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20. 10. 2009 A7-0041/26 

Pozměňovací návrh  26 

Morten Messerschmidt, 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 J 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost bude 
MK/VP odpovědný za soudržnost vnější 

činnosti Unie; vzhledem k tomu, že aby 

tomuto úkolu dostál, přebere MK/VP ve 

své funkci místopředsedy Komise 

odpovědnost v oblasti vnějších vztahů 

Komise a současně bude provádět SZBP 

podle pokynů Rady, což povede k tomu, že 

bude vykonávat dvě funkce (tzv. „double 

hatting“); vzhledem k tomu, že MK/VP 

bude využívat služeb EEAS; vzhledem 
k tomu, že zaměstnanci útvaru EEAS 
budou úředníci sekretariátu Rady a Komise 
a osoby přidělené z vnitrostátních 
diplomatických služeb, 

J. vzhledem k tomu, že po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost jmenuje 
Evropská rada vysokého představitele 

Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku (VP), který bude předsedat Radě 

pro zahraniční věci, bude odpovídat za 

vymezení SZBP a bude přijímat 
rozhodnutí nezbytná k jejímu definování 

a provádění na základě obecných pokynů 

a strategických směrů definovaných 

Evropskou radou; a vzhledem k tomu, že 

VP by měl být také místopředsedou 

Komise, aby se zajistila kompatibilita 

a soulad vnější činnosti EU v rámci 

Komise pro výkon jejích povinností; 

a vzhledem k tomu, že ve stejném duchu 
zaměstnanci EEAS budou úředníci 
sekretariátu Rady a Komise a osoby 
přidělené z vnitrostátních diplomatických 
služeb, 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/27 

Pozměňovací návrh  27 

Morten Messerschmidt, 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 K 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že na základě 
pravomocí vyplývajících se Smluv a práva 
orgánů Společenství spravovat své vlastní 
záležitosti, což potvrzuje i judikatura 
Soudního dvora, současně s rozšířením 
vnější činnosti Společenství zřídila Komise 
mnoho delegací ve třetích zemích 
a mezinárodních organizacích; vzhledem 
k tomu, že Rada má v New Yorku 
a Ženevě kontaktní kanceláře, jež jsou 
odpovědné za vztahy s Organizací 
spojených národů; vzhledem k tomu, že za 
přispění delegací Komise a kontaktních 

míst Rady nebo jejich přeměnou na 

společné zastoupení Rady a Komise 

vznikne síť s přibližně 5000 zaměstnanci, 

která bude jedním ze základů pro 

vytvoření EEAS, 

K. vzhledem k tomu, že na základě 
pravomocí vyplývajících se Smluv a práva 
orgánů Společenství spravovat své vlastní 
záležitosti, což potvrzuje i judikatura 
Soudního dvora, současně s rozšířením 
vnější činnosti Společenství zřídila Komise 
mnoho delegací ve třetích zemích 
a mezinárodních organizacích; vzhledem 
k tomu, že Rada má v New Yorku 
a Ženevě kontaktní kanceláře, jež jsou 
odpovědné za vztahy s Organizací 
spojených národů; vzhledem k tomu, že 
EEAS ukazuje, že nový způsob je 

zapotřebí k tomu, aby byl zajištěn větší 

soulad s orgány EU pod vedením 

vysokého představitele a Rady, 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/28 

Pozměňovací návrh  28 

Morten Messerschmidt, 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 M 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
formu EEAS je třeba vyřešit několik 

otázek zásadního významu, a to 

v přiměřené době, což umožní, aby útvar 

zahájil svou činnost co nejdříve po 

jmenování MK/VP, 

vypouští se 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/29 

Pozměňovací návrh  29 

Morten Messerschmidt, 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 N 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem ke skutečnosti, že zřízení 
EEAS bude s Parlamentem konzultováno, 
a vzhledem k dopadům na rozpočet, je 
včasný a věcný dialog s Parlamentem 
nezbytným předpokladem pro efektivní 
zahájení činnosti EEAS a pro zajištění 
nezbytných finančních prostředků pro tento 
útvar, 

N. vzhledem ke skutečnosti, že zřízení 
EEAS bude s Parlamentem konzultováno, 
a vzhledem k dopadům na rozpočet, je 
včasný a věcný dialog s národními 
parlamenty rovněž nezbytným 
předpokladem pro efektivní zahájení 
činnosti EEAS a pro zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro tento útvar, 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/30 

Pozměňovací návrh  30 

Morten Messerschmidt, 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 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že v návaznosti na 
intenzivní diskuse o formě EEAS Konvent 

navrhl model, který svěřuje důležité role 

Parlamentu a Komisi; upozorňuje na to, 

že zvláštní postup, kterým se nakonec 

mezivládní konference rozhodla přijmout 

Lisabonskou smlouvu – přičemž Rada 
jedná jednomyslně na návrh MP/VK, po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
a poté, co obdrží souhlas Komise – udržuje 
interinstitucionální rovnováhu v Unii 
a vyžaduje řešení založené na konsenzu; 

1. konstatuje, že zařazení EEAS pod 
vedení VP/MK v rámci Rady lépe zajistí 

soulad s vnější činností, přičemž Rada 
jedná jednomyslně na návrh VP/MK, po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
a poté, co obdrží souhlas Komise – udržuje 
interinstitucionální rovnováhu v Unii 
a vyžaduje řešení založené na konsenzu; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/31 

Pozměňovací návrh  31 

Morten Messerschmidt, 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 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. opětovně Komisi připomíná, že nelze 
rozhodnout o zřízení EEAS bez souhlasu 

Komise; vyzývá Komisi, aby při své 

přípravné práci na EEAS kladla ve své 

úloze orgánu EU dostatečný důraz na cíl, 

jímž je zachování a další rozvinutí modelu 

Společenství ve vnějších vztazích Unie; 

navíc opětovně žádá, aby součástí zřízení 

EEAS byla i dohoda o rozpočtových 

aspektech; 

2. připomíná, že o organizaci a fungování 
EEAS může rozhodnout pouze Rada a že 

EEAS bude muset spolupracovat 

s diplomatickými útvary členských států 

(budoucí článek 27(3) Smlouvy 

o Evropské unii ve znění, jež vychází 

z Lisabonské smlouvy), a proto vyzývá 

Komisi, aby ve své pomocné roli a během 

své přípravné práce týkající se EEAS 

věnovala velkou pozornost stanoviskům 

vlád členských států a jejich ministrů 

zahraničí, aby nebyla narušena legitimní 

diplomatická tradice jednotlivých 

členských států; 

Or. en 

 
 


