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20.10.2009 A7-0041/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 – písmeno b 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) tvorilo niekoľko riaditeľstiev, pričom 
každé by zodpovedalo za geostrategicky 
významnú oblasť vonkajších vzťahov 
Únie, a ďalších riaditeľstiev 
pre bezpečnostné a obranné politické 
otázky, civilné krízové riadenie, 
multilaterálne a horizontálne otázky 
zahŕňajúce ľudské práva a administratívne 
veci; 

b) tvorilo niekoľko riaditeľstiev, pričom 
každé by zodpovedalo za geostrategicky 
významnú oblasť vonkajších vzťahov 
Únie, a ďalších riaditeľstiev pre 
bezpečnostné a obranno-politické otázky, 
budovanie mieru a civilné krízové 
riadenie, multilaterálne a horizontálne 
otázky zahŕňajúce ľudské práva 
a administratívne veci; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Franziska Katharina Brantner 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

12. považuje za nevyhnutné, aby sa 
v odbornom vzdelávaní úradníkov Únie 
v oblasti vonkajších vzťahov prijali ďalšie 
kroky; navrhuje, aby sa zriadila Európska 
škola diplomacie, ktorá by v úzkej 
spolupráci s príslušnými orgánmi 

členských štátov úradníkom Únie a 
členských štátov, ktorí majú vykonávať 
funkcie v oblasti vonkajších vzťahov, 
poskytovala odbornú prípravu založenú 
na jednotne harmonizovaných študijných 
osnovách vrátane náležitého odborného 
vzdelania v oblasti konzulárnych a 
vyslaneckých postupov, diplomacie a 
medzinárodných vzťahov spolu so 
znalosťami o histórii a fungovaní 
Európskej únie; 

12. považuje za nevyhnutné, aby sa 
v odbornom vzdelávaní úradníkov Únie 
v oblasti vonkajších vzťahov prijali ďalšie 
kroky; navrhuje, aby sa zriadila Európska 
akadémia pre vonkajšiu činnosť, ktorá by 
úradníkom Únie a členských štátov, ktorí 
majú vykonávať funkcie v oblasti 
vonkajších vzťahov, ako aj personálu 
misií v rámci Európskej bezpečnostnej 
a obrannej politiky poskytovala odborné 
vzdelávanie založené na jednotne 
harmonizovaných študijných osnovách, 
komplexné spoločné odborné vzdelávanie 
všetkých úradníkov a náležité odborné 
vzdelávanie v oblasti konzulárnych a 
vyslaneckých postupov, diplomacie, 
urovnávania konfliktov a medzinárodných 
vzťahov spolu so znalosťami histórie a 
fungovania Európskej únie, a to v úzkej 
spolupráci s príslušnými orgánmi 

členských štátov a za účasti jestvujúcich 
štruktúr odborného vzdelávania, ako je 
Európska akadémia bezpečnosti a obrany; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Franziska Katharina Brantner 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 – písmeno da (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 da) slúžila predsedovi Rady pri výkone 
úloh v oblasti vonkajšej činnosti; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ma (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Ma. keďže zásada rodovej rovnosti si 
vyžaduje zabezpečenie vyváženého 
zastúpenia žien a mužov vo verejnom 
živote, a to aj pri postupoch vymenúvania 
na najvýznamnejšie politické funkcie 
v Európskej únii, napríklad post stáleho 
predsedu Európskej rady a vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, 

Or. en 

 
 


