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20.10.2009 A7-0041/32 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. vyzýva Komisiu, Radu, členské štáty a 
budúceho podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa, aby spolu s Parlamentom 
dosiahli vytvorenie komplexného, 
ambiciózneho a konsenzuálneho plánu 
zriadenia EEAS; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/33 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. odporúča, aby sa prístup k EEAS, ktorý 
sa prijme v súlade s článkami 18, 27 a 40 
Zmluvy o Európskej únii v znení 
vyplývajúcom z Lisabonskej zmluvy, 
vyvíjal na základe získaných skúseností; 
domnieva sa, že orgán ako EEAS 
nemožno vopred úplne vymedziť alebo 
určiť, ale musí sa utvárať postupným 
procesom založeným na vzájomnej dôvere 
a rozširujúcom sa kapitáli odborných 
poznatkov a zdieľaných skúseností; 

4. odporúča, aby prístup k EEAS, ktorý sa 
prijme v súlade s článkami 18, 27 a 40 
Zmluvy o Európskej únii v znení 
vyplývajúcom z Lisabonskej zmluvy, 
prísne dodržoval tieto ustanovenia; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/34 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. pripomína, že EEAS musí zabezpečiť 
riadne uplatňovanie Charty základných 
práv vo všetkých aspektoch vonkajšej 
činnosti Únie v súlade s účelom a v duchu 
Lisabonskej zmluvy; zdôrazňuje 
zodpovednosť EEAS za zabezpečenie 
súladu medzi jej vonkajšou činnosťou 
a ostatnými politikami v súlade s článkom 
21 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii v znení 
vyplývajúcom z Lisabonskej zmluvy; 

5. zdôrazňuje zodpovednosť podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa 
za zabezpečenie súladu medzi činnosťou 
EEAS a ostatnými politikami EÚ; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/35 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. potvrdzuje nasledujúce zásady 
a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri 
predkladaní budúcich návrhov trvala na ich 
dodržiavaní v súlade s účelom a v duchu 
ustanovení Lisabonskej zmluvy a v duchu 
záverov dohovoru: 

6. potvrdzuje nasledujúce zásady 
a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri 
predkladaní budúcich návrhov trvala na 
dodržiavaní rozhodnutí vysokého 
predstaviteľa a Rady v súlade 
s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy: 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/36 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 – písmeno a 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(a) vymenovanie na pozície v rámci EEAS 
by sa malo uskutočňovať otvorene 
a transparentne na základe zásluh, 
odborných znalostí a vysokej kvality práce, 
v primeranom a vyváženom pomere medzi 
Komisiou, Radou a diplomatickými 
službami jednotlivých štátov, pričom by sa 
malo zabezpečiť, aby podpredseda 
Komisie/vysoký predstaviteľ mohol 
rovnakým spôsobom využívať znalosti 
a skúsenosti všetkých troch subjektov; 
súčasťou inštitucionálneho zriadenia EEAS 
musí byť aj rodová štruktúra, ktorá v plnej 
miere zohľadní záväzky Únie, pokiaľ ide 
o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; 

(a) vymenovanie na pozície v rámci EEAS 
by sa malo uskutočňovať na základe 
zásluh, odborných znalostí a vysokej 
kvality práce, v primeranom a vyváženom 
pomere medzi Radou a diplomatickými 
službami jednotlivých štátov a prípadne 
Komisiou alebo príslušnými 
vnútroštátnymi administratívami v 
súvislosti s úlohami, ktoré jej v tejto 
súvislosti prislúchajú. Musí sa to 
uskutočniť otvorene a transparentne, 
pričom by sa malo zabezpečiť, aby 
podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ 
mohol rovnakým spôsobom využívať 
znalosti a skúsenosti všetkých subjektov; 
súčasťou inštitucionálneho zriadenia EEAS 
musí byť aj rodová štruktúra, ktorá v plnej 
miere zohľadní záväzky Únie, pokiaľ ide 
o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/37 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 – písmeno b 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(b) EEAS by mala nadobudnúť podobu, 
ktorá zvýši konzistentnosť vonkajšej 
činnosti Únie a jej zastúpenia v 
zahraničných vzťahoch, v záujme čoho by 
sa malo zabezpečiť, aby EEAS 
zastrešovala najmä útvary zodpovedajúce 
za vonkajšie vzťahy v užšom zmysle slova 
a vyššie pozície v rámci delegácií v tretích 
krajinách; v priebehu ďalšieho vývoja 
možno ďalej uvažovať o tom, aké iné 
funkcie by sa mali EEAS prideliť, 

vypúšťa sa 

Or. en 

 
 


