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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

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, kterým se mění nařízení (ES, 

Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy 

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0582), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0374/2016), 

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

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, 

Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0000/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kromě toho Komise každoročně do 31. 

května předloží Evropskému parlamentu, 

Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o 

řízení záručního fondu v předchozím 

kalendářním roce. Tato výroční zpráva 

obsahuje informace o finanční situaci 

záručního fondu na konci předchozího 

kalendářního roku, o finančních tocích 

během předchozího kalendářního roku, 

Kromě toho Komise každoročně do 31. 

května předloží Evropskému parlamentu, 

Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o 

řízení záručního fondu v předchozím 

kalendářním roce. Tato výroční zpráva 

obsahuje informace o finanční situaci 

záručního fondu na konci předchozího 

kalendářního roku, o finančních tocích 

během předchozího kalendářního roku, 
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jakož i o významných transakcích a 

obsahuje rovněž veškeré příslušné 

informace týkající se finančních účtů. 

Zpráva také zahrnuje informace o 

finančním řízení, výsledcích a riziku 

záručního fondu ke konci předchozího 

kalendářního roku. 

jakož i o významných transakcích a 

obsahuje rovněž veškeré příslušné 

informace týkající se finančních účtů. 

Zpráva také zahrnuje informace o 

finančním řízení, výsledcích a riziku 

záručního fondu ke konci předchozího 

kalendářního roku a posouzení 

přiměřenosti cílové částky ve výši 9 % a 

prahové hodnoty ve výši 10 %, které jsou 

uvedeny v odstavci 3, jakož i řízení aktiv 

záručního fondu ze strany Komise. 

Or. en 

 

 

 


