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20. 10. 2009 A7-0041/1 

Pozměňovací návrh  1 

Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 
Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 – písm. b 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

b) byl rozdělen na jistý počet ředitelství, 

z nichž každé bude odpovědné za 

geostrategicky důležitou oblast vnějších 

vztahů Unie, jiná ředitelství pak za otázky 

bezpečnosti a obranné politiky, řešení 

civilních krizí, multilaterální a horizontální 

záležitosti včetně lidských práv a 

administrativy; 

b) byl rozdělen na jistý počet ředitelství, 

z nichž každé bude odpovědné za 

geostrategicky důležitou oblast vnějších 

vztahů Unie, jiná ředitelství pak za otázky 

bezpečnosti a obranné politiky, budování 

míru a řešení civilních krizí, multilaterální 

a horizontální záležitosti včetně lidských 

práv a administrativy; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/2 

Pozměňovací návrh  2 

Franziska Katharina Brantner 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je toho názoru, že je nutné učinit další 

kroky, pokud se jedná o poskytnutí školení 

v oblasti vnějších vztahů úředníkům Unie; 

navrhuje zřídit evropskou vysokou školu 

diplomacie, která by v úzké spolupráci 

s příslušnými subjekty ve členských státech 

poskytla úředníkům Unie a úředníkům 

členských států, kteří mají za úkol pracovat 

v oblasti vnějších vztahů, vzdělání 

založené na jednotně harmonizovaných 

studijních plánech včetně vhodné přípravy, 

pokud jde o konzulární a vyslanecké 

postupy, diplomacii a mezinárodní vztahy, 

spolu se znalostí historie a činností 

Evropské unie; 

12. je toho názoru, že je nutné učinit další 

kroky, pokud se jedná o poskytnutí školení 

v oblasti vnějších vztahů úředníkům Unie; 

navrhuje zřídit evropskou akademii pro 

vnější činnost, která by v úzké spolupráci 

s příslušnými subjekty ve členských státech 

a se začleněním stávajících školicích 

struktur, jako je Evropská bezpečnostní a 

obranná škola, poskytla úředníkům Unie a 

úředníkům členských států, kteří mají za 

úkol pracovat v oblasti vnějších vztahů, 

jakož i zaměstnancům zapojeným do misí 

evropské bezpečnostní a obranné politiky,  

vzdělání založené na jednotně 

harmonizovaných studijních plánech 

včetně souhrnného a společného 

odborného vzdělání pro všechny úředníky 

a vhodné přípravy, pokud jde o konzulární 

a vyslanecké postupy, diplomacii, 

urovnávání konfliktů a mezinárodní 

vztahy, spolu se znalostí historie a činností 

Evropské unie; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/3 

Pozměňovací návrh  3 

Franziska Katharina Brantner 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 – písm. d a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 da) sloužit předsedovi Rady při výkonu 

povinností v oblasti vnější činnosti; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/4 

Pozměňovací návrh  4 

Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ma. vzhledem k tomu, že zásada rovnosti 

mezi ženami a muži vyžaduje jejich 

vyrovnané zastoupení ve veřejném životě, 

a to i v postupech jmenování do 

nejvýznamnějších politických funkcí 

v Evropské unii, jako je funkce stálého 

předsedy Evropské rady a vysokého 

představitele Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku, 

Or. en 

 

 


