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20. 10. 2009 A7-0041/32 

Pozměňovací návrh  32 

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 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyzývá Komisi, Radu, členské státy 

a příštího MK/VP, aby se jednoznačně 

zavázali k tomu, že za účasti Parlamentu 

vypracují komplexní, ambiciózní plán na 

zřízení EEAS, který bude založen na 

konsenzu 

vypouští se 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/33 

Pozměňovací návrh  33 

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 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. doporučuje, aby přístup týkající se 

EEAS, který bude vytvořen v souladu 

s články 18, 27 a 40 Smlouvy o Evropské 

unii ve znění vycházejícím z Lisabonské 

smlouvy, vznikal na základě zkušeností; 

domnívá se, že subjekt, jakým je EEAS, 

nelze předem zcela vymezit či předem 

určit, ale musí vznikat postupným 

procesem založeným na vzájemné důvěře 

a narůstajícím množství odborných 

znalostí a sdílených zkušeností; 

4. doporučuje, aby přístup týkající se 

EEAS, který bude vytvořen v souladu 

s články 18, 27 a 40 Smlouvy o Evropské 

unii ve znění vycházejícím z Lisabonské 

smlouvy, striktně dodržoval tato 

ustanovení; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/34 

Pozměňovací návrh  34 

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 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. připomíná, že EEAS musí zaručit 

bezpodmínečné uplatňování Listiny 

základních práv v souvislosti se všemi 

aspekty vnější činnosti Unie v souladu 

s duchem a účelem Lisabonské smlouvy; 

podtrhává odpovědnost, jež EEAS nese za 

zaručení souladu mezi svou vnější činností 

a svými ostatními politikami v souladu 

s čl. 21 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii ve 

znění, jež vychází z Lisabonské smlouvy; 

5. podtrhává odpovědnost, jež VP/MK nese 

za zaručení souladu mezi vnější činností 

EEAS a ostatními politikami EU; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/35 

Pozměňovací návrh  35 

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 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. potvrzuje následující zásady a naléhavě 

vyzývá Komisi, aby při předkládání 

budoucích návrhů trvala na dodržování 

těchto zásad, v souladu s myšlenkami 

a cílem ustanovení Lisabonské smlouvy a 

v duchu jednání Konventu: 

6. potvrzuje následující zásady a naléhavě 

vyzývá Komisi, aby při předkládání 

budoucích návrhů trvala na dodržování 

rozhodnutí MK a Rady, v souladu 

s ustanoveními Lisabonské smlouvy: 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/36 

Pozměňovací návrh  36 

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 6 – písm. a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(a) jmenování do EEAS by měla probíhat 

na základě zásluh, odborných znalostí 

a odborné způsobilosti, ve vhodném 

a vyváženém počtu z řad Komise, Rady 

a vnitrostátních diplomatických služeb 

prostřednictvím otevřeného 

a transparentního postupu, při zajištění 

toho, aby MK/VP mohl ve stejné míře 

čerpat ze znalostí a zkušeností těchto tří 

zdrojů; dále se institucionální uspořádání 

EEAS musí vyznačovat genderovou 

strukturou, která plně odráží závazky Unie 

týkající se zohlednění rovnosti žen a mužů; 

a) jmenování do EEAS by měla probíhat na 

základě zásluh, odborných znalostí 

a odborné způsobilosti, ve vhodném 

a vyváženém počtu z řad Rady 

a vnitrostátních diplomatických služeb, 

a případně z Komise nebo příslušné 

vnitrostátní správy, pokud jde 

o povinnosti, za něž nesou přímou 

zodpovědnost. To je třeba provádět 

prostřednictvím otevřeného 

a transparentního postupu, při zajištění 

toho, aby MK/VP mohl ve stejné míře 

čerpat ze znalostí a zkušeností těchto 

zdrojů; dále se institucionální uspořádání 

EEAS musí vyznačovat genderovou 

strukturou, která plně odráží závazky Unie 

týkající se zohlednění rovnosti žen a mužů; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/37 

Pozměňovací návrh  37 

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 6 – písm. b 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(b) EEAS by měl mít formu, která zlepší 

soulad vnějších činností Unie a její 

zastoupení v zahraničních vztazích, a pro 

tento účel je pod EEAS třeba převést 

zejména oddělení, jež se zabývají vnějšími 

vztahy v užším smyslu, a úředníky 

delegací ve třetích zemích, kteří 

vykonávají vedoucí funkce; v průběhu 

dalšího vývoje je dále možno zvážit, jaké 

další funkce by měly být EEAS svěřeny; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


