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Pozměňovací návrh 1
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že orgány EU mají 
povinnost provést čl. 15 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) a 
přijmout právní nástroj pro přístup k 
dokumentům v souladu s demokratickými 
zásadami stanovenými v čl. 10 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a s právy 
občanů EU zakotvenými v článku 42 
Listiny základních práv; zdůrazňuje, že 
čl. 15 odst. 3 SFEU předpokládá posílení 
institucionální oblasti působnosti;

1. zdůrazňuje, že orgány EU mají 
povinnost provést čl. 15 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) a 
přijmout právní nástroj pro přístup k 
dokumentům v souladu s demokratickými 
zásadami stanovenými v čl. 10 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a s právy 
občanů EU zakotvenými v článku 42 
Listiny základních práv; zdůrazňuje, že 
čl. 15 odst. 3 SFEU předpokládá posílení 
institucionální oblasti působnosti; 
připomíná, že každý orgán, instituce nebo 
jiný subjekt musí zajistit transparentnost 
své činnosti a uvést ve svém jednacím 
řádu zvláštní ustanovení o přístupu ke 
svým dokumentům v souladu s 
nařízeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že orgány EU mají 
povinnost provést čl. 15 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) a 
přijmout právní nástroj pro přístup k 
dokumentům v souladu s demokratickými 
zásadami stanovenými v čl. 10 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a s právy 
občanů EU zakotvenými v článku 42 
Listiny základních práv; zdůrazňuje, že 
čl. 15 odst. 3 SFEU předpokládá posílení 
institucionální oblasti působnosti;

1. zdůrazňuje, že orgány EU mají 
povinnost provést čl. 15 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) a 
přijmout právní nástroj pro přístup k 
dokumentům v souladu s demokratickými 
zásadami stanovenými v čl. 10 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a s právy 
občanů EU zakotvenými v článku 42 
Listiny základních práv; zdůrazňuje, že 
čl. 15 odst. 3 SFEU předpokládá posílení 
institucionální oblasti působnosti; domnívá 
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se, že aktualizovaný právní režim by měl 
potenciál zohlednit technologický vývoj, 
zkušenosti s uplatňováním nařízení 
1049/2001 a příslušnou judikaturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Juan Fernando López Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že orgány EU mají 
povinnost provést čl. 15 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) a 
přijmout právní nástroj pro přístup k 
dokumentům v souladu s demokratickými 
zásadami stanovenými v čl. 10 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a s právy 
občanů EU zakotvenými v článku 42 
Listiny základních práv; zdůrazňuje, že 
čl. 15 odst. 3 SFEU předpokládá posílení 
institucionální oblasti působnosti;

1. zdůrazňuje, že orgány EU mají 
povinnost provést čl. 15 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) a 
přijmout právní nástroj pro přístup k 
dokumentům v souladu s demokratickými 
zásadami stanovenými v čl. 10 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a s právy 
občanů EU zakotvenými v článcích 41 
a 42 Listiny základních práv; zdůrazňuje, 
že čl. 15 odst. 3 SFEU předpokládá 
posílení institucionální oblasti působnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že pravidlem musí být 
transparentnost a přístup k dokumentům 
v držení orgánů a institucí v plném 
rozsahu v souladu s nařízením (ES) č. 
1049/2001 a že výjimky z tohoto pravidla 
musí být správně vykládány při 
zohlednění převládajícího veřejného 
zájmu z hlediska šíření informací a z 
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hlediska požadavků demokracie, včetně 
užšího zapojení občanů do rozhodovacího 
procesu, legitimity administrativy, 
efektivity a odpovědnosti vůči občanům, 
jak již stanovila ustálená judikatura 
Soudního dvora Evropské unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že, že čl. 10 
odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána 
co nejotevřeněji a co nejblíže občanům; 
trvá na tom, že všechny orgány musí 
usilovat o provádění těchto zásad;

2. zdůrazňuje skutečnost, že, že čl. 10 
odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána 
co nejotevřeněji a co nejblíže občanům; 
trvá na tom, že všechny orgány musí 
usilovat o provádění těchto zásad; 
zdůrazňuje, že Rada je coby nedílná 
součást zákonodárné moci EU vázána 
stejnými povinnostmi v oblasti 
transparentnosti jako ostatní orgány EU; 
vyzývá proto Radu, aby tyto povinnosti 
plnila;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že, že čl. 10 
odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána 

2. zdůrazňuje skutečnost, že, že čl. 10 
odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána 
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co nejotevřeněji a co nejblíže občanům; 
trvá na tom, že všechny orgány musí 
usilovat o provádění těchto zásad;

co nejotevřeněji a co nejblíže občanům; 
trvá na tom, že všechny orgány musí 
usilovat o provádění těchto zásad; 
připomíná, že orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie pracují co 
nejtransparentněji, aby podpořily řádnou 
správu věcí veřejných a zajistily zapojení  
občanské společnosti;

Or. en

 Pozměňovací návrh 7
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že, že čl. 10 
odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána 
co nejotevřeněji a co nejblíže občanům; 
trvá na tom, že všechny orgány musí 
usilovat o provádění těchto zásad;

2. zdůrazňuje skutečnost, že, že čl. 10 
odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána 
co nejotevřeněji a co nejblíže občanům; 
trvá na tom, že všechny orgány musí 
usilovat o provádění těchto zásad, aby 
zajistily, že demokratický politický systém 
bude i nadále odpovědný a legitimní a že 
budou dodrženy zásady právního státu;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje skutečnost, že, že čl. 10 
odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána 
co nejotevřeněji a co nejblíže občanům; 

2. zdůrazňuje skutečnost, že, že čl. 10 
odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě 
Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána 
co nejotevřeněji, nejtransparentněji a co 
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trvá na tom, že všechny orgány musí 
usilovat o provádění těchto zásad;

nejblíže občanům; trvá na tom, že všechny 
orgány musí usilovat o provádění těchto 
zásad objektivním způsobem a bez 
diskriminace;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad tím, že 
přístup občanů k informacím institucí EU 
je stále obtížný, neboť orgány a instituce 
dosud nezaujaly účinný 
interinstitucionální přístup, který by se 
zaměřoval na občany a zakládal by se na 
plné transparentnosti, komunikaci a 
přímé demokracii;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Sophia in ‘t Veld

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá Radu, aby v plné míře 
provedla rozsudky Soudního dvora EU v 
oblasti transparentnosti v souladu s jejich 
duchem a literou, zejména ve věci Access 
Info Europe z roku 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
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Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná své usnesení ze dne 17. 
ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o 
transparentnosti legislativních jednání v 
přípravných orgánech Rady EU a naléhavě 
vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a 
své postupy týkající se legislativní 
transparentnosti, včetně dostupnosti a 
klasifikace legislativních dokumentů;

3. připomíná své usnesení ze dne 17. 
ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o 
transparentnosti legislativních jednání v 
přípravných orgánech Rady EU a naléhavě 
vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a 
své postupy týkající se legislativní 
transparentnosti, včetně dostupnosti a 
klasifikace legislativních dokumentů; 
vyzývá Radu konkrétně k tomu, aby 
přezkoumala svá pravidla a zajistila 
zveřejnění všech diskusí, dokumentů a 
informací, a aby vypracovala zápisy ze 
svých veřejných zasedání, čímž by v  plné 
míře zohlednila veřejný zájem v oblasti 
transparentnosti, který by měl převážit 
nad potřebou chránit rozhodovací proces; 
dále naléhavě vyzývá veřejnou ochránkyni 
práv, aby v plné míře využila svých 
vyšetřovacích pravomocí vyplývajících ze 
Smluv ve všech legislativních i jiných 
činnostech v rámci EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná své usnesení ze dne 17. 
ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o 
transparentnosti legislativních jednání v 
přípravných orgánech Rady EU a naléhavě 
vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a 
své postupy týkající se legislativní 

3. připomíná své usnesení ze dne 17. 
ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o 
transparentnosti legislativních jednání v 
přípravných orgánech Rady EU a naléhavě 
vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a 
své postupy týkající se legislativní 
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transparentnosti, včetně dostupnosti a 
klasifikace legislativních dokumentů;

transparentnosti, včetně dostupnosti a 
klasifikace legislativních dokumentů, a 
umožnila tak legitimní kontrolu nejen 
občanům, ale i vnitrostátním 
parlamentům; domnívá se, že Rada by 
měla systematicky zaznamenávat identitu 
vlád členských při vyjadřování postojů v 
přípravných orgánech Rady a měla by 
vytvořit proaktivní systém zveřejňování 
svých dokumentů v uživatelsky vstřícném 
formátu umožňujícím vyhledávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná své usnesení ze dne 17. 
ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o 
transparentnosti legislativních jednání v 
přípravných orgánech Rady EU a naléhavě 
vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a 
své postupy týkající se legislativní 
transparentnosti, včetně dostupnosti a 
klasifikace legislativních dokumentů;

3. připomíná své usnesení ze dne 17. 
ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o 
transparentnosti legislativních jednání v 
přípravných orgánech Rady EU a naléhavě 
vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a 
své postupy týkající se legislativní 
transparentnosti, včetně dostupnosti a 
klasifikace legislativních dokumentů; 
zdůrazňuje, že je třeba systematicky 
zaznamenávat identitu členských států 
přijímajících postoje v přípravných 
orgánech a ukončit praxi omezování 
přístupu k legislativním dokumentům, 
dokud probíhá rozhodovací proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná své usnesení ze dne 17. 
ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o 
transparentnosti legislativních jednání v 
přípravných orgánech Rady EU a naléhavě 
vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a 
své postupy týkající se legislativní 
transparentnosti, včetně dostupnosti a 
klasifikace legislativních dokumentů;

3. připomíná své usnesení ze dne 17. 
ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o 
transparentnosti legislativních jednání v 
přípravných orgánech Rady EU a naléhavě 
vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a 
své postupy týkající se legislativní 
transparentnosti, včetně dostupnosti, 
komunikace a klasifikace legislativních 
dokumentů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje závazný účinek a vliv 
mezinárodních dohod na právní předpisy 
EU a zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
transparentnost během celého procesu 
vyjednávání; vyjadřuje proto politování 
nad tím, že jednání jsou tajná a že občané 
nemají přístup k žádným jiným 
informacím než k dokumentům, které 
unikly do tisku, což vede ke spekulacím a 
nepřesným názorům ohledně stavu a 
povahy probíhajících jednání;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Sophia in ‘t Veld

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že co nejširší přístup 
veřejnosti k dokumentům je zásadně 
důležitý z hlediska veřejné kontroly všech 
aspektů činnosti EU; připomíná, že 
důvěra občanů v Unii závisí na 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Gilles Boyer, Sophia in ‘t Veld, Sandro Gozi, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá orgány EU, aby na žádosti 
o přístup k dokumentům odpovídaly 
rychle;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sophia in ‘t Veld, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. považuje za nepřijatelné, že 
jediným způsobem, jak mohou občané v 
současnosti napadnout zamítnutí žádosti o 
přístup k dokumentům, je podání stížnosti 
u Soudního dvora Evropské unie, což 
znamená mimořádně zdlouhavý proces, 
riziko vysokých, či dokonce příliš 
vysokých nákladů a nejistý výsledek, což 
klade nepřiměřenou a odrazující zátěž na 
občany, kteří chtějí rozhodnutí o odepření 
(částečného) přístupu napadnout; 
zdůrazňuje, že to v praxi znamená, že 
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proti odmítavému rozhodnutí o žádosti 
o přístup k dokumentům neexistuje žádný 
účinný právní opravný prostředek;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sophia in ‘t Veld, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. domnívá se, že orgány EU by 
neměly požadovat, aby náklady na soudní 
řízení nesli předkladatelé námitek; vyzývá 
orgány EU, aby zajistily, že občany 
nebude od napadnutí rozhodnutí 
odrazovat nedostatek prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gilles Boyer, Sandro Gozi, Cristian Ghinea, Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti 
legislativní činnosti EU;

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti 
legislativní činnosti EU; připomíná však 
strategickou povahu těchto dokumentů, 
které jsou základem pro vyjednávací 
pozice a nemusí nutně odrážet konečné 
znění, na němž se pak spolunormotvůrci 
dohodnou, a jejichž zveřejnění před 
konáním trialogu by mohly zneužít externí 
strany;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti 
legislativní činnosti EU;

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti 
legislativní činnosti EU; zdůrazňuje, že 
vysoká míra transparentnosti 
legislativního procesu je klíčovým prvkem 
pro zajištění odpovědnosti subjektů s 
rozhodovací pravomocí ve všech orgánech 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti 
legislativní činnosti EU;

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
a co nejdříve začali provádět výsledky 
rozsudku Tribunálu ze dne 22. března 2018 
(věc T-540/15) o přístupu k dokumentům 
z třístranných jednání a aby dále posílili 
kulturu transparentnosti legislativní 
činnosti EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 23



PE652.576v01-00 14/18 AM\1206512CS.docx

CS

Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti 
legislativní činnosti EU;

4. vyzývá všechny normotvůrce EU, 
aby co nejdříve přijali výsledky rozsudku 
Tribunálu ze dne 22. března 2018 (věc T-
540/15) o přístupu k dokumentům 
z třístranných jednání a aby dále posílili 
kulturu transparentnosti legislativní 
činnosti EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Juan Fernando López Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti 
legislativní činnosti EU;

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
22. března 2018 (věc T-540/15 De 
Capitani) o přístupu k dokumentům 
z třístranných jednání a aby dále posílili 
kulturu transparentnosti legislativní 
činnosti EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali 
výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 
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22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti 
legislativní činnosti EU;

22. března 2018 (věc T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby 
dále posílili kulturu transparentnosti a 
otevřené komunikace v rámci legislativní 
činnosti EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá orgány EU, aby 
bezodkladně provedly závazek, který si 
stanovily v interinstitucionální dohodě o 
zdokonalení tvorby právních předpisů, a 
vytvořily tak jednotnou interinstitucionální 
databázi legislativních dokumentů;

5. naléhavě vyzývá orgány EU, aby 
bezodkladně provedly závazek, který si 
stanovily v interinstitucionální dohodě o 
zdokonalení tvorby právních předpisů, a 
vytvořily tak jednotnou interinstitucionální 
databázi legislativních dokumentů, která 
umožní transparentnost jednotlivých 
kroků v rámci legislativního procesu a 
občanům EU umožní lépe pochopit 
legislativní postupy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá orgány EU, aby 
bezodkladně provedly závazek, který si 
stanovily v interinstitucionální dohodě o 
zdokonalení tvorby právních předpisů, a 
vytvořily tak jednotnou interinstitucionální 
databázi legislativních dokumentů;

5. naléhavě vyzývá orgány EU, aby 
bezodkladně provedly závazek, který si 
stanovily v interinstitucionální dohodě o 
zdokonalení tvorby právních předpisů, a 
vytvořily jednotnou interinstitucionální 
databázi legislativních dokumentů, která 
by měla být snadno přístupná;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá návrh Komise na vytvoření 
povinného rejstříku transparentnosti, 
který by se vztahoval na všechny orgány 
EU; naléhavě vyzývá orgány, aby co 
nejdříve uzavřely jednání o návrhu 
Komise, čímž by se zajistila co nejvyšší 
úroveň transparentnosti činnosti orgánů v 
zájmu demokratického procesu a zároveň 
by se zajistilo zapojení občanů a plné 
dodržování zásad právního státu v Unii;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Sophia in ‘t Veld, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že často  neexistuje 
dostatečné odůvodnění pro neveřejná 
jednání v orgánech EU; požaduje jasnější 
pravidla týkající se žádostí o neveřejná 
jednání v orgánech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sophia in ‘t Veld, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
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Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že předsedkyně 
Komise vytvořila funkci místopředsedy s 
výslovnou odpovědností za 
transparentnost; vyzývá místopředsedkyni 
Komise pro hodnoty a transparentnost, aby 
znovu přistoupila k dlouho odkládanému 
uplatňování čl. 15 odst. 3 SFEU.

6. vítá skutečnost, že předsedkyně 
Komise vytvořila funkci místopředsedy s 
výslovnou odpovědností za 
transparentnost; vyzývá místopředsedkyni 
Komise pro hodnoty a transparentnost, aby 
vynaložila veškeré úsilí o urychlené 
dosažení dohody o revizi nařízení (ES) č. 
1049/2001; zásadně nesouhlasí se 
záměrem Komise stáhnout tento návrh; 
domnívá se, že samotná skutečnost, že 
návrh je zablokován v Radě, tedy u 
jednoho ze dvou zákonodárců, není 
dostatečným důvodem pro jeho stažení;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá přijetí nařízení (EU) 2019/788 
o evropské občanské iniciativě, které 
podpoří větší zapojení občanů EU do 
demokratického života, a očekává, že 
Komise bude uplatňovat nejvyšší 
standardy transparentnosti, pokud jde o 
opatření zaměřená na splnění požadavků, 
jež byly vzneseny v úspěšných iniciativách 
(v souladu s čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení);

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že v souladu s čl. 10 
odst. 3 Smlouvy o EU musí mít občané 
možnost zapojit se do demokratického 
života Unie a že transparentnost má v 
tomto ohledu klíčový význam; žádá, aby 
byl občanům umožněn přístup k zápisům 
ze zasedání Rady, a to především proto, 
aby mohli vidět, jaké postoje přijaly jejich 
členské státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že v souladu s článkem 
3 Smlouvy o EU a s Listinou základních 
práv EU je třeba respektovat bohatou 
jazykovou rozmanitost Unie; žádá, aby byl 
občanům umožněn přístup ke všem 
dokumentům ve všech úředních jazycích 
Evropské unie.

Or. fr


