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Pozměňovací návrh 1
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná své usnesení ze dne 16. 
ledna 2020 o orgánech a institucích 
hospodářské a měnové unie: prevence 
střetu zájmů po ukončení pracovního 
poměru ve veřejném sektoru1;

1. připomíná své usnesení ze dne 16. 
ledna 2020 o orgánech a institucích 
hospodářské a měnové unie: prevence 
střetu zájmů po ukončení pracovního 
poměru ve veřejném sektoru1, zejména své 
úvahy, že nezávislý etický orgán EU by byl 
v budoucnu orgánem, který je 
nejvhodnější k přijímání rozhodnutí 
týkajících se střetů zájmů v případě 
zaměstnanců EU;

_________________ _________________
1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0017). 1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0017).

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná své usnesení ze dne 16. 
ledna 2020 o orgánech a institucích 
hospodářské a měnové unie: prevence 
střetu zájmů po ukončení pracovního 
poměru ve veřejném sektoru1;

1. připomíná své usnesení ze dne 16. 
ledna 2020 o orgánech a institucích 
hospodářské a měnové unie: prevence 
střetu zájmů po ukončení pracovního 
poměru ve veřejném sektoru1; připomíná, 
že toto usnesení podpořilo návrh 
předsedkyně Komise na vytvoření 
nezávislého etického orgánu EU, který 
bude společný všem orgánům EU a bude 
přijímat rozhodnutí týkající se střetů 
zájmů;

_________________ _________________
1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0017). 1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0017).
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že po provedení šetření 
evropský veřejný ochránce práv zjistil, že 
orgán EBA neměl svému bývalému 
výkonnému řediteli umožnit, aby se stal 
generálním ředitelem lobbistického 
sdružení působícímu ve finanční oblasti, a 
že orgán neprodleně nezavedl dostatečné 
interní záruky na ochranu svých 
důvěrných informací, jakmile vyšel 
plánovaný krok ředitele najevo; vítá v 
tomto ohledu opatření, která Evropský 
orgán pro bankovnictví na základě 
doporučení veřejného ochránce práv 
zavedl k řešení budoucích situací tzv. 
otáčivých dveří;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že situace střetu zájmu 
vznikající poté, co určitá osoba opustila 
veřejnou službu, a situace tzv. otáčivých 
dveří jsou problémem, který se neustále 
vrací, a který by – pokud by nebyl řešen – 
mohl být na překážku dodržování 
nejvyšších etických norem v orgánech, 
institucích a agenturách EU, a tím ohrozit 
jejich bezúhonnost a snížit důvěru občanů 

2. zdůrazňuje, že situace střetu zájmu 
vznikající poté, co určitá osoba opustila 
veřejnou službu, a situace tzv. otáčivých 
dveří jsou problémem, který se neustále 
vrací, a jedná se o problém u všech 
orgánů, institucí a jiných subjektů v celé 
EU; bere však na vědomí, že v nedávné 
minulosti došlo ke znásobení počtu těchto 
případů, zejména v orgánech hospodářské 
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v jejich činnost; a měnové unie; připomíná, že jak 
evropský veřejný ochránce práv, tak 
Evropský účetní dvůr opakovaně varovali 
několik orgánů EU před závažnými 
nedostatky v jejich politikách v oblasti 
předcházení střetů zájmů; zdůrazňuje, že 
neřešená situace střetu zájmu by mohla 
být na překážku dodržování nejvyšších 
etických norem v orgánech, institucích a 
agenturách EU, a tím ohrozit jejich 
bezúhonnost a snížit důvěru občanů v 
jejich činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že situace střetu zájmu 
vznikající poté, co určitá osoba opustila 
veřejnou službu, a situace tzv. otáčivých 
dveří jsou problémem, který se neustále 
vrací, a který by – pokud by nebyl řešen – 
mohl být na překážku dodržování 
nejvyšších etických norem v orgánech, 
institucích a agenturách EU, a tím ohrozit 
jejich bezúhonnost a snížit důvěru občanů 
v jejich činnost;

2. zdůrazňuje, že situace střetu zájmu 
vznikající poté, co určitá osoba opustila 
veřejnou službu, a situace tzv. otáčivých 
dveří jsou problémem, který se neustále 
vrací a který je na překážku dodržování 
nejvyšších etických norem v orgánech, 
institucích a agenturách EU, a tím ohrozit 
jejich bezúhonnost a snížit důvěru občanů 
v jejich činnost; je znepokojen 
systematickou povahou fenoménu 
„otáčivých dveří“;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. zdůrazňuje, že otázky 
transparentnosti a integrity na úrovni EU 
a na vnitrostátní úrovni jsou silně 
provázány; podporuje proto práci Skupiny 
států proti korupci Rady Evropy a vyzývá 
členské státy, aby provedly jejich 
doporučení, zejména doporučení týkající 
se vytvoření přísného kodexu chování pro 
vnitrostátní politiky a zavedení pravidel 
pro výkon pracovní činnosti po ukončení 
zaměstnání ve veřejném sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že podle zprávy 
organizace Transparency International 
EU1a na začátku roku 2017 více než 50 % 
bývalých komisařů a 30 % bývalých 
poslanců Evropského parlamentu, kteří 
opustili politiku, pracovalo pro organizace 
registrované v rejstříku transparentnosti 
EU;
___
1a http://transparency.eu/wp-
content/uploads/2017/01/Access-all-
areas.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Paul Tang, Bas Eickhout, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje rizika pro integritu v 
souvislosti s financováním politických 
stran na vnitrostátní a evropské úrovni; 
vyjadřuje v této souvislosti politování nad 
přímým zapojením velvyslance USA v 
Nizozemsku Petea Hoekstry do činností 
strany Forum voor Democratie, včetně 
pořádání akce na vysoké úrovni za účelem 
získávání finančních prostředků, a to v 
prostorách velvyslanectví USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje význam silných 
etických kodexů stran, které zahrnují 
přísná pravidel pro zaměstnanost po 
skončení zaměstnání ve veřejném sektoru 
a plnou transparentnost ohledně všech 
druhotných pozic, které politici zastávají;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že regulace ve 
finanční oblasti je nevyhnutelně velmi 
složitá, což spolu s informační asymetrií 
mezi subjekty na finančních trzích a 
pracovníky veřejných orgánů může 

3. poukazuje na to, že neexistence 
harmonizovaných pravidel a rámce 
týkajících se střetu zájmů v rámci EU, a 
zejména pokud jde o hospodářskou a 
měnovou unii, vedla k tomu, že v 



PE658.867v01-00 8/30 AM\1215104CS.docx

CS

způsobit, že finanční sektor bude zvláště 
náchylný k tzv. regulačnímu zajetí;

jednotlivých orgánech existují velmi 
odlišné normy; poukazuje na to, že 
některá nařízení jsou využívána k 
obcházení služebního řádu EU, jako je 
tomu v současné době v případě předsedy 
orgánu EBA;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že regulace ve 
finanční oblasti je nevyhnutelně velmi 
složitá, což spolu s informační asymetrií 
mezi subjekty na finančních trzích a 
pracovníky veřejných orgánů může 
způsobit, že finanční sektor bude zvláště 
náchylný k tzv. regulačnímu zajetí;

3. poukazuje na to, že regulace ve 
finanční oblasti je nevyhnutelně velmi 
složitá, což spolu s informační asymetrií 
mezi subjekty na finančních trzích a 
pracovníky veřejných orgánů způsobuje, že 
orgány dohledu a regulační orgány jsou 
zvláště náchylné k tzv. regulačnímu zajetí 
ze strany finančního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. odsuzuje například jmenování 
výkonného ředitele orgánu EBA do 
funkce generálního ředitele sdružení 
AFME v únoru 2020; konstatuje, že toto 
zaměstnání vykonávané bezprostředně bez 
přechodného období po skončení 
zaměstnání ve veřejném sektoru 
představuje riziko nejen pro pověst a 
nezávislost orgánu EBA, ale i pro všechny 
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orgány Unie; domnívá se, že nezávislý 
etický orgán EU by měl mít pravomoc 
posuzovat tyto případy a vydávat k nim 
závazná doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k posílení stávající právní 
úpravy střetu zájmu před nástupem do 
veřejné služby a po jejím opuštění a k 
zpřísnění opatření pro její prosazování, 
neboť je nutné vytvořit přiměřené hranice 
mezi veřejným sektorem, soukromým 
sektorem a sférou neziskových organizací; 
vítá proto činnost, kterou v této oblasti 
vyvíjí Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Evropský účetní dvůr a 
evropský veřejný ochránce práv;

4. vyzývá k posílení stávající právní 
úpravy střetu zájmu před nástupem do 
veřejné služby a po jejím opuštění a k 
zpřísnění opatření pro její prosazování, 
neboť je nutné vytvořit přiměřené hranice 
mezi veřejným a soukromým sektorem; 
vítá proto činnost, kterou v této oblasti 
vyvíjí Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Evropský účetní dvůr, 
Skupina států proti korupci Rady Evropy 
a evropský veřejný ochránce práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k posílení stávající právní 
úpravy střetu zájmu před nástupem do 
veřejné služby a po jejím opuštění a k 
zpřísnění opatření pro její prosazování, 
neboť je nutné vytvořit přiměřené hranice 
mezi veřejným sektorem, soukromým 
sektorem a sférou neziskových organizací; 
vítá proto činnost, kterou v této oblasti 

4. vyzývá k posílení stávající právní 
úpravy střetu zájmu před nástupem do 
veřejné služby a po jejím opuštění a k 
zpřísnění opatření pro její prosazování, 
neboť je nutné vytvořit přiměřené, jasné a 
závazné hranice mezi veřejným sektorem, 
soukromým sektorem a sférou neziskových 
organizací; vyzývá Komisi, aby zvážila 
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vyvíjí Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Evropský účetní dvůr a 
evropský veřejný ochránce práv;

opatření, jako je povinný odprodej podílů 
v podnicích, které podléhají pravomoci 
orgánu, k němuž nově jmenovaný úředník 
patří, nebo které jsou s tímto orgánem ve 
styku, a aby zvážila nové druhy 
preventivních opatření, jako je povinné 
vyloučení při projednávání záležitostí 
týkajících se bývalého zaměstnavatele ze 
soukromého sektoru; vítá proto činnost, 
kterou v této oblasti vyvíjí Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj, 
Evropský účetní dvůr a evropský veřejný 
ochránce práv; připomíná, že by v této 
oblasti měl mít pravomoci etický orgán 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sven Simon

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k posílení stávající právní 
úpravy střetu zájmu před nástupem do 
veřejné služby a po jejím opuštění a k 
zpřísnění opatření pro její prosazování, 
neboť je nutné vytvořit přiměřené hranice 
mezi veřejným sektorem, soukromým 
sektorem a sférou neziskových organizací; 
vítá proto činnost, kterou v této oblasti 
vyvíjí Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Evropský účetní dvůr a 
evropský veřejný ochránce práv;

4. vyzývá k posílení stávající právní 
úpravy střetu zájmu před nástupem do 
veřejné služby a po jejím opuštění a k 
zpřísnění opatření pro její prosazování, 
neboť je nutné vytvořit přiměřené a 
úměrné hranice mezi veřejným sektorem, 
soukromým sektorem a sférou neziskových 
organizací; vítá proto činnost, kterou v této 
oblasti vyvíjí Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Evropský účetní dvůr a 
evropský veřejný ochránce práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k posílení stávající právní 
úpravy střetu zájmu před nástupem do 
veřejné služby a po jejím opuštění a k 
zpřísnění opatření pro její prosazování, 
neboť je nutné vytvořit přiměřené hranice 
mezi veřejným sektorem, soukromým 
sektorem a sférou neziskových organizací; 
vítá proto činnost, kterou v této oblasti 
vyvíjí Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Evropský účetní dvůr a 
evropský veřejný ochránce práv;

4. vyzývá k posílení stávající právní 
úpravy střetu zájmu před nástupem do 
veřejné služby a po jejím opuštění a k 
zpřísnění opatření pro její prosazování, 
neboť je nutné vytvořit přiměřené hranice 
mezi veřejným sektorem, soukromým 
sektorem a sférou neziskových organizací; 
vítá proto činnost, kterou v této oblasti 
vyvíjí Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, Evropský účetní dvůr a 
evropský veřejný ochránce práv; 
poukazuje na to, že etická pravidla EU 
nejsou v souladu s pokyny OECD pro 
řešení střetu zájmů ve veřejné službě; bere 
na vědomí, že pokyny OECD doporučily 
vytvoření ústřední funkce odpovědné za 
rozvoj a zachovávání politiky a postupu 
pro případ střetu zájmů, která by mohla 
mít podobu nezávislé agentury; 
zdůrazňuje, že v situaci, kdy neexistuje 
mechanismus, který by byl zaměřen na 
vyřizování stížností týkajících se střetu 
zájmů, vyřizuje tyto stížnosti evropský 
veřejný ochránce práv, a to vedle svých 
dalších úkolů, a aniž by měl náležité 
prostředky a pravomoc vymáhat svá 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
rámci postupu Komise týkajícího se 
veřejných nabídkových řízení chybí 
projednávací, preventivní a donucovací 
opatření, která by zabránila střetům 
zájmů; je obzvláště znepokojen smlouvou, 
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kterou Komise uzavřela se společností 
BlackRock za účelem vypracování studie 
o tom, jak může EU nejlépe začlenit 
environmentální, sociální a správní 
faktory do svého bankovního dohledu; 
vyzývá Komisi, aby tuto smlouvu zrušila a 
v tomto konkrétním případě znovu vypsala 
výzvu k podávání nabídek; vyzývá k 
posílení směrnice 2014/24/EU o zadávání 
veřejných zakázek s cílem zabránit 
takovému zjevnému střetu zájmů v 
budoucnu; domnívá se zejména, že by 
měla být zveřejněna jména uchazečů, že 
každý uchazeč, který má zájmy, jež jsou v 
rozporu s klíčovou otázkou nabídkového 
řízení, nebo pracuje pro klienty s 
takovýmito zájmy, by měl být automaticky 
vyloučen, a stejně tak by měly být 
vyloučeny i nabídky s cenami, které jsou 
mnohem nižší než průměr konkurenčních 
nabídek; domnívá se, že etický orgán EU 
by měl mít pravomoci kontrolovat rovněž 
střety zájmů v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá další opatření v oblasti 
transparentnosti, která oznámila 
prezidentka Evropské centrální banky 
(ECB) Christine Lagardeová, pokud jde o 
zveřejnění stanovisek etického výboru 
ECB k případům střetu zájmů a výdělečné 
činnosti po skončení funkčního období, 
pokud jde o členy Výkonné rady, Rady 
guvernérů a Rady dohledu ECB; vyzývá 
evropské orgány dohledu, aby zaujaly 
podobný přístup a zveřejňovaly příslušné 
dokumenty vypracované jejich interními 
orgány odpovědnými za střet zájmů a 
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výdělečnou činnost po skončení mandátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k přímému zákazu 
vlastnictví jednotlivých akcií ze strany 
komisařů, vyšších úředníků orgánů EU a 
dalších vyšších úředníků agentur po dobu 
výkonu funkce, pokud by jejich činnost 
mohla mít vliv na hodnotu akcií;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že stávající právní 
rámec a institucionální prosazování etiky 
a integrity v orgánech, institucích a 
agenturách EU nejsou vhodné pro daný 
účel a vyžadují důkladný přezkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že etický orgán EU by 
měl mít rovněž pravomoc dohlížet na 
řádné fungování a nezávislost 
rozhodovacího procesu Komise, včetně 
vytváření a činnosti odborných skupin 
Komise a podobných subjektů; 
zdůrazňuje, že konkrétním zájmům a/nebo 
organizacím by neměl být přiznán 
nepatřičný vliv na jiné subjekty; v tomto 
ohledu je znepokojen nedávným 
rozhodnutím Komise o poskytnutí 
sekretariátu aliance pro čistý vodík 
průmyslovému sdružení Hydrogen 
Europe, které zastupuje zájmy odvětví 
vodíku a palivových článků, a to bez 
jakéhokoli transparentního řízení či 
jakéhokoli veřejného výběrového řízení; 
vyzývá Komisi, aby přezkoumala své 
rozhodnutí v této konkrétní záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá proto k vytvoření 
nezávislého etického orgánu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4c. konstatuje, že stávající etický 
systém v evropských orgánech a 
institucích je velmi roztříštěný, neboť v 
jednotlivých orgánech existují různé 
normy a subjekty, tento systém není 
nezávislý a nemá vyšetřovací pravomoci; 
dále konstatuje, že uplatňování stávajících 
pravidel pro komisaře EU, poslance 
Evropského parlamentu a úředníky EU 
vykazuje příliš mnoho nedostatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. domnívá se, že nový etický orgán 
EU by měl mít široký mandát k 
posuzování všech otázek týkajících se 
etiky a integrity v orgánech, institucích a 
agenturách EU, včetně pravidel pro 
lobbování, transparentnosti, efektu 
„otáčivých dveří“ a střetů zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že nový etický orgán 
EU by měl mít pravomoc dohlížet na 
případy týkající se všech zaměstnanců 
orgánů, institucí a agentur EU, poslanců 
Evropského parlamentu a evropských 
komisařů a že tento etický orgán by měl 



PE658.867v01-00 16/30 AM\1215104CS.docx

CS

mít možnost revidovat povolení ke změně 
pracovního místa, pokud by takovýto krok 
mohl vést ke střetům zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. poukazuje na to, že nový etický 
orgán EU by měl být nezávislý, pokud jde 
o strukturu, správu a rozpočet; 
zdůrazňuje, že přesné složení a mandát 
etického orgánu by měly být projednány s 
náležitým ohledem na stanovisko 
organizací občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. domnívá se, že nový etický orgán 
EU by měl mít mandát, který by zahrnoval 
jak povinnosti v oblasti prevence, tak 
sledování, zejména pokud jde o technický 
a nestranný přezkum prohlášení o 
finančních zájmech a ověřování, zda jsou 
dodržovány uložené zákazy lobbování a 
podmínky kontroly, ale také by měl hrát 
aktivní úlohu při přijímání stížností 
určených subjektů, včetně oznamovatelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4g. zdůrazňuje, že nový etický orgán 
EU by měl mít pravomoc ukládat správní 
sankce v závislosti na možnostech 
odvolání a soudního přezkumu, aniž by 
tím byly dotčeny Smlouvy, konkrétně pak 
výsady Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4h. žádá, aby byl etický orgán EU 
zřízen včas, aby se již v blízké budoucnosti 
zabránilo případům otáčivých dveří a 
střetů zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Enikő Győri

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 

vypouští se
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transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích 
a agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi;

5. vyzývá k vytvoření nezávislého 
etického orgánu EU, který by byl 
odpovědný za zajištění jednotného 
uplatňování etických pravidel ve všech 
orgánech EU, a to prostřednictvím 
provádění dohledu nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ivars Ijabs

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi;

5. vítá zřízení nezávislého etického 
orgánu EU, která zajistí dohled nad střety 
zájmů, situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi;

5. doporučuje proto, aby byl vytvořen 
nezávislý etický orgán EU s širokým 
mandátem provádět dohled nad střety 
zájmů, situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby mohl v této oblasti 
přijímat rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi;

5. doporučuje, aby Evropský úřad pro 
boj proti podvodům nebo evropský veřejný 
ochránce práv měl sekundární úlohu s 
ohledem na nový etický orgán EU v 
oblasti provádění dohledu nad střety 
zájmů, situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU; zdůrazňuje, že je třeba 
mezi tyto instituce jasně rozdělit 
odpovědnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi;

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům nebo evropský 
veřejný ochránce práv pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi, nebo 
doporučuje prozkoumání možnosti 
vytvořit nezávislý a nepolitický orgán EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi;

5. doporučuje, aby byl Evropský úřad 
pro boj proti podvodům nebo evropský 
veřejný ochránce práv pověřen úkolem 
provádět dohled nad střety zájmů, 
situacemi otáčivých dveří a 
transparentnosti činnosti představitelů 
zájmových skupin v orgánech, institucích a 
agenturách EU a aby byl vybaven 
příslušnými pravomocemi; zdůrazňuje, že 
zejména v případě zvolených členů je 
nezbytné náležitě informovat širokou 
veřejnost o relevantních minulých a 
výhledových (v přiměřeném časovém 
horizontu) osobních a finančních 
závazcích, aby byla splněna kritéria 
transparentnosti a odpovědnosti ku 
prospěchu evropských občanů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. doporučuje, aby rozhodnutí 
nezávislého etického orgánu EU, včetně 
sankcí, byla závazná a aby tento orgán 
měl přiděleny odpovídající lidské a 
finanční zdroje; domnívá se, že schopnost 
etického orgánu EU náležitě prosazovat 
etické normy v orgánech EU do značné 
míry závisí na jeho nezávislosti, a že jeho 
složení by proto mělo tuto nutnost 
odrážet; domnívá se, že je nezbytné, aby 
měl tento orgán právo iniciativy a mohl 
aktivně sledovat porušování etických 
pravidel v orgánech EU, jakož i posílené 
vyšetřovací pravomoci; doporučuje, aby 
takový etický orgán EU mohl poskytovat 
poradenství na požádání a vydávat výroční 
zprávy o své činnosti, včetně doporučení z 
vlastního podnětu ohledně toho, jak dále 
rozvíjet etický režim EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že tento orgán by měl 
úzce spolupracovat s vnitřními etickými 
výbory v orgánech EU, sekretariátem 
rejstříku transparentnosti, Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům a 
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evropským veřejným ochráncem práv; 
zdůrazňuje však, že nezávislý etický orgán 
EU musí být v konečném důsledku 
odpovědným za rozhodnutí týkající se 
situací střetu zájmů a musí být příslušný 
pro všechny orgány EU, včetně ECB a 
Evropského parlamentu, aby se zabránilo 
překrývání s ostatními orgány, což by 
mohlo vést k nečinnosti; vyzývá věcně 
příslušný výbor, aby se touto otázkou 
zabýval ve své zprávě;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že nezávislý etický 
orgán musí mít nezbytné prostředky, 
zdroje a pravomoci provádět definici, 
dohled a prosazování etických pravidel 
EU; zdůrazňuje, že tento orgán musí mít 
vyšetřovací pravomoci k odhalování střetů 
zájmů před výkonem zaměstnání ve 
veřejném sektoru, během něho a po něm a 
pravomoci prosazovat nápravná opatření 
a sankce, včetně mandátu k výkonu 
dohledu nad přechodnými lhůtami po 
skončení funkce a přezkumu povolení ke 
změně zaměstnání, pokud zjistí, že daný 
profesní přesun představuje střet zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že nezávislý etický 
orgán EU nebude soběstačný, pokud jde o 
řešení situací střetu zájmů v orgánech 
EU; vyzývá proto k přezkumu příslušných 
pravidel EU, zejména pravidel EU pro 
zaměstnance, rozhodnutí Komise C(2018) 
4048 ze dne 29. června 2018 a kodexů 
chování různých orgánů EU s cílem 
zajistit soudržnost právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. konstatuje, že etická pravidla EU 
nejsou v praxi dodržována kvůli 
nedostatkům ve fungování a mandátu 
vnitřních etických výborů orgánů EU; je 
znepokojen nedostatečnou nezávislostí 
těchto etických výborů na příslušných 
orgánech EU; vyzývá k přezkumu 
nařízení, kterými se tyto etické výbory 
zřizují, s cílem zajistit, aby byly nezávislé 
na orgánech EU, nad kterými vykonávají 
kontrolu; domnívá se, že by na tyto etické 
výbory měl dohlížet nezávislý etický orgán 
EU, který by měl být příslušný pro 
všechny orgány EU a nést konečnou 
odpovědnost za otázky týkající se efektu 
otáčivých dveří a střetů zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
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Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. zdůrazňuje, že složení a mandát 
nezávislého etického orgánu EU by měly 
být projednány inkluzivním způsobem, 
včetně názorů občanské společnosti; 
zdůrazňuje, že je třeba pečlivě zvolit 
složení nezávislého etického orgánu EU, 
aby se zajistilo, že bude skutečně nezávislý 
na politických aspektech a jakýchkoli 
jiných zájmech;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvědomuje si, že je zapotřebí nalézt 
rovnováhu mezi regulací střetů zájmů, 
dodržováním práva jednotlivce na 
svobodný výkon hospodářské činnosti a 
zachováním dynamického trhu práce s 
mobilitou mezi veřejným sektorem, 
soukromým sektorem a sférou 
neziskových organizací;

6. zdůrazňuje, že potřeba nalézt 
rovnováhu mezi regulací střetů zájmů a 
dodržováním práva jednotlivce na 
svobodný výkon hospodářské činnosti 
vedla ke vzniku mezery v etických 
pravidlech EU; zdůrazňuje, že právě tato 
mezera ospravedlnila odchod Adama 
Farkase z orgánu EBA do sdružení 
AFME; vyzývá k přezkumu etických 
pravidel EU s cílem tuto mezeru odstranit 
a zajistit, aby v případě, že plánovaná 
změna pracovního místa představuje střet 
zájmů, nebylo možné udělit povolení a aby 
nezávislý etický orgán EU byl povinen 
tuto změnu zablokovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Paul Tang, Manon Aubry
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvědomuje si, že je zapotřebí nalézt 
rovnováhu mezi regulací střetů zájmů, 
dodržováním práva jednotlivce na 
svobodný výkon hospodářské činnosti a 
zachováním dynamického trhu práce s 
mobilitou mezi veřejným sektorem, 
soukromým sektorem a sférou 
neziskových organizací;

6. uvědomuje si, že je zapotřebí zavést 
přísné normy, které upraví střety zájmů, a 
zároveň zavést opatření, která zmírní 
omezení práva jednotlivce na svobodný 
výkon hospodářské činnosti, jako je 
předávání informací žadatelům o 
zaměstnání o režimu střetu zájmů a 
případných budoucích omezeních, pokud 
jde o zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvědomuje si, že je zapotřebí nalézt 
rovnováhu mezi regulací střetů zájmů, 
dodržováním práva jednotlivce na 
svobodný výkon hospodářské činnosti a 
zachováním dynamického trhu práce s 
mobilitou mezi veřejným sektorem, 
soukromým sektorem a sférou 
neziskových organizací;

6. uvědomuje si, že je zapotřebí 
posoudit každý konkrétní případ, aby se 
předešlo veškerým střetům zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sven Simon

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvědomuje si, že je zapotřebí nalézt 6. uvědomuje si, že je zapotřebí nalézt 



PE658.867v01-00 26/30 AM\1215104CS.docx

CS

rovnováhu mezi regulací střetů zájmů, 
dodržováním práva jednotlivce na 
svobodný výkon hospodářské činnosti a 
zachováním dynamického trhu práce s 
mobilitou mezi veřejným sektorem, 
soukromým sektorem a sférou neziskových 
organizací;

rovnováhu mezi regulací střetů zájmů, 
dodržováním práva jednotlivce na 
svobodný výkon hospodářské činnosti, 
zajišťováním výkonu povinností 
Parlamentu a jiných orgánů bez překážek 
a zachováním dynamického trhu práce s 
mobilitou mezi veřejným sektorem, 
soukromým sektorem a sférou neziskových 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že zákazy týkající se 
změny zaměstnání je nutno vždy 
odůvodňovat v jednotlivých případech a že 
v některých případech může být nutné, 
aby byl v čekací lhůtě po skončení funkce 
vyplácen dočasný příspěvek, než daná 
osoba bude moci nastoupit do nového 
zaměstnání.

7. zastává názor, že nezávislý etický 
orgán EU by měl být rovněž pověřen 
kontrolou podmínek a zákazů lobbingu 
ukládaných zaměstnancům EU; 
zdůrazňuje, že je třeba revidovat etická 
pravidla EU, aby se prodloužily lhůty pro 
oznamování i přechodné období po 
skončení funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Damien Carême

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že zákazy týkající se 
změny zaměstnání je nutno vždy 
odůvodňovat v jednotlivých případech a že 
v některých případech může být nutné, 
aby byl v čekací lhůtě po skončení funkce 
vyplácen dočasný příspěvek, než daná 

7. zastává názor, že bude-li zavedeno 
delší přechodné období po skončení 
funkce pro vyšší úředníky, kteří opustili 
agenturu nebo orgán, mohlo by být 
odůvodněné zvážit, zda jim nebude 
vyplácen dočasný příspěvek, než daná 



AM\1215104CS.docx 27/30 PE658.867v01-00

CS

osoba bude moci nastoupit do nového 
zaměstnání.

osoba bude moci nastoupit do nového 
zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že zákazy týkající se 
změny zaměstnání je nutno vždy 
odůvodňovat v jednotlivých případech a že 
v některých případech může být nutné, 
aby byl v čekací lhůtě po skončení funkce 
vyplácen dočasný příspěvek, než daná 
osoba bude moci nastoupit do nového 
zaměstnání.

7. je toho názoru, že přechodné 
období po skončení funkce je pro určitá 
povolání ve veřejné sféře odůvodněné 
právní opatření s cílem chránit veřejný 
zájem a integritu veřejných orgánů; 
dočasné příspěvky mohou překlenout čas 
před nalezením vhodného zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že zákazy týkající se 
změny zaměstnání je nutno vždy 
odůvodňovat v jednotlivých případech a že 
v některých případech může být nutné, aby 
byl v čekací lhůtě po skončení funkce 
vyplácen dočasný příspěvek, než daná 
osoba bude moci nastoupit do nového 
zaměstnání.

7. zastává názor, že zákazy týkající se 
změny zaměstnání je nutno vždy 
odůvodňovat na základě objektivního 
postupu s jasnými kritérii a že v některých 
případech může být nutné, aby byl v čekací 
lhůtě po skončení funkce vyplácen dočasný 
příspěvek, než daná osoba bude moci 
nastoupit do nového zaměstnání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k vytvoření on-line etického 
záznamu na evropské úrovni, který by 
poskytoval přístup ke klíčovým 
dokumentům o transparentnosti, včetně 
všech jmenování, která by mohla vést ke 
střetu zájmů před nástupem do 
zaměstnání ve veřejném sektoru a po 
odchodu z tohoto zaměstnání, a všechna 
posouzení střetů zájmů, jež provádějí ad 
hoc nebo vnitřní etické výbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. opakuje, že pokud nebudou 
zavedeny jasné postupy, včetně účinných 
sankcí pro ty, kteří je nedodržují nebo je 
porušují k osobnímu prospěchu, bude 
rozhodování EU i nadále trpět problémem 
nedůvěryhodnosti, pokud jde o širší 
veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je zdrženlivý ohledně použití 
ukládání podmínek nebo omezení 
lobbingu namísto zákazu změny 
pracovního místa v případech, kdy tato 
omezení nelze přísně kontrolovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. opakuje, že je třeba vytvořit 
jednotný právní rámec, který by tyto 
otázky účinně řešil, a vyzývá Komisi, aby 
při zřizování nového etického orgánu EU 
navrhla přezkum právního rámce pro 
předcházení střetům zájmů po skončení 
zaměstnání ve veřejném sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. trvá na své výzvě, aby Komise v 
zájmu zajištění rovného zacházení v 
souladu s článkem 15 Listiny základních 
práv Evropské unie zahrnula pravidla 
týkající se rozšíření možnosti zablokovat 
změnu pracovního místa a na individuální 
bázi zvážila případné prodloužení 
přechodného období po skončení funkce u 
vyšších úředníků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. opakovaně vyzývá Komisi, aby 
tento přezkum rozšířila na případy střetu 
zájmů vzniklé před nástupem do 
veřejného sektoru a aby zvážila zpřísnění 
stávajících opatření, jako je povinný 
odprodej podílů v podnicích, které 
podléhají pravomoci orgánu, k němuž 
nově jmenovaný úředník patří nebo které 
jsou s tímto orgánem ve styku, a aby 
zvážila nové druhy preventivních opatření, 
jako je povinné vyloučení při 
projednávání záležitostí týkajících se 
bývalého zaměstnavatele ze soukromého 
sektoru;

Or. en


