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20.10.2009 A7-0041/14 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. odporúča, aby sa prístup k EEAS, ktorý 
sa prijme v súlade s článkami 18, 27 a 40 
Zmluvy o Európskej únii v znení 
vyplývajúcom z Lisabonskej zmluvy, 
vyvíjal na základe získaných skúseností; 
domnieva sa, že orgán ako EEAS nemožno 
vopred úplne vymedziť alebo určiť, ale 
musí sa utvárať postupným procesom 
založeným na vzájomnej dôvere 
a rozširujúcom sa kapitáli odborných 
poznatkov a vymieňaných skúseností; 

4. odporúča, aby sa prístup k EEAS, ktorý 
sa prijme v súlade s článkami 18, 27 a 40 
Zmluvy o Európskej únii v znení 
vyplývajúcom z Lisabonskej zmluvy, 
vyvíjal na základe získaných skúseností; 
domnieva sa, že orgán ako EEAS nemožno 
vopred úplne vymedziť alebo určiť; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
(2009/2133(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 – písmeno b 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(b) EEAS by mala nadobudnúť podobu, 
ktorá zvýši konzistentnosť vonkajšej 
činnosti Únie a jej zastúpenia v 
zahraničných vzťahoch, v záujme čoho by 
sa malo zabezpečiť, aby EEAS 
zastrešovala najmä útvary zodpovedajúce 
za vonkajšie vzťahy v užšom zmysle slova 
a vyššie pozície v rámci delegácií v tretích 
krajinách; v priebehu ďalšieho vývoja 
možno ďalej uvažovať o tom, aké iné 
funkcie by sa mali EEAS prideliť, 

b) EEAS by mala nadobudnúť podobu, 
ktorá zvýši konzistentnosť vonkajšej 
činnosti Únie a jej zastúpenia v 
zahraničných vzťahoch, v záujme čoho by 
sa malo zabezpečiť, aby EEAS 
bezodkladne zastrešovala najmä útvary 
zodpovedajúce za vonkajšie vzťahy 
v užšom zmysle slova a vyššie pozície 
v rámci delegácií v tretích krajinách; 
v priebehu ďalšieho vývoja možno ďalej 
uvažovať o tom, aké iné funkcie by sa mali 
EEAS prideliť, 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck 

v mene skupiny ALDE 
 
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; 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
(2009/2133(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

A. keďže podoba budúcej Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (European 
External Action Service – EEAS) je 
mimoriadne dôležitá, ak sa má 
zabezpečiť, aby sa vonkajšie vzťahy Únie 
stali súdržnejšími a účinnejšími a zvýšil sa 
ich význam, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
(2009/2133(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

B. keďže za vytvorením EEAS stoja tri 
inovácie, ktoré zavádza Lisabonská 
zmluva: voľba stáleho predsedu Európskej 
rady, ktorý zodpovedá za vonkajšie 
zastupovanie Únie na úrovni hláv štátov 
alebo na vládnej úrovni; menovanie 
vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
vykonávajúceho funkciu podpredsedu 
Komisie zodpovedajúceho za vonkajšie 
vzťahy (ďalej len „podpredseda 
Komisie/vysoký predstaviteľ“), o ktorom 
rozhoduje Európska rada so súhlasom 
predsedu Komisie; a explicitné priznanie 
právnej subjektivity Únii, čo jej má 
poskytnúť absolútnu slobodu konať 
na medzinárodnej úrovni, 

B. keďže za vytvorením EEAS stoja tri 
inovácie, ktoré zavádza Lisabonská 
zmluva: voľba stáleho predsedu Európskej 
rady, ktorý zodpovedá za vonkajšie 
zastupovanie Únie na úrovni hláv štátov 
alebo na vládnej úrovni; menovanie 
vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
vykonávajúceho funkciu podpredsedu 
Komisie a zodpovedajúceho za vonkajšie 
vzťahy (ďalej len „podpredseda 
Komisie/vysoký predstaviteľ“), o ktorom 
rozhoduje Európska rada so súhlasom 
predsedu Komisie, a explicitné priznanie 
právnej subjektivity Únii, 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
(2009/2133(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

C. keďže EEAS je logickým rozšírením 
acquis communautaire v oblasti vonkajších 
vzťahov Únie, pretože vyústi do užšej 
koordinácie príslušných administratívnych 
jednotiek, pokiaľ ide o spoločný prístup 
k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike (SZBP), a vonkajších vzťahov 
Spoločenstva v súlade s modelom 
Spoločenstva; keďže EEAS dopĺňa 
diplomatické zastúpenia členských štátov 
bez toho, aby ich spochybňovala,  

C. keďže EEAS dopĺňa diplomatické 
zastúpenia členských štátov bez toho, aby 
ich spochybňovala; keďže EEAS teda 
nedopĺňa generálne riaditeľstvo, ale je 
novou štruktúrou popri acquis 
communautaire v oblasti vonkajších 
vzťahov Únie, pretože vyústi do užšej 
koordinácie príslušných administratívnych 
jednotiek, pokiaľ ide o spoločný prístup 
k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike (SZBP), a vonkajších vzťahov 
Spoločenstva v súlade s modelom 
Spoločenstva; 

Or. en 

 
 


