, s. 1).

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční nebo víceletý program obsahuje 
informace o provádění rámce mezinárodní 
spolupráce uvedeného v článku 20 a o 
opatřeních souvisejících s touto strategií.

Roční nebo víceletý program obsahuje 
informace o provádění rámce mezinárodní 
spolupráce uvedeného v článku 20 a o 
opatřeních souvisejících s touto strategií. 
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Zahrnuje rovněž plánované výzkumné a 
inovační činnosti agentury uvedené v 
článku 21.

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozpočet agentury musí být 
vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

2. Rozpočet agentury musí být 
vyrovnaný co do příjmů a výdajů. 
Rozpočet agentury musí být přiměřený, 
aby zajistil dostatečný počet zaměstnanců 
a vybavení, jež jí umožní plnit cíle a úkoly 
stanovené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poplatky placené za služby 
poskytnuté v souladu s článkem 37 a

c) poplatky placené za služby 
poskytnuté v souladu s článkem 37

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) veškeré finanční příspěvky od 
organizací a subjektů a třetích zemí 
uvedených v článcích 53 a 54.

d) veškeré finanční příspěvky od 
organizací a subjektů a třetích zemí 
uvedených v článcích 53 a 54; a dále

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – písm. d a (nové)



RR\1268675CS.docx 57/88 PE735.504v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) finanční prostředky Unie v rámci 
nepřímého řízení nebo ve formě grantů ad 
hoc v souladu s finančními pravidly 
vztahujícími se na agenturu a 
ustanoveními příslušných nástrojů na 
podporu politik Unie;

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 a  (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše a původ veškerých příjmů uvedených 
v prvním pododstavci tohoto odstavce v 
písmenech b), c), d) a da) se zahrnou do 
roční účetní závěrky agentury a jasně se 
uvedou ve výroční zprávě o rozpočtovém a 
finančním řízení agentury podle čl. 40 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura může účtovat poplatky 
za:

1. Agentura může účtovat poplatky za 
tyto služby, pokud jsou jasně odděleny od 
úkolů agentury stanovených v tomto 
nařízení:

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) programy odborné přípravy; a) jiné typy programů odborné 
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přípravy, než jsou typy uvedené v článku 
19;

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) některé podpůrné činnosti pro 
členské státy, které nebyly určeny jako 
prioritní, ale mohly být úspěšně prováděny, 
pokud měly podporu z vnitrostátních 
zdrojů;

b) nutné a řádně odůvodněné 
podpůrné činnosti pro členské státy, jež 
nejsou upraveny v tomto nařízení a které 
nebyly určeny jako prioritní, ale mohly být 
úspěšně prováděny, pokud měly podporu z 
vnitrostátních zdrojů;

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) certifikace vnitrostátních subjektů 
zřízených ve třetích zemích podle čl. 20 
odst. 3;

d) certifikace vnitrostátních subjektů 
zřízených ve třetích zemích, zejména 
kandidátských zemích, podle čl. 20 odst. 3;

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jiné služby spadající do mandátu 
agentury a poskytované na žádost 
zúčastněné země, které vyžadují investice 
zdrojů na podporu vnitrostátních činností.

e) jiné individualizované služby 
spadající do mandátu agentury 
a poskytované na žádost zúčastněné země, 
které vyžadují investice dalších zdrojů 
na podporu vnitrostátních činností.

Pozměňovací návrh 139
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na návrh výkonného ředitele 
stanoví správní rada agentury výši poplatků 
a způsob jejich úhrady.

2. Na návrh výkonného ředitele 
stanoví správní rada agentury výši poplatků 
a způsob jejich úhrady, a to  
transparentním způsobem a po konzultaci 
s Komisí. Tyto poplatky pokrývají pouze 
lidské a finanční náklady spojené s 
poskytováním služeb uvedených v odstavci 
1.

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poplatky by měly být stanoveny na 
takové úrovni, aby se zabránilo schodku 
nebo značnému hromadění přebytku v 
rozpočtu. V případě, že by se v důsledku 
poskytování služeb, na něž se vztahují 
poplatky, v rozpočtu opakovalo výrazné 
kladné saldo, vznikne povinnost revize 
výše poplatků nebo příspěvku Unie. V 
případě, že výsledkem poskytování služeb, 
na něž se poplatky vztahují, je významný 
záporný zůstatek, vznikne povinnost revize 
výše poplatků.

4. Poplatky by měly být stanoveny na 
takové úrovni, aby se zabránilo schodku 
nebo značnému hromadění přebytku v 
rozpočtu. V případě, že by se v důsledku 
poskytování služeb, na něž se vztahují 
poplatky, v rozpočtu opakovalo výrazné 
kladné saldo, vznikne povinnost revize 
výše poplatků nebo příspěvku Unie. V 
případě, že výsledkem poskytování služeb, 
na něž se poplatky vztahují, je významný 
záporný zůstatek, je třeba revize výše 
poplatků.

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. U poplatků vybíraných agenturou 
se provádí roční externí audit. Agentura 
neprodleně předá výsledky těchto auditů 
Evropskému parlamentu.
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Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Na jakýkoli stavební projekt, jenž 
by mohl mít významný dopad na rozpočet 
agentury, se vztahují ustanovení nařízení v 
přenesené pravomoci (EU) 2019/71566.

9. Na jakýkoli stavební projekt, jenž 
by mohl mít významný dopad na rozpočet 
agentury, se vztahují ustanovení nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/71566.

_________________ _________________
66 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1. 66 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 Článek 28a
Executive Director Executive Director

1. Výkonný ředitel je zaměstnán jako 
dočasný zaměstnanec agentury podle čl. 2 
písm. a) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců.

1. Výkonný ředitel je zaměstnán jako 
dočasný zaměstnanec agentury podle čl. 2 
písm. a) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců. Výkonný ředitel odpovídá za 
každodenní řízení agentury.

2. Výkonného ředitele jmenuje 
správní rada ze seznamu uchazečů 
navržených Komisí v otevřeném 
a transparentním výběrovém řízení.

2. Výkonného ředitele jmenuje 
správní rada ze seznamu uchazečů 
navržených Komisí v otevřeném 
a transparentním výběrovém řízení. Před 
jmenováním do prvního funkčního období 
je kandidát vybraný správní radou na 
místo výkonného ředitele neprodleně 
vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
členů. Po vyslechnutí prohlášení a 
odpovědí může Evropský parlament v této 
věci zaujmout stanovisko. Správní rada 
toto stanovisko náležitě zohlední při 
jmenování výkonného ředitele. Pokud se 
Evropský parlament domnívá, že žádný 
uchazeč nesplňuje dostatečně požadavky 
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na pracovní místo, zahájí se znovu 
otevřené výběrové řízení.

3. Smlouvu s výkonným ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní 
rady. 

3. Smlouvu s výkonným ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní 
rady. 

4. Funkční období výkonného ředitele 
je pětileté. Před koncem tohoto období 
provede Komise posouzení, které přihlédne 
k hodnocení výsledků výkonného ředitele a 
budoucím úkolům a výzvám agentury. 

4. Funkční období výkonného ředitele 
je pětileté. Před koncem tohoto období 
provede Komise posouzení, které přihlédne 
k hodnocení výsledků výkonného ředitele a 
budoucím úkolům a výzvám agentury. 

5. Správní rada může na návrh 
Komise, v němž zohlední posouzení 
uvedené v odstavci 4, funkční období 
výkonného ředitele jednou prodloužit, a to 
na dobu nepřesahující pět let.

5. Správní rada může na návrh 
Komise, v němž zohlední posouzení 
uvedené v odstavci 4, funkční období 
výkonného ředitele jednou prodloužit, a to 
na dobu nepřesahující pět let. Dříve, než 
správní rada o prodloužení mandátu 
rozhodne, může být výkonný ředitel 
požádán, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl jeho otázky.

6. Výkonný ředitel, jehož funkční 
období bylo prodlouženo, se po skončení 
celého funkčního období nesmí zúčastnit 
dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

6. Výkonný ředitel, jehož funkční 
období bylo prodlouženo, se po skončení 
celého funkčního období nesmí zúčastnit 
dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

7. Výkonný ředitel může být odvolán 
z funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Komise.

7. Výkonný ředitel může být odvolán 
z funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Komise. O 
důvodech tohoto odvolání jsou 
informovány Evropský parlament a Rada.

8.  Správní rada přijímá rozhodnutí 
o jmenování, prodloužení funkčního 
období nebo odvolání výkonného ředitele 
dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů 
s hlasovacím právem.

8. Správní rada přijímá rozhodnutí 
o jmenování, prodloužení funkčního 
období nebo odvolání výkonného ředitele 
dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů 
s hlasovacím právem.

8a. Výkonný ředitel může být 
Evropským parlamentem nebo Radou 
vyzván k účasti na slyšení o jakékoli 
záležitosti spojené s činností agentury, 
jehož se zúčastní.

(Celý článek 43 se vkládá za článek 28.)

Pozměňovací návrh 144
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději [Úřad pro publikace: 
vložte datum = pět let po datu uvedeném v 
článku 63] a poté každých pět let posoudí 
Komise výkonnost agentury s ohledem na 
její cíle, mandát, úkoly a umístění v 
souladu s pokyny Komise. Hodnocení se 
zejména zaměří na případnou potřebu 
upravit mandát agentury a finanční dopady 
jakékoli takové úpravy.

1. Nejpozději [Úřad pro publikace: 
vložte datum = pět let po datu uvedeném v 
článku 63] a poté každých pět let posoudí 
Komise výkonnost agentury s ohledem na 
její cíle, mandát, úkoly a umístění v 
souladu s pokyny Komise. Hodnocení se 
zejména zaměří na případnou potřebu 
upravit mandát agentury a finanční dopady 
jakékoli takové úpravy. Zvláštní pozornost 
se při něm věnuje změnám, které zavádí s 
ohledem na mandát a úkoly agentury toto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura zveřejní pracovní 
ujednání uzavřená podle tohoto článku na 
svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 55 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultace s organizacemi občanské 
společnosti

Spolupráce s organizacemi občanské 
společnosti

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura udržuje úzký dialog s 
příslušnými organizacemi občanské 
společnosti působícími v oblastech, na něž 
se vztahuje toto nařízení, a to na 
vnitrostátní, unijní nebo mezinárodní 
úrovni.

Agentura udržuje strukturovanou 
spolupráci s příslušnými nevládními 
organizacemi a organizacemi občanské 
společnosti a dotčenými komunitami v 
Evropě, které působí v oblastech, na něž se 
vztahuje toto nařízení, s cílem zajistit 
pravidelné a rozsáhlé konzultace a 
výměnu informací s občanskou 
společností. Za tímto účelem agentura 
jmenuje pod vedením výkonného ředitele 
v rámci agentury osobu odpovědnou za 
řízení této spolupráce.

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce uvedená v prvním pododstavci 
je otevřena všem zainteresovaným a 
kvalifikovaným zúčastněným stranám, jež 
sídlí v účastnících se zemích, a zahrnuje 
Fórum občanské společnosti pro otázky 
drog. Za tímto účelem Komise a členské 
státy poskytnou Fóru občanské 
společnosti pro otázky drog odpovídající a 
udržitelné finanční prostředky a posílenou 
administrativní podporu.

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura zveřejní jména a deklarovaný 
střet zájmů zúčastněných stran 
zapojených do její činnosti na svých 
internetových stránkách.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka tímto předkládá důvody pro změny zavedené ve stávajícím návrhu zprávy o 
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro drogy 
2022/0009(COD), které Evropská komise navrhla dne 12. ledna 2022 a jejichž cílem je 
nahradit nařízení (ES) č. 1920/2006.

Cílem návrhu Evropské komise je posílit mandát Evropského monitorovacího centra pro 
drogy a drogovou závislost a přeměnit je na Agenturu Evropské unie pro drogy. V této 
souvislosti se zvažuje revize jejího uspořádání a jejích schopností, aby agentura, která má 
brzy fungovat, byla řádně vybavena vhodnými nástroji, které jí umožní účinněji a včasněji 
identifikovat a řešit současné a budoucí výzvy související s drogami v EU.  

Zpravodajka vítá celkový cíl tohoto rozšíření vzhledem k tomu, že navýšení zdrojů a posílení 
pravomocí má zásadní význam pro to, aby agentura mohla i nadále poskytovat Evropské unii 
a jejím členským státům věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a 
drogové závislosti a jejich důsledcích na evropské úrovni. 

Zpravodajka zejména zdůrazňuje, že je důležité, aby agentura měla k dispozici posílený 
systém kapacit pro monitorování a analýzu, ale také rychlejší a účinný systém včasného 
varování zaměřený na reakci na nově se objevující hrozby a trendy. Spolu s touto silnější 
schopností reagovat zpravodajka vítá dodatečné rozpočtové prostředky ve výši 63 milionů 
EUR a 40 dalších pracovních míst, díky nimž se revidovaný mandát stane skutečností. Stejně 
důležitá je pro zpravodajku možnost, aby se agentura aktivněji zapojila do mezinárodní 
spolupráce a zároveň potvrdila vnější rozměr protidrogové politiky Unie a vedoucí úlohu 
Unie v této oblasti na mnohostranné úrovni.

Zpravodajka však vyjadřuje politování nad tím, že návrh klade příliš velký důraz na otázky 
týkající se prosazování práva, nabídky drog, bezpečnosti a kontroly na úkor snižování 
nepříznivých důsledků a problémů souvisejících se zdravím, což vede k určité nerovnováze v 
celém textu. Z tohoto důvodu je cílem řady pozměňovacích návrhů předložených 
zpravodajkou zajistit, aby byl v mandátu agentury i nadále kladen náležitý důraz na zdravotní, 
sociální a lidskoprávní rozměr.

Zpravodajka se navíc se znepokojením domnívá, že rozpočtový dopad dodatečných 
finančních zdrojů pro agenturu bude během stávajícího víceletého finančního rámce vyrovnán 
prostřednictvím kompenzačního snížení plánovaných výdajů v rámci okruhu 4: Migrace a 
správa hranic. 

Zpravodajka se rovněž obává navrhovaného omezení přítomnosti zástupců Evropského 
parlamentu ve správní radě EMCDDA a domnívá se, že odborníci jmenovaní Evropským 
parlamentem by měli být i nadále dva, jak je tomu v současnosti. 

V neposlední řadě zpravodajka důrazně nesouhlasí s nedostatečným komplexním zapojením 
občanské společnosti, která by byla schopna se smysluplně podílet na práci agentury, a trvá na 
tom, že by za tímto účelem měla být do nařízení začleněna příslušná ustanovení. 
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Zpravodajka bere na vědomí obecný přístup přijatý francouzským předsednictvím Rady a v 
mnoha ohledech jej považuje za významné zlepšení návrhu Evropské komise. Zpravodajka se 
proto inspiruje a přijímá některá z řešení, která znění nabízí. Zpravodajka dále navrhla velký 
počet pozměňovacích návrhů, které jsou výsledkem všech schůzí a konzultací se stínovými 
zpravodaji všech zúčastněných politických skupin, jakož i výměny názorů se zpravodajem 
výboru BUDG odpovědným za příslušné stanovisko, s Evropskou komisí, francouzským 
předsednictvím Rady, ředitelem EMCDDA, dvěma zástupci Evropského parlamentu ve 
správní radě EMCDDA a zástupci organizací občanské společnosti. Po tak rozsáhlé a obsáhlé 
práci zpravodajka očekává, že tyto návrhy mohou tvořit dobrý a pevný základ pro rychlou 
dohodu, a to nejprve v Evropském parlamentu a později v rámci interinstitucionálních 
jednání.
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30.8.2022

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro drogy
(COM(2022)0018 – C9-0010/2022 – 2022/0009(COD))

Zpravodaj: Niclas Herbst

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zatímco pandemie COVID-19 postihla podniky a pracovníky v celé Evropské unii ničivým 
způsobem, drogové trhy prokázaly pozoruhodnou odolnost. Výrobci nelegálních drog a 
obchodníci nepřestali profitovat ze škod, které páchají na životech lidí, zejména těch, kteří patří 
k marginalizovaným skupinám. Prodejci drog si osvojili nové technologie s využitím 
šifrovaných služeb zasílání zpráv, sociálních médií a elektronického obchodu, a to velmi často 
na darknetu. Konzumenti drog navíc stále častěji experimentují s jejich polyvalentním 
užíváním, což znamená, že konzumují více než jednu drogu nebo látku současně. Drogový 
fenomén je proto stále složitější a prochází stále rychlejším vývojem.

Strategie EU pro oblast drog na období 2021–20251 a protidrogový akční plán EU na období 
2021–20252 vyžadují, aby se na úrovni EU podnikla významnější opatření, která by měnící se 
drogovou problematiku řešila. Komise je v nich vyzývána, aby navrhla rozšíření mandátu pro 
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), který by měnící 
se situaci zohledňoval. Komise ve svém hodnocení práce centra EMCDDA3 zdůrazňuje, že 
činnost agentury je hodnotná, ovšem poukazuje také na nedostatky v jejím mandátu. Cílem 
tohoto návrhu je tyto nedostatky odstranit a zajistit, aby byl nový mandát agentury vhodný pro 
její účel, tedy aby byl rozšířen i na problematiku polyvalentního užívání a zahrnoval větší 
kapacity v oblasti monitorování a posuzování hrozeb. Návrh rovněž zlepšuje shromažďování 
údajů a informací, umožňuje agentuře rozvíjet celounijní preventivní a osvětové kampaně a 
stanovuje její právo vydávat varování v případě, že se na trhu objeví nová nebezpečná látka. 
Stávající nařízení o centru EMCDDA pochází z roku 2006, a proto návrh uvádí jeho ustanovení 
do souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise o 
decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 a o společném přístupu4.

Zpravodaj hlavní cíle návrhu vítá a je přesvědčen, že rozšířený mandát protidrogové agentury 
umožní účinněji zasahovat, ať už s cílem rozvracet trh s nelegálními drogami, tak s cílem chránit 
evropské občany před nebezpečím drog. 

1 Úř. věst. C 1021, 24.3.2021, s.1
2 Úř. věst. C 272, 8.7.2021, s. 2
3 COM(2019) 228
4 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf
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Jako v případě další legislativy týkající se decentralizovaných agentur se zpravodaj domnívá, 
že politickou podstatou návrhu by se měl zabývat věcně příslušný výbor. Návrh stanoviska se 
tedy zaměřuje na oblasti, v nichž může Rozpočtový výbor přinést přidanou hodnotu, a to 
zejména pokud jde o finanční ustanovení a pravidla správy a řízení. 

Dopad na rozpočet a finanční ustanovení

Podle návrhu Komise bude protidrogová agentura EU v letech 2024 až 2027 potřebovat ve 
srovnání propočty VFR dalších 63 milionů EUR a její celkový počet zaměstnanců se do roku 
2027 zvýší ze 111 (v rozpočtu na rok 2022) na 145. Je samozřejmě naprosto nezbytné, aby 
agentura disponovala dostatkem finančních a lidských zdrojů, aby mohla vykonávat svůj 
posílený mandát. Bude důležité zajistit řádné financování veškerých dalších úkolů a povinností, 
jež budou v konečném znění právních předpisů případně sjednány. 

Zpravodaj důrazně nesouhlasí se záměrem Komise financovat dodatečné zdroje pro agenturu v 
okruhu 5 prostřednictvím kompenzačního snížení prostředků Nástroje pro finanční podporu 
správy hranic a vízové politiky (BMVI) v okruhu 4. Prostředky nástroje BMVI byly navýšeny 
o 1 miliardu EUR na základě specifické úpravy sjednané během jednání o víceletém finančním 
rámci. To znamená, že k posílení tohoto nástroje došlo na základě jasné politické vůle a jeho 
smyslem je řešit správu hranic, a nikoli poskytnout finanční rezervu na posílení agentur. 
Význam tohoto navýšení byl potvrzen ukrajinskou krizí a navrhovaným navýšením pro BMVI 
v návrhu opravného rozpočtu č. 3/2022. Kromě toho dodatečné úkoly svěřené protidrogové 
agentuře podle tohoto návrhu nejsou úkoly, které by jinak byly v rámci BMVI prováděny. 

Poplatky

Návrh zavádí možnost, aby agentura účtovala poplatky za „vedlejší služby“ jako prostředek k 
získání dodatečných příjmů. Zpravodaj vychází z toho, že agentury by měly mít rozpočet 
potřebný k plnění úkolů, které jim zákonodárce svěřil. I když jsou modely financování založené 
na poplatcích zcela legitimní v případech, kdy jsou poplatky vybírány za služby základní 
(např. poplatkový systém používaný Evropskou agenturou pro léčivé přípravky nebo 
Evropským orgánem pro bankovnictví), není jasné, proč by protidrogová agentura měla účtovat 
poplatky za služby, které zákonodárce nepovažoval za nutné v první řadě poskytovat. 

Ustanovení upravující poplatky jsou navíc nejasná a povaha služeb definována jen mlhavě. 
Správní rada při stanovení povahy a výše poplatků má značně volnou ruku, aniž by podléhala 
jakékoli parlamentní kontrole. Zpravodaj proto předkládá pozměňovací návrhy k vypuštění 
ustanovení, která agentuře vybírání poplatků umožňují. Pokud by se mělo o zavedení poplatků 
uvažovat, bylo by třeba vyjasnit jejich účel a povahu a stanovit jasná ustanovení o parlamentní 
kontrole.

Řízení, parlamentní kontrola a transparentnost

Zpravodaj předkládá řadu techničtějších změn s cílem zajistit, aby ustanovení nařízení byla plně 
v souladu se zásadami společného přístupu. Většina těchto pozměňovacích návrhů cílí na 
posílení parlamentní kontroly a odpovědnosti, například pokud jde o jmenování výkonného 
ředitele, a na zajištění transparentnosti rozpočtového výkaznictví. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
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Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Drogová problematika stále více 
využívá technologie, což se opět ukázalo 
během pandemie COVID-19, kdy bylo 
zaznamenáno větší využívání nových 
technologií, které usnadňují distribuci 
drog. Odhaduje se, že přibližně dvě třetiny 
nabídek na darknetu se týkají drog. 
Obchodování s drogami využívá různé 
platformy, včetně sociálních sítí a 
mobilních aplikací. Tento vývoj se odráží v 
reakcích na drogovou problematiku, kdy 
dochází k většímu využívání mobilních 
aplikací a zásahů v oblasti elektronického 
zdravotnictví. V rámci svého uceleného 
přístupu k drogové problematice by 
agentura měla tento vývoj monitorovat 
společně s dalšími příslušnými agenturami 
Unie a se zamezením zdvojení činností.

(14) Drogová problematika stále více 
využívá technologie, což se opět ukázalo 
během pandemie COVID-19, kdy bylo 
zaznamenáno větší využívání nových 
technologií, které usnadňují distribuci 
drog. Odhaduje se, že přibližně dvě třetiny 
nabídek na darknetu se týkají drog. 
Obchodování s drogami využívá různé 
platformy, včetně sociálních sítí a 
mobilních aplikací. Tento vývoj se odráží v 
reakcích na drogovou problematiku, kdy 
dochází k většímu využívání mobilních 
aplikací a zásahů v oblasti elektronického 
zdravotnictví. V rámci svého uceleného 
přístupu k drogové problematice by 
agentura měla tento vývoj monitorovat 
společně s dalšími příslušnými agenturami 
Unie a se zamezením zdvojení činností. 
Vzhledem k technologickému pokroku a 
sofistikovanějším metodám šifrování by 
agentura měla zdůrazňovat, že je důležité, 
aby členské státy používaly vhodné 
digitální způsoby k řešení  drogové 
problematiky koordinovaným, soudržným 
a interoperabilním způsobem.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Povinnosti agentury v oblasti 
mezinárodní spolupráce by měly být 
vymezeny jasněji, aby se mohla plně 
zapojit do těchto činností a reagovat na 
žádosti třetích zemí a subjektů. Agentura 

(25) Mezinárodní spolupráce by měla 
být hlavním úkolem agentury a její 
povinnosti v této oblasti by měly být 
jasněji vymezeny, aby se mohla plně 
zapojit do těchto činností a reagovat na 
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by měla být schopna přispívat k rozvoji a 
provádění vnějšího rozměru protidrogové 
politiky Unie a k vedoucí úloze Unie na 
mnohostranné úrovni jako prostředku k 
zajištění účinného a soudržného provádění 
protidrogových politik Unie na vnitřní i 
mezinárodní úrovni. Aby agentura mohla 
na tento úkol přidělit dostatečné zdroje, 
měla by být součástí jejích hlavních úkolů 
práce v oblasti mezinárodní spolupráce. 
Měla by být založena na rámci 
mezinárodní spolupráce agentury, který by 
měl být v souladu s prioritami, které Unie v 
oblasti mezinárodní spolupráce má, a měl 
by být pravidelně revidován s cílem 
zajistit, že bude odpovídajícím způsobem 
odrážet mezinárodní vývoj.

žádosti třetích zemí a subjektů. Agentura 
by měla být schopna přispívat k rozvoji a 
provádění vnějšího rozměru protidrogové 
politiky Unie a k vedoucí úloze Unie na 
mnohostranné úrovni jako prostředku k 
zajištění účinného a soudržného provádění 
protidrogových politik Unie na vnitřní i 
mezinárodní úrovni. Práce v této oblasti by 
měla být založena na rámci mezinárodní 
spolupráce agentury, který by měl být v 
souladu s prioritami, které Unie v oblasti 
mezinárodní spolupráce má, a měl by být 
pravidelně revidován s cílem zajistit, že 
bude odpovídajícím způsobem odrážet 
mezinárodní vývoj.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S cílem pomoci financování 
výzkumu v oblasti bezpečnosti ze strany 
Unie za účelem rozvinutí jeho plného 
potenciálu a řešení potřeb protidrogové 
politiky by agentura měla být Komisi 
nápomocna při určování klíčových témat 
výzkumu, tvorby a provádění rámcových 
programů Unie pro výzkum a inovace, 
které jsou relevantní pro cíle agentury. 
Pokud je agentura nápomocna Komisi při 
určování klíčových témat výzkumu, tvorby 
a provádění rámcového programu Unie, 
neměla by z tohoto programu dostávat 
finanční prostředky, aby se zabránilo 
možnému střetu zájmů. V neposlední řadě 
by se agentura měla podílet na celounijních 
iniciativách zabývajících se výzkumem 
a inovacemi s cílem zajistit, že budou 
vyvíjeny technologie nezbytné pro její 
činnosti a budou k dispozici pro použití.

(26) S cílem pomoci financování 
výzkumu v oblasti bezpečnosti  ze strany 
Unie za účelem rozvinutí jeho plného 
potenciálu a řešení potřeb protidrogové 
politiky by agentura měla být Komisi 
nápomocna při určování klíčových témat 
výzkumu a tvorbě a provádění rámcových 
programů Unie pro výzkum a inovace, 
které jsou relevantní pro cíle agentury. 
Pokud je agentura nápomocna Komisi při 
určování klíčových témat výzkumu a 
tvorbě a provádění rámcového programu 
Unie, neměla by z tohoto programu 
dostávat finanční prostředky a měla by 
přijmout všechna opatření nezbytná k 
tomu, aby se zabránilo střetům zájmů. V 
neposlední řadě by se agentura měla 
podílet na celounijních iniciativách 
zabývajících se výzkumem a inovacemi 
s cílem zajistit, že budou vyvíjeny 
technologie nezbytné pro její činnosti 
a budou k dispozici pro použití. Plánované 
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výzkumné a inovační činnosti by měly být 
stanoveny v jednotném programovém 
dokumentu obsahujícím víceletý a roční 
pracovní program agentury.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Správní radě by při přípravě jejích 
rozhodnutí měla pomáhat výkonná rada. V 
čele agentury by měl být výkonný ředitel. 
Správní radě a výkonnému řediteli by měl 
být v příslušných vědeckých záležitostech 
i nadále nápomocen vědecký výbor.

(27) Agentura by měla mít tuto 
organizační strukturu: Za dohled nad 
činností agentury by měla odpovídat 
správní rada složená ze zástupců 
členských států a Komise a odborníka 
jmenovaného Evropským parlamentem. 
Členské státy, Komise a Evropský 
parlament by při jmenování měly 
dodržovat zásadu vyváženého zastoupení 
žen a mužů, a to zejména pokud jde o 
složení správní rady. Správní radě by měla 
být nápomocna výkonná rada, která by 
měla být rovněž schopna přijímat 
konkrétní rozhodnutí v jasně vymezených 
případech. V čele agentury by měl být 
výkonný ředitel, který by měl odpovídat za 
každodenní řízení agentury. Správní radě 
a výkonnému řediteli by měl být v 
příslušných vědeckých záležitostech 
nápomocen vědecký výbor.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Výkonného ředitele by měla 
jmenovat správní rada na základě užšího 
seznamu sestaveného Komisí a se 
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souhlasem Evropského parlamentu. 
Výkonný ředitel by měl předkládat výroční 
zprávu agentury Evropskému parlamentu 
a Radě. Evropský parlament a Rada by 
měly být dále oprávněny vyzvat výkonného 
ředitele, aby předložil zprávu o plnění 
svých úkolů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) V zájmu zajištění nezávislého 
fungování a integrity agentury by správní 
rada měla přijmout praktická opatření pro 
předcházení střetům zájmů a jejich řešení, 
přičemž by měla náležitě zohlednit 
doporučení evropského veřejného 
ochránce práv. Tato opatření by měla 
zejména zajistit, aby vrcholní představitelé 
agentury během svého funkčního období 
ani po jeho skončení neohrožovali její 
integritu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Agentura by měla mít k plnění 
svých úkolů dostatečné zdroje a měla by 
mít samostatný rozpočet. Měla by být 
financována především z příspěvku ze 
souhrnného rozpočtu Unie. Na příspěvek 
Unie a veškeré subvence ze souhrnného 
rozpočtu Unie by se měl vztahovat 
rozpočtový proces Unie. Kontrolu účtů by 
měl provádět Účetní dvůr Evropské unie.

(29) Agentuře by měly být poskytnuty 
nezbytné lidské a finanční zdroje, aby 
mohla plnit cíle, úkoly a povinnosti, které 
jí toto nařízení ukládá. Měla by mít 
samostatný rozpočet. Měla by být 
financována především z příspěvku ze 
souhrnného rozpočtu Unie, přičemž 
nezbytné prostředky by měly být čerpány 
výhradně z nepřidělených rozpětí v rámci 
příslušného okruhu víceletého finančního 
rámce nebo uvolněním prostředků z 
příslušných zvláštních nástrojů. Na 
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příspěvek Unie a veškeré subvence ze 
souhrnného rozpočtu Unie by se měl 
vztahovat rozpočtový proces Unie. 
Kontrolu účtů by měl provádět Účetní dvůr 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Poplatky zlepšují financování 
agentury a lze o nich uvažovat v případě 
konkrétních záležitostí, které lze jasně 
oddělit od hlavních úkolů agentury. 
Veškeré poplatky vybírané agenturou by 
měly pokrývat její náklady za poskytování 
příslušných služeb.

vypouští se

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Výkonný ředitel by měl předkládat 
výroční zprávu agentury Evropskému 
parlamentu a Radě. Evropský parlament 
a Rada by dále měly mít možnost vyzvat 
výkonného ředitele, aby podal zprávu 
o plnění svých povinností.

vypouští se

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Agentura by měla při provádění 
svého pracovního programu úzce 
spolupracovat s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, dalšími 

(35) Agentura by měla při provádění 
svého pracovního programu úzce 
spolupracovat s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, dalšími 
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vládními a nevládními subjekty a 
příslušnými technickými subjekty z Unie i 
mimo ni, zejména s cílem zabránit 
zdvojování práce a zajistit přístup ke všem 
údajům a nástrojům potřebným k plnění 
jejího mandátu.

vládními a nevládními subjekty a 
příslušnými technickými subjekty z Unie i 
mimo ni, zejména s cílem zabránit 
zdvojování práce a zajistit přístup ke všem 
údajům a nástrojům potřebným k plnění 
jejího mandátu. V tomto ohledu by 
agentura měla mít možnost spolupracovat 
s organizacemi občanské společnosti a 
dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami s cílem zvýšit informovanost na 
úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura je Komisi a členským 
státům nápomocna při určování klíčových 
témat výzkumu, tvorby a provádění 
rámcových programů Unie pro výzkumné 
a inovační činnosti, které jsou důležité pro 
splnění jejího obecného úkolu 
stanoveného v článku 4. Pokud je agentura 
nápomocna Komisi při určování klíčových 
témat výzkumu, tvorby a provádění 
rámcového programu Unie, agentura 
z tohoto programu nedostává finanční 
prostředky.

1. Agentura je Komisi a členským 
státům nápomocna při určování klíčových 
témat výzkumu a tvorbě a provádění 
rámcových programů Unie pro výzkumné a 
inovační činnosti, které jsou důležité pro 
splnění jejích obecných a zvláštních úkolů 
stanovených v článcích 4 a 5. Pokud je 
agentura nápomocna Komisi při určování 
klíčových témat výzkumu, tvorby 
a provádění rámcového programu Unie, 
agentura z tohoto programu nedostává 
finanční prostředky. Agentura přijme 
veškerá nezbytná opatření k zabránění 
střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura aktivně sleduje výzkumné 
a inovační činnosti a přispívá k nim 
za účelem dosažení svého obecného úkolu 
stanoveného v článku 4, podporuje 
související činnosti členských států 

2. Agentura aktivně sleduje výzkumné 
a inovační činnosti a přispívá k nim za 
účelem splnění svých obecných a 
zvláštních úkolů stanovených v článcích 4 
a 5, podporuje související činnosti 
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a provádí své výzkumné a inovační 
činnosti týkající se záležitostí, na něž se 
vztahuje toto nařízení, včetně vývoje, 
odborné přípravy, testování a validace 
algoritmů pro vývoj nástrojů. Agentura 
předává výsledky tohoto výzkumu 
Evropskému parlamentu, členským státům 
a Komisi v souladu s článkem 49.

členských států a provádí své výzkumné a 
inovační činnosti týkající se záležitostí, na 
něž se vztahuje toto nařízení, včetně 
vývoje, odborné přípravy, testování a 
validace algoritmů pro vývoj nástrojů. 
Agentura předává výsledky tohoto 
výzkumu Evropskému parlamentu, 
členským státům a Komisi v souladu s 
článkem 49.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Funkční období členů a jejich 
náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční 
období může být prodlouženo.

6. Funkční období členů a jejich 
náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční 
období může být jednou prodlouženo.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) přijímá návrh jednotného 
programového dokumentu podle článku 35 
před jeho předložením Komisi za účelem 
vyjádření jejího stanoviska;

(b) přijímá návrh jednotného 
programového dokumentu podle článku 35 
dvoutřetinovou většinou hlasů členů s 
hlasovacím právem v souladu s článkem 
23;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) po vyžádání stanoviska ze strany 
Komise přijímá jednotný programový 
dokument agentury dvoutřetinovou 
většinou hlasů svých členů s hlasovacím 

vypouští se
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právem v souladu s článkem 23;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(n) přijímá svůj jednací řád; (n) přijímá svůj jednací řád, včetně 
praktických opatření pro předcházení 
střetům zájmů a jejich řešení;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(t) schvaluje seznam odborníků pro 
rozšíření vědeckého výboru v souladu s čl. 
10 odst. 4;

(t) schvaluje seznam odborníků pro 
rozšíření vědeckého výboru v souladu s čl. 
30 odst. 6;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel se účastní zasedání 
výkonné rady, avšak nemá hlasovací 
právo. Výkonná rada může přizvat k účasti 
na svých zasedáních pozorovatele.

Výkonný ředitel se účastní zasedání 
výkonné rady. Výkonná rada může přizvat 
k účasti na svých zasedáních pozorovatele.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Funkční období členů výkonné rady 
je čtyři roky. Funkční období členů 

4. Funkční období členů výkonné rady 
je čtyři roky a může být jednou 
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výkonné rady skončí v okamžiku, kdy 
skončí jejich členství ve správní radě.

prodlouženo. Funkční období členů 
výkonné rady skončí v okamžiku, kdy 
skončí jejich členství ve správní radě.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Výkonný ředitel

1. Výkonný ředitel je zaměstnán jako 
dočasný zaměstnanec agentury podle čl. 2 
písm. a) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců. Odpovídá za běžnou agendu 
agentury.
2. Výkonného ředitele jmenuje 
správní rada tímto postupem:
(a) na základě užšího seznamu, který 
po výzvě k přihlášení kandidátů a po 
transparentním výběrovém řízení sestaví 
Komise, budou žadatelé vyzváni, aby 
předstoupili před příslušný výbor 
Evropského parlamentu a Radu 
a zodpověděli dotazy;
(b) Evropský parlament a Rada poté 
poskytnou svá stanoviska a vyjádří své 
preference;
(c) správní rada jmenuje výkonného 
ředitele s ohledem na tato stanoviska.
3. Smlouvu s výkonným ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda 
správní rady.
4. Funkční období výkonného 
ředitele je pětileté. Před koncem tohoto 
období provede Komise posouzení, v němž 
přihlédne k hodnocení výsledků 
výkonného ředitele a budoucím úkolům a 
výzvám agentury.
5. Správní rada může na návrh 
Komise zohledňující posouzení uvedené 
v odstavci 4 prodloužit funkční období 
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výkonného ředitele, a to jednou a na dobu 
nepřesahující pět let. Správní rada o svém 
záměru funkční období výkonného 
ředitele prodloužit vyrozumí Evropský 
parlament a Radu Evropské unie. Dříve, 
než správní rada o prodloužení mandátu 
rozhodne, může být výkonný ředitel 
požádán, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky.
6. Výkonný ředitel, jehož funkční 
období bylo prodlouženo, se po skončení 
celého funkčního období nesmí zúčastnit 
dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.
7. Výkonný ředitel může být odvolán 
z funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Komise. O 
důvodech je informován Evropský 
parlament a Rada.
8. Správní rada přijímá rozhodnutí 
o jmenování, prodloužení funkčního 
období nebo odvolání výkonného ředitele 
z funkce dvoutřetinovou většinou hlasů 
svých členů s hlasovacím právem.
9. Výkonný ředitel může být 
Evropským parlamentem nebo Radou 
kdykoli vyzván k účasti na jednání o 
jakékoli záležitosti spojené s činností 
agentury.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) návrh Komisi po konzultaci se 
správní radou na výši poplatků v souladu 
s článkem 37;

vypouští se

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výkonný ředitel rozhoduje o tom, 
zda je za účelem účinného a účelného 
provádění úkolů agentury nutné vyslat 
jednoho či více zaměstnanců do jednoho či 
více členských států. Před rozhodnutím o 
zřízení místní kanceláře výkonný ředitel 
získá předchozí souhlas Komise, správní 
rady a příslušného hostitelského členského 
státu nebo členských států. Rozhodnutím 
se určí rozsah činností, jež mají být 
v místní kanceláři prováděny, a to 
způsobem, který zabrání zbytečným 
nákladům a zdvojování administrativních 
funkcí agentury. S dotčeným hostitelským 
členským státem (státy) může být uzavřena 
dohoda o sídle.

6. Výkonný ředitel rozhoduje o tom, 
zda je za účelem účinného a účelného 
provádění úkolů agentury nutné vyslat 
jednoho či více zaměstnanců do jednoho či 
více členských států. Před rozhodnutím o 
zřízení místní kanceláře výkonný ředitel 
získá předchozí souhlas Komise, správní 
rady a příslušného hostitelského členského 
státu nebo členských států. Rozhodnutím 
se určí rozsah činností, jež mají být 
v místní kanceláři prováděny, a to 
způsobem, který zabrání zbytečným 
nákladům a zdvojování administrativních 
funkcí agentury. S dotčeným hostitelským 
členským státem (státy) se uzavře dohoda 
o sídle.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecký výbor se skládá nejvýše 
z patnácti vědeckých pracovníků 
jmenovaných správní radou pro svou 
vědeckou odbornost a nezávislost na 
základě zveřejnění výzvy k projevení 
zájmu v Úředním věstníku Evropské unie. 
V rámci výběrového řízení se zajistí, aby 
odborná specializace členů vědeckého 
výboru pokrývala nejvýznamnější oblasti 
související s cíli agentury.

1. Vědecký výbor se skládá nejvýše 
z patnácti vědeckých pracovníků 
jmenovaných správní radou pro svou 
vědeckou odbornost a nezávislost, a v 
plném souladu se zásadou genderové 
rovnováhy, na základě zveřejnění výzvy 
k projevení zájmu v Úředním věstníku 
Evropské unie. Před jmenováním členů 
vědeckého výboru konzultuje správní rada 
nejprve příslušný výbor Evropského 
parlamentu. V rámci výběrového řízení se 
zajistí, aby odborná specializace členů 
vědeckého výboru pokrývala 
nejvýznamnější oblasti související s cíli 
agentury.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 15. prosince každého roku 
přijme správní rada návrh jednotného 
programového dokumentu, který obsahuje 
víceleté a roční programy, jakož i všechny 
dokumenty uvedené v článku 32 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/71522, a to na základě návrhu 
předloženého výkonným ředitelem, po 
konzultaci s vědeckým výborem, s 
přihlédnutím ke stanovisku Komise a v 
souvislosti s víceletým programováním po 
konzultaci s Evropským parlamentem. Do 
31. ledna následujícího roku jej předá 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

1. Do 15. prosince každého roku 
přijme správní rada návrh jednotného 
programového dokumentu, který obsahuje 
víceleté a roční programy, jakož i všechny 
dokumenty uvedené v článku 32 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/71522, a to na základě návrhu 
předloženého výkonným ředitelem, po 
konzultaci s vědeckým výborem, s 
přihlédnutím ke stanovisku Komise a v 
souvislosti s víceletým programováním po 
konzultaci s Evropským parlamentem. 
Rozhodne-li se správní rada některé prvky 
stanoviska Komise nebo vědeckého 
výboru nezohlednit, důkladně to 
odůvodní. Povinnost poskytnout důkladné 
odůvodnění se vztahuje i na záležitosti, na 
něž upozorní během konzultace Evropský 
parlament. Správní rada do 31. ledna 
následujícího roku předá jednotný 
programový dokument Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Za konečný se jednotný programový 
dokument považuje po konečném přijetí 
souhrnného rozpočtu a v případě potřeby 
se odpovídajícím způsobem upraví.

Za konečný se jednotný programový 
dokument považuje po konečném přijetí 
souhrnného rozpočtu a v případě potřeby 
se odpovídajícím způsobem upraví.

__________________ __________________
22 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 
o rámcovém finančním nařízení pro 
subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o 
Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 122, 
10.5.2019, s. 1).

22 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 
o rámcovém finančním nařízení pro 
subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o 
Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 122, 
10.5.2019, s. 1).
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční nebo víceletý program obsahuje 
informace o provádění rámce mezinárodní 
spolupráce uvedeného v článku 20 a o 
opatřeních souvisejících s touto strategií.

Roční nebo víceletý program obsahuje 
informace o provádění rámce mezinárodní 
spolupráce uvedeného v článku 20 a o 
opatřeních souvisejících s touto strategií. 
Zahrnuje rovněž plánované výzkumné a 
inovační činnosti agentury uvedené v 
článku 21.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) poplatky placené za služby 
poskytnuté v souladu s článkem 37 a dále

vypouští se

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 a  (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše a původ veškerých příjmů uvedených 
v prvním pododstavci tohoto odstavce v 
písmenech b) a d) se zahrnou do roční 
účetní závěrky agentury a jasně se uvedou 
ve výroční zprávě o rozpočtovém a 
finančním řízení agentury podle čl. 40 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se
Poplatky

1. Agentura může účtovat poplatky 
za:
(a) programy odborné přípravy;
(b) některé podpůrné činnosti pro 
členské státy, které nebyly určeny jako 
prioritní, ale mohly být úspěšně 
prováděny, pokud měly podporu z 
vnitrostátních zdrojů;
(c) programy budování kapacit pro 
třetí země, na něž se nevztahují zvláštní 
finanční prostředky Unie;
(d) certifikace vnitrostátních subjektů 
zřízených ve třetích zemích podle čl. 20 
odst. 3;
(e) jiné služby spadající do mandátu 
agentury a poskytované na žádost 
zúčastněné země, které vyžadují investice 
zdrojů na podporu vnitrostátních činností.
2. Na návrh výkonného ředitele 
stanoví správní rada agentury výši 
poplatků a způsob jejich úhrady.
3. Poplatky musí být přiměřené 
nákladům na příslušné služby 
poskytované nákladově efektivním 
způsobem a musí postačovat k jejich 
pokrytí. Poplatky se stanoví na takové 
úrovni, aby bylo zajištěno, že nebudou 
diskriminační a že nebudou pro 
zúčastněné strany představovat 
nepřiměřenou finanční nebo 
administrativní zátěž.
4. Poplatky by měly být stanoveny na 
takové úrovni, aby se zabránilo schodku 
nebo značnému hromadění přebytku v 
rozpočtu. V případě, že by se v důsledku 
poskytování služeb, na něž se vztahují 
poplatky, v rozpočtu opakovalo výrazné 
kladné saldo, vznikne povinnost revize 
výše poplatků nebo příspěvku Unie. V 
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případě, že výsledkem poskytování služeb, 
na něž se poplatky vztahují, je významný 
záporný zůstatek, vznikne povinnost revize 
výše poplatků.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 vypouští se
Výkonný ředitel

1. Výkonný ředitel je zaměstnán jako 
dočasný zaměstnanec agentury podle čl. 2 
písm. a) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců.
2. Výkonného ředitele jmenuje 
správní rada ze seznamu uchazečů 
navržených Komisí v otevřeném 
a transparentním výběrovém řízení.
3. Smlouvu s výkonným ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda 
správní rady.
4. Funkční období výkonného 
ředitele je pětileté. Před koncem tohoto 
období provede Komise posouzení, které 
přihlédne k hodnocení výsledků 
výkonného ředitele a budoucím úkolům a 
výzvám agentury.
5. Správní rada může na návrh 
Komise, který zohlední posouzení uvedené 
v odstavci 4, funkční období výkonného 
ředitele jednou prodloužit, a to na dobu 
nepřesahující pět let.
6. Výkonný ředitel, jehož funkční 
období bylo prodlouženo, se po skončení 
celého funkčního období nesmí zúčastnit 
dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.
7. Výkonný ředitel může být odvolán 
z funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Komise.
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8. Správní rada přijímá rozhodnutí 
o jmenování, prodloužení funkčního 
období nebo odvolání výkonného ředitele 
dvoutřetinovou většinou hlasů svých 
členů s hlasovacím právem.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději [Úřad pro publikace: 
vložte datum = pět let po datu uvedeném v 
článku 63] a poté každých pět let posoudí 
Komise výkonnost agentury s ohledem na 
její cíle, mandát, úkoly a umístění v 
souladu s pokyny Komise. Hodnocení se 
zejména zaměří na případnou potřebu 
upravit mandát agentury a finanční dopady 
jakékoli takové úpravy.

1. Nejpozději [Úřad pro publikace: 
vložte datum = pět let po datu uvedeném v 
článku 63] a poté každých pět let posoudí 
Komise výkonnost agentury s ohledem na 
její cíle, mandát, úkoly a umístění v 
souladu s pokyny Komise. Hodnocení se 
zejména zaměří na případnou potřebu 
upravit mandát agentury a finanční dopady 
jakékoli takové úpravy. Zvláštní pozornost 
se při něm věnuje změnám, které zavádí s 
ohledem na mandát a úkoly agentury toto 
nařízení.
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POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO
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