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20.10.2009 A7-0041/26 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

J. keďže podpredseda Komisie/vysoký 
predstaviteľ bude po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy zodpovedať za súlad 
vonkajšej činnosti Únie; keďže v súlade 
s touto úlohou prevezme pri plnení 
záväzkov vyplývajúcich z funkcie 
podpredsedu Komisie povinnosti Komisie 
v oblasti vonkajších vzťahov a zároveň 
bude vykonávať SZBP podľa pokynov 
Rady (tzv. dvojitá funkcia); keďže 
podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ 
bude využívať EEAS; keďže EEAS budú 
tvoriť úradníci sekretariátu Rady a Komisie 
a pracovníci vyslaní z diplomatických 
služieb jednotlivých členských štátov, 

J. keďže po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy Európska rada 
vymenuje vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku (vysoký predstaviteľ), ktorý bude 
predsedať Rade pre zahraničné 
záležitosti, bude zodpovedný za tvorbu 
SZBP a bude prijímať rozhodnutia 
potrebné na vymedzenie a uplatňovanie 
SZBP na základe všeobecných usmernení 
a strategických smerov definovaných 
Európskou radou; a keďže vysoký 
predstaviteľ by sa tiež mal stať 
podpredsedom Komisie, aby sa 
zabezpečila zlučiteľnosť a konzistentnosť 
vonkajšej činnosti EÚ v rámci Komisie, 
pokiaľ ide o úlohy, ktoré jej v tejto 
súvislosti prislúchajú; a keďže v 
rovnakom duchu budú EEAS tvoriť 
úradníci sekretariátu Rady a Komisie 
a pracovníci vyslaní z diplomatických 
služieb jednotlivých členských štátov, 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/27 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

K. keďže Komisia na základe zmlúv 
a práva inštitúcií Spoločenstva spravovať 
vlastné záležitosti, uznaného judikatúrou 
Súdneho dvora, a vzhľadom na rozšírenie 
vonkajšej činnosti spoločenstiev zriadila 
niekoľko delegácií v tretích krajinách 
a medzinárodných organizáciách; keďže 
Rada má v New Yorku a Ženeve kontaktné 
kancelárie pre vzťahy s Organizáciou 
Spojených národov; keďže spoločným 
vkladom týchto delegácií Komisie 
a kontaktných kancelárií Rady alebo ich 
transformáciou na spoločné zastúpenia 
Rady a Komisie vznikne sieť približne 5 
000 zamestnancov, ktorá bude 
predstavovať jeden zo základných 
kameňov pre vytvorenie EEAS, 

K. keďže Komisia na základe zmlúv 
a práva inštitúcií Spoločenstva spravovať 
vlastné záležitosti, uznaného judikatúrou 
Súdneho dvora, a vzhľadom na rozšírenie 
vonkajšej činnosti Spoločenstiev zriadila 
niekoľko delegácií v tretích krajinách 
a medzinárodných organizáciách; keďže 
Rada má v New Yorku a Ženeve kontaktné 
kancelárie pre vzťahy s Organizáciou 
Spojených národov; keďže EEAS je 
dôkazom toho, že dosiahnutie lepšej 
konzistentnosti orgánov EÚ pod 
dohľadom vysokého predstaviteľa a Rady 
si vyžaduje nové metódy,  

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/28 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

M. keďže v dostatočnom časovom 
horizonte by sa mal vyriešiť rad 
zásadných otázok týkajúcich sa podoby 
EEAS, aby svoju činnosť mohla začať čo 
najskôr po vymenovaní podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/29 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

N. vzhľadom na to, že o zriadení EEAS sa 
bude konzultovať s Parlamentom, 
a vzhľadom na dôsledky, ktoré z toho 
vyplynú pre rozpočet, je skorý a vecný 
dialóg s Parlamentom nevyhnutným 
predpokladom pre účinné rozbehnutie 
činnosti EEAS a pre zabezpečenie 
potrebných finančných prostriedkov, 

keďže o zriadení EEAS sa bude 
konzultovať s Parlamentom a vzhľadom na 
dôsledky, ktoré z toho vyplynú pre 
rozpočet, je skorý a vecný dialóg 
s národnými parlamentmi takisto 
nevyhnutným predpokladom pre účinné 
rozbehnutie činnosti EEAS a pre 
zabezpečenie potrebných finančných 
prostriedkov, 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/30 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. poznamenáva, že po intenzívnych 
diskusiách o forme EEAS sa v dohovore 
navrhol model, ktorý zveruje významné 
úlohy Parlamentu a Komisii; poukazuje 
na to, že osobitný postup, ktorý 
medzivládna konferencia nakoniec 
prisľúbila prijať v Lisabonskej zmluve – 
podľa ktorého Rada koná jednomyseľne 
na základe návrhu podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa po 
konzultácii s Európskym parlamentom a so 
súhlasom Komisie – zachováva 
medziinštitucionálnu rovnováhu Únie 
a vyžaduje riešenie založené na dohode; 

1. poznamenáva, že začlenenie EEAS 
medzi právomoci vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu Komisie 
v rámci Rady – na základe čoho Rada 
koná jednomyseľne na základe návrhu 
vysokého predstaviteľa/podpredsedu 
Komisie po konzultácii s Európskym 
parlamentom a so súhlasom Komisie – 
lepšie zabezpečí súlad vonkajšej činnosti, 
zachováva medziinštitucionálnu rovnováhu 
Únie a vyžaduje si riešenie založené na 
dohode; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/31 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. pripomína znovu Komisii, že 
rozhodnutie o zriadení EEAS nemožno 
prijať bez jej súhlasu; vyzýva Komisiu, 
aby v rámci prípravných prác týkajúcich 
sa EEAS využila všetok svoj 
inštitucionálny vplyv na presadzovanie 
cieľa zachovania a ďalšieho rozvoja 
modelu Spoločenstva v oblasti vonkajších 
vzťahov Únie; pripomína ďalej, že 
zriadenie EEAS musí zahŕňať dohodu 
o rozpočtových aspektoch, 

2. pripomína, že základom pre 
organizáciu a fungovanie EEAS môže byť 
iba rozhodnutie Rady a že EEAS bude 
musieť pri svojej činnosti spolupracovať 
s diplomatickými službami členských 
štátov (budúci článok 27 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii v znení vyplývajúcom 
z Lisabonskej zmluvy), a preto vyzýva 
Komisiu, aby v rámci svojej poradenskej 
úlohy a prípravných činností v súvislosti 
s EEAS dôsledne zohľadňovala názory 
vlád a ministrov zahraničných vecí 
členských štátov a aby nezasahovala do 
legitímnych diplomatických tradícií 
jednotlivých členských štátov;   

Or. en 

 
 


