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Pozměňovací návrh 6
Elmar Brok

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 
1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství (dále jen 
„finanční nařízení“), stanoví rozpočtové 
zásady a finanční pravidla, které by měly 
být závazné pro všechny legislativní akty. 
Je třeba pozměnit některá ustanovení 
finančního nařízení v zájmu zohlednění 
změn vnesených Lisabonskou smlouvou.

(1) Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 
1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství (dále jen 
„finanční nařízení“), stanoví rozpočtové 
zásady a finanční pravidla, které by měly 
být závazné pro všechny legislativní akty. 
Je třeba pozměnit některá ustanovení 
finančního nařízení v zájmu zohlednění 
změn zavedených Lisabonskou smlouvou a 
zohlednění zřízení Evropské služby pro 
vnější činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elmar Brok

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Lisabonská smlouva ustavuje 
Evropskou službu pro vnější činnost (dále 
jen „EEAS“). Podle závěrů Evropské rady 
konané ve dnech 29. a 30. října 2009 je 
EEAS službou mající povahu sui generis a 
měla by být považována pro účely 
finančního nařízení za orgán.

(2) Lisabonská smlouva ustavuje 
Evropskou službu pro vnější činnost (dále 
jen „ESVČ“). Podle rozhodnutí Rady 
2010/…/EU ze dne …, kterým se stanoví 
organizace a fungování Evropské služby 
pro vnější činnost, je ESVČ službou mající 
povahu sui generis a má být považována 
pro účely finančního nařízení za orgán.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Elmar Brok

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vzhledem k tomu, že by EEAS měla 
být považována pro účely finančního 
nařízení za orgán, Evropský parlament by 
jí měl udělovat absolutorium za 
vynakládání prostředků zapsaných v 
rozpočtu do oddílu EEAS. Evropský 
parlament by měl nadále udělovat Komisi 
absolutorium za plnění jejího oddílu 
rozpočtu, včetně provozních prostředků 
vynaložených vedoucími delegací Unie, 
kteří budou jednat jako dále pověřené 
schvalující osoby Komise.

(3) Vzhledem k tomu, že by ESVČ měla 
být považována pro účely finančního 
nařízení za orgán, Evropský parlament by 
jí měl udělovat absolutorium za 
vynakládání prostředků zapsaných v 
rozpočtu do oddílu ESVČ. V této 
souvislosti bude ESVČ plně dodržovat 
postupy, které jsou stanoveny 
v článku 319 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a v článcích 145 až 147 
finančního nařízení. Evropský parlament 
by měl nadále udělovat Komisi 
absolutorium za plnění jejího oddílu 
rozpočtu, včetně provozních prostředků
vynaložených vedoucími delegací Unie, 
kteří budou jednat jako dále pověřené 
schvalující osoby Komise. Vzhledem ke 
složitosti této struktury je třeba uplatnit 
vysoce kvalitní ustanovení, pokud jde o 
dohledatelnost a odpovědnost za rozpočet 
a finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elmar Brok

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Lisabonská smlouva předpokládá, že se 
delegace Komise stanou součástí EEAS 
jako delegace Unie. Všechny správní a 
podpůrné výdaje delegací Unie, ze kterých 
se financují společné náklady, by měla v 
zájmu jejich řádné správy uskutečňovat 

(4) Lisabonská smlouva předpokládá, že se 
delegace Komise stanou součástí ESVČ
jako delegace Unie. Všechny správní a 
podpůrné výdaje delegací Unie, ze kterých 
se financují společné náklady, by měla v 
zájmu jejich řádné správy uskutečňovat 
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jedna podpůrná služba. K tomu účelu by 
mělo finanční nařízení stanovit možnost 
určení podrobných pravidel, na nichž je 
třeba se dohodnout s Komisí, s cílem 
zjednodušit vynakládání provozních 
prostředků delegací Unie zapsaných do 
oddílů rozpočtu EEAS a Rady.

jedna podpůrná služba. K tomu účelu by 
mělo finanční nařízení stanovit možnost 
určení podrobných pravidel, na nichž je 
třeba se dohodnout s Komisí, s cílem 
zjednodušit vynakládání provozních 
prostředků delegací Unie zapsaných do 
oddílu rozpočtu ESVČ.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elmar Brok

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Termín „vysoký představitel Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku“ má být pro účely tohoto nařízení 
vykládán v souladu s různými funkcemi 
vysokého představitele podle článku 18 
Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elmar Brok

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zjednodušení vynakládání 
provozních prostředků delegací Unie, jež 
jsou zapsány do oddílů rozpočtu EEAS a 
Rady však mohou být s Komisí dohodnuta 
podrobná pravidla.

V zájmu zjednodušení vynakládání 
provozních prostředků delegací Unie, jež 
jsou zapsány do oddílu rozpočtu ESVČ
však mohou být s Komisí dohodnuta 
podrobná pravidla.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Elmar Brok

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – odst. 1 – pododstavec 3 
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 60 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vyvstane situace nebo střet zájmů 
uvedené ve druhém pododstavci, vedoucí 
delegací Unie jsou povinni o nich 
neprodleně informovat příslušný útvar 
Komise a vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Pokud vyvstane situace nebo střet zájmů 
uvedené ve druhém pododstavci, vedoucí 
delegací Unie jsou povinni o nich 
neprodleně informovat příslušné generální 
ředitele Komise a ESVČ. Evropská služba 
pro vnější činnost přijme vhodná opatření 
k nápravě situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Elmar Brok

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1. – bod 9 – odst. 4 a (nový)
Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
Čl. 60 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Komise zajistí, že přenesení pravomocí 
nenaruší postup udělování absolutoria 
v Evropském parlamentu v případech, kdy 
Komise přejímá plnou odpovědnost za 
provozní rozpočet ESVČ.

Or. en


