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20.10.2009 A7-0041/26 

Módosítás  26 
Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
J preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J. mivel a Lisszaboni Szerzıdés 

hatálybalépése után a Bizottság alelnöke – 

az alelnök/fıképviselı – felel az Unió 

külsı fellépésének koherenciájáért; mivel 

e megbízatásnak megfelelıen az 

alelnök/fıképviselı a Bizottság 

alelnökének hatáskörében a Bizottság 

külkapcsolati területén fog mőködni, és 

egyidejőleg az Unió közös kül- és 

biztonságpolitikáját fogja a Tanács 

megbízása alapján vezetni („kettıs 

szerep”); mivel az alelnök/fıképviselı 

felhasználja majd az EKSz-t; mivel az 

EKSz személyzete a Tanács és a Bizottság 

titkárságának tisztviselıibıl, valamint a 

nemzeti diplomáciai szolgálatok 

kihelyezett tagjaiból áll majd, 

J. mivel a Lisszaboni Szerzıdés 

hatálybalépése után a Tanács kinevezi az 

Unió kül- és biztonságpolitikai 

fıképviselıjét, aki a Külügyek Tanácsa 

elnöke lesz, és a KKBP alakításáért felel, 

és az Európai Tanács által meghatározott 

általános iránymutatások és stratégiai 

irányvonalak alapján meghozza annak 

meghatározásához és végrehajtásához 

szükséges döntéseket; és mivel indokolt, 

hogy a fıképviselı egyben a Bizottság 

alelnöke is legyen annak érdekében, hogy 

biztosítsa az EU külsı fellépésének 

összeegyeztetését és egységességét a 

Bizottságon belül a rá háruló feladatok 

tekintetében; és mivel ugyanezen elv 

alapján az EKSz személyzete a Tanács és 

a Bizottság titkárságának tisztviselıibıl, 

valamint a nemzeti diplomáciai szolgálatok 

kihelyezett tagjaiból áll majd, 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/27 

Módosítás  27 
Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

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

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
K preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

K. mivel az Európai Közösségek 

szerveinek a Szerzıdések és az Európai 

Bíróság joggyakorlata által elismert saját 

ügyeinek rendezésére való joga alapján a 

Bizottság a Közösség külsı fellépésének 

kiterjesztése során számos küldöttséget 

delegált harmadik országokba és 

nemzetközi szervezetekbe; mivel a Tanács 

az Egyesült Nemzetek Szervezetével 

fenntartott kapcsolatok ápolására összekötı 

hivatalt tart fenn New Yorkban és 

Genfben; mivel a bizottsági küldöttségek 

és a tanácsi összekötı hivatalok – vagy 

azok tanácsi és bizottsági közös 

képviseletté való átalakítása – 

hozzájárulása mintegy 5000-es létszámú 

személyzeti hálózatot hoz létre, ami az 

EKSz létrehozásának egyik alapja, 

K. mivel az Európai Közösségek 

szerveinek a Szerzıdések és az Európai 

Bíróság joggyakorlata által elismert saját 

ügyeinek rendezésére való joga alapján a 

Bizottság a Közösség külsı fellépésének 

kiterjesztése során számos küldöttséget 

delegált harmadik országokba és 

nemzetközi szervezetekbe; mivel a Tanács 

az Egyesült Nemzetek Szervezetével 

fenntartott kapcsolatok ápolására összekötı 

hivatalt tart fenn New Yorkban és 

Genfben; mivel az EKSz igazolja, hogy az 

uniós szerveknek a fıképviselı és a 

Tanács fennhatósága alatti fokozottabb 

egységességének biztosítása érdekében új 

módszerre van szükség, 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/28 

Módosítás  28 
Morten Messerschmidt, 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 
M preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

mivel az EKSz formáját érintı néhány elvi 

kérdést idıben kell rendezni ahhoz, hogy 

a szolgálat az alelnök/fıképviselı 

kinevezését követıen minél elıbb 

megkezdhesse munkáját, 

törölve 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/29 

Módosítás  29 
Morten Messerschmidt, 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 
N preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

N. figyelembe véve, hogy a Parlamenttel 

konzultálni fognak az EKSz létrehozásával 

kapcsolatban, illetve a költségvetési 

következmények miatt, úgy véli, hogy a 

Parlamenttel folytatott korai és lényegi 

párbeszédre van szükség az EKSz 

hatékony elindítása, valamint annak 

biztosítása érdekében, hogy a megfelelı 

pénzügyi források az EKSz rendelkezésére 

álljanak; 

N. figyelembe véve, hogy a Parlamenttel 

konzultálni fognak az EKSz létrehozásával 

kapcsolatban, illetve a költségvetési 

következmények miatt, úgy véli, hogy a 

nemzeti parlamentekkel folytatott korai és 

lényegi párbeszédre is szükség van az 

EKSz hatékony elindítása, valamint annak 

biztosítása érdekében, hogy a megfelelı 

pénzügyi források az EKSz rendelkezésére 

álljanak; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/30 

Módosítás  30 
Morten Messerschmidt, 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 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. megjegyzi, hogy az EKSz összetételével 

kapcsolatos részletes vita után az 

alkotmányozó győlés olyan modellt 

javasolt, amely jelentıs szerepet ad a 

Parlamentnek és a Bizottságnak; rámutat, 

hogy a kormányközi konferencia által a 

Lisszaboni Szerzıdésben végül elfogadott 

különleges eljárás – egyhangú tanácsi 

határozat a Parlament meghallgatását 

követıen az alelnök/fıképviselı javaslatára 

és a Bizottság jóváhagyásával – fenntartja 

az Unió intézményközi egyensúlyát és a 

közös megegyezésen alapuló megoldások 

megtalálásán alapszik; 

1. megjegyzi, hogy az EKSz-nek a 

Tanácson belül mőködı 

fıképviselı/alelnök hatáskörébe helyezése 

biztosítja a külsı fellépés nagyobb 

egységességét, miután a Tanács 

egyhangúlag határoz a Parlament 

meghallgatását követıen az 

alelnök/fıképviselı javaslatára és a 

Bizottság jóváhagyásával – fenntartva az 

Unió intézményközi egyensúlyát és a 

közös megegyezésen alapuló megoldások 

megtalálásán alapszik; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/31 

Módosítás  31 
Morten Messerschmidt, 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 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. ismét emlékezteti a Bizottságot, hogy az 

EKSz létrehozásáról szóló határozatot 

nem lehet meghozni a Bizottság 

jóváhagyása nélkül; felkéri a Bizottságot, 

hogy az EKSz elıkészítı munkája során 

teljes intézményi befolyásával támogassa 

az Unió külkapcsolatai közösségi 

modelljének megırzésére és 

továbbfejlesztésére vonatkozó célkitőzést; 

emlékeztet továbbá arra, hogy az EKSz-t a 

költségvetési szempontokról szóló 

egyezménnyel együtt kell létrehozni; 

2. emlékeztet arra, hogy az EKSz 

szervezetét és mőködését kizárólag tanácsi 

határozattal lehet meghatározni, és hogy 

az EKSz-nek a tagállamok diplomáciai 

szolgálataival együttmőködve kell 

végeznie munkáját (az Európai Unióról 

szóló Szerzıdés 27. cikkének a Lisszaboni 

Szerzıdésbıl fakadó jövıbeli (3) 

bekezdése), ezért felszólítja a Bizottságot, 

hogy az EKSz-szel kapcsolatos 

segítségnyújtói szerepe és elıkészítı 

munkája során fordítson fokozott 

figyelmet a tagállamok kormányainak és 

külügyminisztereinek véleményére, és 

kerülje a jogos nemzeti diplomáciai 

hagyományokkal való összeütközést; 

Or. en 

 

 


