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Pozmeňujúci návrh 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že Únia sa ocitá v 
čoraz náročnejšom medzinárodnom 
prostredí, v dôsledku čoho sa na Úniu 
kladú čoraz väčšie nároky, aby zohrávala 
vedúcu úlohu na medzinárodnej scéne; 
zdôrazňuje ústrednú úlohu Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pri 
vykonávaní zahraničnej politiky Únie pod 
vedením vysokej 
predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie; 
konštatuje, že posilnenú úlohu ESVČ 
nesprevádzalo zodpovedajúce zvýšenie 
počtu zamestnancov; žiada, aby boli k 
dispozícii dostatočné ľudské zdroje, aby 
nebola ohrozená efektívnosť Únie ako 
globálneho aktéra;

1. poznamenáva, že členské štáty 
Európskej únie sa ocitajú v čoraz 
náročnejšom medzinárodnom prostredí, čo 
zdôrazňuje potrebu koordinovanej reakcie 
členských štátov namiesto centralizovanej 
tvorby politiky Európskou službou pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ) na úrovni 
Európskej únie; žiada, aby sa znížili 
zdroje pre ESVČ a poskytla sa väčšia 
nezávislosť členským štátom pri určovaní 
ich vlastnej zahraničnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že ESVČ plní zásadnú 
úlohu pri zabezpečovaní súdržnosti 
zahraničnej politiky EÚ; zdôrazňuje aj 
potrebu poskytnúť potrebné zdroje na 
úspešné vykonávanie účinnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
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Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva ESVČ, aby zvážila 
vytvorenie pracovných miest pre 
miestneho zástupcu zodpovedného za 
podávanie správ o legislatívnej činnosti v 
krajinách strategického záujmu (najmä 
pristupujúcich krajín a krajín 
Východného partnerstva), aby Únia lepšie 
chápala susedné krajiny  a ich zbližovanie 
s acquis;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva ESVČ, aby zvážila 
vytvorenie pracovných miest pre 
miestneho zástupcu zodpovedného za 
podávanie správ o legislatívnej činnosti v 
krajinách strategického záujmu (najmä 
pristupujúcich krajín a krajín Východného 
partnerstva), aby Únia lepšie chápala 
susedné krajiny  a ich zbližovanie s acquis;

2. vyzýva ESVČ na vytvorenie 
pracovných miest pre miestneho zástupcu 
zodpovedného za podávanie správ o 
legislatívnej činnosti v krajinách 
strategického záujmu (najmä 
pristupujúcich krajín a krajín Východného 
partnerstva), aby Únia lepšie chápala 
susedné krajiny a ich zbližovanie s acquis;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Nikos Androulakis

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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2a. konštatuje, že zistené chyby v 
obstarávaní sa týkali porušenia dôležitých 
pravidiel verejného obstarávania, ako je 
nevhodný postup verejného obstarávania 
alebo posúdenie ponúk, čo má vplyv na 
výsledok verejného obstarávania, 
podstatná zmena rozsahu zmluvy a umelé 
rozdeľovanie zákaziek, ako aj 
chýbajúcich alebo neúplných súťažných 
podkladov; vyzýva ESVČ, aby prijala 
okamžité opatrenia na vyriešenie týchto 
zistených chýb vo verejnom obstarávaní.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva ESVČ, aby uplatňovala 
rodové rozpočtovanie vo všetkých 
verejných výdavkoch;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. pripomína, že uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti je 
(re)organizácia, zlepšovanie, rozvoj a 
hodnotenie politických procesov tak, aby 
aktéri zapojení do tvorby politík začlenili 
hľadisko rodovej rovnosti do všetkých 
politík na všetkých úrovniach a vo 
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všetkých fázach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie zostávajúce 
rodové a geografické nerovnováhy v 
rámci personálu ESVČ, a to aj napriek 
pozitívnym trendom v posledných rokoch; 
opätovne zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť vyvážené rozdelenie 
zamestnancov z hľadiska rodu a 
geografického pôvodu v rámci rôznych 
kategórií a tried, najmä na úrovni 
stredného a vyššieho manažmentu; 
poukazuje tiež na nadmerné zastúpenie 
diplomatov členských štátov medzi 
vedúcimi delegácií; vyzýva na ďalšie 
úsilie o odstránenie týchto nerovnováh;

3. konštatuje, že diplomatické posty 
na všetkých úrovniach by sa mali 
obsadzovať len na základe kvalifikácie a 
schopností a akékoľvek ďalšie kritériá 
výberu a následného vymenovania vedú k 
sociálnemu inžinierstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie zostávajúce 
rodové a geografické nerovnováhy v rámci 
personálu ESVČ, a to aj napriek 
pozitívnym trendom v posledných rokoch; 
opätovne zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť vyvážené rozdelenie 
zamestnancov z hľadiska rodu a 
geografického pôvodu v rámci rôznych 
kategórií a tried, najmä na úrovni stredného 

3. berie na vedomie zostávajúce 
rodové a geografické nerovnováhy v rámci 
personálu ESVČ, a to aj napriek 
pozitívnym trendom v posledných rokoch; 
opätovne zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť vyvážené rozdelenie 
zamestnancov z hľadiska rodu a 
geografického pôvodu v rámci rôznych 
kategórií a tried, najmä na úrovni stredného 
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a vyššieho manažmentu; poukazuje tiež na 
nadmerné zastúpenie diplomatov 
členských štátov medzi vedúcimi 
delegácií; vyzýva na ďalšie úsilie o 
odstránenie týchto nerovnováh;

a vyššieho manažmentu; vyzýva na ďalšie 
úsilie o odstránenie týchto nerovnováh;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie zostávajúce 
rodové a geografické nerovnováhy v rámci 
personálu ESVČ, a to aj napriek 
pozitívnym trendom v posledných rokoch; 
opätovne zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť vyvážené rozdelenie 
zamestnancov z hľadiska rodu a 
geografického pôvodu v rámci rôznych 
kategórií a tried, najmä na úrovni stredného 
a vyššieho manažmentu; poukazuje tiež na 
nadmerné zastúpenie diplomatov členských 
štátov medzi vedúcimi delegácií; vyzýva 
na ďalšie úsilie o odstránenie týchto 
nerovnováh;

3. berie na vedomie zostávajúce 
rodové a geografické nerovnováhy v rámci 
personálu ESVČ, a to aj napriek 
pozitívnym trendom v posledných rokoch; 
opätovne zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť vyvážené rozdelenie 
zamestnancov z hľadiska rodu a 
geografického pôvodu v rámci rôznych 
kategórií a tried, najmä na úrovni stredného 
a vyššieho manažmentu; je šokovaný 
skutočnosťou, že v strednom manažmente 
ESVČ zastávajú muži 75 % a ženy 25 % 
pozícií, zatiaľ čo na úrovni vyššieho 
manažmentu je 87 % mužov a ženy tvoria 
13 % pracovnej sily; vyzýva ESVČ, aby 
aktualizovala svoju stratégiu pre rodovú 
rovnosť a rovnosť príležitostí s cieľom 
zahrnúť konkrétne a záväzné ciele 
týkajúce sa zastúpenia žien v riadiacich 
pozíciách; poukazuje tiež na nadmerné 
zastúpenie diplomatov členských štátov 
medzi vedúcimi delegácií; vyzýva na 
ďalšie úsilie o odstránenie týchto 
nerovnováh;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie zostávajúce 
rodové a geografické nerovnováhy v rámci 
personálu ESVČ, a to aj napriek 
pozitívnym trendom v posledných rokoch; 
opätovne zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť vyvážené rozdelenie 
zamestnancov z hľadiska rodu a 
geografického pôvodu v rámci rôznych 
kategórií a tried, najmä na úrovni stredného 
a vyššieho manažmentu; poukazuje tiež na 
nadmerné zastúpenie diplomatov členských 
štátov medzi vedúcimi delegácií; vyzýva 
na ďalšie úsilie o odstránenie týchto 
nerovnováh;

3. berie na vedomie zostávajúce 
rodové a geografické nerovnováhy v rámci 
personálu ESVČ, a to aj napriek 
pozitívnym trendom v posledných rokoch; 
opätovne zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť vyvážené rozdelenie 
zamestnancov z hľadiska rodu a 
geografického pôvodu v rámci rôznych 
kategórií a tried, najmä na úrovni stredného 
a vyššieho manažmentu; zdôrazňuje 
skutočnosť, že len zlepšenie geopolitickej 
a rodovej rovnováhy v ESVČ môže 
zabezpečiť európske vlastníctvo 
zahraničnej činnosti; poukazuje tiež na 
nadmerné zastúpenie diplomatov členských 
štátov medzi vedúcimi delegácií; vyzýva 
na ďalšie úsilie o odstránenie týchto 
nerovnováh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta krátkodobý program 
dočasného vyslania medzi ESVČ a 
Európskym parlamentom; zdôrazňuje 
svoju úlohu pri posilňovaní vzájomného 
porozumenia štruktúr a pracovných 
metód každej inštitúcie, a tým aj pri 
zlepšovaní spolupráce medzi oboma 
inštitúciami; nabáda ESVČ, aby 
aktívnejšie podporovala tento program 
medzi svojimi zamestnancami s cieľom 
zvýšiť počet účastníkov; ďalej odporúča 
rozšíriť diplomatický výmenný program 

vypúšťa sa
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medzi ESVČ a diplomatickými službami 
členských štátov, ktorého cieľom je 
prispieť k rozvoju spoločnej diplomatickej 
kultúry.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam hlavného 
projektu pracovnej skupiny East 
StratCom Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť s názvom EU vs. Disinfo (EÚ 
proti dezinformáciám) v boji proti 
dezinformáciám, propagande a 
zahraničným vplyvom na našu 
geopolitickú scénu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
propagande a odhaľovať dezinformácie; 
zdôrazňuje význam pracovnej skupiny 
ESVČ pre strategickú komunikáciu a 
vyzýva, aby sa jej poskytli potrebné 
finančné a personálne zdroje;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje rastúci význam politiky 
EÚ pre arktickú oblasť a potrebu posilniť 
dôveryhodnosť EÚ medzi partnermi 
zabezpečením stability postu veľvyslanca 
EÚ pre arktickú oblasť;

Or. en


