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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.10.2009 A7-0041/5 

Módosítás:  5 
Ashley Fox, Syed Kamall 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

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

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 cikk – e pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

e) a harmadik országokba delegált 

bizottsági küldöttségeket és a tanácsi 

összekötı irodákat, valamint lehetıség 

szerint az EU különleges képviselıit „uniós 

követségekké” kell összevonni, amelyeket 

az EKSz személyzete irányítaná, amely az 

alelnöknek/fıképviselınek felelne; a 

Bizottság fıigazgatóságainak 

szaktanácsadóit nem szabad 

megakadályozni abban, hogy ebben a 

keretben kihelyezett munkát végezzenek; 

e) a harmadik országokba delegált 

bizottsági küldöttségeket és a tanácsi 

összekötı irodákat, valamint lehetıség 

szerint az EU különleges képviselıit „uniós 

missziókká” kell összevonni, amelyeket az 

EKSz személyzete irányítaná, amely az 

alelnöknek/fıképviselınek felelne; a 

Bizottság fıigazgatóságainak 

szaktanácsadóit nem szabad 

megakadályozni abban, hogy ebben a 

keretben kihelyezett munkát végezzenek; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/6 

Módosítás:  6 
Ashley Fox, Syed Kamall 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

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

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés – c pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

c) megszervezi a Brüsszelben mőködı 

országonkénti egységek és az Unió 

harmadik országba delegált 

küldöttségeinek (követségeinek) 

együttmőködését minden egyes 

igazgatóságon belül; 

c) megszervezi a Brüsszelben mőködı 

országonkénti egységek és az Unió 

harmadik országba delegált misszióinak 

együttmőködését minden egyes 

igazgatóságon belül; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/7 

Módosítás:  7 
Ashley Fox, Syed Kamall 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

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

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. úgy véli, hogy az EKSz szervezetét és 

mőködését létrehozó határozatban azt is 

meg kell határozni, hogy az Unió harmadik 

országbeli követségei az Unió valamennyi 

intézményének tagjai részére szükség 

esetén a rendelkezésükre álló erıforrások 

függvényében logisztikai és közigazgatási 

segítséget nyújtanak; 

9. úgy véli, hogy az EKSz szervezetét és 

mőködését létrehozó határozatban azt is 

meg kell határozni, hogy az Unió harmadik 

országbeli missziói az Unió valamennyi 

intézményének tagjai részére szükség 

esetén a rendelkezésükre álló erıforrások 

függvényében logisztikai és közigazgatási 

segítséget nyújtanak; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/8 

Módosítás:  8 
Ashley Fox, Syed Kamall 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

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

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. javasolja annak megvizsgálását, hogy a 

nemzeti konzuli szolgálatokból áthelyezett 

uniós követségi személyzetre a politikai és 

gazdasági feladatok ellátásán túlmenıen 

szükség esetén milyen mértékben 

ruházhatóak fokozatosan át harmadik 

országok polgáraival szembeni konzuli 

feladatok és olyan feladatok, mint amelyek 

már most az EK-Szerzıdés 20. cikkében a 

harmadik országokbeli uniós polgárok 

diplomáciai és konzuli védelmére 

tekintettel elı vannak írva; javasolja 

továbbá megfontolás tárgyává tenni a 

parlamenti tisztviselık és az EKSz közötti 

együttmőködés lehetıségeit; 

11. javasolja annak megvizsgálását, hogy a 

nemzeti konzuli szolgálatokból áthelyezett 

uniós missziós személyzetre a politikai és 

gazdasági feladatok ellátásán túlmenıen 

szükség esetén milyen mértékben 

ruházhatóak fokozatosan át harmadik 

országok polgáraival szembeni konzuli 

feladatok és olyan feladatok, mint amelyek 

már most az EK-Szerzıdés 20. cikkében a 

harmadik országokbeli uniós polgárok 

diplomáciai és konzuli védelmére 

tekintettel elı vannak írva; javasolja 

továbbá megfontolás tárgyává tenni a 

parlamenti tisztviselık és az EKSz közötti 

együttmőködés lehetıségeit; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/9 

Módosítás:  9 
Ashley Fox, Syed Kamall 
az ECR 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 a tagállamokban 

meglévı dimplomataképzı intézmények 

igénybe vételét; 

Or. en 

 

 


