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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.10.2009A7-0041/10 

Módosítás  10 
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Paulo Rangel, Íñigo Méndez de Vigo, Manfred Weber,  
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

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

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés – a pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

a) az EKSz-be való kinevezésekre érdem, 

szakértelem és kiválóság alapján nyílt és 

átlátható eljárásban kell sort keríteni, 

megfelelı és arányos részben a 

Bizottságból, a Tanácsból és a nemzeti 

diplomáciai szolgálatokból, biztosítva, 

hogy az alelnök/fıképviselı mindhárom 

szerv tudására és tapasztalatára egyformán 

számíthasson; továbbá az EKSz intézményi 

felépítésének a nemek olyan struktúráját 

kell tartalmaznia, amely megfelelıen 

tükrözi az Uniónak a nemek közötti 

esélyegyenlıség általános érvényesítése 

terén vállalt kötelezettségeit; 

 

a) az EKSz-be való kinevezésekre érdem, 

szakértelem és kiválóság alapján nyílt és 

átlátható eljárásban kell sort keríteni, 

megfelelı részben és a földrajzi egyensúlyt 

figyelembe véve a Bizottságból, a 

Tanácsból és a nemzeti diplomáciai 

szolgálatokból, biztosítva, hogy az 

alelnök/fıképviselı mindhárom szerv 

tudására és tapasztalatára egyformán 

számíthasson; továbbá az EKSz intézményi 

felépítésének a nemek olyan struktúráját 

kell tartalmaznia, amely megfelelıen 

tükrözi az Uniónak a nemek közötti 

esélyegyenlıség általános érvényesítése 

terén vállalt kötelezettségeit; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/11 

Módosítás  11 
Elmar Brok, Íñigo Méndez de Vigo  
a PPE képviselıcsoportja 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; az Európai Unió 

küldöttségei ugyan az EKSz szerves részét 

fogják képezni, utasításaikat az 

alelnöktıl/fıképviselıtıl kell kapniuk, az 

ı ellenırzése alá kell tartozniuk és 

igazgatási szempontból a Bizottsághoz kell 

tartozniuk; felkéri a soron következı 

alelnököt/fıképviselıt, hogy vállalja a 

Parlament Külügyi Bizottságának 

tájékoztatását az EKSz vezetıinek 

kinevezésérıl és járuljon hozzá, hogy a 

bizottság döntése alapján a jelöltek 

részvételével bizottsági meghallgatást 

tartsanak; felkéri továbbá a soron 

következı alelnököt/fıképviselıt, hogy 

kötelezze el magát a jelenlegi 

intézményközi megállapodás Európai 

Parlamenttel való újratárgyalása mellett, 

különösen az érzékeny információkhoz 

való hozzáférés és a zavartalan intézményi 

együttmőködés egyéb kérdései 

tekintetében; 

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;   

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/12 

Módosítás  12 
Roberto Gualtieri 
az S&D 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 fejlesztéssel, a 

biztonság- és védelmi politikai 

kérdésekkel, civil válságkezeléssel, 

humanitárius segítségnyújtással, 

demokratizálódással és választási 

segítségnyújtással, kereskedelemmel 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 A7-0041/13 

Módosítás  13 
Roberto Gualtieri 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés – c pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

c) nem szükséges azonban a Bizottság 

fıigazgatóságait valamennyi külkapcsolati 

felelısségüktıl megfosztani; különösen 

azokon a területeken kell megırizni a 

jelenlegi, külsı dimenzióval rendelkezı 

közösségi politikák integritását, amelyeken 

a Bizottság végrehajtói hatáskörrel 

rendelkezik; a Bizottságnak konkrét 

modellel kell szolgálnia az érintett 

osztályoknak, például a kereskedelmi, a 

bıvítéssel és fejlesztéssel foglalkozó 

fıigazgatóságoknak, az afrikai, karibi és 

csendes-óceáni államokkal fenntartott 

kapcsolatokkal foglalkozó 

fıigazgatóságoknak, a EuropAidnek, az 

Európai Közösség Humanitárius 

Hivatalának, az emberi jogokkal és 

demokráciával foglalkozó osztálynak, a 

választási segítségnyújtással foglalkozó 

osztálynak, valamint a Gazdasági és 

Pénzügyi Fıigazgatóság külkapcsolati 

egységeinek; 

 

c) nem szükséges azonban a Bizottság 

fıigazgatóságait valamennyi külkapcsolati 

felelısségüktıl megfosztani; különösen 

azokon a területeken kell megırizni a 

jelenlegi, külsı dimenzióval rendelkezı 

közösségi politikák integritását, amelyeken 

a Bizottság végrehajtói hatáskörrel 

rendelkezik; az EU fejlesztési, 

humanitárius segítségnyújtási, 

kereskedelmi és bıvítési politikájával 

továbbra is az adott területért felelıs 

biztosnak kell foglalkoznia; a 
Bizottságnak konkrét modellel kell 

szolgálnia az érintett osztályoknak, például 

a kereskedelmi, a bıvítéssel és fejlesztéssel 

foglalkozó fıigazgatóságoknak, az afrikai, 

karibi és csendes-óceáni államokkal 

fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó 

fıigazgatóságoknak, a EuropAidnek, az 

Európai Közösség Humanitárius 

Hivatalának, az emberi jogokkal és 

demokráciával foglalkozó osztálynak, a 

választási segítségnyújtással foglalkozó 

osztálynak, valamint a Gazdasági és 

Pénzügyi Fıigazgatóság külkapcsolati 

egységeinek; 

Or. en 

 


