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20. 10. 2009 A7-0041/20 

Pozměňovací návrh  20 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. připomíná, že význam Evropské unie 

jako globálního aktéra v posledních 

desetiletích vzrostl a že je třeba nového 

přístupu, má-li EU jednat kolektivně a řešit 

celosvětové problémy soudržným, 

důsledným a účinným způsobem; 

D. vzhledem k tomu, že rostoucí 

institucionální význam Evropské unie jako 

globálního aktéra v posledních desetiletích 

vedl k novému přístupu, v jehož rámci 

mají EU a členské státy jednat kolektivně 

a řešit celosvětové problémy soudržným, 

důsledným a účinným způsobem, 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/21 

Pozměňovací návrh  21 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. zdůrazňuje skutečnost, že Evropský 

parlament důsledně vyzýval k vytvoření 

společné evropské diplomatické služby, 

která by odpovídala mezinárodní úloze 

Unie a která Unii zviditelní a zvýší její 

schopnost účinně vystupovat na 

mezinárodní scéně; vyzývá Radu, Komisi 

a členské státy, aby využily příležitosti, 

kterou představuje zřízení evropského 

útvaru pro vnější činnost (EEAS), 

a vytvořily soudržnější, důslednější 

a účinnější zahraniční politiku; 

E. vzhledem k tomu, že vytvoření společné 

evropské diplomatické služby, jež někteří 

požadovali, nebylo v Lisabonské smlouvě 

ponecháno a vzhledem k tomu, že zřízení 

evropského útvaru pro vnější činnost 

(EEAS) je považováno za způsob, jak 

vytvořit soudržnější, důslednější a účinnější 

zahraniční politiku; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/22 

Pozměňovací návrh  22 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že zřízení EEAS musí 

přispět k tomu, aby nedocházelo ke 

zdvojení činnosti, neúčinnosti a plýtvání 

zdroji, pokud jde o vnější činnost Unie, 

F. vzhledem k tomu, že zřízení EEAS 

nesmí vést k neúčinnému zdvojení 

činnosti a plýtvání zdroji, pokud jde 

o vnější činnost Unie, 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/23 

Pozměňovací návrh  23 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že by útvar EEAS 

měl sloužit k tomu, aby se zviditelnila 

úloha EU jako hlavního partnera 

rozvojových států, a měl by stavět na 

pevných vztazích, které byly navázány 

mezi EU a rozvojovými zeměmi, 

G. vzhledem k tomu, že by útvar EEAS 

měl usilovat o účinnou koordinaci 

a neměl by být propagačním prostředkem 

ideologického postoje, 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/24 

Pozměňovací návrh  24 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že Lisabonská 

smlouva vyčleňuje rozvojovou spolupráci 

jako samostatnou politickou oblast se 

specifickými cíli, jež má rovnocenné 

postavení s ostatními vnějšími politikami,  

vypouští se 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/25 

Pozměňovací návrh  25 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že v prohlášení č. 15 

o článku 27 Smlouvy o Evropské unii 

vlády členských států stanovily, že 

MK/VP, Komise a členské státy by měli 

začít s přípravnými pracemi na EEAS 

okamžitě po podepsání Lisabonské 

smlouvy, 

vypouští se 

Or. en 

 

 


