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Pozmeňujúci návrh 1
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a na 
Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej 
len „ZFEÚ“),

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii (Zmluva o EÚ) a na Zmluvu 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
najmä na články 1, 9, 10, 11 a 16 Zmluvy 
o EÚ a článok 15 ZFEÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie, najmä jej články 41 
a 42,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1367/2006 zo 6. septembra 2006 o 
uplatňovaní ustanovení Aarhuského 
dohovoru o prístupe k informáciám, 
účasti verejnosti na rozhodovacom 
procese a prístupe k spravodlivosti v 
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záležitostiach životného prostredia na 
inštitúcie a orgány Spoločenstva1a,
_________________
1a Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 11. marca 2014 o prístupe verejnosti 
k dokumentom (článok 104 ods. 7) za 
obdobie 2011 – 2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Citácia 3 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje legislatívne 
uznesenie z 15. decembra 2011 o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o prístupe verejnosti k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
((prepracované znenie)1a,
_________________
1a Prijaté texty, P7_TA(2011)0580.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. novembra 2017 o výročnej správe o 
činnosti európskej ombudsmanky za rok 
20161a,
_________________
1a Prijaté texty, P8_TA(2017)0449.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na výročné správy 
európskej ombudsmanky a na jej osobitnú 
správu v rámci strategického vyšetrovania 
OI/2/2017/TE v súvislosti 
s transparentnosťou legislatívneho 
procesu Rady,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Citácia 8 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na politické 
usmernenia predsedníčky Ursuly von der 
Leyenovej pre Komisiu na roky 2019 – 
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2024,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia „dodržiava zásadu 
rovnosti občanov, ktorým sa dostáva 
rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií“ 
(článok 9 Zmluvy o EÚ); keďže „každý 
občan má právo zúčastňovať sa na 
demokratickom živote Únie“ a keďže 
„rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti 
čo najotvorenejšie a čo najbližšie k 
občanovi“ (článok 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ, 
vykladá sa so zreteľom na odôvodnenie 13 
jej preambuly a jej článok 1 ods. 2 a 9);

A. keďže Únia „dodržiava zásadu 
rovnosti občanov, ktorým sa dostáva 
rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií“ 
(článok 9 Zmluvy o EÚ); keďže „každý 
občan má právo zúčastňovať sa na 
demokratickom živote Únie“ a keďže 
„rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti 
čo najotvorenejšie a čo najbližšie k 
občanovi“ (článok 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ, 
vykladá sa so zreteľom na odôvodnenie 13 
jej preambuly a jej článok 1 ods. 2 a 9); 
keďže Európska únia v praxi vôbec 
nedodržiava svoje vlastné pravidlá;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia „dodržiava zásadu 
rovnosti občanov, ktorým sa dostáva 
rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií“ 
(článok 9 Zmluvy o EÚ); keďže „každý 
občan má právo zúčastňovať sa 
na demokratickom živote Únie“ a keďže 
„rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti 
čo najotvorenejšie a čo najbližšie k 
občanovi“ (článok 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ, 

A. keďže podľa zmlúv Únia 
„dodržiava zásadu rovnosti občanov, 
ktorým sa dostáva rovnakej pozornosti zo 
strany jej inštitúcií“ (článok 9 Zmluvy o 
EÚ); keďže „každý občan má právo 
zúčastňovať sa na demokratickom živote 
Únie“ a keďže „rozhodnutia sa prijímajú 
podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo 
najbližšie k občanovi“ (článok 10 ods. 3 
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vykladá sa so zreteľom na odôvodnenie 13 
jej preambuly a jej článok 1 ods. 2 a 9);

Zmluvy o EÚ, vykladá sa so zreteľom na 
odôvodnenie 13 jej preambuly a jej 
článok 1 ods. 2 a 9);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v článku 15 ZFEÚ sa 
uvádza, že „s cieľom podporovať dobrú 
správu vecí verejných a zabezpečiť účasť 
občianskej spoločnosti dodržiavajú 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v 
čo najväčšej možnej miere zásadu 
otvorenosti“ a že „každý občan Únie a 
každá fyzická alebo právnická osoba s 
bydliskom alebo zapísaným sídlom v 
členskom štáte má právo na prístup k 
dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie“;

B. keďže v článku 15 ZFEÚ sa 
uvádza, že „s cieľom podporovať dobrú 
správu vecí verejných a zabezpečiť účasť 
občianskej spoločnosti dodržiavajú 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v 
čo najväčšej možnej miere zásadu 
otvorenosti“ a že „každý občan Únie a 
každá fyzická alebo právnická osoba s 
bydliskom alebo zapísaným sídlom v 
členskom štáte má právo na prístup k 
dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie“ v súlade so zásadami a s 
podmienkami vymedzenými v 
sekundárnych právnych predpisoch EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže s ohľadom na rastúcu 
priepasť medzi EÚ a jej občanmi sa 
musia inštitúcie EÚ usilovať o čo 
najvyššie štandardy transparentnosti, 
zodpovednosti a integrity; keďže tieto 
zásady predstavujú kľúčové zložky 
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pri presadzovaní dobrej správy 
v inštitúciách EÚ a pri zaisťovaní väčšej 
otvorenosti vo fungovaní EÚ a v jej 
rozhodovacom procese a keďže tieto 
zásady by mali byť hlavnými zásadami 
kultúry v inštitúciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže na druhej strane podľa 
článku 339 ZFEÚ „povinnosť 
mlčanlivosti členov orgánov Únie, členov 
výborov, úradníkov a ostatných 
zamestnancov Únie, ktorá sa vzťahuje na 
informácie chránené služobným 
tajomstvom, […] trvá aj po ukončení ich 
funkcie“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže právo na prístup k 
dokumentom a jeho povaha základného 
práva sa ďalej zdôrazňujú v článku 42 
Charty základných práv EÚ, ktorá má v 
súčasnosti „rovnakú právnu silu ako 
zmluvy“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže právo na prístup k 
dokumentom je základné právo chránené 
Chartou základných práv a zmluvami, 
ktoré by sa malo uplatniť čo najskôr, čo 
občanom umožní účinne vykonávať svoje 
právo na kontrolu práce a činností 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, 
najmä legislatívneho procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže fungovanie inštitúcií Únie 
by malo byť v súlade so zásadou právneho 
štátu; keďže transparentnosť a dobrá 
správa vecí verejných sú základnými 
prvkami takejto požiadavky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže činnosť Európskeho C. keďže činnosť Európskeho 
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parlamentu sa vyznačuje vysokým 
stupňom transparentnosti v jeho 
legislatívnom postupe, a to i na úrovni 
výborov, čo umožňuje občanom, médiám 
a zainteresovaným stranám jasne 
identifikovať rôzne pozície v rámci 
Európskeho parlamentu a pôvod 
konkrétnych návrhov, ako aj sledovať 
prijatie konečných rozhodnutí;

parlamentu by sa mala vyznačovať 
vysokým stupňom transparentnosti v jeho 
legislatívnom postupe s ohľadom na 
opakovanú kritiku jeho fungovania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže činnosť Európskeho 
parlamentu sa vyznačuje vysokým stupňom 
transparentnosti v jeho legislatívnom 
postupe, a to i na úrovni výborov, čo 
umožňuje občanom, médiám 
a zainteresovaným stranám jasne 
identifikovať rôzne pozície v rámci 
Európskeho parlamentu a pôvod 
konkrétnych návrhov, ako aj sledovať 
prijatie konečných rozhodnutí;

C. keďže činnosť Európskeho 
parlamentu sa vyznačuje stupňom 
transparentnosti v jeho legislatívnom 
postupe, a to i na úrovni výborov, ktorý 
umožňuje občanom, médiám 
a zainteresovaným stranám jasne 
identifikovať rôzne pozície v rámci 
Európskeho parlamentu a pôvod 
konkrétnych návrhov, ako aj sledovať 
prijatie konečných rozhodnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže najčastejšími otázkami vo 
vyšetrovaniach uzavretých 
ombudsmankou v roku 2018 boli: 
transparentnosť, zodpovednosť a prístup 
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verejnosti k informáciám a dokumentom 
(24,6 %), kultúra služieb (19,8 %) 
a riadne využívanie diskrečnej právomoci 
(16,1 %); keďže medzi ďalšie otázky 
patrilo dodržiavanie procesných práv, ako 
je právo byť vypočutý, dodržiavanie 
základných práv, nábor, etické otázky, 
účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ, a to 
i v postupoch v prípade nesplnenia 
povinnosti, správne finančné riadenie 
v súvislosti s tendrami, grantmi 
a zmluvami EÚ, nábor a správne riadenie 
personálnych otázok EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže v roku 2018 ombudsmanka 
uviedla do činnosti nové webové sídlo, 
ktoré obsahuje revidované a ľahko 
použiteľné rozhranie pre potenciálnych 
sťažovateľov; keďže v zrýchlenom 
postupe ombudsmana na riešenie 
sťažností týkajúcich sa prístupu verejnosti 
k dokumentom sa odráža záväzok 
ombudsmanky poskytnúť pomoc a rýchlo 
prijímať rozhodnutia pre tých, ktorí 
o pomoc žiadajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolas Bay, 
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v strategickom vyšetrovaní 
ombudsmanky OI/2/2017/TE sa zistilo, že 
Rade chýba transparentnosť, pokiaľ ide o 
prístup verejnosti k jej legislatívnym 
dokumentom, a jej súčasná prax v jej 
rozhodovacom procese predstavuje 
nesprávny úradný postup; keďže 16. mája 
2018 ombudsmanka v nadväznosti na 
neochotu Rady vykonať jej odporúčania 
predložila Parlamentu osobitnú správu 
OI/2/2017/TE o transparentnosti 
legislatívneho procesu Rady; keďže vo 
svojom uznesení zo 17. januára 2019 
o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky 
Parlament schválil odporúčania 
ombudsmanky;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v strategickom vyšetrovaní 
ombudsmanky OI/2/2017/TE sa zistilo, že 
Rade chýba transparentnosť, pokiaľ ide o 
prístup verejnosti k jej legislatívnym 
dokumentom, a jej súčasná prax v jej 
rozhodovacom procese predstavuje 
nesprávny úradný postup; keďže 16. mája 
2018 ombudsmanka v nadväznosti na 
neochotu Rady vykonať jej odporúčania 
predložila Parlamentu osobitnú správu 
OI/2/2017/TE o transparentnosti 
legislatívneho procesu Rady; keďže vo 
svojom uznesení zo 17. januára 2019 
o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky 
Parlament schválil odporúčania 
ombudsmanky;

D. keďže v strategickom vyšetrovaní 
ombudsmanky OI/2/2017/TE sa zistilo, že 
Rade chýba transparentnosť, pokiaľ ide o 
prístup verejnosti k jej legislatívnym 
dokumentom, a jej súčasná prax v jej 
rozhodovacom procese, konkrétne počas 
prípravnej fázy v prípravných orgánoch 
Rady vrátane jej výborov, pracovných 
skupín a Výboru stálych predstaviteľov 
(COREPER), predstavuje nesprávny 
úradný postup; keďže 16. mája 2018 
ombudsmanka v nadväznosti na neochotu 
Rady vykonať jej odporúčania predložila 
Parlamentu osobitnú správu OI/2/2017/TE 
o transparentnosti legislatívneho procesu 
Rady; keďže vo svojom uznesení zo 
17. januára 2019 o strategickom 
vyšetrovaní ombudsmanky Parlament 
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schválil odporúčania ombudsmanky; 
keďže v chýbajúcom záväzku Rady 
zabezpečovať transparentnosť sa 
prejavuje jej nedostatočná zodpovednosť 
v rámci jej úlohy spoluzákonodarcu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže ombudsmanka vo veci 
1302/2017/MH týkajúcej sa spôsobu, 
akým Európska komisia vybavuje žiadosti 
o prístup k stanoviskám jej právneho 
servisu k registru transparentnosti, 
konštatovala, že trvalé odmietanie 
prístupu k dokumentom zo strany 
Európskej komisie predstavuje nesprávny 
úradný postup z dôvodu, že Komisia 
nepostupuje maximálne otvorene a 
ústretovo v súvislosti so samotným 
opatrením zameraným na podporu 
transparentnosti ako prostriedku na 
dosiahnutie väčšej legitímnosti a 
zodpovednosti EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže dôvera občanov 
k inštitúciám EÚ je základom demokracie, 
dobrej správy a účinnej tvorby politík; 
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keďže je potrebné obmedziť nedostatky v 
zodpovednosti v EÚ a zabezpečiť spôsoby 
kontroly, ktoré by boli kombináciou 
demokratického dohľadu, kontroly 
a audítorských činností, pričom sa 
zároveň zabezpečí čo najväčšia 
transparentnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže zabezpečenie 
transparentnosti EÚ tým, že sa umožní 
prístup k dokumentom, umožní občanom 
Únie zistiť, ako a prečo sa prijímajú 
rozhodnutia, a umožní Parlamentu 
dôrazne podporovať transparentnosť pre 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže zásadami otvorenosti a 
transparentnosti by sa nemal riadiť len 
rozhodovací proces, ale aj spôsob, akým 
sa vypracúva text; keďže by sa mala 
zaručiť transparentnosť a prístup k 
dokumentom aj v súvislosti s tým, ako sa 
vykonávajú politiky EÚ na všetkých 
úrovniach a ako sa využívajú finančné 
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prostriedky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže otvorenosť a účasť 
občianskej spoločnosti sú základnými 
podmienkami podpory dobrej správy 
verejných inštitúcií EÚ a s ňou aj 
účinnosti rozhodovacieho procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov, Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže v súlade so základnými 
zásadami demokracie majú občania právo 
poznať a sledovať rozhodovací proces a 
keďže plnenie tejto povinnosti 
inštitúciami EÚ a Radou v priebehu 
celého legislatívneho procesu by malo 
umožniť médiám komplexnú 
demokratickú kontrolu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Diana Riba i Giner
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže v súlade s článkom 16 ods. 8 
Zmluvy o EÚ musia byť zasadnutia Rady 
počas rokovania a hlasovania o návrhu 
legislatívneho aktu verejné; keďže 
označenie väčšiny prípravných 
dokumentov v prebiehajúcich 
legislatívnych postupoch ako „LIMITE“ 
(neverejné) predstavuje neprimerané 
obmedzenie práva občanov na prístup k 
legislatívnym dokumentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže existuje jasný verejný 
záujem na zverejňovaní legislatívnych 
dokumentov, aby si občania mohli účinne 
uplatňovať svoje právo na kontrolu 
legislatívneho procesu; keďže na to, aby 
si občania mohli v plnej miere uplatňovať 
svoje právo na prístup k dokumentom, 
všetky legislatívne dokumenty 
vypracované a/alebo distribuované v 
prípravných orgánoch by mali byť 
uvedené v ľahko použiteľnom verejnom 
registri;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov, Birgit Sippel
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže potreba transparentnosti by 
mala byť starostlivo vyvážená potrebou 
chrániť osobné údaje a v prípade potreby 
by mala umožňovať prijímať rozhodnutia 
s určitým stupňom dôvernosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. je pevne odhodlaný vytrvať vo 
svojom úsilí priblížiť občanov k svojmu 
rozhodovaciemu procesu;

1. je pevne odhodlaný vytrvať vo 
svojom úsilí priblížiť občanov k svojmu 
rozhodovaciemu procesu; zdôrazňuje, že 
v článku 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa 
participatívna demokracia uznáva za 
jednu z hlavných demokratických zásad 
EÚ, pričom sa zdôrazňuje, že rozhodnutia 
sa musia prijímať čo najbližšie k 
občanom; pripomína, že plne 
demokratické a vysoko transparentné 
rozhodovanie na európskej úrovni je 
nevyhnutné na zvýšenie dôvery občanov k 
inštitúciám EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolas Bay, 
Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. je pevne odhodlaný vytrvať vo 
svojom úsilí priblížiť občanov k svojmu 
rozhodovaciemu procesu;

1. je pevne odhodlaný vytrvať vo 
svojom úsilí priblížiť občanov k svojmu 
rozhodovaciemu procesu, napríklad 
systematickým vykonávaním posúdení 
vplyvu, zabezpečením transparentnosti 
rokovaní o medzinárodných dohodách, 
rešpektovaním národných parlamentov a 
tým, že sa prestanú z ideologických 
dôvodov odmietať európske iniciatívy 
občanov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. je pevne odhodlaný vytrvať vo 
svojom úsilí priblížiť občanov k svojmu 
rozhodovaciemu procesu;

1. je pevne odhodlaný vytrvať vo 
svojom úsilí priblížiť občanov k svojmu 
rozhodovaciemu procesu s cieľom zlepšiť 
kvalitu a spoločenskú legitimitu svojich 
rozhodnutí a vytvoriť primerané 
podmienky pre informovanie občanov, 
konzultácie s nimi a ich účasť na svojom 
rozhodovacom procese;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 35
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. je pevne odhodlaný vytrvať vo 
svojom úsilí priblížiť občanov k svojmu 
rozhodovaciemu procesu;

1. zaväzuje sa priblížiť občanov k 
svojmu rozhodovaciemu procesu;
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Or. sk

Pozmeňujúci návrh 36
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na význam 
transparentnosti fungovania inštitúcií 
EÚ, najmä za mimoriadnych okolností, 
ako je súčasná pandémia COVID-19; 
pripomína, že zásada transparentnosti 
zahŕňa vedomosti o rozhodovacom 
procese; zdôrazňuje, že v núdzových 
situáciách je osobitne dôležité, aby určité 
parlamentné orgány neprekračovali svoje 
právomoci a Parlament konal v súlade s 
existujúcimi pravidlami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov, Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
všetky inštitúcie EÚ dosiahli pokrok s 
podobnou úrovňou transparentnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Maria Grapini

Návrh uznesenia
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Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. s uspokojením berie na vedomie 
vymenovanie komisára zodpovedného za 
transparentnosť, ktorého úlohou bude 
vniesť do legislatívneho procesu väčšiu 
transparentnosť;

2. s uspokojením berie na vedomie 
vymenovanie komisára zodpovedného za 
transparentnosť, ktorého úlohou bude 
vniesť do legislatívneho procesu v 
európskych inštitúciách a v členských 
štátoch väčšiu transparentnosť v prospech 
občanov EÚ;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 39
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. s uspokojením berie na vedomie 
vymenovanie komisára zodpovedného za 
transparentnosť, ktorého úlohou bude 
vniesť do legislatívneho procesu väčšiu 
transparentnosť;

2. berie na vedomie vymenovanie 
komisára zodpovedného za 
transparentnosť, ktorého úlohou bude 
vniesť do legislatívneho procesu väčšiu 
transparentnosť;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 40
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že transparentnosť a 
zodpovednosť sú zásadné na udržanie 
dôvery občanov v politické, legislatívne a 
administratívne činnosti EÚ;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 41
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že Parlament zastupuje 
záujmy európskych občanov otvorene a 
transparentne, ako potvrdila 
ombudsmanka, a berie na vedomie pokrok, 
ktorý Komisia dosiahla pri zlepšovaní 
svojich noriem transparentnosti; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Rada zatiaľ 
nezaviedla porovnateľné normy;

3. pripomína, že Parlament zastupuje 
záujmy európskych občanov otvorene a 
transparentne s cieľom zabezpečiť ich 
plnú informovanosť a s náležitým 
ohľadom na ich potreby a ambície, ako 
potvrdila ombudsmanka; berie na vedomie 
pokrok, ktorý Komisia dosiahla pri 
zlepšovaní svojich noriem transparentnosti; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada 
zatiaľ nezaviedla porovnateľné normy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 42
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že Parlament zastupuje 
záujmy európskych občanov otvorene a 
transparentne, ako potvrdila 
ombudsmanka, a berie na vedomie 
pokrok, ktorý Komisia dosiahla pri 
zlepšovaní svojich noriem 
transparentnosti; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že Rada zatiaľ nezaviedla 
porovnateľné normy;

3. pripomína, že Parlament by mal 
teoreticky zastupovať záujmy európskych 
občanov otvorene a transparentne, a 
vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou 
transparentnosťou a legitimitou 
Európskej komisie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
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Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozhodovací proces v Rade je stále 
zahalený tajomstvom a že Rada sa snaží 
obísť rozhodnutia Súdneho dvora EÚ 
namiesto toho, aby ich vykonala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva všetky členské štáty, aby si 
vzali príklad z Rakúska, ktoré iniciatívne 
a rýchlo zverejňuje dokumenty Rady 
vrátane návrhov predsedníctva Rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia zámerne odmieta poskytnúť 
Parlamentu podrobné informácie o 
vykonávaní právnych predpisov EÚ; 
vyzýva inštitúcie, aby dodržiavali zásadu 
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lojálnej spolupráce a iniciatívne 
zverejňovali tieto informácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 3 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3d. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia odmieta zverejniť štatistické 
údaje o účinnosti politík EÚ, čo bráni 
akejkoľvek verejnej kontrole politík, ktoré 
majú významný vplyv na základné práva; 
vyzýva Komisiu, aby iniciatívne 
zverejňovala takéto štatistiky s cieľom 
preukázať, že politiky sú nevyhnutné a 
primerané na dosiahnutie ich cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 3 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3e. vyzýva Komisiu, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o zmluvy s 
tretími stranami; vyzýva Komisiu, aby 
aktívne uverejňovala informácie o procese 
verejného obstarávania vrátane kritérií, 
na základe ktorých sa posudzujú ponuky 
tretích strán, možných predchádzajúcich 
posúdení rizika, vedeckých dôkazov o 
účinnosti príslušného výrobku alebo 
služby, zmluvy vrátane výšky 
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vynaložených finančných prostriedkov EÚ 
a obdobia platnosti, požadovaných 
výsledkov, možných auditov a hodnotenia 
výsledku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že transparentnosť 
legislatívneho procesu je pre občanov 
nesmierne dôležitá; víta 
Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej 
tvorbe práva z roku 2016 a v nej uvedený 
záväzok týchto troch inštitúcií zabezpečiť 
transparentnosť legislatívnych postupov na 
základe príslušných právnych predpisov a 
judikatúry vrátane riadneho priebehu 
trojstranných rokovaní;

4. pripomína, že transparentnosť 
legislatívneho procesu je pre občanov 
nesmierne dôležitá a predstavuje jediný 
spôsob, ako zabezpečiť ich aktívnu účasť 
na zákonodarnom procese; víta 
Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej 
tvorbe práva z roku 2016 a v nej uvedený 
záväzok týchto troch inštitúcií zabezpečiť 
transparentnosť legislatívnych postupov na 
základe príslušných právnych predpisov a 
judikatúry vrátane riadneho priebehu 
trojstranných rokovaní;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 49
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že transparentnosť 
legislatívneho procesu je pre občanov 
nesmierne dôležitá; víta 
Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej 
tvorbe práva z roku 2016 a v nej uvedený 
záväzok týchto troch inštitúcií zabezpečiť 
transparentnosť legislatívnych postupov 

4. pripomína, že transparentnosť 
legislatívneho procesu je pre občanov 
nesmierne dôležitá; berie na vedomie ciele 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z roku 2016, ktorá ale v praxi 
nikdy neviedla k zrozumiteľnejším a 
jednoduchším právnym predpisom, ktoré 
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na základe príslušných právnych 
predpisov a judikatúry vrátane riadneho 
priebehu trojstranných rokovaní;

by boli vypracované demokratickejším 
spôsobom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva inštitúcie, aby pokračovali v 
rokovaniach o vytvorení osobitnej 
spoločnej databázy o stave legislatívnych 
spisov (spoločná legislatívna databáza), 
ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva;

5. vyzýva inštitúcie, aby pokračovali v 
rokovaniach o vytvorení osobitnej 
spoločnej databázy o stave legislatívnych 
spisov (spoločná legislatívna databáza), 
ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje dôležitosť posúdenia 
individuálnych potrieb každej inštitúcie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 51
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva inštitúcie, aby pokračovali v 
rokovaniach o vytvorení osobitnej 
spoločnej databázy o stave legislatívnych 
spisov (spoločná legislatívna databáza), 
ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva;

5. vyzýva inštitúcie, aby pokračovali v 
rokovaniach o vytvorení osobitnej 
spoločnej databázy o stave legislatívnych 
spisov (spoločná legislatívna databáza), 
ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva a väčšej 
transparentnosti;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 52
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva inštitúcie, aby pokračovali 
v rokovaniach o vytvorení osobitnej 
spoločnej databázy o stave legislatívnych 
spisov (spoločná legislatívna databáza), 
ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva;

5. naliehavo vyzýva inštitúcie, aby 
vytvorili osobitnú a ľahko použiteľnú 
spoločnú databázu o stave legislatívnych 
spisov (spoločná legislatívna databáza), 
ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. víta iniciatívy, ktoré sa už začali 
realizovať a ktoré riešia požiadavky 
verejnosti na väčšiu transparentnosť, ako 
je medziinštitucionálny register 
delegovaných aktov, ktorý bol uvedený do 
prevádzky v decembri 2017 ako spoločný 
nástroj Európskeho parlamentu, 
Európskej komisie a Rady umožňujúci 
prístup k celému životnému cyklu 
delegovaných aktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje nový kódex správania 
členov Komisie, ktorý nadobudol účinnosť 
vo februári 2018 a zvyšuje transparentnosť 
predovšetkým v súvislosti so stretnutiami 
medzi komisármi a zástupcami 
záujmových skupín, ako aj s nákladmi na 
služobné cesty jednotlivých komisárov;

6. oceňuje nový kódex správania 
členov Komisie, ktorý nadobudol účinnosť 
vo februári 2018 a zvyšuje transparentnosť 
predovšetkým v súvislosti so stretnutiami 
medzi komisármi a zástupcami 
záujmových skupín, ako aj s nákladmi na 
služobné cesty jednotlivých 
komisárov; zdôrazňuje, že podľa článku 
15 ZFEÚ majú všetci občania Európskej 
únie právo na prístup k dokumentom a 
informáciám vyplývajúcim z činnosti 
Európskej komisie, ktoré zahŕňajú 
podrobnosti o zasadnutiach, programy a 
dokonca zápisnice; vyzýva Komisiu, aby si 
plnila túto povinnosť najmä v situáciách, 
keď sú vyhlásenia druhej zúčastnenej 
strany v rozpore s vlastnými tvrdeniami 
Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje nový kódex správania 
členov Komisie, ktorý nadobudol účinnosť 
vo februári 2018 a zvyšuje transparentnosť 
predovšetkým v súvislosti so stretnutiami 
medzi komisármi a zástupcami 
záujmových skupín, ako aj s nákladmi na 
služobné cesty jednotlivých komisárov;

6. víta nový kódex správania členov 
Komisie, ktorý nadobudol účinnosť vo 
februári 2018 a zvyšuje transparentnosť 
predovšetkým v súvislosti so stretnutiami 
medzi komisármi a zástupcami 
záujmových skupín, ako aj s nákladmi na 
služobné cesty jednotlivých komisárov; 
domnieva sa však, že je potrebné ďalej 
posilniť ustanovenia kódexu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Rada ešte stále 
neprijala kódex správania pre svojich 
členov, a naliehavo vyzýva Radu, aby ho 
bezodkladne prijala; trvá na tom, že Rada 
musí byť rovnako zodpovedná 
a transparentná ako ostatné inštitúcie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje nový kódex správania 
členov Komisie, ktorý nadobudol účinnosť 
vo februári 2018 a zvyšuje transparentnosť 
predovšetkým v súvislosti so stretnutiami 
medzi komisármi a zástupcami 
záujmových skupín, ako aj s nákladmi na 
služobné cesty jednotlivých komisárov;

6. oceňuje nový kódex správania 
členov Komisie, ktorý nadobudol účinnosť 
vo februári 2018 a má zabezpečovať 
transparentnosť predovšetkým v súvislosti 
so stretnutiami medzi komisármi a 
zástupcami záujmových skupín, ako aj 
s nákladmi na služobné cesty jednotlivých 
komisárov; vyjadruje znepokojenie nad 
vplyvom lobistických skupín na túto 
inštitúciu, ktorej moc je nepriamo úmerná 
jej legitimite;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína svoj revidovaný 
rokovací poriadok, v súlade s ktorým sa 
poslanci vyzývajú, aby sa systematicky 
riadili zásadou stretávania sa iba so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré sa 
zaregistrovali v registri transparentnosti; 
pripomína tiež, že poslanci sa vyzývajú, 
aby uverejňovali online všetky pravidelné 
stretnutia so zástupcami záujmových 
skupín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
registra transparentnosti, zatiaľ čo 
spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a 

7. pripomína svoj revidovaný 
rokovací poriadok, v súlade s ktorým sa 
poslanci vyzývajú, aby sa systematicky 
riadili zásadou stretávania sa iba so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré sa 
zaregistrovali v registri transparentnosti; 
pripomína tiež, že poslanci sa vyzývajú, 
aby uverejňovali online všetky pravidelné 
stretnutia so zástupcami záujmových 
skupín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
registra transparentnosti, zatiaľ čo 
spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a 
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predsedovia výborov sú povinní 
v súvislosti s každou správou uverejňovať 
online všetky plánované stretnutia so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti registra 
transparentnosti;

predsedovia výborov sú povinní 
v súvislosti s každou správou uverejňovať 
online všetky plánované stretnutia so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti registra 
transparentnosti; poukazuje však na to, že 
zvolení zástupcovia sa môžu slobodne 
stretnúť s každým, koho považujú za 
relevantného a dôležitého pre svoju 
politickú činnosť, bez obmedzení, okrem 
zákonných a trestných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína svoj revidovaný 
rokovací poriadok, v súlade s ktorým sa 
poslanci vyzývajú, aby sa systematicky 
riadili zásadou stretávania sa iba so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré sa 
zaregistrovali v registri transparentnosti; 
pripomína tiež, že poslanci sa vyzývajú, 
aby uverejňovali online všetky pravidelné 
stretnutia so zástupcami záujmových 
skupín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
registra transparentnosti, zatiaľ čo 
spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a 
predsedovia výborov sú povinní 
v súvislosti s každou správou uverejňovať 
online všetky plánované stretnutia so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti registra 
transparentnosti;

7. pripomína svoj revidovaný 
rokovací poriadok, v súlade s ktorým sa 
poslanci vyzývajú, aby sa systematicky 
riadili zásadou stretávania sa iba so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré sa 
zaregistrovali v registri transparentnosti; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
poslanci nie sú povinní uverejňovať 
online všetky pravidelné stretnutia so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti registra 
transparentnosti, a vyzýva Parlament, aby 
zaviedol povinnosť, aby každý poslanec 
musel zverejňovať svoje stretnutia; víta, 
že spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a 
predsedovia výborov sú povinní 
v súvislosti s každou správou uverejňovať 
online všetky plánované stretnutia so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti registra 
transparentnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína svoj revidovaný 
rokovací poriadok, v súlade s ktorým sa 
poslanci vyzývajú, aby sa systematicky 
riadili zásadou stretávania sa iba so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré sa 
zaregistrovali v registri transparentnosti; 
pripomína tiež, že poslanci sa vyzývajú, 
aby uverejňovali online všetky pravidelné 
stretnutia so zástupcami záujmových 
skupín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
registra transparentnosti, zatiaľ čo 
spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a 
predsedovia výborov sú povinní 
v súvislosti s každou správou uverejňovať 
online všetky plánované stretnutia so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti registra 
transparentnosti;

7. pripomína svoj revidovaný 
rokovací poriadok, v súlade s ktorým sú 
poslanci povinní systematicky sa riadiť 
zásadou stretávania sa iba so zástupcami 
záujmových skupín, ktoré sa zaregistrovali 
v registri transparentnosti; ďalej 
pripomína, že poslanci sú tiež povinní 
uverejňovať online všetky pravidelné 
stretnutia so zástupcami záujmových 
skupín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
registra transparentnosti, zatiaľ čo 
spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a 
predsedovia výborov sú povinní 
v súvislosti s každou správou uverejňovať 
online všetky plánované stretnutia so 
zástupcami záujmových skupín, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti registra 
transparentnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že súčasný spôsob, 
ako nájsť, za čo hlasovali poslanci 
Európskeho parlamentu, a to 
prostredníctvom súborov PDF 
zahŕňajúcich stovky hlasovaní na 
webovom sídle Parlamentu, nie je 
jednoduchý a neprispieva k 
transparentnosti EÚ; požaduje ľahko 
použiteľný systém, v rámci ktorého by bol 
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pri každom výsledku hlasovania podľa 
mien zároveň viditeľný text, o ktorom sa 
hlasovalo, a výsledky hlasovania podľa 
skupín a poslancov EP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu 
Rade vrátane jej prípravných orgánov, 
aby sa čo najskôr zapísala do registra 
transparentnosti;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu 
Rade vrátane jej prípravných orgánov, aby 
sa čo najskôr zapísala do registra 
transparentnosti;

8. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu 
Rade vrátane jej prípravných orgánov, aby 
sa čo najskôr zapísala do registra 
transparentnosti bez ďalšieho odkladu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že rokovania o návrhu 
medziinštitucionálnej dohody o povinnom 
registri transparentnosti 
(COM(2016)0627), ktorý vypracovala 
Komisia, ešte stále nie sú ukončené, a 
naliehavo vyzýva všetky tri inštitúcie, aby 
v nich aktívne pokračovali;

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že Komisia sa pokúša určovať 
pravidlá Rade, inštitúcii zastupujúcej 
členské štáty;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje význam opatrení 
prijatých na zvýšenie transparentnosti 
rozhodnutí prijatých v postupoch v 
prípade nesplnenia povinnosti; vyjadruje 
poľutovanie nad nedostatočnou 
transparentnosťou pri formálnych 
výzvach a pri postupoch v prípade 
nesplnenia povinnosti vedených proti 
členským štátom; vyzýva predovšetkým, 
aby dokumenty, ktoré Komisia zasiela 
členským štátom v rámci týchto konaní, aj 
príslušné odpovede boli sprístupnené 
verejnosti; ďalej žiada, aby sa iniciatívne 
zverejňovali informácie týkajúce sa 
vykonávania rozsudkov SDEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov, Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje poľutovanie nad 
pomalým pokrokom rokovaní o 
medziinštitucionálnej dohode o povinnom 
registri transparentnosti s Komisiou; 
zdôrazňuje, že na udržanie dôvery 
všetkých občanov je potrebné otvorene a 
čestne priznať, s kým sa stretávame, 
pričom opakuje, že v týchto rokovaniach 
sa musí aktívne pokračovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. poukazuje na to, že národné vlády 
a parlamenty sú pri rozhodovaní o 
záležitostiach EÚ súčasťou legislatúry 
EÚ, a preto by sa mali zverejňovať všetky 
stretnutia so zástupcami záujmových 
skupín, ktorí lobujú u vnútroštátnych 
orgánov ako zákonodarcov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. zdôrazňuje, že medzinárodné 
dohody majú záväzný charakter a vplyv 
na právne predpisy EÚ, a zdôrazňuje 
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potrebu transparentnosti rokovaní počas 
celého procesu; pripomína, že podľa 
článku 218 ZFEÚ musí byť Európsky 
parlament ihneď a v plnom rozsahu 
informovaný vo všetkých etapách 
prebiehajúcich rokovaní; vyzýva Komisiu, 
aby zintenzívnila ďalšie úsilie o 
zabezpečenie úplného súladu s článkom 
218 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že Komisia a Rada požadujú schôdze 
za zatvorenými dverami v Parlamente bez 
riadneho odôvodnenia; požaduje jasné 
kritériá a pravidlá upravujúce žiadosti 
o schôdze za zatvorenými dverami 
v inštitúciách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
inštitúcie stále požadujú schôdze za 
zatvorenými dverami bez riadneho 
odôvodnenia; opakuje svoju výzvu 
adresovanú inštitúciám, aby posudzovali a 
verejne odôvodňovali žiadosti o schôdze za 
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zatvorenými dverami; domnieva sa, že 
žiadosti o schôdze za zatvorenými dverami 
by sa mali posudzovať v závislosti od 
konkrétneho prípadu, a domnieva sa, že 
na procesy utajovania a odtajňovania by 
mal dohliadať nezávislý orgán dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že právo verejnosti na 
prístup k dokumentom inštitúcií je 
neoddeliteľne späté s demokratickou 
povahou inštitúcií;

10. pripomína, že právo verejnosti na 
prístup k dokumentom inštitúcií je 
základné právo chránené Chartou 
základných práv a zmluvami a je 
neoddeliteľne späté s demokratickou 
povahou inštitúcií; zdôrazňuje, že toto 
právo by sa malo uplatňovať čo najskôr, 
pretože zabezpečuje demokratickú 
kontrolu práce a činností inštitúcií a toho, 
či sú v súlade s pravidlami zakotvenými v 
zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že právo verejnosti na 
prístup k dokumentom inštitúcií je 
neoddeliteľne späté s demokratickou 
povahou inštitúcií;

10. pripomína, že právo verejnosti na 
prístup k dokumentom inštitúcií je 
neoddeliteľne späté s demokratickou 
povahou inštitúcií; pripomína, že čo 
najširší prístup verejnosti k dokumentom 
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je nevyhnutný na verejnú kontrolu 
všetkých aspektov činnosti EÚ; 
pripomína, že dôvera občanov k Únii 
závisí od transparentnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že právo verejnosti na 
prístup k dokumentom inštitúcií je 
neoddeliteľne späté s demokratickou 
povahou inštitúcií;

10. pripomína, že právo verejnosti na 
prístup k dokumentom inštitúcií je 
neoddeliteľne späté s demokratickou 
povahou inštitúcií, a keďže inštitúcie 
patria do oblasti služieb vo verejnom 
záujme, musia pri vykonávaní svojich 
činností slúžiť najlepšiemu záujmu 
občanov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 73
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. pripomína, že právo verejnosti na 
prístup k dokumentom inštitúcií je 
neoddeliteľne späté s demokratickou 
povahou inštitúcií;

10. pripomína, že právo verejnosti na 
prístup k dokumentom inštitúcií vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ je 
neoddeliteľne späté s demokratickou 
povahou inštitúcií;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 74
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Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 10 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

upozorňuje na súčasné výzvy, ktoré 
prináša núdzový stav a/alebo zákazy 
vychádzania v členských štátoch v 
dôsledku pandémie COVID-19, a 
naliehavo vyzýva EÚ a národné vlády, aby 
nepozastavovali demokratické práva 
občanov a usilovali sa o zabezpečenie 
úplného prístupu k verejným informáciám 
a dokumentom a aby naďalej 
komunikovali s občanmi o všetkých 
aspektoch verejného života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. opakuje svoje návrhy uvedené v 
predchádzajúcich správach o prístupe k 
dokumentom a vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že Komisia a Rada nepodnikli 
seriózne následné kroky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že pravidlom musí byť 
transparentnosť a úplný prístup 
k dokumentom inštitúcií v súlade 
s nariadením (ES) č. 1049/2001 a že 
výnimky z tohto pravidla sa musia 
vykladať správne, ako to už stanovuje 
ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ;

11. pripomína, že pravidlom musí byť 
transparentnosť a úplný prístup 
k dokumentom inštitúcií v súlade 
s nariadením (ES) č. 1049/2001 a že 
výnimky z tohto pravidla sa musia 
vykladať správne, ako to už stanovuje 
ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ, s 
prihliadnutím na prevažujúci verejný 
záujem na zverejňovaní a na požiadavky 
demokracie vrátane intenzívnejšej účasti 
občanov na rozhodovacom procese, dobrej 
správy vecí verejných, účinnosti a 
zodpovednosti voči občanom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že pravidlom musí byť 
transparentnosť a úplný prístup 
k dokumentom inštitúcií v súlade 
s nariadením (ES) č. 1049/2001 a že 
výnimky z tohto pravidla sa musia 
vykladať správne, ako to už stanovuje 
ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ;

11. pripomína, že pravidlom musí byť 
transparentnosť a úplný prístup 
k dokumentom inštitúcií v súlade 
s nariadením (ES) č. 1049/2001 a že 
výnimky z tohto pravidla sa musia 
vykladať správne, ako to už stanovuje 
ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ; 
zároveň poukazuje na to, že ani 
nariadením (ES) č. 1049/2001, ani 
rozsudkami SDEÚ sa inštitúcie EÚ 
nezaväzujú, aby iniciatívne uverejňovali 
legislatívne dokumenty;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 78
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
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Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že pravidlom musí byť 
transparentnosť a úplný prístup 
k dokumentom inštitúcií v súlade 
s nariadením (ES) č. 1049/2001 a že 
výnimky z tohto pravidla sa musia 
vykladať správne, ako to už stanovuje 
ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ;

11. pripomína, že pravidlom musí byť 
transparentnosť a úplný prístup 
k dokumentom inštitúcií v súlade 
s nariadením (ES) č. 1049/2001 a že 
výnimky z tohto pravidla sa musia 
vykladať reštriktívne, ako to už stanovuje 
ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. opakovane vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že úradné dokumenty sú často 
neprimerane utajované; opakuje svoju 
výzvu Komisii, aby okrem pravidiel 
transparentnosti navrhla nariadenie, 
ktorým sa stanovia jasné a jednotné 
pravidlá a kritériá utajovania dokumentov 
inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poznamenáva, že Komisia čelí 
najväčšiemu počtu prvotných žiadostí 
(6 912 v roku 2018) týkajúcich sa 

12. poznamenáva, že Komisia čelí 
najväčšiemu počtu prvotných žiadostí 
(6 912 v roku 2018) týkajúcich sa 
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konkrétnych dokumentov a ďalej v poradí 
je Rada (2 474 v roku 2018) a potom 
Parlament (498 v roku 2018); berie na 
vedomie celkový podiel kladných 
odpovedí (v roku 2018 boli tieto údaje 80 
% v prípade Komisie, 72,2 % v prípade 
Rady a 96 % v prípade Parlamentu);

konkrétnych dokumentov a ďalej v poradí 
je Rada (2 474 v roku 2018) a potom 
Parlament (498 v roku 2018); berie na 
vedomie celkový podiel kladných 
odpovedí (v roku 2018 boli tieto údaje len 
80 % v prípade Komisie, 72,2 % v prípade 
Rady a 96 % v prípade Parlamentu);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. so záujmom konštatuje, že hlavné 
dôvody zamietnutia sú založené na potrebe 
chrániť rozhodovací proces inštitúcií, 
súkromie a integritu jednotlivcov a 
obchodné záujmy konkrétnej fyzickej 
alebo právnickej osoby; ďalej 
poznamenáva, že ochrana právneho 
poradenstva bola pre Parlament taktiež 
relevantným dôvodom v prípadoch, keď 
boli vyžiadané hlavne dokumenty 
Predsedníctva, zatiaľ čo pre Komisiu 
dôležité dôvody zamietnutia prístupu 
k dokumentom zahŕňali aj vykonávanie 
inšpekcií, vyšetrovaní a auditov a verejnú 
bezpečnosť;

13. so záujmom konštatuje, že hlavné 
dôvody zamietnutia sú založené na potrebe 
chrániť rozhodovací proces inštitúcií, 
súkromie a integritu jednotlivcov a 
obchodné záujmy konkrétnej fyzickej 
alebo právnickej osoby; ďalej 
poznamenáva, že ochrana právneho 
poradenstva bola pre Parlament taktiež 
relevantným dôvodom v prípadoch, keď 
boli vyžiadané hlavne dokumenty 
Predsedníctva, zatiaľ čo pre Komisiu 
dôvody zamietnutia prístupu 
k dokumentom zahŕňali aj vykonávanie 
inšpekcií, vyšetrovaní a auditov a verejnú 
bezpečnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 82
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. pripomína, že podľa európskej 
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ombudsmanky by sa obmedzenia prístupu 
k dokumentom, najmä k legislatívnym 
dokumentom, mali uplatňovať výnimočne 
a obmedzovať na to, čo je absolútne 
nevyhnutné; pripomína aj, že každé 
odmietnutie prístupu verejnosti k 
dokumentom musí byť založené na jasne 
a prísne vymedzených zákonných 
výnimkách a musí byť sprevádzané 
odôvodnením s uvedením konkrétnych 
dôvodov, aby občania porozumeli 
odmietnutiu prístupu a mohli účinne 
využiť dostupné právne opravné 
prostriedky; v tejto súvislosti vyzýva 
inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, aby 
prijali rýchlejšie, jednoduchšie a 
dostupnejšie postupy na vybavovanie 
sťažností na odmietnutie prístupu k 
informáciám; domnieva sa, že 
iniciatívnejší prístup by pomohol 
zabezpečiť účinnú transparentnosť a 
zároveň by zabránil zbytočným právnym 
sporom, ktoré by mohli viesť k zbytočným 
nákladom a záťaži pre občanov aj 
inštitúcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. víta rozhodnutie Súdneho dvora 
EÚ vo veci C-213/15 P (Komisia/Patrick 
Breyer), kde Súdny dvor potvrdil rozsudok 
Všeobecného súdu, pričom dospel k 
záveru, že Komisia nemôže odmietnuť 
prístup k písomným vyjadreniam 
členských štátov, ktoré má v držbe, len na 
základe toho, že ide o dokumenty 
súvisiace so súdnym konaním; Súdny 
dvor sa domnieva, že akékoľvek 
rozhodnutie o takejto žiadosti o prístup sa 
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musí prijať na základe nariadenia č. 
1049/2001;
dokumenty týkajúce sa súdnej činnosti 
Súdneho dvora nie sú v zásade vylúčené z 
rozsahu pôsobnosti nariadenia, ak ich 
majú v držbe inštitúcie EÚ uvedené v 
nariadení, napríklad v tomto konkrétnom 
prípade Komisia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. považuje za neprijateľné, 
že občania, ktorí chcú napadnúť 
rozhodnutie o odmietnutí prístupu k 
dokumentom, majú v súčasnosti jedinú 
možnosť, a to začať konanie na SDEÚ, 
čo znamená mimoriadne zdĺhavý proces, 
riziko vysokých či dokonca neúnosných 
nákladov a neistý výsledok, čo kladie 
neprimeranú záťaž na občanov, ktorí 
chcú napadnúť rozhodnutie o odmietnutí 
(čiastočného) prístupu, a odrádza ich od 
tohto zámeru; zdôrazňuje, že v praxi to 
znamená, že neexistuje žiadna účinná 
možnosť zákonného opravného 
prostriedku proti zamietavému 
rozhodnutiu o žiadosti o prístup 
k dokumentom; víta zrýchlený postup 
Európskej ombudsmanky pre prístup k 
dokumentom, vyjadruje však poľutovanie 
nad tým, že jej odporúčania inštitúciám 
nie sú právne záväzné;

Or. en



AM\1218047SK.docx 43/68 PE660.295v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 85
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. so znepokojením konštatuje, že 
následné rokovania o revízii nariadenia 
(ES) č. 1049/2001 v roku 2008 sa vyvíjali 
spôsobom, ktorý môže skôr brániť 
transparentnosti, a nie ju uľahčovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. pripomína svoju výzvu Komisii 
a Rade z uznesenia z 28. apríla 2016 
o prístupe verejnosti k dokumentom 
za obdobie 2014 – 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. víta rozhodnutie Rady EÚ, v 
nadväznosti na otvorenie konania 
1011/2015/TN ombudsmankou, 
uplatňovať nariadenie č. 1049/2001 na 
dokumenty, ktoré má v držbe jej generálny 
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sekretariát v súvislosti s úlohami 
poskytovania podpory rôznym 
medzivládnym orgánom a subjektom, ako 
sú stanoviská výboru vo veci, pokiaľ ide o 
vhodnosť kandidátov na vykonávanie 
funkcie sudcu a generálneho advokáta na 
Súdnom dvore a na Všeobecnom súde 
EÚ;
víta stanovisko ombudsmanky, že sa má 
uprednostňovať väčšia otvorenosť, 
pokiaľ ide o otázku, ako dosiahnuť 
primeranú rovnováhu medzi potrebou 
chrániť osobné údaje osôb, ktoré sa 
posudzujú ako kandidáti na vysokú 
verejnú funkciu, s potrebou zabezpečiť 
maximálnu transparentnosť, pokiaľ ide o 
proces vymenúvania do vysokých 
verejných funkcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že oznamovatelia sú 
veľmi dôležití pri odhaľovaní prípadov 
nesprávnych úradných postupov, 
a podporuje opatrenia na účinnú podporu 
oznamovateľov a zlepšenie ich ochrany 
pred odvetou; považuje za potrebné ďalej 
posúdiť vykonávanie vnútorných 
pravidiel oznamovania nekalých praktík v 
inštitúciách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov
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Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. naliehavo vyzýva Radu, aby 
nariadenie postupne prispôsobila 
s ohľadom na vývoj Lisabonskej zmluvy a 
ZFEÚ; vyzýva Radu a Komisiu, aby včas 
podnikli kroky s cieľom opätovne 
naštartovať proces revízie nariadenia 
(ES) č. 1049/2001;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. domnieva sa, že inštitúcie EÚ by 
nemali požadovať, aby náklady na súdne 
konania niesla protistrana; vyzýva 
inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že občanov 
nebudú od napadnutia rozhodnutí 
odrádzať finančné dôvody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. zdôrazňuje, že keď inštitúcie EÚ 
vydávajú úradné dokumenty alebo správy, 
ktoré majú akýkoľvek vplyv na členské 
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štáty alebo ich občanov, právo poznať 
totožnosť a okolnosti tých, ktorí ich 
napísali, prevláda nad potrebou chrániť 
práva na súkromie jednotlivcov, ktorí 
takéto dokumenty alebo správy napísali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. opätovne potvrdzuje svoj záväzok 
revidovať nariadenie (ES) č. 1049/2001 a 
prispôsobiť ho Lisabonskej zmluve, aby sa 
zabezpečilo, že jeho rozsah pôsobnosti sa 
rozšíri na všetky inštitúcie, orgány a 
agentúry EÚ, s konečným cieľom 
poskytnúť občanom EÚ širší a lepší 
prístup k dokumentom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 13 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13d. odsudzuje skutočnosť, že Rada 
utajila oddiel III – Právna analýza zo 
stanoviska svojho právneho servisu, 
pokiaľ ide o návrh nariadenia Komisie o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch; európski občania boli 
preto zbavení svojho práva na prístup k 
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takémuto dôležitému zdroju informácií o 
kritických právnych predpisoch, ktoré 
majú výrazný vplyv na občanov EÚ; 
konštatuje, že v takýchto prípadoch je 
prvoradý záujem verejnosti dozvedieť sa o 
obsahu týchto dokumentov, odsudzuje 
netransparentnosť Rady a naliehavo ju 
vyzýva, aby sprístupnila celé stanovisko 
svojho právneho servisu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že revízia nariadenia 
(ES) č. 1049/2001 je od roku 2012 
zablokovaná, a berie na vedomie zámer 
Komisie stiahnuť tento návrh;

14. pripomína, že revízia nariadenia 
(ES) č. 1049/2001 je od roku 2012 
zablokovaná, a zásadne namieta proti 
zámeru Komisie stiahnuť tento návrh; 
domnieva sa, že samotná skutočnosť, 
že spis je zablokovaný v Rade, t. j. jedným 
z dvoch zákonodarcov, nie je dostatočným 
dôvodom na jeho stiahnutie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že revízia nariadenia 
(ES) č. 1049/2001 je od roku 2012 
zablokovaná, a berie na vedomie zámer 
Komisie stiahnuť tento návrh;

14. pripomína, že revízia nariadenia 
(ES) č. 1049/2001 je od roku 2012 
zablokovaná, a vyjadruje poľutovanie nad 
zámerom Komisie stiahnuť tento návrh; 
naliehavo vyzýva všetky zúčastnené 
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strany, aby revíziu odblokovali a 
pokračovali v práci na nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že revízia nariadenia 
(ES) č. 1049/2001 je od roku 2012 
zablokovaná, a berie na vedomie zámer 
Komisie stiahnuť tento návrh;

14. pripomína, že revízia nariadenia 
(ES) č. 1049/2001 je od roku 2012 
zablokovaná, a odsudzuje zámer Komisie 
stiahnuť tento návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov, Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. opätovne zdôrazňuje, že je dôležité, 
aby sa nadmerne neutajovali dokumenty, 
čo vedie k menšej miere verejnej kontroly, 
a naliehavo žiada, aby sa venovala 
pozornosť tomuto nadmernému 
utajovaniu, pri ktorom hrozí riziko, že sa 
zneužije ako prostriedok na zabránenie 
prístupu k dokumentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov
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Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
bežným dôvodom na odmietnutie prístupu 
k dokumentom v Európskom parlamente 
je ochrana osobných údajov alebo 
súkromia; uznáva, že hoci tento dôvod 
môže byť niekedy legitímny, nemožno ho 
použiť na zabránenie otvorenému 
prístupu k práci Parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. zdôrazňuje, že predpokladom pre 
poskytnutie prístupu k dokumentom sú 
vhodné nástroje a podmienky na to, aby 
mohli naše inštitúcie reagovať na 
obrovský nárast počtu žiadostí o 
dokumenty, najmä dokumenty trialógu a 
Predsedníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov, Birgit Sippel

Návrh uznesenia
Odsek 14 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14d. opakuje, že závery Všeobecného 
súdu sa vzťahujú na všetky inštitúcie EÚ; 
zdôrazňuje, že akékoľvek odmietnutie 
prístupu k dokumentom musí byť plne 
odôvodnené v každom konkrétnom 
prípade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Michal Šimečka, Yana Toom, Moritz Körner

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že po nadobudnutí 
platnosti ZEÚ a ZFEÚ sa právo na prístup 
k dokumentom týka všetkých inštitúcií, 
orgánov a agentúr EÚ; domnieva sa, že 
nariadenie (ES) č. 1049/2001 by sa malo 
zmeniť a zmodernizovať s cieľom 
reagovať na vývoj, ku ktorému došlo 
v tejto oblasti, a tiež vzhľadom na 
príslušnú judikatúru Súdneho dvora 
Európskej únie a Európskeho súdu pre 
ľudské práva;

15. pripomína, že po nadobudnutí 
platnosti Zmluvy o EÚ a ZFEÚ sa právo na 
prístup k dokumentom týka všetkých 
inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ; domnieva 
sa, že nariadenie (ES) č. 1049/2001 by sa 
malo zmeniť a zmodernizovať s cieľom 
reagovať na vývoj, ku ktorému došlo 
v tejto oblasti, a tiež vzhľadom na 
príslušnú judikatúru Súdneho dvora 
Európskej únie a Európskeho súdu pre 
ľudské práva; naliehavo preto vyzýva 
Radu, aby konštruktívne spolupracovala s 
Parlamentom a konečne prijala 
revidované nariadenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Evin Incir, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar 
Vitanov

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že po nadobudnutí 15. pripomína, že po nadobudnutí 



AM\1218047SK.docx 51/68 PE660.295v01-00

SK

platnosti ZEÚ a ZFEÚ sa právo na prístup 
k dokumentom týka všetkých inštitúcií, 
orgánov a agentúr EÚ; domnieva sa, že 
nariadenie (ES) č. 1049/2001 by sa malo 
zmeniť a zmodernizovať s cieľom 
reagovať na vývoj, ku ktorému došlo 
v tejto oblasti, a tiež vzhľadom na príslušnú 
judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a 
Európskeho súdu pre ľudské práva;

platnosti Zmluvy o EÚ a ZFEÚ sa právo na 
prístup k dokumentom týka všetkých 
inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ; to je 
uvedené v článku 15 ods. 3 ZFEÚ; 
domnieva sa, že nariadenie (ES) 
č. 1049/2001 by sa malo zmeniť a 
zmodernizovať s cieľom zosúladiť ho so 
ZFEÚ, s vývojom v tejto oblasti a 
vzhľadom na príslušnú judikatúru Súdneho 
dvora Európskej únie a Európskeho súdu 
pre ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. podporuje výzvu občianskej 
spoločnosti1a na reformu týkajúcu sa 
toho, aby sa verejné vypočutia 
Európskeho súdneho dvora naživo 
vysielali, ako sa to už robí v prípade 
niektorých vnútroštátnych a 
medzinárodných súdov, ako je napríklad 
Conseil Constitutionnel vo Francúzsku a 
Európsky súd pre ľudské práva;
_________________
1a 
https://thegoodlobby.eu/campaigns/open-
letter-to-the-president-of-the-court-of-
justice-of-the-european-union-asking-for-
eu-courts-to-live-stream-their-public-
hearings/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje význam transparentnosti 
a prístupu verejnosti k dokumentom; 
zdôrazňuje, že vysoký stupeň 
transparentnosti legislatívneho procesu je 
nevyhnutný na to, aby občania, médiá 
a zainteresované strany mohli vyvodzovať 
zodpovednosť voči svojim voleným 
zástupcom a vládam; uznáva cennú úlohu, 
ktorú ombudsmanka zohráva pri 
nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktu 
medzi inštitúciami a občanmi EÚ, 
a zdôrazňuje jej prácu pri zvyšovaní miery 
zodpovednosti legislatívneho procesu EÚ 
vo vzťahu k verejnosti;

16. zdôrazňuje význam transparentnosti 
a prístupu verejnosti k dokumentom; 
zdôrazňuje, že vysoký stupeň 
transparentnosti legislatívneho procesu je 
nevyhnutný na to, aby občania, médiá 
a zainteresované strany mohli vyvodzovať 
zodpovednosť voči svojim voleným 
zástupcom a vládam; konštatuje, že 
ombudsmanka koná v záujme 
transparentnosti len s cieľom bojovať 
proti nárastu populizmu, inak povedané 
proti vôli európskych národov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje význam transparentnosti 
a prístupu verejnosti k dokumentom; 
zdôrazňuje, že vysoký stupeň 
transparentnosti legislatívneho procesu je 
nevyhnutný na to, aby občania, médiá 
a zainteresované strany mohli vyvodzovať 
zodpovednosť voči svojim voleným 
zástupcom a vládam; uznáva cennú úlohu, 
ktorú ombudsmanka zohráva pri 
nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktu 
medzi inštitúciami a občanmi EÚ, 
a zdôrazňuje jej prácu pri zvyšovaní miery 
zodpovednosti legislatívneho procesu EÚ 
vo vzťahu k verejnosti;

16. zdôrazňuje význam 
transparentnosti, ktorá je nevyhnutná na 
zlepšenie verejnej zodpovednosti a 
prístupu verejnosti k dokumentom; 
zdôrazňuje, že vysoký stupeň 
transparentnosti legislatívneho procesu je 
nevyhnutný na to, aby občania, médiá 
a zainteresované strany mohli vyvodzovať 
zodpovednosť voči svojim voleným 
zástupcom a vládam; uznáva cennú úlohu, 
ktorú ombudsmanka zohráva pri 
nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktu 
medzi inštitúciami a občanmi EÚ, 
a zdôrazňuje jej prácu pri zvyšovaní miery 
zodpovednosti legislatívneho procesu EÚ 
vo vzťahu k verejnosti;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 106
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje význam transparentnosti 
a prístupu verejnosti k dokumentom; 
zdôrazňuje, že vysoký stupeň 
transparentnosti legislatívneho procesu je 
nevyhnutný na to, aby občania, médiá a 
zainteresované strany mohli vyvodzovať 
zodpovednosť voči svojim voleným 
zástupcom a vládam; uznáva cennú úlohu, 
ktorú ombudsmanka zohráva pri 
nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktu 
medzi inštitúciami a občanmi EÚ, a 
zdôrazňuje jej prácu pri zvyšovaní miery 
zodpovednosti legislatívneho procesu EÚ 
vo vzťahu k verejnosti;

16. zdôrazňuje význam transparentnosti 
a prístupu verejnosti k dokumentom vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ; 
zdôrazňuje, že vysoký stupeň 
transparentnosti legislatívneho procesu je 
nevyhnutný na to, aby občania, médiá a 
zainteresované strany mohli vyvodzovať 
zodpovednosť voči svojim voleným 
zástupcom a vládam; uznáva cennú úlohu, 
ktorú ombudsmanka zohráva pri 
nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktu 
medzi inštitúciami a občanmi EÚ, a 
zdôrazňuje jej prácu pri zvyšovaní miery 
zodpovednosti legislatívneho procesu EÚ 
vo vzťahu k verejnosti;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 107
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 16 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

v tejto súvislosti pripomína rozhodnutie 
ombudsmanky z 19. decembra 2017 vo 
veci 682/2014/JF, v ktorom sa konštatuje, 
že požiadavka Komisie, aby všetky osoby, 
ktoré žiadajú o prístup verejnosti k 
dokumentom, poskytli svoju poštovú 
adresu, aby sa im rozhodnutie zaslalo 
poštou v papierovej forme, predstavuje 
nesprávny úradný postup, pričom sa 
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zdôrazňuje, že trvanie na obnovených 
žiadostiach a procesných formalitách, 
keď sú zbytočné a nemajú žiadny zrejmý 
užitočný účel, poukazuje na nedostatočné 
dodržiavanie základných práv občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že zabezpečenie toho, 
aby občania mohli pochopiť a podrobne 
sledovať pokrok právnych predpisov a 
zúčastňovať sa na ňom, je právnou 
požiadavkou vyplývajúcou zo zmlúv 
a základnou požiadavkou demokratickej 
kontroly a demokracie všeobecne; žiada 
inštitúcie EÚ, aby sprístupnili dokumenty, 
ktoré sú súčasťou legislatívnych postupov 
alebo s nimi súvisia; domnieva sa, že 
dokumenty vytvorené v rámci trialógov, 
ako sú programy, zhrnutia výsledkov, 
zápisnice a všeobecné smerovania Rady, 
sa týkajú legislatívnych postupov, a preto 
sa k nim musí pristupovať ako k 
legislatívnym dokumentom; domnieva sa, 
že inštitúcie EÚ by mali sprístupniť 
verejnosti čo najviac dokumentov 
prostredníctvom svojich webových sídiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Balázs Hidvéghi

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. poukazuje na to, že by sa mala 
ďalej zvýšiť transparentnosť 
komitologických postupov a prístupnosť 
komitologického registra a mali by sa 
vykonať zmeny jeho obsahu, aby sa 
zabezpečila väčšia transparentnosť 
rozhodovacieho procesu; zdôrazňuje, že 
zlepšenie funkcií vyhľadávania v registri, 
aby sa dalo vyhľadávať podľa oblasti 
politiky, bude v tomto procese zásadné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. víta vyšetrovania, ktoré Európska 
ombudsmanka začala v súvislosti s 
nesprávnymi postupmi agentúry 
FRONTEX, pokiaľ ide o prístup 
verejnosti k dokumentom; naliehavo 
vyzýva agentúru, aby dodržiavala svoje 
právne a morálne záväzky tým, že 
poskytne prístup k svojim dostupným 
dokumentom a zverejní ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Rada iniciatívne neuverejňuje väčšinu 
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dokumentov týkajúcich sa legislatívnych 
spisov, čím bráni občanom dozvedieť sa, 
aké dokumenty v súčasnosti existujú, 
a tým obmedzuje ich právo na vyžiadanie 
si prístupu k dokumentom; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že 
informácie, ktoré sú k dispozícii 
o legislatívnych dokumentoch, uvádza 
Rada v registri, ktorý je neúplný a nie je 
ľahko použiteľný; vyzýva Radu, aby v 
ľahko použiteľnom verejnom registri 
uvádzala všetky dokumenty týkajúce sa 
legislatívnych spisov, a to bez ohľadu na 
ich formát a utajenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 16 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. domnieva sa, že praktika Rady 
systematicky označovať dokumenty 
distribuované v jej prípravných orgánoch 
a týkajúce sa legislatívnych spisov ako 
„LIMITE“ je porušením judikatúry 
Súdneho dvora EÚ a právnej požiadavky 
na čo najširší prístup verejnosti k 
legislatívnym dokumentom; vyzýva Radu, 
aby v plnej miere vykonala rozhodnutia 
Súdneho dvora EÚ; pripomína, že 
označenie „LIMITE“ nemá žiadny pevný 
právny základ, a domnieva sa, že vnútorné 
usmernenia Rady by sa mali preskúmať, 
aby sa zaručilo, že dokumenty môžu byť 
označené ako „LIMITE“ len v riadne 
odôvodnených prípadoch, ktoré sú 
v súlade s judikatúrou SDEÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. plne podporuje odporúčania 
európskej ombudsmanky adresované 
Rade v nadväznosti na strategické 
vyšetrovanie a naliehavo vyzýva Radu, 
aby čo najskôr prijala všetky opatrenia 
potrebné na vykonávanie odporúčaní 
ombudsmanky s cieľom zaručiť 
transparentnosť legislatívnych rokovaní v 
jej prípravných orgánoch;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. plne podporuje odporúčania 
európskej ombudsmanky adresované Rade 
v nadväznosti na strategické vyšetrovanie a 
naliehavo vyzýva Radu, aby čo najskôr 
prijala všetky opatrenia potrebné na 
vykonávanie odporúčaní ombudsmanky 
s cieľom zaručiť transparentnosť 
legislatívnych rokovaní v jej prípravných 
orgánoch;

17. plne podporuje odporúčania 
európskej ombudsmanky adresované Rade 
v nadväznosti na strategické vyšetrovanie, 
najmä: a) systematicky zaznamenávať 
totožnosť vlád členských štátov, keď 
vyjadrujú pozície v prípravných orgánoch 
Rady; b) vypracovať jasné a verejne 
dostupné kritériá, na základe ktorých 
označuje dokumenty ako „LIMITE“, v 
súlade s právom EÚ a c) systematicky 
preskúmavať status dokumentov 
„LIMITE“ v ranom štádiu pred 
konečným prijatím legislatívneho aktu, a 
to aj pred neformálnymi rokovaniami v 
trialógoch, keď Rada už dosiahla 
počiatočnú pozíciu k návrhu; naliehavo 
vyzýva Radu, aby čo najskôr prijala všetky 
opatrenia potrebné na vykonávanie 
odporúčaní ombudsmanky s cieľom 
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zaručiť transparentnosť legislatívnych 
rokovaní v jej prípravných orgánoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. berie na vedomie to, že Parlament 
zaznamenal výrazné zvýšenie počtu 
žiadostí o prístup verejnosti 
k viacstĺpcovým dokumentom, o ktorých 
sa rokovalo na stretnutiach v rámci trialógu 
po rozsudku Všeobecného súdu vo veci De 
Capitani5, a s uspokojením konštatuje, že 
od vydania rozsudku Parlament zverejnil 
všetky viacstĺpcové dokumenty, ku ktorým 
bol požadovaný prístup podľa nariadenia 
(ES) č. 1049/2001;

18. berie na vedomie to, že Parlament 
zaznamenal výrazné zvýšenie počtu 
žiadostí o prístup verejnosti 
k viacstĺpcovým dokumentom, o ktorých 
sa rokovalo na stretnutiach v rámci trialógu 
po rozsudku Všeobecného súdu vo veci De 
Capitani5, a s uspokojením konštatuje, že 
od vydania rozsudku Parlament zverejnil 
všetky viacstĺpcové dokumenty, ku ktorým 
bol požadovaný prístup podľa nariadenia 
(ES) č. 1049/2001; víta túto skutočnosť, 
keďže otvorenosť legislatívneho procesu 
prispieva k poskytnutiu väčšej legitímnosti 
inštitúciám v očiach občanov EÚ;

_________________ _________________
5 Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 
2018, Emilio De Capitani/Európsky 
Parlament, T-540/15, 
ECLI:EÚ:T:2018:167.

5 Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 
2018, Emilio De Capitani/Európsky 
Parlament, T-540/15, 
ECLI:EÚ:T:2018:167.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Tineke Strik, Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. berie na vedomie to, že Parlament 18. berie na vedomie to, že Parlament 
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zaznamenal výrazné zvýšenie počtu 
žiadostí o prístup verejnosti 
k viacstĺpcovým dokumentom, o ktorých 
sa rokovalo na stretnutiach v rámci trialógu 
po rozsudku Všeobecného súdu vo veci De 
Capitani5, a s uspokojením konštatuje, že 
od vydania rozsudku Parlament zverejnil 
všetky viacstĺpcové dokumenty, ku ktorým 
bol požadovaný prístup podľa nariadenia 
(ES) č. 1049/2001;

zaznamenal výrazné zvýšenie počtu 
žiadostí o prístup verejnosti 
k viacstĺpcovým dokumentom, o ktorých 
sa rokovalo na stretnutiach v rámci trialógu 
po rozsudku Všeobecného súdu vo veci De 
Capitani5, a konštatuje, že od vydania 
rozsudku Parlament zverejnil všetky 
viacstĺpcové dokumenty, ku ktorým bol 
požadovaný prístup podľa nariadenia (ES) 
č. 1049/2001; požaduje systematické, 
včasné a iniciatívne zverejňovanie týchto 
viacstĺpcových dokumentov v ľahko 
použiteľnej databáze prístupnej 
verejnosti;

_________________ _________________
5 Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 
2018, Emilio De Capitani/Európsky 
Parlament, T-540/15, 
ECLI:EÚ:T:2018:167.

5 Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 
2018, Emilio De Capitani/Európsky 
Parlament, T-540/15, 
ECLI:EÚ:T:2018:167.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že v rozhodnutí 
Súdneho dvora vo veci De Capitani 
v marci 2018 sa uvádza, že na názory 
inštitúcií vyjadrené vo „štvorstĺpcových“ 
dokumentoch sa nevzťahuje všeobecný 
predpoklad zákazu zverejnenia; konštatuje, 
že citlivý charakter obsahu, ktorý bol 
uvedený v dokumentoch trialógu, nebol 
sám osebe považovaný za dostatočný 
dôvod na zamietnutie prístupu verejnosti;

19. zdôrazňuje, že v rozhodnutí 
Súdneho dvora vo veci De Capitani 
v marci 2018 sa uvádza, že na názory 
inštitúcií vyjadrené vo „štvorstĺpcových“ 
dokumentoch sa nevzťahuje všeobecný 
predpoklad zákazu zverejnenia; konštatuje, 
že citlivý charakter obsahu, ktorý bol 
uvedený v dokumentoch trialógu, nebol 
sám osebe považovaný za dostatočný 
dôvod na zamietnutie prístupu verejnosti; 
konštatuje, že prístup k dokumentom 
týkajúcim sa prebiehajúcich trialógov sa 
musí v zásade poskytnúť na osobitnú 
žiadosť, pokiaľ inštitúcia nepreukáže, že 
je primerane predvídateľné a nie výlučne 
hypotetické, že úplný prístup k príslušným 



PE660.295v01-00 60/68 AM\1218047SK.docx

SK

dokumentom by mohol konkrétne a 
skutočne narušiť rozhodovací proces;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ešte v súčasnosti je prístup k 
odporúčaniam právnej služby Európskeho 
parlamentu obmedzený, pričom často nie 
sú dostupné dokonca ani pre poslancov z 
iných výborov; vyzýva inštitúciu, aby 
zvýšila transparentnosť a sprístupnila 
všetky právne odporúčania verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že Súdny dvor 
objasňuje, že ak sa na dokument 
pochádzajúci z inštitúcie EÚ vzťahuje 
výnimka z práva verejnosti na prístup 
k dokumentom, musí inštitúcia jasne 
posúdiť a vysvetliť, prečo by prístup k 
tomuto dokumentu mohol konkrétne a 
skutočne ohroziť záujem chránený 
výnimkou, najmä prečo by úplný prístup 
k sporným dokumentom mohol konkrétne 
a skutočne narušiť rozhodovací proces, a 
teda vyžaduje, aby toto riziko bolo 
primerane predvídateľné, a nie čisto 

20. pripomína, že Súdny dvor 
objasňuje, že ak sa na dokument 
pochádzajúci z inštitúcie EÚ vzťahuje 
výnimka z práva verejnosti na prístup 
k dokumentom, musí inštitúcia jasne 
posúdiť, vysvetliť a odôvodniť, prečo by 
prístup k tomuto dokumentu mohol 
konkrétne a skutočne ohroziť záujem 
chránený výnimkou, najmä prečo by úplný 
prístup k sporným dokumentom mohol 
konkrétne a skutočne narušiť rozhodovací 
proces, a teda vyžaduje, aby toto riziko 
bolo primerane predvídateľné, a nie čisto 
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hypotetické; hypotetické;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 120
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. víta skutočnosť, že v rámci veci 
ClientEarth/Komisia sa výrazne objasňuje 
rozsah pojmu „legislatívne dokumenty“ a 
Súdny dvor Európskej únie dospel k 
záveru, že dokumenty vypracované v 
rámci posúdenia vplyvu možno považovať 
za legislatívne dokumenty, a preto nemôžu 
byť pod všeobecnou domnienkou 
chránené pred zverejnením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. konštatuje, že pokiaľ ide o 
výnimku na ochranu medzinárodných 
vzťahov, Všeobecný súd vo viacerých 
veciach uznáva širokú mieru úvahy, ktorú 
má inštitúcia v tomto rámci z dôvodu 
mimoriadne citlivej a zásadnej povahy 
chránených záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
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Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri zabezpečovaní 
transparentnosti treba rešpektovať 
súkromie a ochranu osobných údajov;

21. zdôrazňuje, že pri zabezpečovaní 
transparentnosti treba rešpektovať 
súkromie a ochranu osobných údajov, 
pričom sa zabezpečí hodnotenie 
konkrétnych prípadov a dodržiava sa 
zásada reštriktívneho výkladu výnimiek z 
práva občanov na prístup k verejným 
informáciám a dokumentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že pri zabezpečovaní 
transparentnosti treba rešpektovať 
súkromie a ochranu osobných údajov;

21. zdôrazňuje, že pri zabezpečovaní 
transparentnosti a voľného pohybu 
osobných údajov treba rešpektovať 
súkromie a ochranu osobných údajov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 124
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
vypracovali spoločný prístup k prístupu k 
dokumentácii vrátane postupu pre 
materiály vypracované v rámci trialógu;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 125
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
neustále skúmali a rozvíjali nové metódy a 
opatrenia na dosiahnutie väčšej 
transparentnosti;

22. vyzýva všetky inštitúcie, orgány, 
úrady a agentúry, aby neustále skúmali 
nové metódy a opatrenia na dosiahnutie čo 
najväčšej transparentnosti a ďalej rozvíjali 
iniciatívnejší prístup k transparentnosti 
iniciatívnym zverejňovaním dokumentov 
čo najjednoduchším, najľahšie 
použiteľným a najprístupnejším 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolaus Fest

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
neustále skúmali a rozvíjali nové metódy a 
opatrenia na dosiahnutie väčšej 
transparentnosti;

22. vyzýva Európsky parlament a 
Komisiu, aby rešpektovali demokraticky 
zvolené vlády s cieľom priblížiť sa 
občanom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Jadwiga Wiśniewska

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva inštitúcie, aby zabezpečili 
transparentnosť legislatívnych postupov na 
základe príslušných právnych predpisov a 
judikatúry;

23. vyzýva inštitúcie, aby zabezpečili 
transparentnosť legislatívnych postupov na 
základe príslušných právnych predpisov a 
judikatúry; zároveň zdôrazňuje potrebu 
zachovať rovnováhu medzi cieľmi v 
oblasti transparentnosti a zachovaním 
súdržnosti, účinnosti a flexibility 
legislatívnych postupov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 128
Cristian Terheş

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva inštitúcie, aby zabezpečili 
transparentnosť legislatívnych postupov na 
základe príslušných právnych predpisov a 
judikatúry;

23. vyzýva inštitúcie, aby zabezpečili 
transparentnosť legislatívnych postupov na 
základe príslušných právnych predpisov, 
judikatúry a odporúčaní ombudsmana;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
úradné dokumenty sú často neprimerane 
utajované; pripomína svoju pozíciu, že by 
sa mali stanoviť jasné a jednotné pravidlá 
pre utajovanie a odtajňovanie 
dokumentov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 130
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. naliehavo vyzýva Radu, aby 
zosúladila svoje pracovné metódy so 
štandardmi parlamentnej a participatívnej 
demokracie, ako sa vyžaduje v zmluvách, 
a opakuje, že Rada musí byť rovnako 
zodpovedná a transparentná ako ostatné 
inštitúcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Maria Grapini

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že podstatou 
otvorených demokratických spoločností je 
zabezpečenie toho, aby občania mali 
prístup k rôznym overiteľným zdrojom 
informácií, vďaka čomu si môžu vytvoriť 
názor na rôzne témy;

24. zdôrazňuje, že podstatou 
otvorených demokratických spoločností je 
zabezpečenie toho, aby občania mali 
prístup k rôznym overiteľným zdrojom 
informácií, vďaka čomu si môžu vytvoriť 
názor na rôzne témy; zdôrazňuje aj, že 
prístup občanov k informáciám zvyšuje 
zodpovednosť v rozhodovacom procese, a 
preto je nevyhnutný pre efektívne 
fungovanie demokratických spoločností;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 132
Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Nicolas Bay, 
Nicolaus Fest
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Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že podstatou 
otvorených demokratických spoločností je 
zabezpečenie toho, aby občania mali 
prístup k rôznym overiteľným zdrojom 
informácií, vďaka čomu si môžu vytvoriť 
názor na rôzne témy;

24. vyjadruje znepokojenie nad 
ochotou Európskej komisie cenzurovať 
sociálne siete, priestor slobody prejavu, na 
ktorom sa často kritizuje EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 133
Milan Uhrík

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že podstatou 
otvorených demokratických spoločností je 
zabezpečenie toho, aby občania mali 
prístup k rôznym overiteľným zdrojom 
informácií, vďaka čomu si môžu vytvoriť 
názor na rôzne témy;

24. zdôrazňuje, že podstatou 
otvorených demokratických spoločností je 
zabezpečenie toho, aby občania mali 
prístup k rôznym overiteľným zdrojom 
informácií vo svojom úradnom jazyku, 
vďaka čomu si môžu vytvoriť názor na 
rôzne témy;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 134
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva všetky inštitúcie, aby zlepšili 
komunikáciu s verejnosťou počas celého 
legislatívneho cyklu a iniciatívne šírili 
viac svojich vlastných dokumentov 
týkajúcich sa legislatívneho postupu 
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prostredníctvom ich uverejnenia na 
svojich webových sídlach a v rôznych 
registroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. požaduje naliehavé opatrenia na 
zvýšenie transparentnosti rozhodnutí 
prijatých v postupoch v prípade 
nesplnenia povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. vyzýva inštitúcie, aby zintenzívnili 
úsilie o vytvorenie osobitnej a ľahko 
použiteľnej spoločnej databázy o stave 
legislatívnych spisov, ktorých príprava 
prebieha, ako sa dohodlo 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
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Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. žiada medziinštitucionálny výbor 
zriadený článkom 15 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1049/2001, aby iniciatívne 
informoval príslušné výbory a 
systematicky viedol diskusie a rokovania s 
občianskou spoločnosťou, európskou 
ombudsmankou a európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Diana Riba i Giner

Návrh uznesenia
Odsek 24 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24d. vyzýva inštitúcie, aby vyhodnotili a 
v prípade potreby revidovali svoje 
vnútorné postupy na oznamovanie 
pochybení, a požaduje lepšiu ochranu 
oznamovateľov;

Or. en


