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20.10.2009 A7-0041/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Paulo Rangel, Íñigo Méndez de Vigo, Manfred Weber 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 6 – písmeno a 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) vymenovanie na pozície v rámci EEAS 
by sa malo uskutočňovať otvorene 
a transparentne na základe zásluh, 
odborných znalostí a vysokej kvality práce, 
v primeranom a vyváženom pomere medzi 
Komisiou, Radou a diplomatickými 
službami jednotlivých štátov, pričom by sa 
malo zabezpečiť, aby podpredseda 
Komisie/vysoký predstaviteľ mohol 
rovnakým spôsobom využívať znalosti 
a skúsenosti všetkých troch subjektov; 
súčasťou inštitucionálneho zriadenia EEAS 
musí byť aj rodová štruktúra, ktorá v plnej 
miere zohľadní záväzky Únie, pokiaľ ide 
o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; 

 

a) vymenovanie na pozície v rámci EEAS 
by sa malo uskutočňovať otvorene 
a transparentne na základe zásluh, 
odborných znalostí a vysokej kvality práce 
v primeranom pomere a pri rešpektovaní 
územnej vyváženosti medzi Komisiou, 
Radou a diplomatickými službami 
jednotlivých štátov, pričom by sa malo 
zabezpečiť, aby podpredseda 
Komisie/vysoký predstaviteľ mohol 
rovnakým spôsobom využívať znalosti 
a skúsenosti všetkých troch subjektov; 
súčasťou inštitucionálneho zriadenia EEAS 
musí byť aj rodová štruktúra, ktorá v plnej 
miere zohľadní záväzky Únie, pokiaľ ide 
o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 
Elmar Brok, Íñigo Méndez de Vigo 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 9 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. domnieva sa, že v rozhodnutí, ktorým sa 
stanovuje organizácia a fungovanie EEAS, 
by sa malo takisto určiť, že zastupiteľstvá 
Únie v tretích krajinách musia vždy, keď to 
bude potrebné a keď to dostupné zdroje to 
umožnia, poskytnúť logistickú 
a administratívnu podporu členom 
všetkých inštitúcií Únie; keďže 
integrálnou súčasťou EEAS budú aj 
delegácie Európskej únie, ktoré by mali 
prijímať pokyny od podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa, 
podliehať jeho dozoru a administratívne 
prináležať ku Komisii, žiada budúceho 
podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa, aby sa zaviazal informovať 
parlamentný Výbor pre zahraničné veci 
o menovaniach na vedúce pozície v rámci 
EEAS a aby súhlasil s tým, aby výbor, ak 
sa tak rozhodne, kandidátov vypočul; 
žiada taktiež, aby sa budúci podpredseda 
Komisie/vysoký predstaviteľ zaviazal 
k opätovnému prerokovaniu súčasnej 
medziinštitucionálnej dohody 
s Európskym parlamentom, najmä pokiaľ 
ide o prístup k citlivým informáciám 
a ďalšie otázky, ktoré sú dôležité 
pre hladkú medziinštitucionálnu 
spoluprácu; 

9. domnieva sa, že v rozhodnutí, ktorým sa 
stanovuje organizácia a fungovanie EEAS, 
by sa malo takisto určiť, že zastupiteľstvá 
Únie v tretích krajinách musia vždy, keď to 
bude potrebné a keď to dostupné zdroje 
umožnia, poskytnúť logistickú 
a administratívnu podporu členom 
všetkých inštitúcií Únie; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 
Roberto Gualtieri 
v mene skupiny S&D 
 
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 rozvoj, 
bezpečnostné a obranné politické otázky, 
civilné krízové riadenie, humanitárnu 
pomoc, demokratizáciu a pomoc 
pri voľbách, obchod, multilaterálne 
a horizontálne otázky zahŕňajúce ľudské 
práva a administratívne veci; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 
Roberto Gualtieri 
v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 6 – písmeno c 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) nie je však potrebné, aby sa generálnym 
riaditeľstvám Komisie odobrali všetky ich 
povinnosti týkajúce sa vonkajších vzťahov; 
integrita súčasných politík Spoločenstva 
s vonkajším rozmerom by sa mala 
zachovať najmä v oblastiach, kde má 
Komisia výkonné právomoci; Komisia by 
v snahe zabrániť duplicite mala poskytnúť 
špecifický model príslušným útvarom, 
akými sú napríklad generálne riaditeľstvá 
pre obchod, rozširovanie a rozvoj a vzťahy 
s africkými, karibskými a tichomorskými 
štátmi, úrad EuropeAid, Úrad Európskeho 
spoločenstva pre humanitárnu pomoc, 
oddelenie pre ľudské práva a demokraciu, 
oddelenie pre pomoc pri voľbách 
a oddelenia Generálneho riaditeľstva 
pre hospodárske a finančné záležitosti 
zamerané na vonkajšie vzťahy; 

 

c) nie je však potrebné, aby sa generálnym 
riaditeľstvám Komisie odobrali všetky ich 
povinnosti týkajúce sa vonkajších vzťahov; 
integrita súčasných politík Spoločenstva 
s vonkajším rozmerom by sa mala 
zachovať najmä v oblastiach, kde má 
Komisia výkonné právomoci; politiky EÚ 
v oblasti rozvoja, humanitárnej pomoci, 
obchodu a rozšírenia by mali naďalej 
riadiť členovia Komisie zodpovední 
za tieto oblasti; Komisia by v snahe 
zabrániť duplicite mala poskytnúť 
špecifický model príslušným útvarom, 
akými sú napríklad generálne riaditeľstvá 
pre obchod, rozširovanie a rozvoj a vzťahy 
s africkými, karibskými a tichomorskými 
štátmi, úrad EuropeAid, Úrad Európskeho 
spoločenstva pre humanitárnu pomoc, 
oddelenie pre ľudské práva a demokraciu, 
oddelenie pre pomoc pri voľbách 
a oddelenia Generálneho riaditeľstva 
pre hospodárske a finančné záležitosti 
zamerané na vonkajšie vzťahy; 

Or. en 

 
 


