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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.10.2009 A7-0041/1 

Módosítás  1 
Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés – b pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(b) több igazgatóságra – amelyek 

mindegyike az Unió külpolitikájának egy-

egy geostratégiai jelentıségő területéért 

felelıs – valamint további, a biztonság- és 

védelmi politikai kérdésekkel, civil 

válságkezeléssel és többek között az 

emberi jogokat és adminisztratív ügyeket is 

magukban foglaló többoldalú és 

horizontális ügyekkel foglalkozó 

igazgatóságra van felosztva; 

(b) több igazgatóságra – amelyek 

mindegyike az Unió külpolitikájának egy-

egy geostratégiai jelentıségő területéért 

felelıs – valamint további, a biztonság- és 

védelmi politikai kérdésekkel, 

béketeremtéssel, civil válságkezeléssel és 

többek között az emberi jogokat és 

adminisztratív ügyeket is magukban 

foglaló többoldalú és horizontális ügyekkel 

foglalkozó igazgatóságra van felosztva; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2 

Módosítás  2 
Franziska Katharina Brantner 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. úgy véli, hogy további lépéseket kell 

tenni annak érdekében, hogy az uniós 

tisztviselıknek külkapcsolati képzést 

nyújtsanak; javasolja európai diplomáciai 

szervezeti testület megalapítását, amely a 

tagállamok megfelelı szervezeteivel 

szorosan együttmőködve a 

külkapcsolatokban alkalmazandó uniós és 

tagállami tisztviselıknek egységesített 

tanterv alapján, megfelelı, többek között a 

konzuli- és követségi tevékenységekrıl, a 

diplomáciáról és nemzetközi 

kapcsolatokról, valamint az Európai Unió 

történelmérıl és mőködésérıl szóló 

képzést tud nyújtani; 

12. úgy véli, hogy további lépéseket kell 

tenni annak érdekében, hogy az uniós 

tisztviselıknek külkapcsolati képzést 

nyújtsanak; javasolja európai külügyi 

akadémia felállítását, amely magában 

foglalva a már létezı képzési struktúrákat 

– például az Európai Biztonsági és 

Védelmi Fıiskolát –, a tagállamok 

megfelelı szervezeteivel szorosan 

együttmőködve a külkapcsolatokban 

alkalmazandó uniós és tagállami 

tisztviselıknek, valamint az európai 

biztonsági és védelmi politika 

kirendeltségein dolgozó munkatársaknak 

egységesített tanterv alapján, átfogó és 

valamennyi tisztviselı számára egységes, 

többek között a konzuli és követségi 

tevékenységekrıl, a diplomáciáról, a 

konfliktusrendezésrıl és nemzetközi 

kapcsolatokról, valamint az Európai Unió 

történelmérıl és mőködésérıl szóló 

képzést tud nyújtani; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/3 

Módosítás  3 
Franziska Katharina Brantner 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés – d a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (da) a Tanács elnökét segíti külpolitikai 

feladatainak ellátásában; 

Or. en 



 

AM\793950HU.doc 4/4 PE428.226v01-00 

 HU 

 

20.10.2009 A7-0041/4 

Módosítás  4 
Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
M a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ma. mivel a nemek közötti egyenlıség 

alapelve értelmében a közéletben 

biztosítani kell a nık és férfiak arányos 

képviseletét, ideértve az Európai Unió 

legfontosabb politikai pozíciói, például az 

Európai Unió Tanácsának állandó elnöke 

és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

fıképviselıje kinevezésével kapcsolatos 

eljárásokat; 

Or. en 

 

 


