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Pozmeňujúci návrh 1
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína svoje uznesenie zo 16. 
januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v 
hospodárskej a menovej únii: 
predchádzanie konfliktu záujmov po 
skončení verejnej služby1,

1. pripomína svoje uznesenie zo 16. 
januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v 
hospodárskej a menovej únii: 
predchádzanie konfliktu záujmov po 
skončení verejnej služby1, najmä 
skutočnosť, že nezávislý etický orgán EÚ 
by bol v budúcnosti najvhodnejším 
orgánom na prijímanie rozhodnutí 
týkajúcich sa konfliktov záujmov, do 
ktorých sú zapojení zamestnanci EÚ;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína svoje uznesenie zo 16. 
januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v 
hospodárskej a menovej únii: 
predchádzanie konfliktu záujmov po 
skončení verejnej služby1,

1. pripomína svoje uznesenie zo 16. 
januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v 
hospodárskej a menovej únii: 
predchádzanie konfliktu záujmov 
po skončení verejnej služby1, pripomína, 
že toto uznesenie podporilo návrh 
predsedníčky Komisie vytvoriť nezávislý 
etický orgán EÚ spoločný pre všetky 
inštitúcie EÚ, ktorý by prijímal 
rozhodnutia týkajúce sa konfliktov 
záujmov;

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

Pozmeňujúci návrh 3
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že európska 
ombudsmanka na základe vyšetrovania 
zistila, že Európsky orgán pre 
bankovníctvo (EBA) nemal dovoliť, aby 
sa jeho bývalý výkonný riaditeľ stal 
generálnym riaditeľom finančného 
lobistického združenia, a po oznámení 
tohto plánovaného presunu okamžite 
nezaviedol dostatočné vnútorné záruky na 
ochranu svojich dôverných informácií; v 
tejto súvislosti víta opatrenia, ktoré 
Európsky orgán pre bankovníctvo 
zaviedol v nadväznosti na odporúčania 
ombudsmanky, aby v budúcnosti riešil 
situácie, v ktorých dôjde k javu otáčavých 
dverí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzdvihuje, že situácie konfliktu 
záujmov po skončení verejnej služby a v 
rámci javu tzv. otáčavých dverí opakovane 
vzbudzujú obavy a v prípade, že by sa 
neriešili, by mohli ohroziť presadzovanie 
prísnych etických noriem v inštitúciách a 
agentúrach EÚ, a tým ohroziť ich integritu 
a poškodiť dôveru občanov v ne;

2. zdôrazňuje, že situácie konfliktu 
záujmov, ku ktorým dochádza po skončení 
verejnej služby alebo z dôvodu javu 
otáčavých dverí, opakovane vzbudzujú 
obavy a tento problém sa dotýka všetkých 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr v 
celej EÚ; poukazuje však na to, že k 
znásobeniu takýchto prípadov dochádza v 
poslednom čase hlavne v rámci inštitúcií 
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hospodárskej a menovej únie; pripomína, 
že európska ombudsmanka aj Európsky 
dvor audítorov opakovane dôrazne 
upozornili viacero inštitúcií EÚ na 
závažné zlyhania, pokiaľ ide o ich politiky 
predchádzania konfliktu záujmov; 
zdôrazňuje, že nevyriešené konflikty 
záujmov ohrozujú presadzovanie prísnych 
etických noriem v inštitúciách a agentúrach 
EÚ, čím sa oslabuje ich integrita a narúša 
dôvera občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzdvihuje, že situácie konfliktu 
záujmov po skončení verejnej služby a v 
rámci javu tzv. otáčavých dverí opakovane 
vzbudzujú obavy a v prípade, že by sa 
neriešili, by mohli ohroziť presadzovanie 
prísnych etických noriem v inštitúciách a 
agentúrach EÚ, a tým ohroziť ich integritu 
a poškodiť dôveru občanov v ne;

2. zdôrazňuje, že situácie konfliktu 
záujmov po skončení verejnej služby a v 
rámci javu tzv. otáčavých dverí opakovane 
vzbudzujú obavy a ohrozujú 
presadzovanie prísnych etických noriem v 
inštitúciách a agentúrach EÚ, čím sa 
oslabuje ich integrita a narúša dôvera 
občanov; vyjadruje znepokojenie nad 
systematickou povahou javu otáčavých 
dverí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že otázky 
transparentnosti a integrity na úrovni EÚ 
a na vnútroštátnej úrovni sú úzko 
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prepojené; podporuje preto prácu Skupiny 
štátov Rady Európy proti korupcii a 
vyzýva členské štáty, aby vykonávali jej 
odporúčania, najmä odporúčania 
týkajúce sa vytvorenia prísneho kódexu 
správania národných politikov a 
zavedenia pravidiel pre obdobie po 
skončení verejnej služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že podľa správy 
organizácie Transparency International 
EU1a pracovalo začiatkom roka 2017 pre 
organizácie zaevidované v registri 
transparentnosti EÚ viac ako 50 % 
bývalých komisárov a 30 % bývalých 
poslancov Európskeho parlamentu, ktorí 
odišli z politiky;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. poukazuje na riziká súvisiace s 
integritou, ktoré vyplývajú z financovania 
politických strán na vnútroštátnej a 
európskej úrovni; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
veľvyslanec USA v Holandsku Pete 
Hoekstra bol priamo zapojený do činností 
politickej strany Forum voor Democratie, 
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ktoré boli zamerané na získavanie 
finančných prostriedkov, okrem iného aj 
tým, že na veľvyslanectve USA usporiadal 
na tento účel podujatie na vysokej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 2c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje význam prísnych 
etických kódexov politických strán 
vrátane prísnych pravidiel týkajúcich sa 
obdobia po skončení verejnej služby a 
úplnej transparentnosti všetkých 
vedľajších pracovných činností politikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zložitosť politík 
finančnej regulácie a informačná 
asymetria medzi účastníkmi finančného 
trhu a verejnými činiteľmi môžu viesť k 
tomu, že finančný sektor bude obzvlášť 
náchylný na regulačné zajatie;

3. poukazuje na to, že nedostatok 
harmonizovaných pravidiel a rámca, 
pokiaľ ide o konflikty záujmov v rámci 
EÚ a najmä v hospodárskej a menovej 
únii, viedol k tomu, že jednotlivé inštitúcie 
uplatňujú veľmi odlišné normy; 
poukazuje na to, že niektoré predpisy sa 
používajú na to, aby sa obišli ustanovenia 
Služobného poriadku úradníkov EÚ, tak 
ako sa stalo v prípade riaditeľa EBA;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zložitosť politík 
finančnej regulácie a informačná asymetria 
medzi účastníkmi finančného trhu a 
verejnými činiteľmi môžu viesť k tomu, že 
finančný sektor bude obzvlášť náchylný 
na regulačné zajatie;

3. zdôrazňuje, že zložitosť politík 
finančnej regulácie a informačná asymetria 
medzi účastníkmi finančného trhu a 
verejnými činiteľmi vedie k tomu, že 
orgány dohľadu a regulačné orgány sú 
obzvlášť náchylné na regulačné zajatie zo 
strany finančného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie napríklad 
nad tým, že výkonný riaditeľ EBA bol vo 
februári vymenovaný za výkonného 
riaditeľa Združenia pre finančné trhy v 
Európe (AFME); konštatuje, že 
nastúpenie do takejto funkcie po skončení 
verejnej služby bez uplatnenia obdobia, 
počas ktorého sa daná osoba musí 
vyhýbať akýmkoľvek konfliktom 
záujmov, ohrozuje nielen dobré meno a 
nezávislosť EBA, ale aj všetky inštitúcie 
Únie; domnieva sa, že nezávislý etický 
orgán EÚ by mal mať právomoc 
posudzovať takéto prípady a vydávať k 
nim záväzné odporúčania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Paul Tang, Manon Aubry
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na posilnenie existujúceho 
regulačného rámca a rámca presadzovania, 
pokiaľ ide o konflikt záujmov pred začatím 
a po skončení verejnej služby, s cieľom 
stanoviť primerané hranice medzi 
verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom; v tejto súvislosti 
víta prácu Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, Európskeho dvora 
audítorov a európskeho ombudsmana;

4. vyzýva na posilnenie existujúceho 
regulačného rámca a rámca presadzovania, 
pokiaľ ide o konflikt záujmov pred začatím 
a po skončení verejnej služby, s cieľom 
stanoviť primerané hranice medzi 
verejným a súkromným sektorom; v tejto 
súvislosti víta prácu Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj, 
Európskeho dvora audítorov, Skupiny 
štátov Rady Európy proti korupcii a 
európskeho ombudsmana;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na posilnenie existujúceho 
regulačného rámca a rámca presadzovania, 
pokiaľ ide o konflikt záujmov pred začatím 
a po skončení verejnej služby, s cieľom 
stanoviť primerané hranice medzi 
verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom; v tejto súvislosti 
víta prácu Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, Európskeho dvora 
audítorov a európskeho ombudsmana;

4. vyzýva na posilnenie existujúceho 
regulačného rámca a rámca presadzovania, 
pokiaľ ide o konflikt záujmov pred začatím 
a po skončení verejnej služby, s cieľom 
stanoviť primerané, jasné a záväzné 
hranice medzi verejným sektorom a 
súkromným a neziskovým sektorom; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila prijatie 
opatrení, ako je povinné postúpenie 
podielov v podnikoch podliehajúcich 
dohľadu inštitúcie, do ktorej nastúpil 
novo vymenovaný úradník, alebo 
udržiavajúcich s touto inštitúciou styky, a 
aby zvážila aj nové typy preventívnych 
opatrení, ako napríklad povinné vyňatie 
zamestnanca zo záležitostí týkajúcich sa 
jeho bývalého zamestnávateľa v 
súkromnom sektore; v tejto súvislosti víta 
prácu Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, Európskeho dvora 
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audítorov a európskeho ombudsmana; 
pripomína, že etický orgán EÚ by mal 
mať v týchto oblastiach právomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sven Simon

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na posilnenie existujúceho 
regulačného rámca a rámca presadzovania, 
pokiaľ ide o konflikt záujmov pred začatím 
a po skončení verejnej služby, s cieľom 
stanoviť primerané hranice medzi 
verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom; v tejto súvislosti 
víta prácu Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, Európskeho dvora 
audítorov a európskeho ombudsmana;

4. vyzýva na posilnenie existujúceho 
regulačného rámca a rámca presadzovania, 
pokiaľ ide o konflikt záujmov pred začatím 
a po skončení verejnej služby, s cieľom 
stanoviť vhodné, ako aj primerané hranice 
medzi verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom; v tejto súvislosti 
víta prácu Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, Európskeho dvora 
audítorov a európskeho ombudsmana;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva na posilnenie existujúceho 
regulačného rámca a rámca presadzovania, 
pokiaľ ide o konflikt záujmov pred začatím 
a po skončení verejnej služby, s cieľom 
stanoviť primerané hranice medzi 
verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom; v tejto súvislosti 
víta prácu Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, Európskeho dvora 
audítorov a európskeho ombudsmana;

4. vyzýva na posilnenie existujúceho 
regulačného rámca a rámca presadzovania, 
pokiaľ ide o konflikt záujmov pred začatím 
a po skončení verejnej služby, s cieľom 
stanoviť primerané hranice medzi 
verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom; v tejto súvislosti 
víta prácu Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, Európskeho dvora 
audítorov a európskeho ombudsmana; 
poukazuje na nedostatočný súlad etických 
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pravidiel EÚ s usmerneniami OECD pre 
riadenie konfliktu záujmov vo verejnej 
službe; poznamenáva, že v usmerneniach 
OECD sa odporúča vytvorenie ústredného 
úradu zodpovedného za vypracovanie a 
aktualizáciu politiky v oblasti konfliktu 
záujmov a s tým spojených postupov a že 
tento úrad by mohol mať podobu 
nezávislej agentúry; zdôrazňuje, že 
európska ombudsmanka popri svojich 
ostatných úlohách rieši sťažnosti týkajúce 
sa konfliktu záujmov, a to bez osobitného 
mechanizmu zriadeného na tento účel a 
bez toho, aby mala na presadzovanie 
svojich rozhodnutí náležité prostriedky a 
právomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom analýz, preventívnych 
opatrení a opatrení na presadzovanie 
práva, ktoré by zabránili konfliktom 
záujmov v rámci postupov Komisie 
týkajúcich sa verejného obstarávania; 
vyjadruje osobitné znepokojenie nad 
zákazkou, ktorú Komisia udelila 
spoločnosti BlackRock na vypracovanie 
štúdie o tom, ako môže EÚ čo najlepšie 
začleniť faktory environmentálneho, 
sociálneho a správneho dosahu (ESG) do 
svojho bankového dohľadu; vyzýva 
Komisiu, aby túto zákazku zrušila a aby v 
tomto konkrétnom prípade zverejnila 
novú výzvu na predkladanie ponúk; 
požaduje posilnenie smernice 2014/24/EÚ 
o verejnom obstarávaní s cieľom predísť 
takýmto zjavným konfliktom záujmov v 
budúcnosti; domnieva sa najmä, že by sa 
mali zverejniť mená všetkých uchádzačov, 
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že by mal byť automaticky vylúčený každý 
uchádzač so záujmami, ktoré sú v rozpore 
s hlavnou témou ponuky, alebo pracujúci 
pre klientov s takýmito záujmami, ako aj 
ponuky s cenami, ktoré sú oveľa nižšie 
ako priemer konkurenčných ponúk; 
domnieva sa, že etický orgán EÚ by mal 
mať právomoc overovať konflikty 
záujmov aj v tejto oblasti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta dodatočné opatrenia na 
zabezpečenie transparentnosti, ktoré 
oznámila prezidentka Európskej 
centrálnej banky (ECB) Christine 
Lagarde v súvislosti so zverejňovaním 
stanovísk etického výboru ECB týkajúcich 
sa konfliktov záujmov a zárobkovej 
činnosti členov Výkonnej rady ECB, Rady 
guvernérov ECB a Rady pre dohľad ECB 
po skončení ich mandátu; vyzýva 
európske orgány dohľadu, aby zaujali 
podobný prístup a zverejnili príslušné 
dokumenty vypracované ich vnútornými 
útvarmi zodpovednými za preskúmanie 
konfliktov záujmov a zárobkovej činnosti 
po skončení mandátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)



AM\1215104SK.docx 13/30 PE658.867v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. požaduje úplný zákaz 
individuálneho vlastníctva akcií 
komisármi, vyššími úradníkmi inštitúcií 
EÚ a inými vyššími úradníkmi agentúr 
počas ich funkčného obdobia v prípade, že 
by ich činnosť mohla ovplyvniť hodnotu 
akcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zastáva názor, že súčasný právny 
rámec a inštitucionálne presadzovanie 
etiky a integrity v inštitúciách a 
agentúrach EÚ neplnia svoj účel a treba 
ich dôkladne zrevidovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. domnieva sa, že etický orgán EÚ 
by mal mať tiež právomoc dohliadať na 
riadne fungovanie a nezávislosť 
rozhodovacieho procesu Komisie vrátane 
vytvárania a fungovania expertných 
skupín Komisie a podobných subjektov; 
zdôrazňuje, že žiadnym záujmovým 
skupinám a/alebo organizáciám by sa 
nemalo umožniť, aby uplatňovali 
nenáležitý vplyv na iných; v tejto súvislosti 
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vyjadruje znepokojenie nad nedávnym 
rozhodnutím Komisie poskytnúť 
sekretariát Aliancie pre čistý vodík 
priemyselnému združeniu Hydrogen 
Europe, ktoré zastupuje záujmy odvetvia 
vodíka a palivových článkov, a to bez 
transparentného postupu a akéhokoľvek 
verejného výberového konania; vyzýva 
Komisiu, aby prehodnotila svoje 
rozhodnutie v tejto konkrétnej veci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. požaduje preto zriadenie 
nezávislého etického orgánu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. konštatuje, že súčasný etický 
systém v európskych inštitúciách je veľmi 
roztrieštený, pretože v jednotlivých 
inštitúciách existujú rôzne normy a 
orgány a systému chýba nezávislosť a 
vyšetrovacie právomoci; ďalej konštatuje, 
že pri uplatňovaní existujúcich pravidiel 
na komisárov EÚ, poslancov Európskeho 
parlamentu a úradníkov EÚ sa 
preukázalo príliš veľa nedostatkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zastáva názor, že nový etický orgán 
EÚ by mal mať široký mandát na 
posudzovanie všetkých záležitostí 
týkajúcich sa etiky a integrity v rámci 
inštitúcií a agentúr EÚ, a to aj pokiaľ ide 
o pravidlá lobizmu, transparentnosť, jav 
otáčavých dverí a konflikty záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. zdôrazňuje, že nový etický orgán 
EÚ by mal mať právomoc dohliadať na 
prípady týkajúce sa všetkých 
zamestnancov inštitúcií a agentúr EÚ, 
poslancov Európskeho parlamentu a 
európskych komisárov a že by mal mať 
možnosť prehodnotiť povolenia na 
presun na nové pracovné miesto, ak by 
takýto presun mohol viesť ku konfliktu 
záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. poukazuje na to, že nový etický 
orgán EÚ by mal byť nezávislý, pokiaľ 
ide o štruktúru, riadenie a rozpočet; 
zdôrazňuje, že o presnom zložení a 
mandáte etického orgánu by sa malo 
diskutovať s náležitým prihliadnutím na 
stanovisko organizácií občianskej 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. zastáva názor, že nový etický orgán 
EÚ by mal mať mandát pozostávajúci z 
preventívnych a monitorovacích úloh, 
konkrétne v oblasti technického a 
nestranného preskúmania vyhlásení o 
finančných záujmoch a overovania 
dodržiavania uložených zákazov lobizmu 
a podmienok kontroly, ale aj z aktívnej 
úlohy pri prijímaní sťažností určených 
subjektov vrátane oznamovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4g. zdôrazňuje, že nový etický orgán 
EÚ by mal mať právomoc ukladať 
administratívne sankcie s výhradou 
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možného odvolania a súdneho 
preskúmania, a to bez toho, aby tým boli 
dotknuté zmluvy, konkrétne výsady 
Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4h. žiada, aby bol etický orgán EÚ 
zriadený včas, aby sa už v blízkej 
budúcnosti zabránilo prípadom javu 
otáčavých dverí a konfliktu záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Enikő Győri

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobistov pre 
inštitúcie a agentúry EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobistov pre 
inštitúcie a agentúry EÚ;

5. požaduje vytvorenie nezávislého 
etického orgánu EÚ, ktorý bude 
zodpovedný za zabezpečenie všeobecného 
uplatňovania etických pravidiel vo 
všetkých inštitúciách EÚ, a to 
vykonávaním dohľadu v oblasti konfliktov 
záujmov, javu otáčavých dverí a 
transparentnosti lobizmu pre inštitúcie a 
agentúry EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Ivars Ijabs

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobistov pre 
inštitúcie a agentúry EÚ;

5. víta zriadenie nezávislého etického 
orgánu EÚ s cieľom zabezpečiť dohľad 
nad konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobizmu pre 
inštitúcie a agentúry EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobistov pre 
inštitúcie a agentúry EÚ;

5. odporúča preto vytvorenie 
nezávislého etického orgánu EÚ so 
širokým mandátom na vykonávanie 
dohľadu a rozhodovania v oblasti 
konfliktu záujmov, javu otáčavých dverí a 
transparentnosti lobizmu pre inštitúcie a 
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agentúry EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobistov pre 
inštitúcie a agentúry EÚ;

5. odporúča, aby Európsky úrad pre 
boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman boli poverení úlohou, ktorá 
bude sekundárna k úlohám nového 
etického orgánu EÚ, pokiaľ ide o dohľad 
nad konfliktmi záujmov, jav otáčavých 
dverí a transparentnosť lobizmu pre 
inštitúcie a agentúry EÚ; zdôrazňuje, že je 
potrebné jasne rozdeliť zodpovednosti 
medzi tieto inštitúcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobistov pre 
inštitúcie a agentúry EÚ;

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktmi záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobizmu pre 
inštitúcie a agentúry EÚ alebo aby sa 
preskúmalo vytvorenie nezávislého a 
nepolitického orgánu EÚ s týmito 
právomocami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobistov pre 
inštitúcie a agentúry EÚ;

5. odporúča, aby boli Európsky úrad 
pre boj proti podvodom alebo európsky 
ombudsman poverení dohľadom nad 
konfliktom záujmov, javom otáčavých 
dverí a transparentnosťou lobistov pre 
inštitúcie a agentúry EÚ; zdôrazňuje, že 
najmä v prípade volených členov je 
nevyhnutné, aby bola široká verejnosť 
primerane informovaná o príslušných 
minulých a predpokladaných osobných a 
finančných záväzkoch (v rozumnom 
časovom rámci) s cieľom splniť kritériá 
transparentnosti a zodpovednosti v 
prospech európskych občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. odporúča, aby rozhodnutia 
nezávislého etického orgánu EÚ vrátane 
sankcií boli záväzné a aby sa tomuto 
orgánu poskytli primerané ľudské a 
finančné zdroje; domnieva sa, že 
schopnosť etického orgánu EÚ primerane 
presadzovať etické normy v inštitúciách 
EÚ vo veľkej miere závisí od jeho 
nezávislosti a že jeho zloženie by preto 
malo odrážať túto potrebu; domnieva sa, 
že je potrebné, aby mal tento orgán právo 
iniciatívy na proaktívne monitorovanie a 
sankcionovanie porušení etických 
pravidiel v rámci inštitúcií EÚ, ako aj 
posilnené vyšetrovacie právomoci; 
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odporúča, aby takýto etický orgán EÚ 
mohol na požiadanie poskytovať 
poradenstvo a vydávať výročné správy o 
svojej činnosti vrátane odporúčaní z 
vlastnej iniciatívy o tom, ako ďalej 
rozvíjať etický režim EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že tento orgán by mal 
úzko spolupracovať s internými etickými 
výbormi inštitúcií EÚ, sekretariátom 
registra transparentnosti, Európskym 
úradom pre boj proti podvodom a 
európskym ombudsmanom; zdôrazňuje 
však, že nezávislý etický orgán EÚ musí 
byť v konečnom dôsledku zodpovedný za 
rozhodnutia týkajúce sa konfliktov 
záujmov a musí byť príslušný pre všetky 
inštitúcie EÚ vrátane ECB a Európskeho 
parlamentu, aby sa zabránilo prekrývaniu 
s inými inštitúciami, čo by mohlo viesť k 
nečinnosti; vyzýva gestorský výbor, aby sa 
touto otázkou zaoberal vo svojej správe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že nezávislý etický 
orgán musí mať potrebné prostriedky, 
zdroje a právomoc na vymedzenie a 
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presadzovanie etických pravidiel EÚ a na 
dohľad nad nimi; zdôrazňuje, že tento 
orgán musí mať vyšetrovacie právomoci 
na odhaľovanie konfliktov záujmov pred 
nástupom do verejnej služby, 
počas verejnej služby a po jej skončení, 
ako aj právomoc presadzovať 
zmierňujúce opatrenia a sankcie vrátane 
mandátu na dohľad nad obdobiami, 
počas ktorých sa daná osoba musí 
vyhýbať akýmkoľvek konfliktom 
záujmov, a na prehodnotenie povolenia 
na presun na nové pracovné miesto, ak 
zistí, že takýto presun predstavuje konflikt 
záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje, že nezávislý etický 
orgán EÚ nebude sebestačný na riešenie 
konfliktov záujmov v rámci inštitúcií EÚ; 
požaduje preto revíziu príslušných 
pravidiel EÚ, najmä personálnych 
pravidiel EÚ, rozhodnutia Komisie 
C(2018) 4048 z 29. júna 2018 a kódexov 
správania jednotlivých inštitúcií EÚ s 
cieľom zabezpečiť regulačný súlad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5d. konštatuje, že etické pravidlá EÚ 
sa v praxi nedodržiavajú z dôvodu 
nedostatkov vo fungovaní a mandátu 
etických výborov v rámci inštitúcií EÚ; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto 
etické výbory nie sú dostatočne nezávislé 
od inštitúcií EÚ; požaduje revíziu 
predpisov, ktorými sa tieto etické výbory 
zriaďujú, aby sa zabezpečila ich 
nezávislosť od inštitúcií EÚ, ktoré 
kontrolujú; zastáva názor, že nezávislý 
etický orgán EÚ by mal vykonávať 
dohľad nad týmito etickými výbormi, mal 
by byť zodpovedný za všetky inštitúcie EÚ 
a niesť konečnú zodpovednosť za otázky 
týkajúce sa javu otáčavých dverí a 
konfliktov záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 5e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje, že o zložení a mandáte 
nezávislého etického orgánu EÚ by sa 
malo diskutovať inkluzívnym spôsobom 
vrátane názorov občianskej spoločnosti; 
zdôrazňuje, že zloženie nezávislého 
etického orgánu EÚ sa musí starostlivo 
zvoliť tak, aby sa zabezpečilo, že bude 
skutočne nezávislý od politických faktorov 
a akýchkoľvek iných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. uznáva potrebu nájsť krehkú 
rovnováhu medzi reguláciou konfliktov 
záujmov, rešpektovaním práva jednotlivca 
na hospodársku slobodu a zachovaním 
dynamického trhu práce s mobilitou 
medzi verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom;

6. zdôrazňuje, že potreba nájsť 
krehkú rovnováhu medzi reguláciou 
konfliktov záujmov a rešpektovaním práva 
jednotlivca na hospodársku slobodu viedla 
k medzere v etických pravidlách EÚ; 
zdôrazňuje, že to bola práve táto medzera, 
ktorá umožnila presun Adama Farkasa z 
EBA do AFME; požaduje revíziu etických 
pravidiel EÚ s cieľom odstrániť túto 
medzeru a zabezpečiť, aby sa plánovaný 
presun na nové pracovné miesto nemohol 
uskutočniť a nezávislý etický orgán EÚ 
ho mohol zablokovať v prípade, že 
predstavuje konflikt záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. uznáva potrebu nájsť krehkú 
rovnováhu medzi reguláciou konfliktov 
záujmov, rešpektovaním práva jednotlivca 
na hospodársku slobodu a zachovaním 
dynamického trhu práce s mobilitou 
medzi verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom;

6. uznáva, že treba implementovať 
prísne normy upravujúce konflikty 
záujmov a zároveň zaviesť opatrenia, 
ktorými sa zmiernia obmedzenia práva 
jednotlivca na hospodársku slobodu, ako je 
poskytovanie informácií žiadateľom o 
zamestnanie o režime konfliktu záujmov a 
akýchkoľvek budúcich obmedzeniach 
zamestnávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. uznáva potrebu nájsť krehkú 
rovnováhu medzi reguláciou konfliktov 
záujmov, rešpektovaním práva jednotlivca 
na hospodársku slobodu a zachovaním 
dynamického trhu práce s mobilitou 
medzi verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom;

6. uznáva, že je potrebné náležite 
posúdiť každý konkrétny prípad s cieľom 
zabrániť akémukoľvek konfliktu 
záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Sven Simon

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. uznáva potrebu nájsť krehkú 
rovnováhu medzi reguláciou konfliktov 
záujmov, rešpektovaním práva jednotlivca 
na hospodársku slobodu a zachovaním 
dynamického trhu práce s mobilitou medzi 
verejným sektorom a súkromným a 
neziskovým sektorom;

6. uznáva potrebu nájsť krehkú 
rovnováhu medzi reguláciou konfliktov 
záujmov, rešpektovaním práva jednotlivca 
na hospodársku slobodu, zaručením 
bezproblémového výkonu parlamentných 
a ďalších inštitucionálnych úloh a 
zachovaním dynamického trhu práce s 
mobilitou medzi verejným sektorom a 
súkromným a neziskovým sektorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Manon Aubry, Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že akýkoľvek zákaz 
profesijného presunu by mal byť 
odôvodnený individuálne podľa prípadu a 
v prípade potreby by sa mohlo vyžadovať 
poskytnutie dočasného príspevku počas 
obdobia, počas ktorého sa osoba musí 

7. zastáva názor, že nezávislý etický 
orgán EÚ by mal byť poverený aj 
kontrolou podmienok a zákazov 
lobovania, ktoré sa vzťahujú na 
zamestnancov EÚ; zdôrazňuje, že etické 
pravidlá EÚ je potrebné zrevidovať, aby 
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vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, 
až kým nenastúpi do nového zamestnania.

sa predĺžili lehoty na oznamovanie a 
obdobia, počas ktorých sa daná osoba 
musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom 
záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že akýkoľvek zákaz 
profesijného presunu by mal byť 
odôvodnený individuálne podľa prípadu a 
v prípade potreby by sa mohlo vyžadovať 
poskytnutie dočasného príspevku počas 
obdobia, počas ktorého sa osoba musí 
vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, 
až kým nenastúpi do nového zamestnania.

7. zastáva názor, že ak sa v prípade 
vyšších úradníkov, ktorí končia svoj 
pracovný pomer s agentúrou alebo 
inštitúciou, zavedú dlhšie obdobia, počas 
ktorých sa daná osoba musí vyhýbať 
akýmkoľvek konfliktom záujmov, môže 
byť odôvodnené zvážiť, že sa im až do 
nástupu do nového zamestnania poskytne 
primeraný dočasný príspevok .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že akýkoľvek zákaz 
profesijného presunu by mal byť 
odôvodnený individuálne podľa prípadu a 
v prípade potreby by sa mohlo vyžadovať 
poskytnutie dočasného príspevku počas 
obdobia, počas ktorého sa osoba musí 
vyhýbať akýmkoľvek konfliktom 
záujmov, až kým nenastúpi do nového 
zamestnania.

7. zastáva názor, že obdobia, počas 
ktorých sa dané osoby musia vyhýbať 
akýmkoľvek konfliktom záujmov, sú v 
prípade určitých funkcií vo verejnej sfére 
odôvodnenými právnymi opatreniami, 
ktorých cieľom je chrániť verejný záujem 
a integritu verejných orgánov; dočasné 
príspevky môžu preklenúť čas pred 
nájdením vhodného zamestnania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že akýkoľvek zákaz 
profesijného presunu by mal byť 
odôvodnený individuálne podľa prípadu a 
v prípade potreby by sa mohlo vyžadovať 
poskytnutie dočasného príspevku počas 
obdobia, počas ktorého sa osoba musí 
vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, 
až kým nenastúpi do nového zamestnania.

7. domnieva sa, že akýkoľvek zákaz 
profesijného presunu by mal byť 
odôvodnený na základe objektívneho 
postupu s jasne stanovenými kritériami a 
v prípade potreby by sa mohlo vyžadovať 
poskytnutie dočasného príspevku počas 
obdobia, počas ktorého sa osoba musí 
vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, 
až kým nenastúpi do nového zamestnania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. požaduje vytvorenie online 
databázy etiky na európskej úrovni s 
cieľom poskytnúť prístup ku kľúčovým 
dokumentom o transparentnosti vrátane 
všetkých vymenovaní, ktoré môžu viesť ku 
konfliktu záujmov pred nástupom do 
verejnej služby a po skončení verejnej 
služby, a všetkých posúdení konfliktov 
záujmov, ktoré vykonávajú ad hoc výbory 
a/alebo interné etické výbory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Alfred Sant
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Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. opakuje, že kým nebudú zavedené 
jasné postupy vrátane účinných sankcií 
pre tých, ktorí ich nerešpektujú alebo ich 
porušujú vo svoj osobný prospech, bude 
rozhodovací proces EÚ v očiach širšej 
verejnosti stále málo dôveryhodný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje zdržanlivosť, pokiaľ ide 
o stanovovanie podmienok alebo 
obmedzení lobizmu namiesto zákazu 
presunu na nové pracovné miesto v 
prípadoch, keď takéto obmedzenia 
nemožno prísne kontrolovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. opätovne zdôrazňuje potrebu 
jednotného právneho rámca na účinné 
riešenie týchto otázok a opakuje svoju 
výzvu Komisii, aby pri zriadení nového 
etického orgánu EÚ navrhla revíziu 
právneho rámca na predchádzanie 
konfliktu záujmov po skončení verejnej 
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služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 7c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. trvá na svojej výzve Komisii, aby s 
cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie v súlade s článkom 15 
Charty základných práv Európskej únie 
zahrnula pravidlá týkajúce sa rozšírenia 
možnosti blokovať presun na nové 
pracovné miesto a zvážila prípadné 
predĺženie období, počas ktorých sa vyšší 
úradníci musia vyhýbať akýmkoľvek 
konfliktom záujmov, a to primerane na 
individuálnom základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Paul Tang, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 7d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
toto preskúmanie rozšírila na konflikty 
záujmov pred nástupom do verejnej služby 
a aby zvážila posilnenie existujúcich 
opatrení, ako napríklad povinné 
postúpenie podielov v podnikoch 
podliehajúcich dohľadu inštitúcie, do 
ktorej nastúpil novo vymenovaný úradník, 
alebo udržiavajúcich s touto inštitúciou 
styky, a aby zvážila aj nové typy 
preventívnych opatrení, ako napríklad 
povinné vyňatie zamestnanca zo záležitostí 
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týkajúcich sa jeho bývalého 
zamestnávateľa v súkromnom sektore;

Or. en


