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Pozměňovací návrh 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že se Unie musí 
vyrovnávat se stále komplikovanější 
mezinárodní situací, což na ni klade 
rostoucí nároky, pokud jde o její vedoucí 
úlohu na mezinárodní scéně; zdůrazňuje 
ústřední úlohu, kterou plní Evropská 
služba po vnější činnost (ESVČ) při 
provádění zahraniční politiky Unie pod 
vedením místopředsedy Komise, vysokého 
představitele Unie; konstatuje, že 
posílenou úlohu ESVČ nedoprovází 
odpovídající navýšení počtu zaměstnanců; 
žádá, aby byly této službě poskytnuty 
dostatečné lidské zdroje, aby nebyla 
ohrožena účinnost Unie jakožto 
globálního hráče;

1. konstatuje, že se Evropská unie a 
členské státy musí vyrovnávat se stále 
komplikovanější mezinárodní situací, což 
prohlubuje potřebu koordinované reakce 
členských států, a nikoliv centralizované 
politiky Evropské služby po vnější činnost 
(ESVČ) na úrovni Evropské unie; žádá, 
aby se snížily zdroje pro ESVČ a aby 
členské státy dostaly větší autonomii pro 
určování své vlastní zahraniční politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je si vědom toho, že ESVČ hraje 
nezbytnou úlohu při zajišťování 
soudržnosti zahraniční politiky EU; 
zdůrazňuje rovněž potřebu poskytovat 
zdroje nutné pro úspěšné provádění 
účinné bezpečnostní a obranné politiky 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá ESVČ, aby posoudila 
možnost vytvoření postů pro místní 
pracovníky, jejichž úkolem by bylo 
vypracovávat zprávy o legislativní činnosti 
v zemích strategického významu (zejména 
v zemích připravujících se na přistoupení 
a v zemích Východního partnerství), aby 
se tak Unie lépe orientovala v situaci v 
sousedních zemích a v tom, jak probíhá 
sbližování s acquis;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá ESVČ, aby posoudila možnost 
vytvoření postů pro místní pracovníky, 
jejichž úkolem by bylo vypracovávat 
zprávy o legislativní činnosti v zemích 
strategického významu (zejména v zemích 
připravujících se na přistoupení a v zemích 
Východního partnerství), aby se tak Unie 
lépe orientovala v situaci v sousedních 
zemích a v tom, jak probíhá sbližování s 
acquis;

2. žádá ESVČ, aby vytvořila posty pro 
místní pracovníky, jejichž úkolem by bylo 
vypracovávat zprávy o legislativní činnosti 
v zemích strategického významu (zejména 
v zemích připravujících se na přistoupení a 
v zemích Východního partnerství), aby se 
tak Unie lépe orientovala v situaci v 
sousedních zemích a v tom, jak probíhá 
sbližování s acquis;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Nikos Androulakis

Návrh stanoviska
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Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že chyby zjištěné při 
zadávání veřejných zakázek souvisely s 
porušením důležitých pravidel výběrových 
řízení, jednalo se například o použití 
nevhodných postupů nebo nevhodné 
posouzení nabídek s dopadem na výsledek 
zadávacího řízení, zásadní změnu v 
rozsahu zakázky, umělé dělení zakázky 
nebo chybějící či neúplnou zadávací 
dokumentaci; vyzývá ESVČ, aby k řešení 
těchto chyb zjištěných při zadávání 
veřejných zakázek podnikla okamžité 
kroky.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá ESVČ, aby v rámci všech 
veřejných výdajů zavedla genderové 
rozpočtování;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že genderový 
mainstreaming znamená reorganizaci, 
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zlepšení, rozvoj a hodnocení politik tak, 
aby činitelé, kteří se obvykle podílejí na 
politických rozhodnutích, zahrnuli 
hledisko rovnoprávnosti do všech politik, 
a to na všech úrovních a ve všech 
etapách;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. všímá si přetrvávajícího nerovného 
zastoupení mužů a žen a nerovnováhy z 
hlediska zeměpisného původu 
zaměstnanců v ESVČ, a to navzdory 
pozitivnímu vývoji v posledních letech; 
připomíná, že je důležité, aby bylo 
zajištěno vyvážené zastoupení mužů a žen 
a zaměstnanců různého zeměpisného 
původu v různých kategoriích a platových 
třídách, zejména na střední a vyšší úrovni 
řízení; poukazuje rovněž na početní 
převahu diplomatů z členských států ve 
funkcích vedoucích delegací; žádá, aby 
byly tyto nerovnováhy dále řešeny;

3. upozorňuje, že diplomatické posty 
na všech úrovních by měly být obsazovány 
čistě na základě kvalifikace a schopností a 
že veškerá další kritéria výběru a 
následného jmenování vedou k 
sociálnímu inženýrství;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. všímá si přetrvávajícího nerovného 
zastoupení mužů a žen a nerovnováhy z 
hlediska zeměpisného původu zaměstnanců 
v ESVČ, a to navzdory pozitivnímu vývoji 

3. všímá si přetrvávajícího nerovného 
zastoupení mužů a žen a nerovnováhy z 
hlediska zeměpisného původu zaměstnanců 
v ESVČ, a to navzdory pozitivnímu vývoji 
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v posledních letech; připomíná, že je 
důležité, aby bylo zajištěno vyvážené 
zastoupení mužů a žen a zaměstnanců 
různého zeměpisného původu v různých 
kategoriích a platových třídách, zejména na 
střední a vyšší úrovni řízení; poukazuje 
rovněž na početní převahu diplomatů z 
členských států ve funkcích vedoucích 
delegací; žádá, aby byly tyto nerovnováhy 
dále řešeny;

v posledních letech; připomíná, že je 
důležité, aby bylo zajištěno vyvážené 
zastoupení mužů a žen a zaměstnanců 
různého zeměpisného původu z v různých 
kategoriích a platových třídách, zejména na 
střední a vyšší úrovni řízení; žádá, aby byly 
tyto nerovnováhy dále řešeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. všímá si přetrvávajícího nerovného 
zastoupení mužů a žen a nerovnováhy z 
hlediska zeměpisného původu zaměstnanců 
v ESVČ, a to navzdory pozitivnímu vývoji 
v posledních letech; připomíná, že je 
důležité, aby bylo zajištěno vyvážené 
zastoupení mužů a žen a zaměstnanců 
různého zeměpisného původu v různých 
kategoriích a platových třídách, zejména na 
střední a vyšší úrovni řízení; poukazuje 
rovněž na početní převahu diplomatů z 
členských států ve funkcích vedoucích 
delegací; žádá, aby byly tyto nerovnováhy 
dále řešeny;

3. všímá si přetrvávajícího nerovného 
zastoupení mužů a žen a nerovnováhy z 
hlediska zeměpisného původu zaměstnanců 
v ESVČ, a to navzdory pozitivnímu vývoji 
v posledních letech; připomíná, že je 
důležité, aby bylo zajištěno vyvážené 
zastoupení mužů a žen a zaměstnanců 
různého zeměpisného původu z v různých 
kategoriích a platových třídách, zejména na 
střední a vyšší úrovni řízení; je šokován 
skutečností, že na úrovni středního 
managementu působí v ESVČ 75 % mužů 
a 25 % žen a v nejvyšších řídících 
funkcích pak dokonce 87 % mužů a pouze 
13 % žen; vyzývá ESVČ, aby aktualizovala 
svou strategii pro rovnost žen a mužů a 
rovnost příležitostí a zahrnula do ní 
konkrétní a závazné cíle pro působení žen 
ve vedoucích pozicích; poukazuje rovněž 
na početní převahu diplomatů z členských 
států ve funkcích vedoucích delegací; žádá, 
aby byly tyto nerovnováhy dále řešeny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. všímá si přetrvávajícího nerovného 
zastoupení mužů a žen a nerovnováhy z 
hlediska zeměpisného původu zaměstnanců 
v ESVČ, a to navzdory pozitivnímu vývoji 
v posledních letech; připomíná, že je 
důležité, aby bylo zajištěno vyvážené 
zastoupení mužů a žen a zaměstnanců 
různého zeměpisného původu v různých 
kategoriích a platových třídách, zejména na 
střední a vyšší úrovni řízení; poukazuje 
rovněž na početní převahu diplomatů z 
členských států ve funkcích vedoucích 
delegací; žádá, aby byly tyto nerovnováhy 
dále řešeny;

3. všímá si přetrvávajícího nerovného 
zastoupení mužů a žen a nerovnováhy z 
hlediska zeměpisného původu zaměstnanců 
v ESVČ, a to navzdory pozitivnímu vývoji 
v posledních letech; připomíná, že je 
důležité, aby bylo zajištěno vyvážené 
zastoupení mužů a žen a zaměstnanců 
různého zeměpisného původu z v různých 
kategoriích a platových třídách, zejména na 
střední a vyšší úrovni řízení; zdůrazňuje 
skutečnost, že pouze zlepšení geopolitické 
a genderové rovnováhy v ESVČ může 
zajistit evropský charakter zahraniční 
činnosti; poukazuje rovněž na početní 
převahu diplomatů z členských států ve 
funkcích vedoucích delegací; žádá, aby 
byly tyto nerovnováhy dále řešeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá program ESVČ a Evropského 
parlamentu pro krátkodobé vysílání 
pracovníků;  poukazuje na jeho úlohu při 
zvyšování vzájemného chápání struktur a 
pracovních metod obou institucí, díky 
němuž se zlepšuje jejich vzájemná 
spolupráce; vyzývá ESVČ, aby tento 
program aktivněji propagovala mezi svými 
zaměstnanci, aby se tak zvýšil počet jeho 
účastníků; doporučuje, aby byl dále 
rozšířen program ESVČ a diplomatických 

vypouští se
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služeb členských států pro výměnu a 
vysílání diplomatů, neboť přispívá k 
rozvoji společné diplomatické kultury.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzdvihuje význam stěžejního 
projektu pracovní skupiny ESVČ East 
StratCom - „EU vs Disinfo“ v boji proti 
dezinformacím, propagandě a 
zahraničnímu vlivu na naši geopolitickou 
scénu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje potřebu bojovat proti 
propagandě a odhalovat dezinformace; 
vyzdvihuje význam pracovní skupiny 
ESVČ pro strategickou komunikaci a 
vyzývá k tomu, aby jí byly poskytnuty 
nezbytné finanční a personální zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Urmas Paet
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje rostoucí význam 
politiky EU pro Arktidu a potřebu posílit 
důvěryhodnost EU v očích jejích partnerů 
posílením stability pozice velvyslance EU 
pro tuto oblast;

Or. en


