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Módosítás 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az Unió egyre 
nagyobb kihívást jelentő nemzetközi 
környezettel szembesül, ami ahhoz 
vezetett, hogy egyre nagyobb az Unióval 
szemben támasztott igény arra, hogy 
vezető szerepet játsszon a nemzetközi 
színtéren; hangsúlyozza az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) központi 
szerepét az Unió külpolitikájának a 
főképviselő/a Bizottság alelnöke 
irányítása alatt történő végrehajtásában; 
megjegyzi, hogy az EKSZ megerősített 
szerepét nem támasztotta alá a személyzet 
megfelelő növelése; kéri, hogy 
bocsássanak rendelkezésre elegendő 
emberi erőforrást annak érdekében, hogy 
ne veszélyeztessék az Unió mint globális 
szereplő hatékonyságát;

1. megjegyzi, hogy az Európai Unió 
tagállamai egyre nagyobb kihívást jelentő 
nemzetközi környezettel szembesülnek, 
ami rámutat arra, hogy az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) európai uniós 
szintű központosított politikai 
döntéshozatala helyett a tagállamok 
összehangolt válaszadására van szükség; 
kéri, hogy bocsássanak kevesebb erőforrást 
az EKSZ rendelkezésére, és növeljék a 
tagállamok autonómiáját saját 
külpolitikájuk meghatározása terén;

Or. en

Módosítás 2
Urmas Paet

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az EKSZ alapvető 
szerepet játszik az uniós külpolitika 
koherenciájának biztosításában; 
hangsúlyozza továbbá, hogy biztosítani 
kell a hatékony uniós biztonság- és 
védelempolitika sikeres végrehajtásához 
szükséges forrásokat;

Or. en
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Módosítás 3
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja az EKSZ-t, hogy fontolja 
meg álláshelyek létrehozását a stratégiai 
jelentőségű országokban (különösen a 
csatlakozásra váró országokban és a keleti 
partnerség országaiban) végzett 
jogalkotási munkáról való jelentéstételért 
felelős helyi alkalmazottak számára 
annak érdekében, hogy az Unió jobban 
megérthesse a szomszédságot és az uniós 
vívmányokhoz való közelítésüket;

törölve

Or. en

Módosítás 4
Urmas Paet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja az EKSZ-t, hogy fontolja 
meg álláshelyek létrehozását a stratégiai 
jelentőségű országokban (különösen a 
csatlakozásra váró országokban és a keleti 
partnerség országaiban) végzett jogalkotási 
munkáról való jelentéstételért felelős helyi 
alkalmazottak számára annak érdekében, 
hogy az Unió jobban megérthesse a 
szomszédságot és az uniós vívmányokhoz 
való közelítésüket;

2. felhívja az EKSZ-t, hogy hozzon 
létre álláshelyeket a stratégiai jelentőségű 
országokban (különösen a csatlakozásra 
váró országokban és a keleti partnerség 
országaiban) végzett jogalkotási munkáról 
való jelentéstételért felelős helyi 
alkalmazottak számára annak érdekében, 
hogy az Unió jobban megérthesse a 
szomszédságot és az uniós vívmányokhoz 
való közelítésüket;

Or. en

Módosítás 5
Nikos Androulakis
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a feltárt 
közbeszerzési hibák a fő közbeszerzési 
szabályok megsértéséhez, például a nem 
megfelelő pályáztatáshoz vagy az 
ajánlatoknak a pályázat kimenetelét 
befolyásoló értékeléséhez, a szerződések 
hatályának jelentős megváltozásához és a 
szerződések mesterséges felosztásához, 
valamint a hiányzó vagy hiányos 
közbeszerzési dokumentumokhoz 
kapcsolódtak; felhívja az EKSZ-t, hogy 
tegyen azonnali lépéseket e feltárt 
közbeszerzési hibák orvoslására.

Or. en

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja az EKSZ-t, hogy 
valamennyi közkiadás terén hajtsa végre a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezést;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet arra, hogy a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése a 
politikai folyamatok (át)szervezése, 
javítása, fejlesztése és értékelése annak 
érdekében, hogy a politikai 
döntéshozatalban részt vevő szereplők 
minden szinten és minden szakaszban 
valamennyi szakpolitikába beépítsék a 
nemek közötti egyenlőség szempontját;

Or. en

Módosítás 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az EKSZ 
személyzetén belül továbbra is nemek 
közötti és földrajzi egyenlőtlenségek 
vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái 
ellenére; ismételten hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a személyzet nemek és 
földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző 
kategóriákon és besorolási fokozatokon 
belül, különösen a közép- és felsővezetői 
szinteken; rámutat arra is, hogy a 
tagállami diplomaták felülreprezentáltak 
a küldöttségvezetők körében; 
hangsúlyozza, hogy további 
erőfeszítéseket kell tenni ezen 
egyenlőtlenségek kezelésére;

3. megjegyzi, hogy a diplomáciai 
álláshelyeket minden szinten kizárólag a 
képesítés és a képességek alapján kell 
betölteni, és a kiválasztás és az azt követő 
kinevezés minden egyéb kritériuma 
társadalommérnöki tevékenységhez vezet;

Or. en

Módosítás 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az EKSZ 
személyzetén belül továbbra is nemek 
közötti és földrajzi egyenlőtlenségek 
vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái 
ellenére; ismételten hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a személyzet nemek és 
földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző 
kategóriákon és besorolási fokozatokon 
belül, különösen a közép- és felsővezetői 
szinteken; rámutat arra is, hogy a 
tagállami diplomaták felülreprezentáltak 
a küldöttségvezetők körében; 
hangsúlyozza, hogy további erőfeszítéseket 
kell tenni ezen egyenlőtlenségek 
kezelésére;

3. megjegyzi, hogy az EKSZ 
személyzetén belül továbbra is nemek 
közötti és földrajzi egyenlőtlenségek 
vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái 
ellenére; ismételten hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a személyzet nemek és 
földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző 
kategóriákon és besorolási fokozatokon 
belül, különösen a közép- és felsővezetői 
szinteken; hangsúlyozza, hogy további 
erőfeszítéseket kell tenni ezen 
egyenlőtlenségek kezelésére;

Or. fr

Módosítás 10
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az EKSZ 
személyzetén belül továbbra is nemek 
közötti és földrajzi egyenlőtlenségek 
vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái 
ellenére; ismételten hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a személyzet nemek és 
földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző 
kategóriákon és besorolási fokozatokon 
belül, különösen a közép- és felsővezetői 
szinteken; rámutat arra is, hogy a tagállami 
diplomaták felülreprezentáltak a 
küldöttségvezetők körében; hangsúlyozza, 
hogy további erőfeszítéseket kell tenni 
ezen egyenlőtlenségek kezelésére;

3. megjegyzi, hogy az EKSZ 
személyzetén belül továbbra is nemek 
közötti és földrajzi egyenlőtlenségek 
vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái 
ellenére; ismételten hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a személyzet nemek és 
földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző 
kategóriákon és besorolási fokozatokon 
belül, különösen a közép- és felsővezetői 
szinteken; megdöbbenésének ad hangot 
amiatt, hogy az EKSZ középvezetői 
álláshelyein a férfiak aránya 75%, a nőké 
pedig 25%, míg felsővezetői szinten a 
férfiak a munkaerő 87%-át, míg a nők a 
13-%-át teszik ki; felhívja az EKSZ-t, 
hogy aktualizálja a nemek közötti 
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egyenlőségre és esélyegyenlőségre 
vonatkozó stratégiáját annak érdekében, 
hogy az magában foglaljon a nők vezetői 
pozíciókban való jelenlétére vonatkozó 
konkrét és kötelező célokat; rámutat arra 
is, hogy a tagállami diplomaták 
felülreprezentáltak a küldöttségvezetők 
körében; hangsúlyozza, hogy további 
erőfeszítéseket kell tenni ezen 
egyenlőtlenségek kezelésére;

Or. en

Módosítás 11
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az EKSZ 
személyzetén belül továbbra is nemek 
közötti és földrajzi egyenlőtlenségek 
vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái 
ellenére; ismételten hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a személyzet nemek és 
földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző 
kategóriákon és besorolási fokozatokon 
belül, különösen a közép- és felsővezetői 
szinteken; rámutat arra is, hogy a tagállami 
diplomaták felülreprezentáltak a 
küldöttségvezetők körében; hangsúlyozza, 
hogy további erőfeszítéseket kell tenni 
ezen egyenlőtlenségek kezelésére;

3. megjegyzi, hogy az EKSZ 
személyzetén belül továbbra is nemek 
közötti és földrajzi egyenlőtlenségek 
vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái 
ellenére; ismételten hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a személyzet nemek és 
földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző 
kategóriákon és besorolási fokozatokon 
belül, különösen a közép- és felsővezetői 
szinteken; kiemeli, hogy csak az EKSZ-en 
belüli geopolitikai és nemek közötti 
egyensúly javítása biztosíthatja, hogy 
Európa felelősséget vállaljon a külföldi 
fellépésekért; rámutat arra is, hogy a 
tagállami diplomaták felülreprezentáltak a 
küldöttségvezetők körében; hangsúlyozza, 
hogy további erőfeszítéseket kell tenni 
ezen egyenlőtlenségek kezelésére;

Or. en

Módosítás 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EKSZ és az Európai 
Parlament közötti rövid távú kirendelési 
programot; kiemeli a program szerepét az 
egyes intézmények struktúrái és 
munkamódszerei kölcsönös megértésének 
javításában, és ezáltal a két intézmény 
közötti együttműködés javításában; 
ösztönzi az EKSZ-t, hogy a résztvevők 
számának növelése érdekében a 
személyzet körében aktívabban mozdítsa 
elő ezt a programot; javasolja továbbá az 
EKSZ és a tagállamok diplomáciai 
szolgálatai közötti diplomáciai csere- és 
kirendelési program kiterjesztését, 
amelynek célja a közös diplomáciai 
kultúra fejlődéséhez való hozzájárulás.

törölve

Or. en

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

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli az Európai Külügyi 
Szolgálat keleti stratégiai 
kommunikációval foglalkozó 
munkacsoportja kiemelt projektjének (EU 
kontra Disinfo - az EU a félretájékozatás 
ellen) fontosságát a félretájékoztatás, a 
propaganda és a geopolitikai színterünkre 
gyakorolt külföldi befolyás elleni 
küzdelemben.

Or. en
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Módosítás 14
Urmas Paet

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a 
propaganda ellen és fel kell le kell leplezni 
a félretájékoztatást; hangsúlyozza az 
EKSZ stratégiai kommunikációs 
munkacsoportja munkájának fontosságát, 
és felszólít a szükséges pénzügyi és 
személyi erőforrásokkal való ellátására;

Or. en

Módosítás 15
Urmas Paet

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza az EU Északi-
sarkvidékre vonatkozó politikájának 
növekvő jelentőségét, valamint azt, hogy 
az EU északi-sarkvidéki nagyköveti 
tisztsége stabilitásának biztosítása révén 
meg kell erősíteni az EU hitelességét a 
partnerek körében;

Or. en


