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20. 10. 2009 A7-0041/38 

Pozměňovací návrh  38 

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 6 – písm. c 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

c) není však třeba, aby generálním 
ředitelstvím Komise byly odňaty všechny 
kompetence v oblasti vnějších vztahů; 
zejména v oblastech, v nichž má 
Komise výkonné pravomoci, by měla 
zůstat zachována integrita současných 
politik Společenství s vnějším rozměrem; 
Komise by měla ve snaze o zamezení 
zdvojení činnosti předložit konkrétní 
model pro příslušná oddělení, jako je GŘ 
pro obchod, rozvoj a rozšíření, GŘ 
pro rozvoj a vztahy s africkými, 
karibskými a tichomořskými státy, úřad 
pro spolupráci EuropeAid, Úřad 
Evropského společenství pro humanitární 
pomoc, oddělení pro lidská práva 
a demokracii, oddělení pro pomoc 
při volbách a externě orientované služby 
GŘ pro hospodářské a finanční 
záležitosti; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\793954CS.doc  PE428.737v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20. 10. 2009 A7-0041/39 

Pozměňovací návrh  39 

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 6 – písm. d 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

d) jednotky pro vojenské a civilní řešení 

krizí musí působit v rámci úřadu vysokého 

představitele, přičemž velitelská 
a organizační struktura vojenského 
personálu se zřejmě bude muset lišit 
od struktury pro civilní personál; sdílení 
analýzy zpravodajských informací mezi 
jednotlivými aktéry v rámci EEAS má 

zásadní význam, neboť vysokému 

představiteli napomáhá při plnění jeho 

mandátu, tj. provádění soudržné, důsledné 

a účinné vnější politiky Unie; 

d) jednotky pro vojenské a civilní řešení 

krizí musí působit v rámci úřadu vysokého 

představitele, což má zásadní význam, 

neboť vysokému představiteli napomáhá 

při plnění jeho mandátu, tj. provádění 

soudržné, důsledné a účinné vnější politiky 

Unie; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/40 

Pozměňovací návrh  40 

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 6 – písm. e 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

e) delegace Komise ve třetích zemích, 

kontaktní kanceláře Rady a případně 

kanceláře zvláštních zástupců EU 

by se měly sloučit a vytvořit 
„velvyslanectví Unie“ řízená zaměstnanci 

EEAS, kteří by se zodpovídali MK/VP, 
což by ovšem nebránilo generálním 
ředitelstvím Komise, aby vysílala odborné 
poradce pro činnost v uvedeném rámci; 

e) delegace Komise ve třetích zemích, 

kontaktní kanceláře Rady a případně 

kanceláře zvláštních zástupců EU by měly 

změnit na „vnější delegace EU“ řízené 
zaměstnanci EEAS, kteří by se zodpovídali 

VP/MK; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/41 

Pozměňovací návrh  41 

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 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je toho názoru, že jako útvar, která je 

z organizačního a rozpočtového hlediska 

sui generis, musí být EEAS začleněn 

do administrativní struktury Komise, což 
zajistí plnou transparentnost; domnívá se, 

že rozhodnutí o zřízení EEAS by mělo 

právně závazným způsobem 

prostřednictvím řídících pravomocí 

MK/VP zajistit, aby byl tento útvar – 

v souladu s ustanoveními Lisabonské 

smlouvy – podřízen rozhodování Rady 

v tradičních oblastech vnější politiky 

(SZBP a SBOP) a aby podléhal 

rozhodnutím sboru komisařů v oblasti 

společných vnějších vztahů; domnívá se, 

že EEAS by měl být vytvořen následujícím 

způsobem: 

7. je toho názoru, že jako útvar „zřízený 
rohodnutím Rady“ a „spolupracující 
s diplomatickými službami členských 
států“ (budoucí čl. 27 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii ve znění, jež vychází 
z Lisabonské smlouvy), který je 
z organizačního a rozpočtového hlediska 

sui generis, musí být EEAS začleněn 

do administrativní struktury Rady, 
což zajistí plnou transparentnost; domnívá 

se, že rozhodnutí o zřízení EEAS by mělo 

právně závazným způsobem 

prostřednictvím řídících pravomocí 

MK/VP zajistit, aby byl tento útvar – 

v souladu s ustanoveními Lisabonské 

smlouvy – podřízen rozhodování Rady 

v tradičních oblastech vnější politiky 

(SZBP a SBOP) a aby podléhal 

rozhodnutím sboru komisařů v oblasti 

společných vnějších vztahů; domnívá se, 

že EEAS by měl být vytvořen následujícím 

způsobem: 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/42 

Pozměňovací návrh  42 

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 7 – písm. a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

a) všichni zaměstnanci EEAS by měli mít 

stejný trvalý či dočasný status a stejná 
práva a povinnosti, nezávisle na svém 

původu, což např. znamená, že by neměl 

být rozdíl mezi dočasnými a stálými 

úředníky, pokud se jedná o jejich 

povinnosti nebo jejich postavení v rámci 

útvaru; na základě jejich odlišného původu 

by status dočasného zaměstnance měl 

podléhat Služebnímu řádu zaměstnanců 

Evropských společenství s tím, že budou 

vysláni svými původními úřady pracovat 

do EEAS v zájmu příslušné služby; 

a) všichni zaměstnanci EEAS by měli mít 

stejný dočasný status a stejná práva 

a povinnosti, nezávisle na svém původu, 

což např. znamená, že by neměl být rozdíl 

mezi dočasnými a stálými úředníky, pokud 

se jedná o jejich povinnosti nebo jejich 

postavení v rámci útvaru; na základě jejich 

odlišného původu by status dočasného 

zaměstnance měl podléhat Služebnímu 

řádu zaměstnanců Evropských společenství 

s tím, že budou vysláni svými původními 

úřady pracovat do EEAS v zájmu příslušné 

služby; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/43 

Pozměňovací návrh  43 

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 7 – písm. b 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

b) pravomoci orgánu oprávněného 

ke jmenování do EEAS by měly být 

přiznány MK/VP, přičemž by se mělo 

zajistit, aby služební pokyny byly 

vydávány v souladu s povinnostmi, které 

se odvozují ze Smlouvy, a aby MK/VP 
rozhodoval o jmenování zaměstnanců, 

povýšení i ukončení služby; 

b) pravomoci orgánu oprávněného 

ke jmenování do EEAS by měly být 

přiznány VP a zároveň předsedovi 
Evropské rady, který „bude zajišťovat 
vnější zastupování Unie v záležitostech 
týkajících se společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky“ (budoucí čl. 15 
odst. 6 písm. d) Smlouvy o Evropské unii 
ve znění, jež vychází z Lisabonské 
smlouvy), přičemž by se mělo zajistit, 

aby služební pokyny byly vydávány 

v souladu s povinnostmi, které se odvozují 

ze Smlouvy, a aby VP rozhodoval 
o jmenování zaměstnanců, povýšení 

i ukončení služby; 

Or. en 

 

 


