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20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  14 
Andrew Duff és Annemie Neyts-Uyttebroeck 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. javasolja, hogy az EKSz-t érintı 

megközelítésnek – amelyet az Európai 

Unióról szóló szerzıdés Lisszaboni 

Szerzıdésbıl eredı változatának 18., 27. és 

40. cikke alapján fognak megállapítani – a 

tapasztalatok alapján kell fejlıdnie; úgy 

véli, hogy egy EKSz-hez hasonló 

szervezetet nem lehet elıre pontosan 

meghatározni vagy körülhatárolni, hanem 

a kölcsönös bizalmon, valamint az egyre 

növekvı szakértelmen és közös 

tapasztalaton alapuló fokozatos folyamat 

során kell mőködésbe hozni; 

4. javasolja, hogy az EKSz-t érintı 

megközelítésnek – amelyet az Európai 

Unióról szóló szerzıdés Lisszaboni 

Szerzıdésbıl eredı változatának 18., 27. és 

40. cikke alapján fognak megállapítani – a 

tapasztalatok alapján kell fejlıdnie; úgy 

véli, hogy egy EKSz-hez hasonló 

szervezetet nem lehet elıre pontosan 

meghatározni vagy körülhatárolni; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  15 
Andrew Duff és Annemie Neyts-Uyttebroeck 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés – b pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

b) az EKSz-nek olyan formát kell öltenie, 

amely javítja az Unió külsı fellépésének és 

külképviseletének összehangoltságát, ezért 

különösen a szorosan a külkapcsolatokkal 

foglalkozó osztályokat, valamint a 

harmadik országokba delegált küldöttségek 

vezetı posztjait az EKSz irányítása alá kell 

vonni; a további fejlesztés során meg lehet 

fontolni, hogy milyen egyéb funkciókat 

kell még az EKSz-hez rendelni; 

b) az EKSz-nek olyan formát kell öltenie, 

amely javítja az Unió külsı fellépésének és 

külképviseletének összehangoltságát, ezért 

különösen a szorosan a külkapcsolatokkal 

foglalkozó osztályokat, valamint a 

harmadik országokba delegált küldöttségek 

vezetı posztjait haladéktalanul az EKSz 

irányítása alá kell vonni; a további 

fejlesztés során meg lehet fontolni, hogy 

milyen egyéb funkciókat kell még az 

EKSz-hez rendelni; 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Módosítás  16 
Andrew Duff és Annemie Neyts-Uyttebroeck 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

(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; 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Módosítás  17 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
A preambulumbekezdés  
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a jövıbeni európai külügyi 

szolgálat (EKSz) formája rendkívül 

fontos, amennyiben az Unió 

külkapcsolatait koherensebbé, 

hatékonyabbá és láthatóbbá kívánjuk 

tenni, 

törölve 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Módosítás  18 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
B preambulumbekezdés  
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel az EKSz három, a Lisszaboni 

Szerzıdésben bevezetett újítás 

következménye: az Európai Tanács állandó 

elnökének választása, aki államfıi és 

kormányzati szinten az Unió 

külképviseletéért felelıs; az Unió kül- és 

biztonságpolitikai fıképviselıjének az 

Európai Tanács általi, a Bizottság 

elnökének egyetértésével történı 

kinevezése, aki a külkapcsolatokért felelıs 

bizottság alelnöke (alelnök/fıképviselı) 

lesz; valamint jogi személyiség kifejezett 

átruházása az Unióra, amely annak 

nemzetközi szinten teljes cselekvési 

szabadságot biztosít, 

B. mivel az EKSz három, a Lisszaboni 

Szerzıdésben bevezetett újítás 

következménye: az Európai Tanács állandó 

elnökének választása, aki államfıi és 

kormányzati szinten az Unió 

külképviseletéért felelıs; az Unió kül- és 

biztonságpolitikai fıképviselıjének az 

Európai Tanács általi, a Bizottság 

elnökének egyetértésével történı 

kinevezése, aki a külkapcsolatokért felelıs 

bizottság alelnöke (alelnök/fıképviselı) 

lesz; valamint jogi személyiség kifejezett 

átruházása az Unióra, 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Módosítás  19 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
C preambulumbekezdés  
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel az EKSz a közösségi 

vívmányoknak az Unió külkapcsolatainak 

területén való átgondolt továbbfejlesztését 

jelenti, a közös kül- és biztonságpolitika 

(KKBP) közös megközelítése és a 

Közösségnek a közösségi modell szerint 

intézett külkapcsolatai tekintetében 

nagyobb összhangot eredményez az érintett 

adminisztratív egységek között; mivel az 

EKSz kiegészíti a tagállamok diplomáciai 

képviseleteit, azok létének 

megkérdıjelezése nélkül, 

C. mivel az EKSz kiegészíti a tagállamok 

diplomáciai képviseleteit, azok létének 

megkérdıjelezése nélkül; mivel tehát az 

EKSz nem a Bizottság egyik új 

fıigazgatósága, hanem a közösségi 

vívmányok mellett mőködı új struktúra az 

Unió külkapcsolatainak területén, a közös 

kül- és biztonságpolitika (KKBP) közös 

megközelítése és a Közösségnek a 

közösségi modell szerint intézett 

külkapcsolatai tekintetében nagyobb 

összhangot eredményez az érintett 

adminisztratív egységek között, 

Or. en 

 


