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20. 10. 2009 A7-0041/10 

Pozměňovací návrh  10 
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Paulo Rangel, Íñigo Méndez de Vigo, Henri Weber 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 
2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 6 – písm. a 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

a) jmenování do EEAS by měla probíhat 
na základě zásluh, odborných znalostí 
a odborné způsobilosti, ve vhodném a 
vyváženém počtu z řad Komise, Rady 
a vnitrostátních diplomatických služeb 
prostřednictvím otevřeného 
a transparentního postupu, při zajištění 
toho, aby MK/VP mohl ve stejné míře 
čerpat ze znalostí a zkušeností těchto tří 
zdrojů; dále se institucionální uspořádání 
EEAS musí vyznačovat genderovou 
strukturou, která plně odráží závazky Unie 
týkající se zohlednění rovnosti žen a mužů; 

 

a) jmenování do EEAS by měla probíhat 
na základě zásluh, odborných znalostí 
a odborné způsobilosti, při zachování 
vyváženého geografického zastoupení a ve 
vhodném počtu z řad Komise, Rady 
a vnitrostátních diplomatických služeb 
prostřednictvím otevřeného 
a transparentního postupu, při zajištění 
toho, aby MK/VP mohl ve stejné míře 
čerpat ze znalostí a zkušeností těchto tří 
zdrojů; dále se institucionální uspořádání 
EEAS musí vyznačovat genderovou 
strukturou, která plně odráží závazky Unie 
týkající se zohlednění rovnosti žen a mužů; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/11 

Pozměňovací návrh  11 
Elmar Brok, Íñigo Méndez de Vigo 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 
2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 9 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že rozhodnutí o organizaci a 
provozu EEAS by také mělo stanovit, že 
velvyslanectví Unie ve třetích zemích mají 
v případě potřeby a úměrně svým zdrojům 
povinnost poskytnout logistickou a 
administrativní podporu členům všech 
institucí Unie; konstatuje, že delegace 
Evropské unie budou sice nedílnou 

součástí EEAS, měly by dostávat pokyny 

od MK/VP, podléhat jeho dohledu a po 

administrativní stránce být součástí 

Komise, žádá však příštího MK/VP, aby se 

zavázal k tomu, že bude Výbor pro 

zahraniční věci Evropského parlamentu 

informovat o osobách, které jmenuje na 

vedoucí místa v EEAS, a že bude souhlasit 

s tím, že na přání výboru budou 

uspořádána slyšení za účasti 

nominovaných osob; dále příštího MK/VP 

žádá, aby se zavázal k tomu, že 

s Evropským parlamentem znovu 

projedná stávající interinstitucionální 

dohodu, zejména pokud jde o přístup 

k citlivým informacím a další otázky 

důležité pro hladký průběh 

interinstitucionální spolupráce; 

9. domnívá se, že rozhodnutí o organizaci a 
provozu EEAS by také mělo stanovit, že 
velvyslanectví Unie ve třetích zemích mají 
v případě potřeby a úměrně svým zdrojům 
povinnost poskytnout logistickou a 
administrativní podporu členům všech 
institucí Unie;   

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/12 

Pozměňovací návrh  12 
Roberto Gualtieri 
za skupinu S&D 
 
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 
rozvoje, bezpečnosti a obranné politiky, 
řešení civilních krizí, za humanitární 

pomoc, pomoc při demokratizaci a při 

volbách, obchod, multilaterální a 
horizontální záležitosti včetně lidských 
práv a administrativy; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/13 

Pozměňovací návrh  13 
Roberto Gualtieri 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 
2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 6 – písm. c 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

c) není však třeba, aby generálním 
ředitelstvím Komise byly odňaty všechny 
kompetence v oblasti vnějších vztahů; 
zejména v oblastech, v nichž má 
Komise výkonné pravomoci, by měla 
zůstat zachována integrita současných 
politik Společenství s vnějším rozměrem; 
Komise by měla ve snaze o zamezení 
zdvojení činnosti předložit konkrétní 
model pro příslušná oddělení, jako je GŘ 
pro obchod, rozvoj a rozšíření, GŘ pro 
rozvoj a vztahy s africkými, karibskými a 
tichomořskými státy, úřad pro spolupráci 
EuropeAid, Úřad Evropského společenství 
pro humanitární pomoc, oddělení pro 
lidská práva a demokracii, oddělení pro 
pomoc při volbách a externě orientované 
služby GŘ pro hospodářské a finanční 
záležitosti; 

 

c) není však třeba, aby generálním 
ředitelstvím Komise byly odňaty všechny 
kompetence v oblasti vnějších vztahů; 
zejména v oblastech, v nichž má 
Komise výkonné pravomoci, by měla 
zůstat zachována integrita současných 
politik Společenství s vnějším rozměrem; 
politika EU v oblasti rozvoje, humanitární 

pomoci, obchodu a rozšíření by měla být i 

nadále v kompetenci komisařů, kteří jsou 

za tyto oblasti odpovědní; Komise by měla 
ve snaze o zamezení zdvojení činnosti 
předložit konkrétní model pro příslušná 
oddělení, jako je GŘ pro obchod, rozvoj a 
rozšíření, GŘ pro rozvoj a vztahy s 
africkými, karibskými a tichomořskými 
státy, úřad pro spolupráci EuropeAid, Úřad 
Evropského společenství pro humanitární 
pomoc, oddělení pro lidská práva a 
demokracii, oddělení pro pomoc při 
volbách a externě orientované služby GŘ 
pro hospodářské a finanční záležitosti; 

Or. en 

 
 


