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20. 10. 2009 A7-0041/14 

Pozměňovací návrh  14 

Andrew Duff a Annemie Neyts-Uyttebroeck 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 
Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. doporučuje, aby přístup týkající se 

EEAS, který bude vytvořen v souladu s 

články 18, 27 a 40 Smlouvy o Evropské 

unii ve znění vycházejícím z Lisabonské 

smlouvy, vznikal na základě zkušeností; 

domnívá se, že subjekt, jakým je EEAS, 

nelze předem zcela vymezit či předem 

určit, ale musí vznikat postupným 
procesem založeným na vzájemné důvěře 
a narůstajícím množství odborných 
znalostí a sdílených zkušeností; 

4. doporučuje, aby přístup týkající se 

EEAS, který bude vytvořen v souladu s 

články 18, 27 a 40 Smlouvy o Evropské 

unii ve znění vycházejícím z Lisabonské 

smlouvy, vznikal na základě zkušeností; 

domnívá se, že subjekt, jakým je EEAS, 

nelze předem zcela vymezit či předem 

určit; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/15 

Pozměňovací návrh  15 

Andrew Duff a Annemie Neyts-Uyttebroeck 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 – písm. b 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

b) EEAS by měl mít formu, která zlepší 

soulad vnějších činností Unie a její 

zastoupení v zahraničních vztazích, a pro 

tento účel je pod EEAS třeba převést 

zejména oddělení, jež se zabývají vnějšími 

vztahy v užším smyslu, a úředníky delegací 

ve třetích zemích, kteří vykonávají vedoucí 

funkce; v průběhu dalšího vývoje je dále 

možno zvážit, jaké další funkce by měly 

být EEAS svěřeny; 

b) EEAS by měl mít formu, která zlepší 

soulad vnějších činností Unie a její 

zastoupení v zahraničních vztazích, a pro 

tento účel je pod EEAS třeba bezodkladně 
převést zejména oddělení, jež se zabývají 

vnějšími vztahy v užším smyslu, a 

úředníky delegací ve třetích zemích, kteří 

vykonávají vedoucí funkce; v průběhu 

dalšího vývoje je dále možno zvážit, jaké 

další funkce by měly být EEAS svěřeny; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/16 

Pozměňovací návrh  16 

Andrew Duff a Annemie Neyts-Uyttebroeck 
za skupinu ALDE 

 

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; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/17 

Pozměňovací návrh  17 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že forma budoucího 
evropského útvaru pro vnější činnost 
(EEAS) má zásadní význam, mají-li být 
vnější vztahy Unie soudržnější a účinnější 
a má-li být zvýšen jejich profil, 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\793958CS.doc  PE428.737v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20. 10. 2009 A7-0041/18 

Pozměňovací návrh  18 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že EEAS je 

výsledkem tří inovací zavedených 

Lisabonskou smlouvou: zvolení stálého 

předsedy Evropské rady, který je 

odpovědný za vnější zastupování Unie na 

úrovni hlav států či předsedů vlád; 

jmenování vysokého představitele Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

Evropskou radou se souhlasem předsedy 

Komise, přičemž tento vysoký představitel 

bude zároveň místopředsedou Komise 

odpovědným za vnější vztahy („MK/VP“); 

a dále, výslovného udělení právní 

subjektivity Unii s cílem umožnit jí 
naprostou svobodu jednání na 
mezinárodní úrovni, 

B. vzhledem k tomu, že EEAS je 

výsledkem tří inovací zavedených 

Lisabonskou smlouvou: zvolení stálého 

předsedy Evropské rady, který je 

odpovědný za vnější zastupování Unie na 

úrovni hlav států či předsedů vlád; 

jmenování vysokého představitele Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

Evropskou radou se souhlasem předsedy 

Komise, přičemž tento vysoký představitel 

bude zároveň místopředsedou Komise 

odpovědným za vnější vztahy („MK/VP“); 

a dále, výslovného udělení právní 

subjektivity Unii, 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/19 

Pozměňovací návrh  19 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že EEAS představuje 
logické rozšíření acquis communautaire 
v oblasti vnějších vztahů Unie, neboť 

z něho bude vyplývat užší koordinace 

administrativních jednotek, pokud se jedná 

o společný přístup ke společné zahraniční a 

bezpečnostní politice (SZBP), a vnějších 

vztahů Společenství prováděných 

v souladu s modelem Společenství; 

vzhledem k tomu, že EEAS doplní 
diplomatická zastoupení členských států, 
aniž by je zpochybňoval, 

C. vzhledem k tomu, že EEAS doplní 
diplomatická zastoupení členských států, 
aniž by je zpochybňoval; vzhledem 
k tomu, že EEAS tedy není dodatečným 
generálním ředitelstvím Komise, nýbrž 
novou strukturou vedle acquis 
communautaire v oblasti vnějších vztahů 

Unie, neboť z něho bude vyplývat užší 

koordinace administrativních jednotek, 

pokud se jedná o společný přístup ke 

společné zahraniční a bezpečnostní politice 

(SZBP), a vnějších vztahů Společenství 

prováděných v souladu s modelem 

Společenství; 

Or. en 

 

 


