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20.10.2009 A7-0041/38 

Módosítás:  38 
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 
6 bekezdés – c pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

c) nem szükséges azonban a Bizottság 

fıigazgatóságait valamennyi 

külkapcsolati felelısségüktıl megfosztani; 

különösen azokon a területeken kell 

megırizni a jelenlegi, külsı dimenzióval 

rendelkezı közösségi politikák 

integritását, amelyeken a Bizottság 

végrehajtói hatáskörrel rendelkezik; a 

Bizottságnak konkrét modellel kell 

szolgálnia az érintett osztályoknak, 

például a kereskedelmi, a bıvítéssel és 

fejlesztéssel foglalkozó 

fıigazgatóságoknak, az afrikai, karibi és 

csendes-óceáni államokkal fenntartott 

kapcsolatokkal foglalkozó 

fıigazgatóságoknak, a EuropAidnek, az 

Európai Közösség Humanitárius 

Hivatalának, az emberi jogokkal és 

demokráciával foglalkozó osztálynak, a 

választási segítségnyújtással foglalkozó 

osztálynak, valamint a Gazdasági és 

Pénzügyi Fıigazgatóság külkapcsolati 

egységeinek; 

törölve 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/39 

Módosítás  39 
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 
6 bekezdés – d pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

d) a katonai és civil válságkezelési 

egységeket a fıképviselı hatáskörébe kell 

helyezni, míg a katonai személyzet 

esetében a vezetıi és szervezeti struktúra 

eltérı lehet a civil személyzetétıl; 
rendkívül fontos, hogy az EKSZ szereplıi 

a hírszerzési elemzések eredményét 

megosszák annak érdekében, hogy 

támogathassák a fıképviselıt az uniós 

külpolitika átfogó, következetes és 

hatékony igazgatására vonatkozó 

megbízatásának teljesítésében; 

d) a katonai és civil válságkezelési 

egységeket a fıképviselı hatáskörébe kell 

helyezni, és ez rendkívül fontos annak 

érdekében, hogy támogathassák a 

fıképviselıt az uniós külpolitika átfogó, 

következetes és hatékony igazgatására 

vonatkozó megbízatásának teljesítésében; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/40 

Módosítás  40 
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 
6 cikk – e pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

e) a harmadik országokba delegált 

bizottsági küldöttségeket és a tanácsi 

összekötı irodákat, valamint lehetıség 

szerint az EU különleges képviselıit 

„uniós követségekké” kell összevonni, 

amelyeket az EKSz személyzete irányítaná, 

amely az alelnöknek/fıképviselınek 

felelne; a Bizottság fıigazgatóságainak 

szaktanácsadóit nem szabad 

megakadályozni abban, hogy ebben a 

keretben kihelyezett munkát végezzenek; 

e) a harmadik országokba delegált 

bizottsági küldöttségeket és a tanácsi 

összekötı irodákat, valamint lehetıség 

szerint az EU különleges képviselıit „az 

EU külügyi küldöttségeivé” kell 

változtatni, amelyeket az EKSz 

személyzete irányítaná, amely az 

fıképviselınek/alelnöknek felelne; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/41 

Módosítás  41 
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 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. úgy véli, hogy mint szervezeti és 

költségvetési szempontból egyedülálló 

szolgálatot, az EKSz-t bele kell olvasztani 

a Bizottság adminisztratív szerkezetébe, 

mivel ez teljes átláthatóságot biztosítana; 

úgy véli, hogy az EKSz-t létrehozására 

vonatkozó határozatnak az 

alelnök/fıképviselı igazgatói hatásköre 

révén jogilag kötelezı erejő jelleggel 

biztosítania kell, hogy a szolgálat – a 

Lisszaboni Szerzıdésben meghatározottak 

szerint – a külpolitika hagyományos 

területein (KKBP és KBVP) a Tanács 

határozataitól, illetve a közös külpolitika 

területén a biztosok testületének 

határozataitól függjön; úgy véli, hogy az 

EKSz felépítésének az alábbiak szerint kell 

alakulnia: 

7. úgy véli, hogy mint „a Tanács 

határozatával létrehozott és a tagállamok 

diplomáciai szolgálataival 

együttmőködésben mőködı” (az Európai 

Unióról szóló szerzıdés Lisszaboni 

Szerzıdésbıl eredı változata 27. cikkének 

(3) bekezdése), valamint szervezeti és 

költségvetési szempontból egyedülálló 

szolgálatot, az EKSz-t bele kell olvasztani 

a Tanács adminisztratív szerkezetébe, 

mivel ez teljes átláthatóságot biztosítana; 

úgy véli, hogy az EKSz-t létrehozására 

vonatkozó határozatnak az 

alelnök/fıképviselı igazgatói hatásköre 

révén jogilag kötelezı erejő jelleggel 

biztosítania kell, hogy a szolgálat – a 

Lisszaboni Szerzıdésben meghatározottak 

szerint – a külpolitika hagyományos 

területein (KKBP és KBVP) a Tanács 

határozataitól, illetve a közös külpolitika 

területén a biztosok testületének 

határozataitól függjön; úgy véli, hogy az 

EKSz felépítésének az alábbiak szerint kell 

alakulnia: 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/42 

Módosítás  42 
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 
7 bekezdés – a pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

a) az EKSz teljes személyzetének 

származási helytıl függetlenül azonos 

állandó vagy ideiglenes státuszt, valamint 

azonos jogokat és kötelezettségeket kell 

biztosítani, feladatuk és a szervezetben 

elfoglalt pozíciójuk tekintetében pedig nem 

lehet különbség az ideiglenes és állandó 

tisztviselık között; eltérı származási 

helyeik miatt az ideiglenes személyzet 

státuszára az EU tisztviselıinek 

személyzeti szabályzata vonatkozik, azzal 

a feltétellel, hogy a származási hely 

hatóságai a szolgálat érdekében helyezik ki 

ıket az EKSz-hez; 

a) az EKSz teljes személyzetének 

származási helytıl függetlenül azonos 

ideiglenes státuszt, valamint azonos 

jogokat és kötelezettségeket kell 

biztosítani, feladatuk és a szervezetben 

elfoglalt pozíciójuk tekintetében pedig nem 

lehet különbség az ideiglenes és állandó 

tisztviselık között; eltérı származási 

helyeik miatt az ideiglenes személyzet 

státuszára az EU tisztviselıinek 

személyzeti szabályzata vonatkozik, azzal 

a feltétellel, hogy a származási hely 

hatóságai a szolgálat érdekében helyezik ki 

ıket az EKSz-hez; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/43 

Módosítás  43 
Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

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

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés – b pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

b) az EKSz tekintetében a kinevezési 

hatáskör az alelnököt/fıképviselıt illeti, 

biztosítva, hogy a szolgálati utasításokat a 

Szerzıdésbıl eredı felelısségekkel 

összhangban adják ki, valamint hogy az 

alelnök/fıképviselı döntsön a személyzeti 

kinevezésekrıl, elıléptetésekrıl és a 

szolgálat megszőnésérıl; 

b) az EKSz tekintetében a kinevezési 

hatáskör a fıképviselıt az Európai Tanács 

elnökével együtt illeti, „akik 

gondoskodnak ez Unió külsı 

képviseletérıl a közös kül- és 

biztonságpolitikát érintı ügyekben” (az 

Európai Unióról szóló szerzıdés 

Lisszaboni Szerzıdésbıl eredı változata 

15. cikke (6) bekezdésének d) pontja), 

biztosítva, hogy a szolgálati utasításokat a 

Szerzıdésbıl eredı felelısségekkel 

összhangban adják ki, valamint hogy a 

fıképviselı döntsön a személyzeti 

kinevezésekrıl, elıléptetésekrıl és a 

szolgálat megszőnésérıl; 

Or. en 

 

 


