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Pozměňovací návrh 28
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) S cílem optimalizovat uplatňování 
pravidel jednotného evropského nebe 
stanoví nařízení [pozměněné nařízení 
SES2+] k plnění různých úkolů, zejména 
pokud jde o systém sledování výkonosti a 
systém poplatků, pravomoc 
specializovaného subjektu Unie, Agentury 
Evropské unie pro bezpečnost letectví 
působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti 
(dále jen „agentura působící jako PRB“).

(1) S cílem optimalizovat uplatňování 
pravidel jednotného evropského nebe 
stanoví nařízení [pozměněné nařízení 
SES2+] k plnění různých úkolů, zejména 
pokud jde o systém sledování výkonosti a 
systém poplatků, organizaci a pravomoc 
specializovaného subjektu Unie, Agentury 
Evropské unie pro bezpečnost letectví 
působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti 
(dále jen „agentura působící jako PRB“).

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vzhledem k tomu, že neustávající 
snižování nákladů nemůže být samo o 
sobě posledním cílem, představuje návrh 
Komise, aby ekonomické i bezpečnostní 
aspekty řídila tatáž agentura, ve své 
podstatě praxi, která jde proti zájmům 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s tímto cílem je 
nezbytné zřídit v rámci agentury 
odpovídající stálou strukturu, která 
zaručí, že úkoly svěřené agentuře působící 
jako PRB budou plněny s požadovanou 
odborností, jakož i nezávislostí na 
veřejných nebo soukromých zájmech, a že 
se agentura bude moci v této souvislosti 
spolehnout na vyčleněné zdroje.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Záměrem balíčku SES2+ je v 
rozporu s pravidly Chicagské úmluvy z 
roku 1944 zajistit, aby nebyly letové 
provozní služby poskytované 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb určeny státy, ale byly poskytovány 
na základě nadnárodních a ekonomických 
kritérií poskytovatelům, kteří nabízejí lepší 
poměr nákladů a přínosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Uspořádání evropského vzdušného 
prostoru na základě zásad vyplývajících z 
této úmluvy vždy zaručovalo požadovanou 
úroveň bezpečnosti a umožňovalo přijetí 
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vhodných opatření a politik, a to jak v 
oblasti řízení letového provozu na 
evropské úrovni, tak pokud jde o přijímání 
opatření, která umožnila výrazně snížit 
přetížení a zpoždění či snížit provozní 
náklady, a nikdy nebylo překážkou 
bezpečnosti a plynulosti evropského 
letového provozu nebo jeho efektivity.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pro účely působení agentury jako 
PRB by proto měl být zřízen regulační 
výbor pro kontrolu výkonnosti a jmenován 
ředitel pro kontrolu výkonnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s výše uvedenými 
zásadami by měl regulační výbor pro 
kontrolu výkonnosti jednat nezávisle a 
neměl by vyžadovat ani přijímat pokyny 
nebo doporučení od vlády členského státu, 
Komise nebo jiného veřejného či 
soukromého subjektu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s výše uvedenými 
zásadami by měl regulační výbor pro 
kontrolu výkonnosti jednat nezávisle a 
neměl by vyžadovat ani přijímat pokyny 
nebo doporučení od vlády členského státu, 
Komise nebo jiného veřejného či 
soukromého subjektu.

(5) V souladu s výše uvedenými 
zásadami by měl být regulační výbor pro 
kontrolu výkonnosti zcela nezávislý a 
neměl by vyžadovat ani přijímat pokyny 
nebo doporučení od vlády členského státu, 
Komise, této agentury nebo jiného 
veřejného či soukromého subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Správní rada agentury by měla mít 
nezbytné pravomoci, aby mohla jmenovat 
ředitele pro kontrolu výkonnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Správní rada agentury by měla mít 
nezbytné pravomoci, aby mohla jmenovat 
ředitele pro kontrolu výkonnosti.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Správní rada agentury by měla mít 
nezbytné pravomoci, aby mohla jmenovat 
ředitele pro kontrolu výkonnosti.

(6) Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti by měl jmenovat ředitele pro 
kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ředitel pro kontrolu výkonnosti by 
měl být zejména právním zástupcem 
agentury ve věcech kontroly výkonnosti a 
měl by odpovídat za každodenní řízení této 
problematiky, jakož i za různé přípravné 
úkoly. Ředitel pro kontrolu výkonnosti by 
měl rovněž připravovat a předkládat oddíl 
o kontrole výkonnosti v rámci 
programového dokumentu, ročního 
pracovního programu a výroční zprávy o 
činnosti agentury. Jakožto nezávislý 
orgán by měl být do těchto činností podle 
potřeby zapojen regulační výbor pro 
kontrolu výkonnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ředitel pro kontrolu výkonnosti by 
měl být zejména právním zástupcem 
agentury ve věcech kontroly výkonnosti a 
měl by odpovídat za každodenní řízení této 
problematiky, jakož i za různé přípravné 
úkoly. Ředitel pro kontrolu výkonnosti by 
měl rovněž připravovat a předkládat oddíl 
o kontrole výkonnosti v rámci 
programového dokumentu, ročního 
pracovního programu a výroční zprávy o 
činnosti agentury. Jakožto nezávislý orgán 
by měl být do těchto činností podle potřeby 
zapojen regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti.

(7) Ředitel pro kontrolu výkonnosti by 
měl být zejména právním zástupcem 
agentury ve věcech kontroly výkonnosti a 
měl by odpovídat za každodenní řízení této 
problematiky, jakož i za různé přípravné 
úkoly. Ředitel pro kontrolu výkonnosti by 
měl rovněž připravovat a předkládat oddíl 
o kontrole výkonnosti v rámci 
programového dokumentu, ročního 
pracovního programu a výroční zprávy o 
činnosti agentury. Jakožto zcela nezávislý 
orgán by měl být do těchto činností podle 
potřeby zapojen regulační výbor pro 
kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Spolupráce mezi vnitrostátními 
dozorovými orgány v oblasti kontroly 
výkonnosti je důležitá k zajištění hladkého 
uplatňování práva Unie v této oblasti, a 
měla by proto být usnadněna, zejména 
zřízením poradního výboru pro kontrolu 
výkonnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Spolupráce mezi vnitrostátními 
dozorovými orgány v oblasti kontroly 
výkonnosti je důležitá k zajištění hladkého 
uplatňování práva Unie v této oblasti, a 
měla by proto být usnadněna, zejména 
zřízením poradního výboru pro kontrolu 
výkonnosti.

(8) Spolupráce mezi vnitrostátními 
dozorovými orgány v oblasti kontroly 
výkonnosti je důležitá k zajištění hladkého 
uplatňování práva Unie v této oblasti, a 
měla by proto být usnadněna, zejména 
zřízením poradního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, jenž bude založen na již 
existujících subjektech.

Or. en

Odůvodnění

Zavedená regulace by měla usilovat o využití skupin, které se aspekty výkonnosti již zabývají. 
Stávající návrh zavádí nové subjekty, což vede k větší složitosti systému. Stejného výsledku by 
bylo možné dosáhnout úpravou již existujících subjektů.

Pozměňovací návrh 43
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pokud má agentura působící jako 
PRB rozhodovací pravomoci, mělo by být 
zúčastněným stranám z důvodů 
hospodárnosti řízení přiznáno právo na 
odvolání k odvolacímu senátu pro 
kontrolu výkonnosti, který by měl být 
součástí agentury působící jako PRB, 
zároveň však nezávislý na její správní a 
regulační struktuře.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(10) Agentura působící jako PRB by 
měla vést veškeré nezbytné konzultace a 
jednat transparentně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Příjmy a výdaje související s 
kontrolou výkonnosti účtuje agentura 
odděleně od ostatních příjmů a výdajů. V 
souladu se zásadou nezávislosti agentury 
působící jako PRB by měl ředitel pro 
kontrolu výkonnosti vypracovat pro 
výkonného ředitele návrh odhadu příjmů a 
výdajů na kontrolu výkonnosti. Změny 
výše příjmů a výdajů na kontrolu 
výkonnosti v tomto návrhu odhadu by měl 
schvalovat ředitel pro kontrolu výkonnosti. 
V případě neshody mezi ředitelem pro 
kontrolu výkonnosti a výkonným 
ředitelem by měl mít ředitel pro kontrolu 
výkonnosti možnost účinným způsobem 
sdělit své názory správní radě předtím, než 
správní rada přijme předběžný návrh 
odhadu příjmů a výdajů agentury.

(11) Příjmy a výdaje související s 
kontrolou výkonnosti účtuje agentura 
odděleně od ostatních příjmů a výdajů. V 
souladu se zásadou nezávislosti agentury 
působící jako PRB by měl ředitel pro 
kontrolu výkonnosti vypracovat pro 
výkonného ředitele návrh odhadu příjmů a 
výdajů na kontrolu výkonnosti. Změny 
výše příjmů a výdajů na kontrolu 
výkonnosti v tomto návrhu odhadu by měl 
schvalovat ředitel pro kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Příjmy a výdaje související s 
kontrolou výkonnosti účtuje agentura 
odděleně od ostatních příjmů a výdajů. V 

(11) Příjmy a výdaje související s 
kontrolou výkonnosti účtuje agentura 
odděleně od ostatních příjmů a výdajů. V 
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souladu se zásadou nezávislosti agentury 
působící jako PRB by měl ředitel pro 
kontrolu výkonnosti vypracovat pro 
výkonného ředitele návrh odhadu příjmů a 
výdajů na kontrolu výkonnosti. Změny 
výše příjmů a výdajů na kontrolu 
výkonnosti v tomto návrhu odhadu by měl 
schvalovat ředitel pro kontrolu výkonnosti. 
V případě neshody mezi ředitelem pro 
kontrolu výkonnosti a výkonným 
ředitelem by měl mít ředitel pro kontrolu 
výkonnosti možnost účinným způsobem 
sdělit své názory správní radě předtím, než 
správní rada přijme předběžný návrh 
odhadu příjmů a výdajů agentury.

souladu se zásadou nezávislosti agentury 
působící jako PRB by měl ředitel pro 
kontrolu výkonnosti vypracovat pro 
výkonného ředitele návrh odhadu příjmů a 
výdajů na kontrolu výkonnosti. Změny 
výše příjmů a výdajů na kontrolu 
výkonnosti v tomto návrhu odhadu by měl 
schvalovat ředitel pro kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb by se měli podílet na 
zahájení provozu agentury působící jako 
PRB a na jejím nepřetržitém fungování. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb mají přirozený monopol na 
poskytování dotčených služeb, které hradí 
uživatelé vzdušného prostoru. Vzhledem k 
tomuto specifickému rysu je nezbytné, aby 
se na ně vztahoval systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, a v řadě 
ohledů se tak optimalizovalo poskytování 
dotčených služeb. Hlavní úloha agentury 
působící jako PRB spočívá v uplatňování 
uvedených systémů, a finanční prostředky 
nezbytné k jejímu zřízení lze proto 
považovat za nezbytné, neboť souvisejí se 
zvláštními charakteristikami a postavením 
poskytovatelů dotčených služeb.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb by se měli podílet na 
zahájení provozu agentury působící jako 
PRB a na jejím nepřetržitém fungování. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb mají přirozený monopol na 
poskytování dotčených služeb, které hradí 
uživatelé vzdušného prostoru. Vzhledem k 
tomuto specifickému rysu je nezbytné, aby 
se na ně vztahoval systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, a v řadě 
ohledů se tak optimalizovalo poskytování 
dotčených služeb. Hlavní úloha agentury 
působící jako PRB spočívá v uplatňování 
uvedených systémů, a finanční prostředky 
nezbytné k jejímu zřízení lze proto 
považovat za nezbytné, neboť souvisejí se 
zvláštními charakteristikami a postavením 
poskytovatelů dotčených služeb.

(12) Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb by se měli podílet na 
provozu agentury působící jako PRB a na 
jejím nepřetržitém fungování. Určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
mají přirozený monopol na poskytování 
dotčených služeb, které hradí uživatelé 
vzdušného prostoru. Vzhledem k tomuto 
specifickému rysu je nezbytné, aby se na 
ně vztahoval systém sledování výkonnosti 
a systém poplatků, a v řadě ohledů se tak 
optimalizovalo poskytování dotčených 
služeb. Hlavní úloha agentury působící 
jako PRB spočívá v uplatňování uvedených 
systémů, a finanční prostředky nezbytné k 
jejímu zřízení lze proto považovat za 
nezbytné, neboť souvisejí se zvláštními 
charakteristikami a postavením 
poskytovatelů dotčených služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb by se měli podílet na 
zahájení provozu agentury působící jako 
PRB a na jejím nepřetržitém fungování. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb mají přirozený monopol na 
poskytování dotčených služeb, které hradí 

(12) Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb by se měli podílet na 
zahájení provozu agentury působící jako 
PRB a na jejím nepřetržitém fungování. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb mají přirozený monopol na 
poskytování dotčených služeb, které hradí 
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uživatelé vzdušného prostoru. Vzhledem k 
tomuto specifickému rysu je nezbytné, aby 
se na ně vztahoval systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, a v řadě 
ohledů se tak optimalizovalo poskytování 
dotčených služeb. Hlavní úloha agentury 
působící jako PRB spočívá v uplatňování 
uvedených systémů, a finanční prostředky 
nezbytné k jejímu zřízení lze proto 
považovat za nezbytné, neboť souvisejí se 
zvláštními charakteristikami a postavením 
poskytovatelů dotčených služeb.

uživatelé vzdušného prostoru. Vzhledem k 
tomuto specifickému rysu je nezbytné, aby 
se na ně vztahoval systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, a v řadě 
ohledů se tak optimalizovalo poskytování 
dotčených služeb, zejména pokud jde o 
cílené snížení celkových emisí 
skleníkových plynů alespoň o 10 % 
plánované v rámci jednotného evropského 
nebe. Hlavní úloha agentury působící jako 
PRB spočívá v uplatňování uvedených 
systémů, přičemž přednost mají systémy 
týkající se klimatu a vlivu na životní 
prostředí v souladu s cíli snížení emisí 
evropského právního rámce pro klima a 
cíli Zelené dohody pro Evropu, a finanční 
prostředky nezbytné k jejímu zřízení lze 
proto považovat za nezbytné, neboť 
souvisejí se zvláštními charakteristikami a 
postavením poskytovatelů dotčených 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb by se měli podílet na 
zahájení provozu agentury působící jako 
PRB a na jejím nepřetržitém fungování. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb mají přirozený monopol na 
poskytování dotčených služeb, které hradí 
uživatelé vzdušného prostoru. Vzhledem k 
tomuto specifickému rysu je nezbytné, aby 
se na ně vztahoval systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, a v řadě 
ohledů se tak optimalizovalo poskytování 
dotčených služeb. Hlavní úloha agentury 
působící jako PRB spočívá v uplatňování 
uvedených systémů, a finanční prostředky 
nezbytné k jejímu zřízení lze proto 

(12) Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb by se měli podílet na 
zahájení provozu agentury působící jako 
PRB a na jejím nepřetržitém fungování. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb mají přirozený monopol na 
poskytování dotčených služeb, které hradí 
uživatelé vzdušného prostoru. Vzhledem k 
tomuto specifickému rysu je nezbytné, aby 
se na ně vztahoval systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, a v řadě 
ohledů se tak optimalizovalo poskytování 
dotčených služeb. Hlavní úloha agentury 
působící jako PRB spočívá v uplatňování 
uvedených systémů, a finanční prostředky 
nezbytné k jejímu zřízení lze proto 
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považovat za nezbytné, neboť souvisejí se 
zvláštními charakteristikami a postavením 
poskytovatelů dotčených služeb.

považovat za nezbytné, neboť souvisejí se 
zvláštními charakteristikami a postavením 
poskytovatelů dotčených služeb. Dalším 
úkolem agentury působící jako PRB je 
přispívat k vývoji rozšiřitelnosti 
uspořádání letového provozu a letové 
navigační služby, např. podporou 
bezpečného a harmonizovaného používání 
nových technologií, úpravami 
schvalovacích postupů pro provozní 
personál a doprovodnými opatřeními 
týkajícími se harmonizovaných rozhraní 
člověk/stroj pro systémy uspořádání 
letového provozu a letové navigační 
služby.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Náklady na dohled nad určenými 
poskytovateli letových provozních služeb 
vykonávaný agenturou působící jako PRB 
lze rozdělit na náklady na její zřízení a na 
provozní náklady.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Náklady na zřízení agentury 
působící jako PRB jsou krátkodobé a 
omezené na několik činností, jako je 
nábor, odborná příprava a nezbytné 

vypouští se
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vybavení informačními technologiemi, a z 
důvodů uvedených výše jsou nutné k 
zahájení požadovaného dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Tyto náklady by měli během pěti 
rozpočtových let hradit určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
ve formě ročních příspěvků vypočtených 
spravedlivým a nediskriminačním 
způsobem. Příspěvky jednotlivých 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb by měly být stanoveny 
na základě jejich velikosti, aby se 
zohlednil jejich význam při poskytování 
letových provozních služeb v Evropě, a 
tudíž i relativní přínosy, které jim plynou z 
činnosti vykonávané pod dohledem. 
Konkrétně by tyto příspěvky měly být 
vypočteny na základě výše skutečných 
příjmů vytvořených poskytováním 
letových navigačních služeb v 
referenčním období předcházejícím 
referenčnímu období, během něhož toto 
nařízení vstoupilo v platnost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Za účelem stanovení jednotných vypouští se
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pravidel výpočtu ročních příspěvků, 
zejména metodiky přidělování 
odhadovaných výdajů do kategorií 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb a kritérií pro určení 
výše jednotlivých příspěvků na základě 
velikosti, by měly být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/20113.
_________________
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 
13).

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Za účelem stanovení jednotných 
pravidel výpočtu ročních příspěvků, 
zejména metodiky přidělování 
odhadovaných výdajů do kategorií 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb a kritérií pro určení 
výše jednotlivých příspěvků na základě 
velikosti, by měly být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/20113.

vypouští se

_________________
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
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kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 
13).

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Provozní náklady se týkají nákladů 
na činnosti prováděné agenturou působící 
jako PRB, pokud jde o systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, jakmile 
dojde k zahájení této činnosti. Provozní 
náklady agentury působící jako PRB by 
měly být rovněž hrazeny určenými 
poskytovateli letových provozních služeb. 
Z důvodu zásahů nezbytných k 
uplatňování systému sledování výkonnosti 
a systému poplatků by však financování 
mělo být založeno na poplatcích a 
platbách. Předpokládá se, že tento způsob 
financování rovněž posílí autonomii a 
nezávislost agentury působící jako PRB.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Provozní náklady se týkají nákladů 
na činnosti prováděné agenturou působící 
jako PRB, pokud jde o systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, jakmile 

(17) Provozní náklady se týkají nákladů 
na činnosti prováděné agenturou působící 
jako PRB, pokud jde o systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků, se zvláštním 
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dojde k zahájení této činnosti. Provozní 
náklady agentury působící jako PRB by 
měly být rovněž hrazeny určenými 
poskytovateli letových provozních služeb. 
Z důvodu zásahů nezbytných k uplatňování 
systému sledování výkonnosti a systému 
poplatků by však financování mělo být 
založeno na poplatcích a platbách. 
Předpokládá se, že tento způsob 
financování rovněž posílí autonomii a 
nezávislost agentury působící jako PRB.

zaměřením na ty, které se týkají 
klimatické a environmentální výkonnosti, 
jakmile dojde k zahájení této činnosti. 
Provozní náklady agentury působící jako 
PRB by měly být rovněž hrazeny určenými 
poskytovateli letových provozních služeb. 
Z důvodu zásahů nezbytných k uplatňování 
systému sledování výkonnosti a systému 
poplatků by však financování mělo být 
založeno na poplatcích a platbách. 
Předpokládá se, že tento způsob 
financování rovněž posílí autonomii a 
nezávislost agentury působící jako PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Žádný příjem, který agentura 
obdrží z jakéhokoli zdroje, by neměl 
ohrozit její nezávislost a nestrannost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Agentura působící jako PRB by 
měla rovněž vytvořit rezervní fond 
pokrývající jeden rok provozních výdajů, 
aby měla zajištěnu kontinuitu svých 
činností a plnění svých úkolů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Agentura působící jako PRB by 
měla být otevřena účasti třetích zemí, jež 
uzavřely dohody s Unií a které přijaly a 
uplatňují příslušná pravidla práva Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) 2018/1139
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Toto nařízení by mělo pomoci 
zvrátit proces liberalizace služeb 
uspořádání letového provozu prosazovaný 
v rámci procesu jednotného evropského 
nebe zahájeného v roce 1999 a zajistit, 
aby členské státy – které jsou za řízení 
svého vzdušného prostoru odpovědné – 
měřily a organizovaly služby podle svých 
potřeb, a podporovat co nejužší spolupráci 
s ostatními státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2018/1139
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Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „ATM/ANS“ uspořádání letového 
provozu a letové navigační služby 
zahrnující všechny tyto prvky: funkce a 
služby uspořádání letového provozu 
definované v čl. 2 bodě 9 [pozměněného 
nařízení SES2+], letové navigační služby 
definované v čl. 2 bodě 4 uvedeného 
nařízení, včetně funkcí sítě uvedených v 
článku 26 uvedeného nařízení, jakož i 
služby, které zesilují signály vysílané 
družicemi tvořícími součást základních 
konstelací systému GNSS pro účely letové 
navigace, návrh letových postupů, služby 
sestávající z vytváření a zpracování údajů a 
formátování a poskytování údajů 
všeobecnému letovému provozu pro účely 
letové navigace a služby údajů o letovém 
provozu, které jsou službami spočívajícími 
ve shromažďování, shlukování a integraci 
provozních údajů od poskytovatelů 
přehledových služeb, poskytovatelů 
meteorologických služeb a leteckých 
informačních služeb a funkcí sítě a/nebo od 
příslušných subjektů a/nebo poskytování 
zpracovaných údajů pro účely řízení 
letového provozu a uspořádání letového 
provozu;

5) „ATM/ANS“ uspořádání letového 
provozu a letové navigační služby 
zahrnující všechny tyto prvky: funkce a 
služby uspořádání letového provozu 
definované v čl. 2 bodě 9 [pozměněného 
nařízení SES2+], letové navigační služby 
definované v čl. 2 bodě 4 uvedeného 
nařízení, včetně funkcí sítě uvedených v 
článku 26 uvedeného nařízení, jakož i 
služby, které zesilují signály vysílané 
družicemi tvořícími součást základních 
konstelací systému GNSS pro účely letové 
navigace, návrh letových postupů, služby 
sestávající z vytváření a zpracování údajů a 
formátování a poskytování údajů 
všeobecnému letovému provozu pro účely 
letové navigace a služby údajů o letovém 
provozu, které jsou službami spočívajícími 
ve shromažďování, shlukování a integraci 
provozních údajů od poskytovatelů 
přehledových služeb, poskytovatelů 
meteorologických služeb a leteckých 
informačních služeb a funkcí sítě a/nebo od 
příslušných subjektů a/nebo poskytování 
zpracovaných údajů pro účely řízení 
letového provozu a uspořádání letového 
provozu, včetně údajů týkajících se emisí 
jednotlivých skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 3 – odst. 1 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „určeným poskytovatelem letových 
provozních služeb“ určená letová 
provozní služba ve smyslu definice v čl. 2 
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odst. 10b (novém) [pozměněného nařízení 
SES2+];

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 84 se mění takto:
1.Komise může na žádost agentury 
působící jako PRB uložit právnické nebo 
fyzické osobě odpovědné za výkonnost 
poskytovatelů letových navigačních služeb 
v souladu s tímto nařízením a článkem 
42a [pozměněného nařízení SES2+] jednu 
nebo obě z těchto možností:
a) pokutu, pokud tato osoba úmyslně nebo 
z nedbalosti porušila některé z ustanovení 
[pozměněného nařízení SES2+];
b) penále v případě, že tato osoba nadále 
porušuje některé z uvedených ustanovení, 
s cílem přimět tuto osobu k dodržování 
uvedených ustanovení.
2.Výše pokuty a penále podle odstavce 1 je 
účinná a přiměřená.Výše pokut 
nepřesáhne 4 % ročního příjmu či obratu 
dotčené právnické nebo fyzické 
osoby.Výše penále nepřesáhne 2,5 % 
průměrného denního příjmu či obratu 
dotčené právnické nebo fyzické osoby.
3.Komise ukládá pokuty a penále na 
základě odstavce 1 pouze v případě, že 
ostatní opatření stanovená v tomto 
nařízení a v aktech v přenesené 
pravomoci a v prováděcích aktech 
přijatých na jeho základě jsou k řešení 
těchto porušení nedostatečná nebo 
nepřiměřená.
4.Pokud jde o ukládání pokut a penále 
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podle tohoto článku, přijme Komise 
v souladu s článkem 128 akty v přenesené 
pravomoci, kterými stanoví:
a) podrobná kritéria a podrobnou 
metodiku pro stanovení výše pokut a 
penále;
b) podrobná pravidla pro šetření, 
související opatření a podávání zpráv a 
rovněž pro rozhodování, včetně 
ustanovení o právu na obhajobu, přístupu 
ke spisu, právním zastoupení a důvěrnosti 
a dočasných ustanoveních;a
c) postupy pro výběr pokut a penále.
5.Soudní dvůr má neomezenou pravomoc 
k přezkumu rozhodnutí Komise přijatých 
na základě odstavce 1.Uloženou pokutu 
nebo penále může zrušit, snížit nebo 
zvýšit.
6. Rozhodnutí Komise přijatá na základě 
odstavce 1 nemají trestněprávní povahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 93 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura, pokud disponuje 
příslušnou odborností, ať již působí jako 
PRB či nikoli, poskytne na žádost Komisi 
technickou podporu při provádění 
jednotného evropského nebe, a to i v 
souvislosti se systémem sledování 
výkonnosti a systémem poplatků, zejména:

2. Agentura, pokud disponuje 
příslušnou odborností, ať již působí jako 
PRB, či nikoli, poskytne na žádost Komisi 
technickou podporu při provádění 
jednotného evropského nebe, a to i v 
souvislosti se systémem sledování 
výkonnosti a systémem poplatků, 
zejména pokud jde o klimatickou a 
environmentální výkonnost v souladu s 
cíli evropského právního rámce pro klima 
a cíli Zelené dohody pro Evropu, a to:
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 93 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděním technických kontrol, 
technických šetření, přezkumů souladu, 
studií a projektů;

a) prováděním technických kontrol, 
technických šetření, přezkumů souladu, 
studií a projektů, včetně studií týkajících se 
harmonizovaných rozhraní člověk/stroj;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 93 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požádáním o nápravná opatření, 
včetně pokut a penále, jak je stanoveno v 
článku 84a.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 93 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2a. Nemá-li technické znalosti, 
konzultuje s vědeckými odborníky, 
zejména v oblasti klimatu a životního 
prostředí, aby se zajistil plný soulad s cíli 
snižování emisí skleníkových plynů 
evropského právního rámce pro klima a s 
cíli Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) přijímá rozhodnutí o zřizování 
vnitřních struktur agentury na úrovni 
ředitelů a jejích případných změnách, která 
jsou v případě vnitřních struktur 
týkajících se kontroly výkonnosti 
podmíněna odpovídající žádostí ředitele 
pro kontrolu výkonnosti a kladným 
stanoviskem regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti. Těmito rozhodnutími 
není dotčeno oddělení regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti, ředitele pro 
kontrolu výkonnosti, poradního výboru pro 
kontrolu výkonnosti, odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti a zaměstnanců 
agentury působící jako PRB na jedné 
straně od ostatních orgánů agentury a osob 
zastávajících v ní funkce na straně druhé;;

l) přijímá rozhodnutí o zřizování 
vnitřních struktur agentury na úrovni 
ředitelů a jejích případných změnách, s 
výjimkou struktury agentury působící jako 
PRB. Těmito rozhodnutími není dotčeno 
oddělení regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, poradního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti a zaměstnanců agentury 
působící jako PRB na jedné straně od 
ostatních orgánů agentury a osob 
zastávajících v ní funkce na straně druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii
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Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) přijímá rozhodnutí o zřizování 
vnitřních struktur agentury na úrovni 
ředitelů a jejích případných změnách, která 
jsou v případě vnitřních struktur 
týkajících se kontroly výkonnosti 
podmíněna odpovídající žádostí ředitele 
pro kontrolu výkonnosti a kladným 
stanoviskem regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti. Těmito rozhodnutími 
není dotčeno oddělení regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti, ředitele pro 
kontrolu výkonnosti, poradního výboru pro 
kontrolu výkonnosti, odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti a zaměstnanců 
agentury působící jako PRB na jedné 
straně od ostatních orgánů agentury a osob 
zastávajících v ní funkce na straně druhé;;

l) přijímá rozhodnutí o zřizování 
vnitřních struktur agentury na úrovni 
ředitelů a jejích případných změnách, s 
výjimkou struktury agentury působící jako 
PRB. Těmito rozhodnutími je zaručeno 
oddělení regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, poradního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti a zaměstnanců výhradně 
pracujících v agentuře působící jako PRB 
na jedné straně od ostatních orgánů 
agentury a osob zastávajících v ní funkce 
na straně druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) přijímá rozhodnutí o zřizování 
vnitřních struktur agentury na úrovni 
ředitelů a jejích případných změnách, která 
jsou v případě vnitřních struktur 
týkajících se kontroly výkonnosti 
podmíněna odpovídající žádostí ředitele 
pro kontrolu výkonnosti a kladným 
stanoviskem regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti. Těmito rozhodnutími 
není dotčeno oddělení regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti, ředitele pro 
kontrolu výkonnosti, poradního výboru pro 
kontrolu výkonnosti, odvolacího senátu pro 

l) přijímá rozhodnutí o zřizování 
vnitřních struktur agentury na úrovni 
ředitelů a jejích případných změnách, s 
výjimkou struktury agentury působící jako 
PRB. Těmito rozhodnutími není dotčeno 
oddělení regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, poradního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti a zaměstnanců agentury 
působící jako PRB na jedné straně od 
ostatních orgánů agentury a osob 
zastávajících v ní funkce na straně druhé;“;
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kontrolu výkonnosti a zaměstnanců 
agentury působící jako PRB na jedné 
straně od ostatních orgánů agentury a osob 
zastávajících v ní funkce na straně druhé;;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá 
Díaz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládá se nový odstavec 2a, který 
zní:

vypouští se

„2a. Ve věcech kontroly výkonnosti 
správní rada:
a) po konzultaci s regulačním výborem 
pro kontrolu výkonnosti a obdržení jeho 
kladného stanoviska jmenuje ředitele pro 
kontrolu výkonnosti v souladu s článkem 
114g a případně prodlužuje jeho funkční 
období nebo jej odvolává z funkce;
b) jmenuje členy regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti v souladu s článkem 
114c;
c) po konzultaci s regulačním výborem 
pro kontrolu výkonnosti jmenuje členy 
odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti v souladu s článkem 114l;
d) pokud jde o příjmy a výdaje v 
souvislosti s kontrolou výkonnosti, po 
obdržení souhlasu Komise rozhoduje o 
přijetí odkázaného majetku, darů nebo 
příspěvků z jiných zdrojů Unie nebo 
jakéhokoli dobrovolného příspěvku od 
členských států nebo vnitrostátních 
dozorových orgánů uvedených v článku 3 
[pozměněného nařízení SES2+];
e) po konzultaci s regulačním výborem 
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pro kontrolu výkonnosti vykonává 
disciplinární pravomoc vůči řediteli pro 
kontrolu výkonnosti;
f) po konzultaci s regulačním výborem pro 
kontrolu výkonnosti stanoví postupy pro 
vydávání stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí agentury působící jako PRB 
podle čl. 119a odst. 4;
g) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a na základě návrhu ředitele 
pro kontrolu výkonnosti přijímá a 
pravidelně aktualizuje plány pro 
komunikaci a šíření informací o kontrole 
výkonnosti podle čl. 119a odst. 5;
h) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti povoluje uzavírání pracovních 
ujednání v souladu s čl. 129a odst. 4;
i) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a na základě návrhu ředitele 
pro kontrolu výkonnosti stanovuje 
mechanismy a postupy pro konzultace se 
zúčastněnými stranami podle článku 38 
[pozměněného nařízení SES2+] a článku 
119a tohoto nařízení.;“

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládá se nový odstavec 2a, který 
zní:

vypouští se

„2a. Ve věcech kontroly výkonnosti 
správní rada:
a) po konzultaci s regulačním výborem 
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pro kontrolu výkonnosti a obdržení jeho 
kladného stanoviska jmenuje ředitele pro 
kontrolu výkonnosti v souladu s článkem 
114g a případně prodlužuje jeho funkční 
období nebo jej odvolává z funkce;
b) jmenuje členy regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti v souladu s článkem 
114c;
c) po konzultaci s regulačním výborem 
pro kontrolu výkonnosti jmenuje členy 
odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti v souladu s článkem 114l;
d) pokud jde o příjmy a výdaje v 
souvislosti s kontrolou výkonnosti, po 
obdržení souhlasu Komise rozhoduje o 
přijetí odkázaného majetku, darů nebo 
příspěvků z jiných zdrojů Unie nebo 
jakéhokoli dobrovolného příspěvku od 
členských států nebo vnitrostátních 
dozorových orgánů uvedených v článku 3 
[pozměněného nařízení SES2+];
e) po konzultaci s regulačním výborem 
pro kontrolu výkonnosti vykonává 
disciplinární pravomoc vůči řediteli pro 
kontrolu výkonnosti;
f) po konzultaci s regulačním výborem pro 
kontrolu výkonnosti stanoví postupy pro 
vydávání stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí agentury působící jako PRB 
podle čl. 119a odst. 4;
g) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a na základě návrhu ředitele 
pro kontrolu výkonnosti přijímá a 
pravidelně aktualizuje plány pro 
komunikaci a šíření informací o kontrole 
výkonnosti podle čl. 119a odst. 5;
h) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti povoluje uzavírání pracovních 
ujednání v souladu s čl. 129a odst. 4;
i) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a na základě návrhu ředitele 
pro kontrolu výkonnosti stanovuje 
mechanismy a postupy pro konzultace se 
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zúčastněnými stranami podle článku 38 
[pozměněného nařízení SES2+] a článku 
119a tohoto nařízení.;“

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládá se nový odstavec 2a, který 
zní:

vypouští se

„2a. Ve věcech kontroly výkonnosti 
správní rada:
a) po konzultaci s regulačním výborem 
pro kontrolu výkonnosti a obdržení jeho 
kladného stanoviska jmenuje ředitele pro 
kontrolu výkonnosti v souladu s článkem 
114g a případně prodlužuje jeho funkční 
období nebo jej odvolává z funkce;
b) jmenuje členy regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti v souladu s článkem 
114c;
c) po konzultaci s regulačním výborem 
pro kontrolu výkonnosti jmenuje členy 
odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti v souladu s článkem 114l;
d) pokud jde o příjmy a výdaje v 
souvislosti s kontrolou výkonnosti, po 
obdržení souhlasu Komise rozhoduje o 
přijetí odkázaného majetku, darů nebo 
příspěvků z jiných zdrojů Unie nebo 
jakéhokoli dobrovolného příspěvku od 
členských států nebo vnitrostátních 
dozorových orgánů uvedených v článku 3 
[pozměněného nařízení SES2+];
e) po konzultaci s regulačním výborem 
pro kontrolu výkonnosti vykonává 
disciplinární pravomoc vůči řediteli pro 
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kontrolu výkonnosti;
f) po konzultaci s regulačním výborem pro 
kontrolu výkonnosti stanoví postupy pro 
vydávání stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí agentury působící jako PRB 
podle čl. 119a odst. 4;
g) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a na základě návrhu ředitele 
pro kontrolu výkonnosti přijímá a 
pravidelně aktualizuje plány pro 
komunikaci a šíření informací o kontrole 
výkonnosti podle čl. 119a odst. 5;
h) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti povoluje uzavírání pracovních 
ujednání v souladu s čl. 129a odst. 4;
i) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a na základě návrhu ředitele 
pro kontrolu výkonnosti stanovuje 
mechanismy a postupy pro konzultace se 
zúčastněnými stranami podle článku 38 
[pozměněného nařízení SES2+] a článku 
119a tohoto nařízení.;“

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 2 a – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) po konzultaci s regulačním 
výborem pro kontrolu výkonnosti stanoví 
postupy pro vydávání stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí agentury působící 
jako PRB podle čl. 119a odst. 4;

f) po konzultaci s regulačním 
výborem pro kontrolu výkonnosti stanoví 
postupy pro vydávání stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí agentury působící 
jako PRB podle čl. 119a odst. 4, a 
konkrétně zajistí vědecký přezkum v 
oblasti klimatu a životního prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 2 a – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a na základě návrhu ředitele 
pro kontrolu výkonnosti stanovuje 
mechanismy a postupy pro konzultace se 
zúčastněnými stranami podle článku 38 
[pozměněného nařízení SES2+] a článku 
119a tohoto nařízení.;

i) s výhradou kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a na základě návrhu ředitele 
pro kontrolu výkonnosti stanovuje 
mechanismy a postupy pro konzultace se 
zúčastněnými stranami podle článku 38 
[pozměněného nařízení SES2+] a článku 
119a tohoto nařízení a zajišťuje zejména 
řádné zapojení vědeckých odborníků na 
výkonnost v oblasti klimatu a životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada zřídí poradní orgán 
zastupující celou škálu zúčastněných stran 
dotčených činností agentury, s nímž před 
přijetím konzultuje rozhodnutí v oblastech 
uvedených v odst. 2 písm. c), e), f) a i). Při 
rozhodování v oblastech uvedených v odst. 
2 písm. c) a f) správní rada v souladu s 
článkem 114h plně zohlední stanovisko 
ředitele pro kontrolu výkonnosti. Správní 
rada se rovněž může rozhodnout 

4. Správní rada zřídí poradní orgán 
zastupující celou škálu zúčastněných stran 
dotčených činností agentury, zejména 
včetně zástupců zaměstnanců, s nímž před 
přijetím konzultuje rozhodnutí v oblastech 
uvedených v odst. 2 písm. c), e), f) a i). Při 
rozhodování v oblastech uvedených v odst. 
2 písm. c) a f) správní rada v souladu s 
článkem 114h plně zohlední stanovisko 
ředitele pro kontrolu výkonnosti a zejména 
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konzultovat s poradním orgánem další 
otázky uvedené v odstavcích 2 a 3, kromě 
oblastí týkajících se působení agentury 
jako PRB. Správní rada není stanoviskem 
poradního orgánu v žádném případě 
vázána.;

postupy týkající se oblasti klimatu a 
životního prostředí. Správní rada se rovněž 
může rozhodnout konzultovat s poradním 
orgánem další otázky uvedené v odstavcích 
2 a 3, kromě oblastí týkajících se působení 
agentury jako PRB. Správní rada není 
stanoviskem poradního orgánu v žádném 
případě vázána.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada zřídí poradní orgán 
zastupující celou škálu zúčastněných stran 
dotčených činností agentury, s nímž před 
přijetím konzultuje rozhodnutí v oblastech 
uvedených v odst. 2 písm. c), e), f) a i). Při 
rozhodování v oblastech uvedených v odst. 
2 písm. c) a f) správní rada v souladu s 
článkem 114h plně zohlední stanovisko 
ředitele pro kontrolu výkonnosti. Správní 
rada se rovněž může rozhodnout 
konzultovat s poradním orgánem další 
otázky uvedené v odstavcích 2 a 3, kromě 
oblastí týkajících se působení agentury 
jako PRB. Správní rada není stanoviskem 
poradního orgánu v žádném případě 
vázána.;

4. Správní rada zřídí poradní orgán 
zastupující celou škálu zúčastněných stran 
dotčených činností agentury, s nímž před 
přijetím konzultuje rozhodnutí v oblastech 
uvedených v odst. 2 písm. c), e), f) a i). Při 
rozhodování v oblastech uvedených v odst. 
2 písm. c) a f) správní rada v souladu s 
článkem 5h [pozměněného nařízení 
SES2+] plně zohlední stanovisko ředitele 
pro kontrolu výkonnosti. Správní rada se 
rovněž může rozhodnout konzultovat s 
poradním orgánem další otázky uvedené v 
odstavcích 2 a 3, kromě oblastí týkajících 
se působení agentury jako PRB. Správní 
rada není stanoviskem poradního orgánu v 
žádném případě vázána;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. e
Nařízení (EU) 2018/1139
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Čl. 98 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) doplňuje se nový odstavec 7, který 
zní:

vypouští se

„7. Správní rada v souladu s článkem 110 
služebního řádu přijme rozhodnutí na 
základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a 
článku 6 pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, kterým přenese příslušné 
pravomoci orgánu oprávněného ke 
jmenování na ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, pokud jde o zaměstnance, 
jejichž pracovní místa jsou přidělena 
agentuře působící jako PRB, a kterým 
stanoví podmínky, za nichž může být toto 
přenesení pravomocí pozastaveno. Ředitel 
pro kontrolu výkonnosti je oprávněn 
přenést tyto pravomoci na další osoby.
Vyžadují-li to mimořádné okolnosti, může 
správní rada rozhodnout o dočasném 
pozastavení přenesení pravomocí orgánu 
oprávněného ke jmenování na ředitele pro 
kontrolu výkonnosti a pravomocí jím 
přenesených na další osoby a vykonávat je 
sama, nebo je přenést na některého ze 
svých členů nebo na zaměstnance jiného, 
než je ředitel pro kontrolu výkonnosti. 
Rozhodnutí v tomto smyslu vyžaduje 
kladný hlas zástupce Komise ve správní 
radě. Zvláštní okolnosti jsou přísně 
omezeny na záležitosti týkající se správy, 
rozpočtu nebo řízení, aniž je dotčena plná 
nezávislost ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, pokud jde o jeho úkoly podle 
čl. 114h odst. 3 písm. d).“

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. e
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 98 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) doplňuje se nový odstavec 7, který 
zní:

vypouští se

„7. Správní rada v souladu s článkem 110 
služebního řádu přijme rozhodnutí na 
základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a 
článku 6 pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, kterým přenese příslušné 
pravomoci orgánu oprávněného ke 
jmenování na ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, pokud jde o zaměstnance, 
jejichž pracovní místa jsou přidělena 
agentuře působící jako PRB, a kterým 
stanoví podmínky, za nichž může být toto 
přenesení pravomocí pozastaveno. Ředitel 
pro kontrolu výkonnosti je oprávněn 
přenést tyto pravomoci na další osoby.
Vyžadují-li to mimořádné okolnosti, může 
správní rada rozhodnout o dočasném 
pozastavení přenesení pravomocí orgánu 
oprávněného ke jmenování na ředitele pro 
kontrolu výkonnosti a pravomocí jím 
přenesených na další osoby a vykonávat je 
sama, nebo je přenést na některého ze 
svých členů nebo na zaměstnance jiného, 
než je ředitel pro kontrolu výkonnosti. 
Rozhodnutí v tomto smyslu vyžaduje 
kladný hlas zástupce Komise ve správní 
radě. Zvláštní okolnosti jsou přísně 
omezeny na záležitosti týkající se správy, 
rozpočtu nebo řízení, aniž je dotčena plná 
nezávislost ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, pokud jde o jeho úkoly podle 
čl. 114h odst. 3 písm. d).“

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 99 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poradní orgán uvedený v čl. 98 
odst. 4 jmenuje čtyři ze svých členů jako 
zástupce ve správní radě s postavením 
pozorovatele, kromě záležitostí 
souvisejících s kontrolou výkonnosti, 
zejména oblastí uvedených v čl. 98 odst. 
2a. Tito zástupci v co nejširší míře 
zastupují různé pohledy zastoupené v 
poradním orgánu. První funkční období 
trvá 48 měsíců a lze je prodloužit.

5. Poradní orgán uvedený v čl. 98 
odst. 4 jmenuje čtyři ze svých členů jako 
zástupce ve správní radě s postavením 
pozorovatele, kromě záležitostí 
souvisejících s kontrolou výkonnosti, 
zejména oblastí uvedených v čl. 98 odst. 
2a. Tito zástupci v co nejširší míře 
zastupují různé pohledy zastoupené v 
poradním orgánu, kdy alespoň jeden z 
členů je zástupcem zaměstnanců. První 
funkční období trvá 48 měsíců a lze je 
prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 101 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výkonný ředitel agentury se 
jednání účastní bez hlasovacího práva. Na 
pozvání ředitele pro kontrolu výkonnosti 
může být k účasti na jednání o 
záležitostech týkajících se působení 
agentury jako PRB přizván výkonný ředitel 
agentury, a to bez hlasovacího práva.;

3. Výkonný ředitel agentury se 
jednání účastní bez hlasovacího práva. Na 
pozvání ředitele pro kontrolu výkonnosti 
může být k účasti na jednání o 
záležitostech týkajících se působení 
agentury jako PRB přizván výkonný ředitel 
agentury, a to bez hlasovacího práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 101 – odst. 3 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ředitel pro kontrolu výkonnosti se 
účastní jednání o oblastech přímo či 
nepřímo souvisejících s působením 
agentury jako PRB, a to bez hlasovacího 
práva.

3a. Ředitel pro kontrolu výkonnosti se 
účastní jednání o oblastech přímo či 
nepřímo souvisejících s působením 
agentury jako PRB, a to bez hlasovacího 
práva. Na pozvání výkonného ředitele 
agentury může být k účasti na jednání o 
záležitostech týkajících funkce agentury 
přizván ředitel pro kontrolu výkonnosti, a 
to bez hlasovacího práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 102 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jednací řád správní rady stanoví 
podrobnější uspořádání hlasování, zejména 
postup pro hlasování v naléhavých 
případech, podmínky, za nichž může člen 
jednat v zastoupení jiného člena, jakož i 
jakékoli případné požadavky na 
usnášeníschopnost.

3. Jednací řád správní rady stanoví 
podrobnější uspořádání hlasování, zejména 
postup pro hlasování v naléhavých 
případech a také v záležitostech týkajících 
se výkonnosti v oblasti klimatu a životního 
prostředí, podmínky, za nichž může člen 
jednat v zastoupení jiného člena, jakož 
i jakékoli případné požadavky na 
usnášeníschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 102 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K přijetí rozhodnutí o 
rozpočtových, personálních nebo správních 
záležitostech, zejména pokud jde o čl. 98 
odst. 2 písm. d), f), h), m), n), o) a q), čl. 98 
odst. 2a písm. a), b), c), e) a f) a čl. 98 
odst. 7, je zapotřebí kladný hlas zástupce 
Komise ve správní radě.

4. K přijetí rozhodnutí 
o rozpočtových, personálních nebo 
správních záležitostech, zejména pokud jde 
o čl. 98 odst. 2 písm. d), f), h), m), n), o) 
a q), je zapotřebí kladný hlas zástupce 
Komise ve správní radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 102 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K přijetí rozhodnutí o 
rozpočtových, personálních nebo správních 
záležitostech, zejména pokud jde o čl. 98 
odst. 2 písm. d), f), h), m), n), o) a q), čl. 98 
odst. 2a písm. a), b), c), e) a f) a čl. 98 
odst. 7, je zapotřebí kladný hlas zástupce 
Komise ve správní radě.

4. K přijetí rozhodnutí o 
rozpočtových, personálních nebo správních 
záležitostech, zejména pokud jde o čl. 98 
odst. 2 písm. d), f), h), m), n), o) a q), je 
zapotřebí kladný hlas zástupce Komise ve 
správní radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 101 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K přijetí rozhodnutí o 
rozpočtových, personálních nebo správních 
záležitostech, zejména pokud jde o čl. 98 

4. K přijetí rozhodnutí o 
rozpočtových, personálních nebo správních 
záležitostech, zejména pokud jde o čl. 98 
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odst. 2 písm. d), f), h), m), n), o) a q), čl. 98 
odst. 2a písm. a), b), c), e) a f) a čl. 98 
odst. 7, je zapotřebí kladný hlas zástupce 
Komise ve správní radě.

odst. 2 písm. d), f), h), m), n), o) a q) a čl. 
98 odst. 7, je zapotřebí kladný hlas 
zástupce Komise ve správní radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b – bod ii
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 104 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) přípravu návrhu výkazu 
odhadovaných příjmů a výdajů agentury 
podle článku 120, který zahrnuje návrh 
odhadu příjmů a výdajů agentury v 
souvislosti s jejími funkcemi jako PRB 
vypracovaný ředitelem pro kontrolu 
výkonnosti v souladu s články 114h a 
120a, a plnění jejího rozpočtu podle článku 
121, s výjimkou rozpočtu agentury na její 
funkce jako PRB;;

h) přípravu návrhu výkazu 
odhadovaných příjmů a výdajů agentury 
podle článku 120, který zahrnuje návrh 
odhadu příjmů a výdajů agentury v 
souvislosti s jejími funkcemi jako PRB 
vypracovaný ředitelem pro kontrolu 
výkonnosti v souladu s články 5h a 5v 
[pozměněného nařízení SES2+], a plnění 
jejího rozpočtu podle článku 121, s 
výjimkou rozpočtu agentury na její funkce 
jako PRB;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b – bod iii
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 104 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) přípravu programového dokumentu 
podle čl. 117 odst. 1 a po začlenění oddílu 
týkajícího se PRB předloženého ředitelem 
pro kontrolu výkonnosti v souladu s čl. 
114h odst. 3 písm. g) a článkem 117a, jeho 

j) přípravu programového dokumentu 
podle čl. 117 odst. 1 a po začlenění oddílu 
týkajícího se PRB předloženého ředitelem 
pro kontrolu výkonnosti v souladu s čl. 5h 
odst. 3 písm. g) a g novým) [pozměněného 
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předložení správní radě k přijetí po 
obdržení stanoviska Komise. Veškeré 
změny oddílu týkajícího se PRB se provádí 
pouze se souhlasem ředitele pro kontrolu 
výkonnosti;;

nařízení SES2+], jeho předložení správní 
radě k přijetí po obdržení stanoviska 
Komise. Veškeré změny oddílu týkajícího 
se PRB se provádí pouze se souhlasem 
ředitele pro kontrolu výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b – bod iv
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 104 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) vypracování akčního plánu v 
návaznosti na závěry interních či externích 
auditních zpráv a hodnocení a na 
vyšetřování úřadem OLAF a za 
vypracování zpráv o pokroku, které 
předkládá dvakrát ročně Komisi a 
pravidelně správní radě. Výkonný ředitel 
koordinuje svou činnost s ředitelem pro 
kontrolu výkonnosti, aby byl zajištěn 
soulad s akčním plánem vypracovaným 
ředitelem pro kontrolu výkonnosti, pokud 
jde o činnosti související s působením 
agentury jako PRB;;

l) vypracování akčního plánu 
v návaznosti na závěry interních či 
externích auditních zpráv a hodnocení a na 
vyšetřování úřadem OLAF a za 
vypracování zpráv o pokroku, které 
předkládá dvakrát ročně Komisi 
a pravidelně správní radě. Výkonný ředitel 
koordinuje svou činnost s ředitelem pro 
kontrolu výkonnosti, aby byl zajištěn 
soulad s akčním plánem vypracovaným 
ředitelem pro kontrolu výkonnosti, pokud 
jde o činnosti související s působením 
agentury jako PRB, který zahrnuje 
kapitolu o sladění výkonnosti v oblasti 
klimatu a životního prostředí s cíli 
evropského právního rámce pro klima 
týkajícími se snižování emisí a s cíli 
Zelené dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkonný ředitel rovněž odpovídá 
za rozhodování o tom, zda je pro účinné a 
účelné plnění úkolů agentury nezbytné 
zřídit v jednom nebo více členských 
státech jednu nebo více místních úřadoven 
nebo rozmístit personál do delegací Unie 
ve třetích zemích, s výhradou příslušných 
dohod s Evropskou službou pro vnější 
činnost.

4. Výkonný ředitel agentury rovněž 
odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro 
účinné a účelné plnění úkolů agentury 
nezbytné zřídit v jednom nebo více 
členských státech jednu nebo více místních 
úřadoven nebo rozmístit personál do 
delegací Unie ve třetích zemích, s 
výhradou příslušných dohod s Evropskou 
službou pro vnější činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nevztahuje na 
agenturu působící jako PRB. V případě 
těchto funkcí odpovídá ředitel pro 
kontrolu výkonnosti za rozhodování o 
tom, zda je pro účinné a účelné plnění 
úkolů agentury nezbytné zřídit v jednom 
nebo více členských státech jednu nebo 
více místních úřadoven.

První pododstavec se nevztahuje na 
agenturu působící jako PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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První pododstavec se nevztahuje na 
agenturu působící jako PRB. V případě 
těchto funkcí odpovídá ředitel pro 
kontrolu výkonnosti za rozhodování o 
tom, zda je pro účinné a účelné plnění 
úkolů agentury nezbytné zřídit v jednom 
nebo více členských státech jednu nebo 
více místních úřadoven.

První pododstavec se nevztahuje na 
agenturu působící jako PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí uvedená v prvním a druhém 
pododstavci vyžadují předchozí souhlas 
Komise, správní rady a případně členského 
státu, kde má být místní úřadovna zřízena. 
Uvedenými rozhodnutími se určí rozsah 
činností, jež mají být prováděny v dané 
místní úřadovně nebo uvedeným 
rozmístěným personálem, a to způsobem, 
který zabrání zbytečným nákladům a 
zdvojování administrativních funkcí 
agentury.

Rozhodnutí uvedená v prvním pododstavci 
vyžadují předchozí souhlas Komise, 
správní rady a případně členského státu, 
kde má být místní úřadovna zřízena. 
Uvedenými rozhodnutími se určí rozsah 
činností, jež mají být prováděny v dané 
místní úřadovně nebo uvedeným 
rozmístěným personálem, a to způsobem, 
který zabrání zbytečným nákladům 
a zdvojování administrativních funkcí 
agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Marco Campomenosi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí uvedená v prvním a druhém Rozhodnutí uvedená v prvním a druhém 
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pododstavci vyžadují předchozí souhlas 
Komise, správní rady a případně členského 
státu, kde má být místní úřadovna zřízena. 
Uvedenými rozhodnutími se určí rozsah 
činností, jež mají být prováděny v dané 
místní úřadovně nebo uvedeným 
rozmístěným personálem, a to způsobem, 
který zabrání zbytečným nákladům a 
zdvojování administrativních funkcí 
agentury.

pododstavci vyžadují předchozí souhlas 
Komise, správní rady a členského státu, 
kde má být místní úřadovna zřízena. 
Uvedenými rozhodnutími se určí rozsah 
činností, jež mají být prováděny v dané 
místní úřadovně nebo uvedeným 
rozmístěným personálem, a to způsobem, 
který zabrání zbytečným nákladům a 
zdvojování administrativních funkcí 
agentury;

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytuje správní radě stanovisko 
k osobě, jež má být jmenována do funkce 
ředitele pro kontrolu výkonnosti v souladu 
s čl. 98 odst. 2a písm. a) a čl. 114g odst. 2, 
a případně k jejímu odvolání z funkce v 
souladu s čl. 114g odst. 6;

c) jmenuje ředitele pro kontrolu 
výkonnosti v souladu s čl. 114g odst. 2, a 
případně jej odvolává z funkce v souladu s 
čl. 114g odst. 6

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytuje správní radě stanovisko 
k osobě, jež má být jmenována do funkce 
ředitele pro kontrolu výkonnosti v souladu 
s čl. 98 odst. 2a písm. a) a čl. 114g odst. 2, 
a případně k jejímu odvolání z funkce v 
souladu s čl. 114g odst. 6;

c) poskytuje Komisi stanovisko k 
osobě, jež má být jmenována do funkce 
ředitele pro kontrolu výkonnosti v souladu 
s čl. 114g odst. 2, a případně k jejímu 
odvolání z funkce v souladu s čl. 114g 
odst. 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pokud jde o příjmy a výdaje v 
souvislosti s kontrolou výkonnosti, po 
obdržení souhlasu Komise rozhoduje o 
přijetí odkázaného majetku, darů nebo 
příspěvků z jiných zdrojů Unie nebo 
jakéhokoli dobrovolného příspěvku od 
členských států nebo vnitrostátních 
dozorových orgánů uvedených v článku 3 
[pozměněného nařízení SES2+];

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Gheorghe Falcă



PE680.873v01-00 44/103 AM\1223834CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pokud jde o příjmy a výdaje v 
souvislosti s kontrolou výkonnosti, po 
obdržení souhlasu Komise rozhoduje o 
přijetí odkázaného majetku, darů nebo 
příspěvků z jiných zdrojů Unie nebo 
jakéhokoli dobrovolného příspěvku od 
členských států nebo vnitrostátních 
dozorových orgánů uvedených v článku 3 
[pozměněného nařízení SES2+];

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) poskytuje správní radě stanovisko 
k postupům pro vydávání stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí agentury působící 
jako PRB v souladu s čl. 98 odst. 2a písm. 
f);

f) stanovuje a schvaluje postupy pro 
vydávání stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí agentury působící jako PRB v 
souladu s čl. 119a odst. 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. f (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) poskytuje správní radě stanovisko 
k postupům pro vydávání stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí agentury působící 
jako PRB v souladu s čl. 98 odst. 2a písm. 
f);

f) společně se správní radou 
stanovuje postupy pro vydávání 
stanovisek, doporučení a rozhodnutí 
agentury působící jako PRB v souladu s čl. 
119a odst. 4) a získává k nim její souhlas;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) poskytuje správní radě stanovisko k 
postupům pro vydávání stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí agentury působící 
jako PRB v souladu s čl. 98 odst. 2a písm. 
f);

f) poskytuje správní radě stanovisko k 
postupům pro vydávání stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí agentury působící 
jako PRB v souladu s čl. 98 odst. 2a písm. 
f), zejména ke zvláštním postupům 
vědeckého přezkumu týkajícího se 
výkonnosti v oblasti životního prostředí a 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) poskytuje řediteli pro kontrolu 
výkonnosti stanovisko k jeho návrhu 
plánů pro komunikaci a šíření informací o 
kontrole výkonnosti podle čl. 119a odst. 5, 

g) na základě návrhu ředitele pro 
kontrolu výkonnosti přijímá a pravidelně 
aktualizuje plány pro komunikaci a šíření 
informací o kontrole výkonnosti podle čl. 
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a to v souladu s čl. 98 odst. 2a písm. g); 119a odst. 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) poskytuje řediteli pro kontrolu 
výkonnosti stanovisko k jeho návrhu 
plánů pro komunikaci a šíření informací o 
kontrole výkonnosti podle čl. 119a odst. 5, 
a to v souladu s čl. 98 odst. 2a písm. g);

g) na základě návrhu ředitele pro 
kontrolu výkonnosti přijímá a pravidelně 
aktualizuje plány pro komunikaci a šíření 
informací o kontrole výkonnosti podle čl. 
119a odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) poskytuje řediteli pro kontrolu 
výkonnosti stanovisko ke zřízení nebo 
změně vnitřních struktur týkajících se 
kontroly výkonnosti;

h) na základě návrhu ředitele pro 
kontrolu výkonnosti zřizuje nebo upravuje 
vnitřní struktury týkající se kontroly 
výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Gheorghe Falcă
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) schvaluje uzavírání pracovních 
ujednání v souladu s čl. 129a odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytuje správní radě stanovisko 
ke zvažovaným opatřením, jež mají být 
přijata podle čl. 98 odst. 2a písm. e);

i) vykonává disciplinární pravomoc 
nad ředitelem pro kontrolu výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytuje správní radě stanovisko 
ke zvažovaným opatřením, jež mají být 
přijata podle čl. 98 odst. 2a písm. e);

i) vykonává disciplinární pravomoc 
nad ředitelem pro kontrolu výkonnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) na základě návrhu ředitele pro 
kontrolu výkonnosti zavádí mechanismy a 
postupy pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 [pozměněného 
nařízení SES2+] a článku 119a tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) poskytuje správní radě stanovisko 
při uzavírání pracovních ujednání v 
souladu s čl. 129a odst. 4;

j) poskytuje správní radě stanovisko 
při uzavírání pracovních ujednání v 
souladu s čl. 129a odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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k) poskytuje řediteli pro kontrolu 
výkonnosti stanovisko k jeho návrhu 
mechanismů a postupů pro konzultace se 
zúčastněnými stranami podle článku 38 
[pozměněného nařízení SES2+] a článku 
119a tohoto nařízení;

k) na základě návrhu ředitele pro 
kontrolu výkonnosti zavádí mechanismy a 
postupy pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 [pozměněného 
nařízení SES2+] a článku 119a tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) poskytuje správní radě stanovisko 
k osobám, jež mají být jmenovány za členy 
odvolacího senátu pro kontrolu výkonnosti 
v souladu s článkem 114l. Toto stanovisko 
není závazné.

l) poskytuje Komisi stanovisko k 
osobám, jež mají být jmenovány za členy 
odvolacího senátu pro kontrolu výkonnosti 
v souladu s článkem 114l. Toto stanovisko 
není závazné.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 b – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) poskytuje správní radě stanovisko 
k osobám, jež mají být jmenovány za členy 
odvolacího senátu pro kontrolu výkonnosti 
v souladu s článkem 114l. Toto stanovisko 
není závazné.

l) poskytuje Komisi stanovisko k 
osobám, jež mají být jmenovány za členy 
odvolacího senátu pro kontrolu výkonnosti 
v souladu s článkem 114l. Toto stanovisko 
není závazné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
náhradníci formálně jmenováni správní 
radou na návrh Komise a po konzultaci s 
Eurocontrolem. Členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti jsou 
jmenováni na základě zásluh, dovedností a 
zkušeností v oblasti uspořádání letového 
provozu nebo hospodářské regulace 
síťových odvětví. K přijetí rozhodnutí o 
jmenování členů regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 
hlas zástupce Komise ve správní radě.

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
náhradníci formálně jmenováni Komisí po 
konzultaci s Eurocontrolem. Členové 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti jsou jmenováni na základě 
zásluh, dovedností a zkušeností v oblasti 
uspořádání letového provozu nebo 
hospodářské regulace síťových odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
náhradníci formálně jmenováni správní 
radou na návrh Komise a po konzultaci s 
Eurocontrolem. Členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti jsou 
jmenováni na základě zásluh, dovedností a 

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
náhradníci formálně jmenováni Komisí po 
konzultaci s Eurocontrolem. Členové 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti jsou jmenováni na základě 
zásluh, dovedností a zkušeností v oblasti 
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zkušeností v oblasti uspořádání letového 
provozu nebo hospodářské regulace 
síťových odvětví. K přijetí rozhodnutí o 
jmenování členů regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 
hlas zástupce Komise ve správní radě.

uspořádání letového provozu nebo 
hospodářské regulace síťových odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
náhradníci formálně jmenováni správní 
radou na návrh Komise a po konzultaci s 
Eurocontrolem. Členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti jsou 
jmenováni na základě zásluh, dovedností a 
zkušeností v oblasti uspořádání letového 
provozu nebo hospodářské regulace 
síťových odvětví. K přijetí rozhodnutí o 
jmenování členů regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 
hlas zástupce Komise ve správní radě.

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
náhradníci formálně jmenováni správní 
radou na návrh Komise a po konzultaci s 
Eurocontrolem. Členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti jsou 
jmenováni na základě zásluh a také aby byl 
zajištěn mix dovedností a zkušeností v 
oblasti uspořádání letového provozu nebo 
hospodářské regulace síťových odvětví, a 
to společně s vědeckými poznatky a 
odbornými znalostmi o dopadech odvětví 
letecké dopravy na životní prostředí a 
klima. K přijetí rozhodnutí o jmenování 
členů regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti je zapotřebí kladný hlas 
zástupce Komise ve správní radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
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Oddíl II a – čl. 114 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
náhradníci formálně jmenováni správní 
radou na návrh Komise a po konzultaci s 
Eurocontrolem. Členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti jsou 
jmenováni na základě zásluh, dovedností a 
zkušeností v oblasti uspořádání letového 
provozu nebo hospodářské regulace 
síťových odvětví. K přijetí rozhodnutí o 
jmenování členů regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 
hlas zástupce Komise ve správní radě.

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
náhradníci formálně jmenováni správní 
radou na návrh Komise a po konzultaci s 
Eurocontrolem. Členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti jsou 
jmenováni na základě zásluh, dovedností a 
zkušeností v oblasti ATM/ANS nebo 
hospodářské regulace síťových odvětví. 
Posuzuje se rovnost žen a mužů a 
zeměpisná rovnováha. K přijetí rozhodnutí 
o jmenování členů regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 
hlas zástupce Komise ve správní radě.

Or. en

Odůvodnění

Definice ATM je příliš úzká. Při jmenování členů regulačního výboru pro kontrolu výkonnosti 
by se měla zohledňovat rovněž zeměpisná rovnováha, aby bylo zaručeno regionální vymezení 
subjektů, které jsou předmětem dohledu.

Pozměňovací návrh 119
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti postupuje při plnění úkolů, 
které mu ukládá toto nařízení, nezávisle a 
nevyžaduje pokyny od žádné vlády 
členského státu, Komise ani jiného 
veřejného nebo soukromého subjektu, ani 
se jimi neřídí.

3. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti je při plnění úkolů, které mu 
ukládá toto nařízení, nezávislý a 
nevyžaduje pokyny od žádné vlády 
členského státu, Komise, agentury ani 
jiného veřejného nebo soukromého 
subjektu, ani se jimi neřídí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti může přizvat jakoukoli osobu, 
jejíž stanovisko může být podstatné, aby se 
zúčastnila jeho zasedání jako pozorovatel.

4. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti může přizvat jakoukoli osobu, 
jejíž stanovisko může být podstatné, 
například vědecké odborníky na 
výkonnost v oblasti životního prostředí a 
klimatu, aby se zúčastnila jeho zasedání 
jako pozorovatel

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 f – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti přijme svůj jednací řád, který 
stanoví podrobněji pravidla hlasování, 
zejména podmínky, za jakých smí jeden 
člen jednat jménem jiného člena, a 
případně rovněž pravidla upravující 
usnášeníschopnost.

3. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti přijme svůj jednací řád, který 
stanoví podrobněji pravidla hlasování.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na otevřené a 
transparentní výběrové řízení a kladné 
stanovisko regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti jmenuje ředitele pro 
kontrolu výkonnosti správní rada z 
nejméně tří kandidátů navržených Komisí, 
a to na základě zásluh, dovedností a 
zkušeností významných pro uspořádání 
letového provozu nebo hospodářskou 
regulaci síťových odvětví. K přijetí 
rozhodnutí o jmenování ředitele pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 
hlas zástupce Komise ve správní radě. 
Smlouvu s ředitelem pro kontrolu 
výkonnosti uzavírá jménem agentury 
předseda správní rady.

2. V návaznosti na otevřené a 
transparentní výběrové řízení a kladné 
stanovisko regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti jmenuje ředitele pro 
kontrolu výkonnosti Komise, a to na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
významných pro letecký průmysl nebo 
hospodářskou regulaci síťových odvětví. 
Smlouvu s ředitelem pro kontrolu 
výkonnosti uzavírá jménem agentury 
předseda správní rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na otevřené a 
transparentní výběrové řízení a kladné 
stanovisko regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti jmenuje ředitele pro 
kontrolu výkonnosti správní rada z 
nejméně tří kandidátů navržených Komisí, 
a to na základě zásluh, dovedností a 
zkušeností významných pro uspořádání 
letového provozu nebo hospodářskou 
regulaci síťových odvětví. K přijetí 
rozhodnutí o jmenování ředitele pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 

2. V návaznosti na otevřené a 
transparentní výběrové řízení regulační 
výbor pro kontrolu výkonnosti jmenuje 
ředitele pro kontrolu výkonnosti z nejméně 
tří kandidátů navržených Komisí, a to na 
základě zásluh, dovedností a zkušeností 
významných pro uspořádání letového 
provozu nebo hospodářskou regulaci 
síťových odvětví. Smlouvu s ředitelem pro 
kontrolu výkonnosti uzavírá jménem 
agentury předseda správní rady.
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hlas zástupce Komise ve správní radě. 
Smlouvu s ředitelem pro kontrolu 
výkonnosti uzavírá jménem agentury 
předseda správní rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na otevřené a 
transparentní výběrové řízení a kladné 
stanovisko regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti jmenuje ředitele pro 
kontrolu výkonnosti správní rada z 
nejméně tří kandidátů navržených Komisí, 
a to na základě zásluh, dovedností a 
zkušeností významných pro uspořádání 
letového provozu nebo hospodářskou 
regulaci síťových odvětví. K přijetí 
rozhodnutí o jmenování ředitele pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 
hlas zástupce Komise ve správní radě. 
Smlouvu s ředitelem pro kontrolu 
výkonnosti uzavírá jménem agentury 
předseda správní rady.

2. V návaznosti na otevřené a 
transparentní výběrové řízení a kladné 
stanovisko regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti jmenuje ředitele pro 
kontrolu výkonnosti správní rada z 
nejméně tří kandidátů navržených Komisí, 
a to na základě zásluh, dovedností 
a zkušeností významných pro uspořádání 
letového provozu nebo hospodářskou 
regulaci síťových odvětví a potřebných 
znalostí v oblasti dopadů leteckého 
průmyslu na životní prostředí a klima. K 
přijetí rozhodnutí o jmenování ředitele pro 
kontrolu výkonnosti je zapotřebí kladný 
hlas zástupce Komise ve správní radě. 
Smlouvu s ředitelem pro kontrolu 
výkonnosti uzavírá jménem agentury 
předseda správní rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledky ředitele pro kontrolu 
výkonnosti;

a) výsledky ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, zejména pokud jde o dosažení 
environmentálních cílů odvětvového 
příspěvku k Zelené dohodě pro Evropu a 
snížení celkových emisí skleníkových 
plynů od předchozího referenčního 
období, a to nejméně o 10 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnosti a požadavky v oblasti 
kontroly výkonnosti v následujících letech.

b) povinnosti a požadavky v oblasti 
kontroly výkonnosti v následujících letech, 
zejména celkový cíl snížení emisí s cílem 
zajistit soulad s cestou ke klimatické 
neutralitě stanovené v evropském právním 
rámci pro klima.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada může na návrh 
Komise a při náležitém uvážení hodnocení 
uvedeného v odstavci 3 a na základě 
kladného stanoviska regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti jedenkrát 

4. Komise může při náležitém uvážení 
hodnocení uvedeného v odstavci 3 a na 
základě kladného stanoviska regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti jedenkrát 
prodloužit funkční období ředitele pro 
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prodloužit funkční období ředitele pro 
kontrolu výkonnosti, a to nejvýše o pět let. 
Ředitel pro kontrolu výkonnosti, jemuž 
bylo prodlouženo funkční období, se na 
konci prodlouženého funkčního období 
nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení 
na tutéž pozici.

kontrolu výkonnosti, a to nejvýše o pět let. 
Ředitel pro kontrolu výkonnosti, jemuž 
bylo prodlouženo funkční období, se na 
konci prodlouženého funkčního období 
nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení 
na tutéž pozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada může na návrh 
Komise a při náležitém uvážení hodnocení 
uvedeného v odstavci 3 a na základě 
kladného stanoviska regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti jedenkrát 
prodloužit funkční období ředitele pro 
kontrolu výkonnosti, a to nejvýše o pět let. 
Ředitel pro kontrolu výkonnosti, jemuž 
bylo prodlouženo funkční období, se na 
konci prodlouženého funkčního období 
nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení 
na tutéž pozici.

4. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti může na návrh Komise a při 
náležitém uvážení hodnocení uvedeného v 
odstavci 3 jedenkrát prodloužit funkční 
období ředitele pro kontrolu výkonnosti, a 
to nejvýše o pět let. Ředitel pro kontrolu 
výkonnosti, jemuž bylo prodlouženo 
funkční období, se na konci prodlouženého 
funkčního období nesmí zúčastnit dalšího 
výběrového řízení na tutéž pozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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6. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
může být z funkce odvolán pouze 
rozhodnutím správní rady na návrh Komise 
a po obdržení kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti.

6. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
může být z funkce odvolán pouze 
rozhodnutím správní rady na návrh 
Komise a po obdržení kladného stanoviska 
regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti, zejména v 
případech zjevné odchylky od plnění 
výkonnostních cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
může být z funkce odvolán pouze 
rozhodnutím správní rady na návrh 
Komise a po obdržení kladného 
stanoviska regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti.

6. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
může být z funkce odvolán pouze 
rozhodnutím Komise poté, co obdrží 
kladné stanovisko regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
může být z funkce odvolán pouze 
rozhodnutím správní rady na návrh 
Komise a po obdržení kladného 

6. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
může být odvolán z funkce pouze na 
základě rozhodnutí regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti jednajícího na 
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stanoviska regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti.

návrh Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada přijímá rozhodnutí o 
jmenování, prodloužení funkčního období 
nebo odvolání ředitele pro kontrolu 
výkonnosti dvoutřetinovou většinou hlasů 
svých členů s hlasovacím právem. Po 
skončení svého funkčního období nesmí 
ředitel pro kontrolu výkonnosti po dobu 
nejméně dvou let zastávat odborné místo 
ani mít odpovědnost u poskytovatele 
letových navigačních služeb.

7. Po skončení svého funkčního 
období nesmí ředitel pro kontrolu 
výkonnosti po dobu nejméně dvou let 
zastávat odborné místo ani mít 
odpovědnost u poskytovatele letových 
navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada přijímá rozhodnutí o 
jmenování, prodloužení funkčního období 
nebo odvolání ředitele pro kontrolu 
výkonnosti dvoutřetinovou většinou hlasů 
svých členů s hlasovacím právem. Po 
skončení svého funkčního období nesmí 
ředitel pro kontrolu výkonnosti po dobu 

7. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnost přijímá rozhodnutí o jmenování, 
prodloužení funkčního období nebo 
odvolání ředitele pro kontrolu výkonnosti 
dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů 
s hlasovacím právem. Po skončení svého 
funkčního období nesmí ředitel pro 
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nejméně dvou let zastávat odborné místo 
ani mít odpovědnost u poskytovatele 
letových navigačních služeb.

kontrolu výkonnosti po dobu nejméně dvou 
let zastávat odborné místo ani mít 
odpovědnost u poskytovatele letových 
navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 g – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada přijímá rozhodnutí o 
jmenování, prodloužení funkčního období 
nebo odvolání ředitele pro kontrolu 
výkonnosti dvoutřetinovou většinou hlasů 
svých členů s hlasovacím právem. Po 
skončení svého funkčního období nesmí 
ředitel pro kontrolu výkonnosti po dobu 
nejméně dvou let zastávat odborné místo 
ani mít odpovědnost u poskytovatele 
letových navigačních služeb.

7. Správní rada přijímá rozhodnutí 
o jmenování, prodloužení funkčního 
období nebo odvolání ředitele pro kontrolu 
výkonnosti dvoutřetinovou většinou hlasů 
svých členů s hlasovacím právem. Po 
skončení svého funkčního období nesmí 
ředitel pro kontrolu výkonnosti po dobu 
nejméně dvou let zastávat odborné místo 
ani mít odpovědnost u poskytovatele 
letových navigačních služeb, přičemž 
nesmí takovéto funkce zastávat ani rok 
před svým jmenováním. 

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti je 
odpovědný správní radě v otázkách správy, 
rozpočtu a řízení, avšak zachovává si 
naprostou nezávislost, pokud jde o úkoly 

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti je 
odpovědný správní radě výhradně v 
otázkách správy a rozpočtu, avšak 
zachovává si naprostou nezávislost, pokud 
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uvedené v odst. 3 písm. d). Aniž jsou 
dotčeny úlohy správní rady a regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti ve vztahu 
k úkolům ředitele pro kontrolu výkonnosti, 
nevyžaduje ředitel pro kontrolu výkonnosti 
pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani 
jiného veřejného či soukromého subjektu 
nebo veřejné či soukromé osoby, ani se 
jimi neřídí.

jde o úkoly uvedené v odstavci 3. Aniž 
jsou dotčeny úlohy správní rady a 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti ve vztahu k úkolům ředitele pro 
kontrolu výkonnosti, nevyžaduje ředitel 
pro kontrolu výkonnosti pokyny od žádné 
vlády, orgánů Unie ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu nebo veřejné či 
soukromé osoby, ani se jimi neřídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti je 
odpovědný správní radě v otázkách 
správy, rozpočtu a řízení, avšak zachovává 
si naprostou nezávislost, pokud jde o úkoly 
uvedené v odst. 3 písm. d). Aniž jsou 
dotčeny úlohy správní rady a regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti ve vztahu 
k úkolům ředitele pro kontrolu výkonnosti, 
nevyžaduje ředitel pro kontrolu výkonnosti 
pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani 
jiného veřejného či soukromého subjektu 
nebo veřejné či soukromé osoby, ani se 
jimi neřídí.

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti je 
odpovědný regulačnímu výboru pro 
kontrolu výkonnosti v otázkách správy, 
rozpočtu a řízení, avšak zachovává si 
naprostou nezávislost, pokud jde o úkoly 
uvedené v odst. 3 písm. d). Aniž je dotčena 
úloha regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti ve vztahu k úkolům ředitele pro 
kontrolu výkonnosti, nevyžaduje ředitel 
pro kontrolu výkonnosti pokyny od žádné 
vlády, orgánů Unie ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu nebo veřejné či 
soukromé osoby, ani se jimi neřídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) každodenní řízení práce v oblasti 
kontroly výkonnosti;

b) každodenní řízení práce v oblasti 
kontroly výkonnosti, včetně výkonu 
pravomocí orgánu oprávněného ke 
jmenování, pokud jde o zaměstnance, 
jejichž pracovní místa jsou spojena s 
funkcí agentury působící jako PRB;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přijímání nezbytných opatření, 
zejména pokud jde o přijetí vnitřních 
správních pokynů a zveřejňování 
oznámení, aby zajistil fungování agentury 
v oblasti kontroly výkonnosti v souladu 
[pozměněným nařízením SES2+];

f) přijímání nezbytných opatření, 
zejména pokud jde o přijetí vnitřních 
správních pokynů a zveřejňování 
oznámení, aby zajistil fungování agentury 
v oblasti kontroly výkonnosti v souladu 
[pozměněným nařízením SES2+], se 
zvláštním důrazem na oblast klimatu a 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) každoroční přípravu návrhu oddílu 
o kontrole výkonnosti v rámci souhrnné 
výroční zprávy o činnosti, včetně 

i) každoroční přípravu návrhu oddílu 
o kontrole výkonnosti v rámci souhrnné 
výroční zprávy o činnosti, včetně 
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samostatného oddílu o regulačních 
činnostech v oblasti kontroly výkonnosti a 
oddílu o finančních a správních 
záležitostech, a předložení těchto 
dokumentů výkonnému řediteli k začlenění 
do souhrnné výroční zprávy o činnosti. 
Veškeré změny oddílu o kontrole 
výkonnosti se provádí pouze se souhlasem 
ředitele pro kontrolu výkonnosti;

samostatného oddílu o regulačních 
činnostech v oblasti kontroly výkonnosti, 
který bude zahrnovat kapitolu o sladění 
výkonnosti v oblasti klimatu a životního 
prostředí s cíli evropského právního 
rámce pro klima týkajícími se snižování 
emisí a s cíli Zelené dohody pro Evropu, a 
oddílu o finančních a správních 
záležitostech, a předložení těchto 
dokumentů výkonnému řediteli k začlenění 
do souhrnné výroční zprávy o činnosti.  
Veškeré změny oddílu o kontrole 
výkonnosti se provádí pouze se souhlasem 
ředitele pro kontrolu výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) vypracování návrhu mechanismů a 
postupů pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 [pozměněného 
nařízení SES2+], který se předkládá 
správní radě k přijetí na základě kladného 
stanoviska regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti;

k) vypracování návrhu mechanismů a 
postupů pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 [pozměněného 
nařízení SES2+], a to včetně náležitého 
přezkumu vědeckých odborníků 
zabývajících se výkonností v oblasti 
klimatu a životního prostředí, který se 
předkládá správní radě k přijetí na základě 
kladného stanoviska regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
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Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) vypracování návrhu mechanismů a 
postupů pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 [pozměněného 
nařízení SES2+], který se předkládá 
správní radě k přijetí na základě kladného 
stanoviska regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti;

k) vypracování návrhu mechanismů a 
postupů pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 [pozměněného 
nařízení SES2+], který se předkládá ke 
schválení regulačnímu výboru pro 
kontrolu výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) vypracování návrhu mechanismů a 
postupů pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 [pozměněného 
nařízení SES2+], který se předkládá 
správní radě k přijetí na základě kladného 
stanoviska regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti;

k) vypracování návrhu mechanismů a 
postupů pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 [pozměněného 
nařízení SES2+], který se předkládá 
regulačnímu výboru pro kontrolu 
výkonnosti ke schválení;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) předkládání žádostí správní radě, l) předkládání návrhu regulačnímu 
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aby na základě kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti zřídila nebo upravila vnitřní 
struktury pro kontrolu výkonnosti;

výboru pro kontrolu výkonnosti, aby 
schválil zřízení nebo změny vnitřních 
struktur týkajících se kontroly výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) předkládání žádostí správní radě, 
aby na základě kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti zřídila nebo upravila vnitřní 
struktury pro kontrolu výkonnosti;

l) předkládání žádosti regulačnímu 
výboru pro kontrolu výkonnosti, aby zřídil 
nebo změnil vnitřní struktury týkajících se 
kontroly výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) vypracování návrhů plánů pro 
komunikaci a šíření informací o kontrole 
výkonnosti podle článku 119a odst. 5, 
který se předkládá správní radě k přijetí na 
základě kladného stanoviska regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti.

m) vypracování návrhů plánů pro 
komunikaci a šíření informací o kontrole 
výkonnosti podle článku 119a odst. 5, 
který se předkládá regulačnímu výboru 
pro kontrolu výkonnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) rozhodnutí, zda je za účelem 
účinného a účelného provádění činností 
agentury působící jako PRB nutné zřídit 
jednu nebo více místních úřadoven v 
jednom nebo více členských státech. 
Rozhodnutí uvedená v prvním pododstavci 
vyžadují předchozí souhlas regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a 
případně členského státu, kde má být 
místní úřadovna zřízena. Uvedenými 
rozhodnutími se určí rozsah činností, jež 
mají být prováděny v dané místní 
úřadovně nebo uvedeným rozmístěným 
personálem, a to způsobem, který zabrání 
zbytečným nákladům a zdvojování 
administrativních funkcí agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely odst. 3 písm. d) se 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
agentury působící jako PRB uvedená v 
[pozměněném nařízení SES2+] a v článku 
129a tohoto nařízení přijímají až na 
základě kladného stanoviska regulačního 

4. Pro účely odst. 3 písm. d) se 
stanoviska, doporučení a rozhodnutí 
agentury působící jako PRB uvedená v 
[pozměněném nařízení SES2+] a v článku 
129a tohoto nařízení přijímají až na 
základě kladného stanoviska regulačního 
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výboru pro kontrolu výkonnosti. výboru pro kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 h – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhů stanovisek, 
doporučení nebo rozhodnutí k hlasování 
výboru pro kontrolu výkonnosti předloží 
ředitel pro kontrolu výkonnosti návrhy 
stanovisek, doporučení nebo rozhodnutí v 
dostatečném předstihu ke konzultaci 
příslušné pracovní skupině.

Před předložením návrhů stanovisek, 
doporučení nebo rozhodnutí k hlasování 
výboru pro kontrolu výkonnosti předloží 
ředitel pro kontrolu výkonnosti návrhy 
stanovisek, doporučení nebo rozhodnutí 
v dostatečném předstihu ke konzultaci 
příslušné pracovní skupině, zejména v 
otázkách týkajících se výkonnosti v oblasti 
klimatu a životního prostředí, jež vyžadují 
další vědecké posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 i – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) si vyměňuje informace o činnosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zásadách rozhodování, osvědčených 
postupech a procesech, jakož i o 
uplatňování [pozměněného nařízení 
SES2+];

a) si vyměňuje informace o činnosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zásadách rozhodování, osvědčených 
postupech a procesech, zejména pokud jde 
o sladění klimatické a environmentální 
výkonnosti s cíli evropského právního 
rámce pro klima a cíli Zelené dohody pro 
Evropu, jakož i o uplatňování 
[pozměněného SES2+];
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 i – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti a ředitel pro kontrolu 
výkonnosti se mohou účastnit zasedání 
poradního výboru pro kontrolu výkonnosti 
a mohou případně vydávat doporučení 
vnitrostátním dozorovým orgánům 
svolaným jako poradní výbor pro kontrolu 
výkonnosti ve věcech souvisejících s jejich 
odborností, pokud jde o systém sledování 
výkonnosti a systému poplatků podle 
[pozměněného nařízení SES2+].

3. Předseda regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti a ředitel pro kontrolu 
výkonnosti se mohou účastnit zasedání 
poradního výboru pro kontrolu výkonnosti 
a mohou případně vydávat doporučení 
vnitrostátním dozorovým orgánům 
svolaným jako poradní výbor pro kontrolu 
výkonnosti ve věcech souvisejících s jejich 
odborností, pokud jde o systém sledování 
výkonnosti a systému poplatků podle 
[pozměněného nařízení SES2+], zejména s 
cílem zajistit spravedlivý příspěvek 
každého členského státu k celkovému 
souladu odvětví s cíli evropského právního 
rámce pro klima a cíli Zelené dohody pro 
Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 j – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jeden nehlasující zástupce Komise 
a jeden náhradník.

b) jeden nehlasující zástupce Komise 
a jeden náhradník, přičemž oba disponují 
dostatečnými odbornými znalostmi a 
znalostmi o dopadech letectví na životní 
prostředí a klima.
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Or. en

Pozměňovací návrh 152
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 j – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) tři zástupci poskytovatelů letových 
navigačních služeb, komerčních a 
nekomerčních civilních uživatelů 
vzdušného prostoru a provozovatelů letišť 
bez hlasovacího práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 l – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti se skládá ze šesti členů a šesti 
náhradníků vybraných ze současných nebo 
bývalých vedoucích pracovníků 
vnitrostátních dozorových orgánů 
uvedených v článku 3 [pozměněného 
nařízení SES2+], orgánů pro hospodářskou 
soutěž nebo jiných orgánů Unie či 
vnitrostátních orgánů, kteří mají 
odpovídající zkušenosti z odvětví letectví. 
Odvolací senát pro kontrolu výkonnosti 
určí svého předsedu.

1. Odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti se skládá ze šesti členů a šesti 
náhradníků vybraných ze současných nebo 
bývalých vedoucích pracovníků 
vnitrostátních dozorových orgánů 
uvedených v článku 3 [pozměněného 
nařízení SES2+], orgánů pro hospodářskou 
soutěž, environmentálních agentur nebo 
jiných orgánů Unie či vnitrostátních 
orgánů, kteří mají odpovídající zkušenosti 
z odvětví letectví, aby se kromě jiných 
hledisek zajistily ucelené poznatky o 
souvisejících dopadech na klima a životní 
prostředí.  Odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti určí svého předsedu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 154
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 l – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
vyjádření zájmu jsou členové odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti formálně 
jmenováni správní radou na návrh 
Komise a po konzultaci s regulačním 
výborem pro kontrolu výkonnosti.

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
vyjádření zájmu jsou členové odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti formálně 
jmenováni Komisí a po konzultaci 
s regulačním výborem pro kontrolu 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 l – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
vyjádření zájmu jsou členové odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti formálně 
jmenováni správní radou na návrh 
Komise a po konzultaci s regulačním 
výborem pro kontrolu výkonnosti.

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
vyjádření zájmu jsou členové odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti formálně 
jmenováni Komisí a po konzultaci 
s regulačním výborem pro kontrolu 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 l – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
vyjádření zájmu jsou členové odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti formálně 
jmenováni správní radou na návrh Komise 
a po konzultaci s regulačním výborem pro 
kontrolu výkonnosti.

2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
vyjádření zájmu jsou členové odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti formálně 
jmenováni správní radou a po konzultaci s 
regulačním výborem pro kontrolu 
výkonnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit jasné pochopení perspektivy subjektů, na něž se vztahuje dohled. Odvolací 
senát by měl být odlišen od PRB, pokud jde o formální aspekty a otázky související se 
jmenováním členů.

Pozměňovací návrh 157
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 l – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členové odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti jsou ve svém 
rozhodování nezávislí. Nejsou vázáni 
žádnými pokyny. V agentuře, v její správní 
radě ani v poradním výboru pro kontrolu 
výkonnosti nesmějí vykonávat žádné jiné 
funkce. Člen odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti nesmí být během 
svého funkčního období odvolán, s 
výjimkou případu, kdy se dopustil vážného 
porušení povinností a Komise na základě 
stanoviska správní rady vydala rozhodnutí 
v tomto smyslu.

5. Členové odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti jsou ve svém 
rozhodování nezávislí. Nejsou vázáni 
žádnými pokyny. V agentuře, v její správní 
radě, v regulačním výboru pro kontrolu 
výkonnosti ani v poradním výboru pro 
kontrolu výkonnosti nesmějí vykonávat 
žádné jiné funkce. Člen odvolacího senátu 
pro kontrolu výkonnosti nesmí být během 
svého funkčního období odvolán, 
s výjimkou případu, kdy se dopustil 
vážného porušení povinností a Komise 
vydala rozhodnutí v tomto smyslu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 s – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dojde-li odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti k závěru, že odvolání není 
přípustné nebo odůvodněné, odvolání 
zamítne. Dojde-li odvolací senát pro 
kontrolu výkonnosti k závěru, že odvolání 
je přípustné a odůvodněné, postoupí případ 
agentuře. Agentura přijme nové 
odůvodněné rozhodnutí, přičemž zohlední 
rozhodnutí odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti.

Dojde-li odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti k závěru, že odvolání není 
přípustné nebo odůvodněné, odvolání 
zamítne. Dojde-li odvolací senát pro 
kontrolu výkonnosti k závěru, že odvolání 
je přípustné a odůvodněné, postoupí případ 
agentuře působící jako PRB. Agentura 
působící jako PRB přijme nové 
odůvodněné rozhodnutí, přičemž zohlední 
rozhodnutí odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2018/1139
Oddíl II a – čl. 114 s – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dojde-li odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti k závěru, že odvolání není 
přípustné nebo odůvodněné, odvolání 
zamítne. Dojde-li odvolací senát pro 
kontrolu výkonnosti k závěru, že odvolání 
je přípustné a odůvodněné, postoupí případ 
agentuře. Agentura přijme nové 
odůvodněné rozhodnutí, přičemž zohlední 
rozhodnutí odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti.

Dojde-li odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti k závěru, že odvolání není 
přípustné nebo odůvodněné, odvolání 
zamítne. Dojde-li odvolací senát pro 
kontrolu výkonnosti k závěru, že odvolání 
je přípustné a odůvodněné, postoupí případ 
agentuře působící jako PRB. Agentura 
působící jako PRB přijme nové 
odůvodněné rozhodnutí, přičemž zohlední 
rozhodnutí odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 117 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
každoročně vypracuje návrh oddílu, který 
se v rámci programového dokumentu 
uvedeného v čl. 117 odst. 1 týká činností v 
oblasti kontroly výkonnosti. Po schválení 
návrhu regulačním výborem pro kontrolu 
výkonnosti jej ředitel pro kontrolu 
výkonnosti předloží výkonnému řediteli k 
začlenění do návrhu programového 
dokumentu agentury v souladu s čl. 114h 
odst. 3 písm. g). Veškeré změny oddílu o 
kontrole výkonnosti se provádí pouze se 
souhlasem ředitele pro kontrolu 
výkonnosti.

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
každoročně vypracuje návrh oddílu, který 
se v rámci programového dokumentu 
uvedeného v čl. 117 odst. 1 týká činností v 
oblasti kontroly výkonnosti a který 
obsahuje kapitolu týkající se sladění 
výkonnosti v oblasti klimatu a životního 
prostředí s cíli evropského právního 
rámce pro klima týkajícími se snižování 
emisí a s cíli Zelené dohody pro Evropu. 
Po schválení návrhu regulačním výborem 
pro kontrolu výkonnosti jej ředitel pro 
kontrolu výkonnosti předloží výkonnému 
řediteli k začlenění do návrhu 
programového dokumentu agentury v 
souladu s čl. 114h odst. 3 písm. g). Veškeré 
změny oddílu o kontrole výkonnosti se 
provádí pouze se souhlasem ředitele pro 
kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 117 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oddíl ročního pracovního 
programu pojednávající o kontrole 

vypouští se
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výkonnosti v rámci programového 
dokumentu obsahuje podrobné cíle a 
očekávané výsledky včetně ukazatelů 
výkonnosti. Obsahuje rovněž popis 
opatření, která mají být financována, a 
stanovení finančních a lidských zdrojů, 
které jsou na jednotlivá opatření 
přiděleny, v souladu se zásadami 
sestavování rozpočtu a řízení podle 
činností. Oddíl o kontrole výkonnosti v 
ročním pracovním programu musí být v 
souladu s oddílem o kontrole výkonnosti 
ve víceletém pracovním programu podle 
odstavce 4. Musí v něm být jasně uvedeno, 
které úkoly byly ve srovnání s předchozím 
rozpočtovým rokem přidány, změněny 
nebo zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 117 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oddíl ročního pracovního programu 
pojednávající o kontrole výkonnosti v 
rámci programového dokumentu obsahuje 
podrobné cíle a očekávané výsledky včetně 
ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž 
popis opatření, která mají být 
financována, a stanovení finančních a 
lidských zdrojů, které jsou na jednotlivá 
opatření přiděleny, v souladu se zásadami 
sestavování rozpočtu a řízení podle 
činností. Oddíl o kontrole výkonnosti v 
ročním pracovním programu musí být v 
souladu s oddílem o kontrole výkonnosti 
ve víceletém pracovním programu podle 
odstavce 4. Musí v něm být jasně uvedeno, 
které úkoly byly ve srovnání s předchozím 
rozpočtovým rokem přidány, změněny 

2. Oddíl ročního pracovního programu 
pojednávající o kontrole výkonnosti v 
rámci programového dokumentu obsahuje 
podrobné cíle a očekávané výsledky včetně 
ukazatelů výkonnosti, zejména v oblasti 
klimatu a životního prostředí, s cílem 
posoudit soulad s cíli evropského 
právního rámce pro klima v oblasti 
snižování emisí a cíli Zelené dohody pro 
Evropu. Obsahuje rovněž popis činností, 
které mají být financovány, a objem 
finančních a lidských zdrojů, který je na 
jednotlivé činnosti přidělen podle zásad 
sestavování rozpočtu a řízení podle 
činností. Oddíl o kontrole výkonnosti v 
ročním pracovním programu musí být v 
souladu s oddílem o kontrole výkonnosti 
ve víceletém pracovním programu podle 
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nebo zrušeny. odstavce 4. Jasně popisuje úkoly, které 
byly oproti předcházejícímu rozpočtovému 
roku přidány, změněny či zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 117 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oddíl o kontrole výkonnosti ve 
víceletém pracovním programu obsažený 
v programovém dokumentu stanoví 
celkové strategické programování včetně 
cílů, očekávaných výsledků a ukazatelů 
výkonnosti. Stanoví rovněž plánování 
zdrojů včetně víceletého rozpočtu a 
zaměstnanců.

vypouští se

Plánování zdrojů se aktualizuje jednou 
ročně. Strategické programování se 
aktualizuje podle potřeby, zejména v 
reakci na výsledek hodnocení podle čl. 
124 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 117 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oddíl o kontrole výkonnosti ve 
víceletém pracovním programu obsažený v 
programovém dokumentu stanoví celkové 
strategické programování včetně cílů, 

4. Oddíl o kontrole výkonnosti ve 
víceletém pracovním programu obsažený v 
programovém dokumentu stanoví celkové 
strategické programování včetně cílů, 
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očekávaných výsledků a ukazatelů 
výkonnosti. Stanoví rovněž plánování 
zdrojů včetně víceletého rozpočtu a 
zaměstnanců.

očekávaných výsledků a ukazatelů 
výkonnosti, což zejména umožní sledovat 
vývoj směrem k cíli 10 % celkového 
snížení emisí očekávaného v rámci 
jednotného evropského nebe. Stanoví 
rovněž plánování zdrojů včetně víceletého 
rozpočtu a zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 117 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plánování zdrojů se aktualizuje jednou 
ročně. Strategické programování se 
aktualizuje podle potřeby, zejména v 
reakci na výsledek hodnocení podle čl. 
124 odst. 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 118 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
vypracuje návrh oddílu, který se ve výroční 
zprávě o činnosti podle čl. 118 odst. 1 týká 
kontroly výkonnosti. Po schválení návrhu 
regulačním výborem pro kontrolu 
výkonnosti jej ředitel pro kontrolu 
výkonnosti předloží výkonnému řediteli k 
začlenění do souhrnné výroční zprávy o 

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
vypracuje návrh oddílu, který se ve výroční 
zprávě o činnosti podle čl. 118 odst. 1 týká 
kontroly výkonnosti a který obsahuje 
kapitolu týkající se pokroku směrem k 
úplnému sladění s cíli evropského 
právního rámce pro klima týkajícími se 
snižování emisí a s cíli Zelené dohody pro 
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činnosti v souladu s čl. 114h odst. 3 písm. 
i). Veškeré změny oddílu o kontrole 
výkonnosti v souhrnné výroční zprávě o 
činnosti se provádí pouze se souhlasem 
ředitele pro kontrolu výkonnosti.

Evropu. Po schválení návrhu regulačním 
výborem pro kontrolu výkonnosti jej 
ředitel pro kontrolu výkonnosti předloží 
výkonnému řediteli k začlenění do 
souhrnné výroční zprávy o činnosti v 
souladu s čl. 114h odst. 3 písm. i). Veškeré 
změny oddílu o kontrole výkonnosti v 
souhrnné výroční zprávě o činnosti se 
provádí pouze se souhlasem ředitele pro 
kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 118 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oddíl o kontrole výkonnosti v 
souhrnné výroční zprávě o činnosti 
obsahuje samostatnou část o regulačních 
činnostech a oddíl o finančních a 
správních záležitostech. V souladu s čl. 
114b odst. 1 písm. e) schválí regulační 
výbor pro kontrolu výkonnosti 
samostatnou část o regulačních 
činnostech předtím, než je předložena 
výkonnému řediteli.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 118 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Oddíl o kontrole výkonnosti v 
souhrnné výroční zprávě o činnosti 
obsahuje samostatnou část o regulačních 
činnostech a oddíl o finančních a správních 
záležitostech. V souladu s čl. 114b odst. 1 
písm. e) schválí regulační výbor pro 
kontrolu výkonnosti samostatnou část o 
regulačních činnostech předtím, než je 
předložena výkonnému řediteli.

2. Oddíl o kontrole výkonnosti v 
souhrnné výroční zprávě o činnosti 
obsahuje samostatnou část o regulačních 
činnostech, zejména s podrobným 
informacemi o klimatických a 
environmentálních cílech, a oddíl o 
finančních a správních záležitostech. V 
souladu s čl. 114b odst. 1 písm. e) schválí 
regulační výbor pro kontrolu výkonnosti 
samostatnou část o regulačních činnostech 
předtím, než je předložena výkonnému 
řediteli.“

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Článek 119 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 119 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění svých úkolů vede 
agentura působící jako PRB v rané fázi 
otevřeně a transparentně rozsáhlé 
konzultace se zúčastněnými stranami 
uvedenými v čl. 38 odst. 3 [pozměněného 
nařízení SES2+] a případně s orgány pro 
hospodářskou soutěž, aniž jsou dotčeny 

1. Při plnění svých úkolů vede 
agentura působící jako PRB v rané fázi 
otevřeně a transparentně rozsáhlé 
konzultace se zúčastněnými stranami 
uvedenými v čl. 38 odst. 3 [pozměněného 
nařízení SES2+] a případně s orgány pro 
hospodářskou soutěž nebo agenturami pro 
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jejich příslušné pravomoci. V souladu s 
článkem 38 [pozměněného nařízení 
SES2+] zavede agentura působící jako 
PRB konzultační mechanismy, aby se tyto 
zúčastněné strany mohly patřičně zapojit.

životní prostředí, aniž jsou dotčeny jejich 
příslušné pravomoci. V souladu s článkem 
38 [pozměněného nařízení SES2+] zavede 
agentura působící jako PRB konzultační 
mechanismy, aby se tyto zúčastněné strany 
mohly patřičně zapojit, zejména v 
otázkách týkajících se klimatické a 
environmentální výkonnosti, které 
vyžadují zvláštní vědecké posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 119 a – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura působící jako PRB zajistí, 
aby v případě potřeby měly veřejnost a 
všechny zúčastněné strany k dispozici 
objektivní, spolehlivé a snadno dostupné 
informace, zejména o výsledcích její 
činnosti.

2. Agentura působící jako PRB zajistí, 
aby měly veřejnost a všechny zúčastněné 
strany k dispozici objektivní, spolehlivé, 
aktualizované a snadno dostupné 
informace, zejména o výsledcích její 
činnosti, konkrétně pokud jde o 
klimatickou a environmentální výkonnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 119 a – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s postupem podle čl. 98 
odst. 2a písm. f) agentura působící jako 
PRB přijme a zveřejní vhodné a přiměřené 

4. V souladu s postupem podle čl. 
114b odst. 1 písm. f) agentura působící 
jako PRB přijme a zveřejní vhodné a 
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postupy pro vydávání svých stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí. Tyto postupy:

přiměřené postupy pro vydávání svých 
stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Tyto 
postupy:

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 119 a – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s postupem podle čl. 98 
odst. 2a písm. f) agentura působící jako 
PRB přijme a zveřejní vhodné a přiměřené 
postupy pro vydávání svých stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí. Tyto postupy:

4. V souladu s postupem podle čl. 
114b odst. 1 písm. f) agentura působící 
jako PRB přijme a zveřejní vhodné a 
přiměřené postupy pro vydávání svých 
stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Tyto 
postupy:

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 119 a – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podléhají v záležitostech týkajících 
se klimatické a environmentální 
výkonnosti vědeckému posouzení 
nezávislými odborníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 119 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura působící jako PRB se 
může z vlastního podnětu zapojit do 
komunikačních činností v rámci své 
působnosti v oblasti kontroly výkonnosti, 
přičemž ji zastupuje ředitel pro kontrolu 
výkonnosti. Přidělení zdrojů na 
komunikační činnost nesmí být na úkor 
účinného plnění úkolů a pravomocí 
uvedených v [pozměněném nařízení 
SES2+]. Komunikační činnost se vykonává 
v souladu s příslušnými plány pro 
komunikaci a šíření informací přijatými 
správní radou v souladu s čl. 98 odst. 2a 
písm. g).

5. Agentura působící jako PRB se 
může z vlastního podnětu zapojit do 
komunikačních činností v rámci své 
působnosti v oblasti kontroly výkonnosti, 
zejména ve vztahu k záležitostem týkajícím 
se klimatu a životního prostředí, přičemž ji 
zastupuje ředitel pro kontrolu výkonnosti. 
Přidělení zdrojů na komunikační činnost 
nesmí být na úkor účinného plnění úkolů a 
pravomocí uvedených v [pozměněném 
nařízení SES2+]. Komunikační činnost se 
vykonává v souladu s příslušnými plány 
pro komunikaci a šíření informací 
přijatými správní radou v souladu s čl. 98 
odst. 2a písm. g).

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 119 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura působící jako PRB se 
může z vlastního podnětu zapojit do 
komunikačních činností v rámci své 
působnosti v oblasti kontroly výkonnosti, 
přičemž ji zastupuje ředitel pro kontrolu 
výkonnosti. Přidělení zdrojů na 
komunikační činnost nesmí být na úkor 
účinného plnění úkolů a pravomocí 
uvedených v [pozměněném nařízení 
SES2+]. Komunikační činnost se vykonává 
v souladu s příslušnými plány pro 
komunikaci a šíření informací přijatými 

5. Agentura působící jako PRB se 
může z vlastního podnětu zapojit do 
komunikačních činností v rámci své 
působnosti v oblasti kontroly výkonnosti, 
přičemž ji zastupuje ředitel pro kontrolu 
výkonnosti. Přidělení zdrojů na 
komunikační činnost nesmí být na úkor 
účinného plnění úkolů a pravomocí 
uvedených v [pozměněném nařízení 
SES2+]. Komunikační činnost se vykonává 
v souladu s příslušnými plány pro 
komunikaci a šíření informací v souladu s 
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správní radou v souladu s čl. 98 odst. 2a 
písm. g).

čl. 114b odst. 1 písm. g).

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 119 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura působící jako PRB se 
může z vlastního podnětu zapojit do 
komunikačních činností v rámci své 
působnosti v oblasti kontroly výkonnosti, 
přičemž ji zastupuje ředitel pro kontrolu 
výkonnosti. Přidělení zdrojů na 
komunikační činnost nesmí být na úkor 
účinného plnění úkolů a pravomocí 
uvedených v [pozměněném nařízení 
SES2+]. Komunikační činnost se vykonává 
v souladu s příslušnými plány pro 
komunikaci a šíření informací přijatými 
správní radou v souladu s čl. 98 odst. 2a 
písm. g).

5. Agentura působící jako PRB se 
může z vlastního podnětu zapojit do 
komunikačních činností v rámci své 
působnosti v oblasti kontroly výkonnosti, 
přičemž ji zastupuje ředitel pro kontrolu 
výkonnosti. Přidělení zdrojů na 
komunikační činnost nesmí být na úkor 
účinného plnění úkolů a pravomocí 
uvedených v [pozměněném nařízení 
SES2+]. Komunikační činnost se vykonává 
v souladu s příslušnými plány pro 
komunikaci a šíření informací přijatými 
regulačním výborem pro kontrolu 
výkonnosti v souladu s čl. 114b odst. 1 
písm. g).

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příjmy a výdaje za všechny 
činnosti, na něž se nevztahuje čl. 120a 

3. Příjmy a výdaje za všechny 
činnosti, na něž se nevztahuje čl. 5v odst. 1 
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odst. 1, musí být vyrovnané.; [pozměněného nařízení SES2+], musí být 
vyrovnané.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Článek 120 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Marco Campomenosi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poplatky vybírané agenturou 
působící jako PRB od určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
za služby související s posuzováním plánů 
výkonnosti, stanovováním cílů a 
sledováním;

a) případné poplatky poskytovatelů 
letových provozních služeb za činnost 
agentury působící jako PRB v souvislosti s 
posuzováním plánů výkonnosti, 
stanovováním cílů a sledováním;

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
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Čl. 120 a – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) finanční příspěvek Unie na zřízení 
agentury působící jako PRB určený na 
všechny výdaje nezbytné k zahájení 
dohledu agentury působící jako PRB a na 
náklady spojené s činností odvolacího 
senátu;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo jasně uvádět financování odvolacího orgánu a rozpočet odvolacího senátu 
by měl být zajištěn v rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 182
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) finanční příspěvek Unie na zřízení 
agentury působící jako PRB pro všechny 
výdaje nezbytné k zahájení dohledu 
agentury působící jako PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AM\1223834CS.docx 85/103 PE680.873v01-00

CS

aa) pevně stanovený procentní podíl z 
dodatečných příjmů ze společného 
standardního klimatického a 
environmentálního poplatku za každý 
provozovaný let, jak je stanoveno v [čl. 20 
odst. 3 písm. d) [pozměněného SES2+]]

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Marco Campomenosi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) roční příspěvky od určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
na základě odhadu ročních výdajů na 
činnosti související s kontrolou 
výkonnosti, které má agentura provádět 
při svém působení jako PRB, jak požaduje 
[pozměněné nařízení SES2+] pro každou 
kategorii určených poskytovatelů letových 
provozních služeb;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 185
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) roční příspěvky od určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
na základě odhadu ročních výdajů na 
činnosti související s kontrolou 

vypouští se
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výkonnosti, které má agentura provádět 
při svém působení jako PRB, jak požaduje 
[pozměněné nařízení SES2+] pro každou 
kategorii určených poskytovatelů letových 
provozních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
vypracuje každý rok návrh odhadu příjmů 
a výdajů za kontrolu výkonnosti na 
následující rok spolu se seznamem 
pracovních míst pro kontrolu výkonnosti a 
předloží jej výkonnému řediteli k začlenění 
do návrhu výkazu odhadovaných příjmů a 
výdajů agentury uvedeného v čl. 120 odst. 
6.

7. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
vypracuje každý rok návrh odhadu příjmů 
a výdajů za kontrolu výkonnosti na 
následující rok spolu se seznamem 
pracovních míst pro kontrolu výkonnosti s 
podrobným určením popisu práce a 
oblastí činnosti a předloží jej výkonnému 
řediteli k začlenění do návrhu výkazu 
odhadovaných příjmů a výdajů agentury 
uvedeného v čl. 120 odst. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
vypracuje každý rok návrh odhadu příjmů 
a výdajů za kontrolu výkonnosti na 
následující rok spolu se seznamem 
pracovních míst pro kontrolu výkonnosti a 

7. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
vypracuje každý rok návrh odhadu příjmů 
a výdajů za kontrolu výkonnosti na 
následující rok spolu se seznamem 
pracovních míst pro kontrolu výkonnosti a 



AM\1223834CS.docx 87/103 PE680.873v01-00

CS

předloží jej výkonnému řediteli k začlenění 
do návrhu výkazu odhadovaných příjmů a 
výdajů agentury uvedeného v čl. 120 odst. 
6.

předloží jej výkonnému řediteli k začlenění 
do návrhu výkazu odhadovaných příjmů a 
výdajů agentury uvedeného v čl. 120 odst. 
6.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
zajistí, aby byl v jeho předběžném 
seznamu pracovních míst stanoven objem 
zdrojů nezbytný k zajištění potřebné 
kvality služeb při kontrole výkonnosti v 
jednotlivých oblastech, zejména s ohledem 
na potřeby v oblasti klimatu a životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Roční příspěvky uvedené v odst. 3 
písm. b) se vybírají po dobu pěti 
rozpočtových let. Jsou poprvé splatné do 
31. března [XXXX - rok] – Úřad pro 
publikace, vložte prosím první rozpočtový 
rok začínající po vstupu tohoto nařízení v 
platnost)] uvedeného rozpočtového roku a 

vypouští se
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do 31. března každého ze čtyř 
následujících rozpočtových let.
V souladu s článkem 126b přijme Komise 
prováděcí akty, kterými stanoví podrobná 
pravidla pro výpočet ročních příspěvků 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb uvedených v odst. 2 
písm. b).
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 127 odst. 
3.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 126b přijme Komise 
prováděcí akty, kterými stanoví podrobná 
pravidla pro výpočet ročních příspěvků 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb uvedených v odst. 2 
písm. b).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
19 a 126b za účelem doplnění jiných než 
podstatných prvků legislativního aktu, 
pokud jde o výpočet ročního příspěvku 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb uvedeného v tomto 
odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 120 a – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 127 odst. 
3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 121 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výkonný ředitel odpoví Účetnímu 
dvoru na jeho připomínky do 30. září 
následujícího po každém rozpočtovém 
roce. Zároveň svou odpověď zašle správní 
radě a Komisi. Jedná-li se o činnosti 
související s kontrolou výkonnosti, připraví 
svou odpověď společně s ředitelem pro 
kontrolu výkonnosti.;

8. Výkonný ředitel odpoví Účetnímu 
dvoru na jeho připomínky do 30. 
září následujícího po každém rozpočtovém 
roce. Zároveň svou odpověď zašle správní 
radě a Komisi. Jedná-li se o činnosti 
související s kontrolou výkonnosti, připraví 
a zašle svou odpověď ředitel pro kontrolu 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 121 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výkonný ředitel odpoví Účetnímu 
dvoru na jeho připomínky do 30. září 
následujícího po každém rozpočtovém 
roce. Zároveň svou odpověď zašle správní 
radě a Komisi. Jedná-li se o činnosti 
související s kontrolou výkonnosti, připraví 
svou odpověď společně s ředitelem pro 
kontrolu výkonnosti.;

8. Výkonný ředitel odpoví Účetnímu 
dvoru na jeho připomínky do 30. 
září následujícího po každém rozpočtovém 
roce. Zároveň svou odpověď zašle správní 
radě a Komisi. Jedná-li se o činnosti 
související s kontrolou výkonnosti, připraví 
a zašle svou odpověď ředitel pro kontrolu 
výkonnosti.



PE680.873v01-00 90/103 AM\1223834CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 124 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na 
agenturu působící jako PRB. V souvislosti 
s hodnocením uvedeným v článku 43 
[pozměněného nařízení SES2+] provede 
Komise ve lhůtě stanovené v uvedeném 
nařízení hodnocení, aby posoudila 
výkonnost agentury ve funkci PRB ve 
vztahu k jejím cílům, úkolům a 
pravomocem. Hodnocení se zaměří 
zejména na to, zda je případně třeba 
změnit úkoly a pravomoci agentury 
působící jako PRB, a na finanční 
důsledky takové změny.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na 
agenturu působící jako PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 124 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na 
agenturu působící jako PRB. V souvislosti 
s hodnocením uvedeným v článku 43 
[pozměněného nařízení SES2+] provede 
Komise ve lhůtě stanovené v uvedeném 
nařízení hodnocení, aby posoudila 
výkonnost agentury ve funkci PRB ve 
vztahu k jejím cílům, úkolům a 

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na 
agenturu působící jako PRB. V souvislosti 
s hodnocením uvedeným v článku 43 
[pozměněného nařízení SES2+] provede 
Komise do roku 2026 hodnocení, aby 
posoudila výkonnost agentury ve funkci 
PRB ve vztahu k jejím cílům, úkolům a 
pravomocem, zejména s cílem umožnit jí 
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pravomocem. Hodnocení se zaměří 
zejména na to, zda je případně třeba změnit 
úkoly a pravomoci agentury působící jako 
PRB, a na finanční důsledky takové 
změny.

účinně provádět opatření nezbytná k 
zajištění náležitého příspěvku odvětví k 
plnění cílů snižování emisí stanovených 
evropským právním rámcem pro klima a 
cílů Zelené dohody pro Evropu. 
Hodnocení se zaměří zejména na to, zda je 
případně třeba změnit úkoly a pravomoci 
agentury působící jako PRB, a na finanční 
důsledky takové změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 124 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dospěje-li Komise k názoru, že 
zachování funkce orgánu pro kontrolu 
výkonnosti již není odůvodněné s ohledem 
na jeho cíle, úkoly a pravomoci, jimiž byl 
pověřen, může navrhnout, aby bylo toto 
nařízení a [pozměněné nařízení SES2+] 
odpovídajícím způsobem změněny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 124 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise předá závěry hodnocení 
činnosti agentury ve funkci PRB spolu se 
svými závěry Evropskému parlamentu, 
Radě a správní radě. Závěry hodnocení a 

vypouští se
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doporučení se zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a a 126 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovení výkonnostních cílů 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb v souladu s čl. 13 odst. 9 
[pozměněného nařízení SES2+];

d) stanovení výkonnostních cílů 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb v souladu s čl. 13 odst. 9 
[pozměněného nařízení SES2+], zejména v 
oblasti klimatu a životního prostředí, s 
cílem zajistit plný soulad s cíli snižování 
emisí vyplývajícími z evropského právního 
rámce pro klima a s cíli Zelené dohody 
pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Karima Delli

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jedná-li agentura jako dozorový 
orgán podle čl. 3 odst. 8 [pozměněného 
nařízení SES2+], stanovení výkonnostních 
cílů určených poskytovatelů letových 
provozních služeb v souladu s čl. 14 odst. 8 
[pozměněného nařízení SES2+];

e) jedná-li agentura jako dozorový 
orgán podle čl. 3 odst. 8 [pozměněného 
nařízení SES2+], stanovení výkonnostních 
cílů určených poskytovatelů letových 
provozních služeb v souladu s čl. 14 odst. 8 
[pozměněného nařízení SES2+], zejména v 
oblasti klimatu a životního prostředí, s 
cílem zajistit plný soulad s cíli snižování 
emisí vyplývajícími z evropského právního 
rámce pro klima a s cíli Zelené dohody 
pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ověřování jednotkových sazeb při 
přípravě stanovení těchto sazeb 
vnitrostátními dozorovými orgány v 
souladu s článkem 21 [pozměněného 
nařízení SES2+];

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stanovení poplatků je v kompetenci členských států / vnitrostátních dozorových orgánů podle 
článku 21 nařízení SES2 +, nikoli poskytovatelů letových provozních služeb - proto je 
špatným řešením, aby poskytovatelé letových provozních služeb za tuto činnost platili PRB. 
Navíc vzhledem k ustanovení nařízení SES2+, že pro jednu oblast zpoplatnění existuje jeden 
nákladový základ, může nastat situace, kdy v rámci jednoho nákladového základu pro jednu 
oblast zpoplatnění bude několik poskytovatelů letových provozních služeb.
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Pozměňovací návrh 202
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) vydávání zpráv týkajících se 
jednotlivých poskytovatelů letových 
provozních služeb o sledování výkonnosti 
v souladu s čl. 13 odst. 11 [pozměněného 
nařízení SES2+] a v souladu s čl. 14 odst. 
10 [pozměněného nařízení SES2+] v 
případě, že agentura jedná jako dozorový 
orgán podle čl. 3 odst. 8 [pozměněného 
nařízení SES2+];

h) vydávání zpráv týkajících se 
jednotlivých poskytovatelů letových 
provozních služeb o sledování výkonnosti, 
zejména v oblasti klimatu a životního 
prostředí, v souladu s čl. 13 odst. 11 
[pozměněného nařízení SES2+] a v 
souladu s čl. 14 odst. 10 [pozměněného 
nařízení SES2+] v případě, že agentura 
jedná jako dozorový orgán podle čl. 3 odst. 
8 [pozměněného nařízení SES2+];

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Marco Campomenosi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přijetí nápravných opatření v 
souladu s čl. 13 odst. 11 [pozměněného 
nařízení SES2+] a v souladu s čl. 14 odst. 
10 [pozměněného nařízení SES2+] v 
případě, že agentura jedná jako dozorový 
orgán podle čl. 3 odst. 8 [pozměněného 
nařízení SES2+];

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 204
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přijetí nápravných opatření v 
souladu s čl. 13 odst. 11 [pozměněného 
nařízení SES2+] a v souladu s čl. 14 odst. 
10 [pozměněného nařízení SES2+] v 
případě, že agentura jedná jako dozorový 
orgán podle čl. 3 odst. 8 [pozměněného 
nařízení SES2+];

i) přijetí nápravných opatření, 
zejména pokud jde o klima a životní 
prostředí, s cílem zajistit plný soulad s cíli 
snížení emisí vyplývajícími z evropského 
právního rámce pro klima a s cíli Zelené 
dohody pro Evropu v souladu s čl. 13 odst. 
11 [pozměněného nařízení SES2+] a v 
souladu s čl. 14 odst. 10 [pozměněného 
nařízení SES2+] v případě, že agentura 
jedná jako dozorový orgán podle čl. 3 odst. 
8 [pozměněného nařízení SES2+];

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí akty, 
jimiž stanoví podrobná pravidla pro 
poplatky a platby vybírané agenturou v 
rámci jejího působení jako PRB, přičemž 
upřesní zejména výši poplatků a plateb a 
způsob jejich úhrady. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 127 odst. 3.

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 128 
týkající se pravidel pro poplatky a platby 
vybírané agenturou v rámci jejího působení 
jako PRB, přičemž upřesní zejména výši 
poplatků a plateb a způsob jejich úhrady.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí akty, 
jimiž stanoví podrobná pravidla pro 
poplatky a platby vybírané agenturou v 
rámci jejího působení jako PRB, přičemž 
upřesní zejména výši poplatků a plateb a 
způsob jejich úhrady. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 127 odst. 3.

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 19 za účelem doplnění 
jiných než podstatných prvků 
legislativního aktu, pokud jde o poplatky a 
platby vybírané agenturou v rámci jejího 
působení jako PRB. Tyto akty v přenesené 
pravomoci stanoví [podrobná kritéria a 
podrobnou metodiku], pokud jde o výši 
poplatků a plateb a způsob jejich úhrady.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 b – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty pro výpočet ročních 
příspěvků určených poskytovatelů 
letových provozních služeb

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 b – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty uvedené v čl. 120a odst. 8 
stanoví:

vypouští se

a) metodiku přidělování odhadovaných 
výdajů do kategorií určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
jako základ pro stanovení podílu 
příspěvků, které mají odvádět určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
každé kategorie;
b) vhodná a objektivní kritéria ke 
stanovení ročních příspěvků, které mají 
jednotliví určení poskytovatelé letových 
provozních služeb hradit na základě své 
velikosti tak, aby přibližně odrážely jejich 
tržní váhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 b – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty uvedené v čl. 120a odst. 8 
stanoví:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
19 a 120a odst. 8 za účelem doplnění 
jiných než podstatných prvků 
legislativního aktu, pokud jde o výpočet 
ročního příspěvku určených poskytovatelů 
letových provozních služeb uvedeného v 
tomto odstavci.
Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví:

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 126 b – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategoriemi uvedenými v prvním 
pododstavci písm. a) jsou zaprvé 
poskytovatelé traťových letových 
provozních služeb, zadruhé poskytovatelé 
letištních a přibližovacích letových 
provozních služeb podléhající dozoru 
agentury působící jako PRB a zatřetí 
poskytovatelé nabízející oba druhy služeb. 
Kritéria, jež mají být stanovena v souladu 
s písmenem b), zajistí zejména rovné 
zacházení s dotčenými poskytovateli, 
pokud jde o každý typ služby. Velikost 
poskytovatele letových provozních služeb 
se vypočte na základě výše skutečných 
příjmů vytvořených poskytováním 
letových navigačních služeb v 
referenčním období předcházejícím 
referenčnímu období, během něhož 
vstoupilo v platnost toto nařízení.;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1139
Článek 128

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a) článek 128 se mění takto:
1.Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 19, 28, 32, 
39, 47, 54, 58 a 61, čl. 62 odst. 13, čl. 68 



AM\1223834CS.docx 99/103 PE680.873v01-00

CS

odst. 3, čl. 84 odst. 4 a článcích 84a, 105, 
106 a 126a je Komisi svěřena na dobu 5 
let od [.......].Komise vyhotoví zprávu o 
přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období.Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlouží o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament a 
Rada nejpozději tři měsíce před koncem 
každého období nevznese proti takovému 
prodloužení námitku.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 
19, 28, 32, 39, 47, 54, 58 a 61, čl. 62 odst. 
13, čl. 68 odst. 3, čl. 84 odst. 4 a v článcích 
84a, 105, 106 a 126a kdykoli 
zrušit.Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm 
určené.Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn.Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci vede Komise konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci uvedený 
v článcích 19, 28, 32, 39, 47, 54, 58 a 61, 
čl. 62 odst. 13, čl. 68 odst. 3, čl. 84 odst. 4 
a článcích 84a, 105, 106 a 126a vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Pozměňovací návrh 212
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (EU) 2018/1139
Článek 129 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vkládá se nový článek 129a, který 
zní:

vypouští se

„Článek 129a
Dohody o spolupráci v oblasti kontroly 
výkonnosti
1. V případě činností, kde působí jako 
PRB, je agentura otevřena účasti třetích 
zemí, které uzavřely s Unií dohody a jež 
přijaly a uplatňují příslušná pravidla 
práva Unie v oblasti uspořádání letového 
provozu, zejména pravidla nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
systému sledování výkonnosti a systému 
poplatků.
2. Pod podmínkou uzavření dohody za 
tímto účelem mezi Unií a třetími zeměmi 
uvedenými v odstavci 2 může agentura 
působící jako PRB plnit své úkoly podle 
[pozměněného nařízení SES2+] rovněž ve 
vztahu ke třetím zemím, pokud tyto země 
přijaly a uplatňují příslušná pravidla v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku a 
pokud agenturu působící jako PRB 
pověřily, aby činnost jejich dozorových 
orgánů koordinovala s činností 
dozorových orgánů členských států.
Dohody uvedené v odstavci 2 stanoví 
povahu, rozsah a procedurální aspekty 
zapojení těchto zemí do činnosti agentury 
působící jako PRB a obsahují ustanovení 
o finančních příspěvcích a 
zaměstnancích. Tyto dohody mohou 
stanovit zavedení pracovních ujednání.;3. 
“
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Pozměňovací návrh 213
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 129 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pod podmínkou uzavření dohody za 
tímto účelem mezi Unií a třetími zeměmi 
uvedenými v odstavci 2 může agentura 
působící jako PRB plnit své úkoly podle 
[pozměněného nařízení SES2+] rovněž ve 
vztahu ke třetím zemím, pokud tyto země 
přijaly a uplatňují příslušná pravidla v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku a 
pokud agenturu působící jako PRB 
pověřily, aby činnost jejich dozorových 
orgánů koordinovala s činností dozorových 
orgánů členských států.

2. Pod podmínkou uzavření dohody za 
tímto účelem mezi Unií a třetími zeměmi 
uvedenými v odstavci 1 může agentura 
působící jako PRB plnit své úkoly podle 
[pozměněného nařízení SES2+] rovněž ve 
vztahu ke třetím zemím, pokud tyto země 
přijaly a uplatňují příslušná pravidla 
v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a 
pokud agenturu působící jako PRB 
pověřily, aby činnost jejich dozorových 
orgánů koordinovala s činností dozorových 
orgánů členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 129 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pod podmínkou uzavření dohody za 
tímto účelem mezi Unií a třetími zeměmi 
uvedenými v odstavci 2 může agentura 
působící jako PRB plnit své úkoly podle 
[pozměněného nařízení SES2+] rovněž ve 
vztahu ke třetím zemím, pokud tyto země 
přijaly a uplatňují příslušná pravidla v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku a 

2. Pod podmínkou uzavření dohody za 
tímto účelem mezi Unií a třetími zeměmi 
uvedenými v odstavci 1 může agentura 
působící jako PRB plnit své úkoly podle 
[pozměněného nařízení SES2+] rovněž ve 
vztahu ke třetím zemím, pokud tyto země 
přijaly a uplatňují příslušná pravidla v 
souladu s odstavcem 1 tohoto článku a 
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pokud agenturu působící jako PRB 
pověřily, aby činnost jejich dozorových 
orgánů koordinovala s činností dozorových 
orgánů členských států.

pokud agenturu působící jako PRB 
pověřily, aby činnost jejich dozorových 
orgánů koordinovala s činností dozorových 
orgánů členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 129 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Přednost mají dohody o 
spolupráci, které mohou vést k vyššímu 
celkovému snížení emisí s dopadem na 
klima.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Gheorghe Falcă

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 129 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dohody uvedené v odstavci 2 
stanoví povahu, rozsah a procedurální 
aspekty zapojení těchto zemí do činnosti 
agentury působící jako PRB a obsahují 
ustanovení o finančních příspěvcích a 
zaměstnancích. Tyto dohody mohou 
stanovit zavedení pracovních ujednání.;

3. Dohody uvedené v odstavci 1 
stanoví povahu, rozsah a procedurální 
aspekty zapojení těchto zemí do činnosti 
agentury působící jako PRB a obsahují 
ustanovení o finančních příspěvcích a 
zaměstnancích. Tyto dohody mohou 
stanovit zavedení pracovních ujednání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (EU) 2018/1139
Čl. 129 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dohody uvedené v odstavci 2 
stanoví povahu, rozsah a procedurální 
aspekty zapojení těchto zemí do činnosti 
agentury působící jako PRB a obsahují 
ustanovení o finančních příspěvcích a 
zaměstnancích. Tyto dohody mohou 
stanovit zavedení pracovních ujednání.;

3. Dohody uvedené v odstavci 1 
stanoví povahu, rozsah a procedurální 
aspekty zapojení těchto zemí do činnosti 
agentury působící jako PRB a obsahují 
ustanovení o finančních příspěvcích a 
zaměstnancích. Tyto dohody mohou 
stanovit zavedení pracovních ujednání.

Or. en


