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20.10.2009 A7-0041/38 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 

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 6 – písmeno c 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) nie je však potrebné, aby sa generálnym 
riaditeľstvám Komisie odobrali všetky ich 
povinnosti týkajúce sa vonkajších 
vzťahov; integrita súčasných politík 
Spoločenstva s vonkajším rozmerom by sa 
mala zachovať najmä v oblastiach, kde 
má Komisia výkonné právomoci; Komisia 
by v snahe zabrániť duplicite mala 
poskytnúť špecifický model príslušným 
útvarom, akými sú napríklad generálne 
riaditeľstvá pre obchod, rozširovanie 
a rozvoj a vzťahy s africkými, karibskými 
a tichomorskými štátmi, úrad EuropeAid, 
Úrad Európskeho spoločenstva pre 
humanitárnu pomoc, oddelenie pre 
ľudské práva a demokraciu, oddelenie pre 
pomoc pri voľbách a oddelenia 
Generálneho riaditeľstva pre hospodárske 
a finančné záležitosti zamerané na 
vonkajšie vzťahy; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/39 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 

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 6 – písmeno d 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

d) jednotky civilného a vojenského 
krízového riadenia musia byť v právomoci 
vysokého predstaviteľa, ale riadenie a 
organizačná štruktúra vojenského 
personálu sa môže líšiť od riadenia a 
organizačnej štruktúry civilného 
personálu; zdieľanie analýzy 
spravodajských informácií aktérov v 
rámci EEAS je nesmierne dôležité, pretože 
pomáha vysokému predstaviteľovi pri 
plnení jeho mandátu, ktorým je 
uskutočňovanie zosúladenej, konzistentnej 
a účinnej vonkajšej politiky Únie; 

d) jednotky civilného a vojenského 
krízového riadenia musia byť v právomoci 
vysokého predstaviteľa, čo je nesmierne 
dôležité, pretože to pomáha vysokému 
predstaviteľovi pri plnení jeho mandátu, 
ktorým je uskutočňovanie zosúladenej, 
konzistentnej a účinnej vonkajšej politiky 
Únie; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/40 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 

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 6 – písmeno e 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

e) delegácie Komisie v tretích krajinách, 
kontaktné kancelárie Rady a prípadne 
kancelárie osobitných zástupcov EÚ by sa 
mali spojiť a vytvoriť tak „zastúpenia 
Únie“ riadené zamestnancami EEAS, ktorí 
by sa zodpovedali podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi; 
odborní poradcovia z generálnych 
riaditeľstiev Komisie by mali mať takisto 
možnosť byť vyslaní na pozície v rámci 
tejto služby; 

e) delegácie Komisie v tretích krajinách, 
kontaktné kancelárie Rady a podľa 
možností aj kancelárie osobitných 
zástupcov EÚ by sa mali premeniť na 
„externé delegácie EÚ“ riadené 
zamestnancami EEAS, ktorí by sa 
zodpovedali vysokému 
predstaviteľovi/podpredsedovi Komisie; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/41 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41 

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 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EEAS ako služba sui 
generis z organizačného aj rozpočtového 
hľadiska, sa musí začleniť do 
administratívnej štruktúry Komisie, pretože 
to pomôže zabezpečiť je plnú 
transparentnosť; domnieva sa, že 
rozhodnutie o zriadení EEAS by malo 
právne záväzným spôsobom 
prostredníctvom riadiacich právomocí 
podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa zabezpečiť, aby sa na túto 
službu tak, ako sa stanovuje v Lisabonskej 
zmluve, vzťahovali rozhodnutia Rady 
v tradičných oblastiach zahraničnej 
politiky (SBZP a SBOP), ako aj 
rozhodnutia kolégia komisárov v oblasti 
spoločných vonkajších vzťahov; je 
presvedčený, že EEAS by sa mala utvoriť 
podľa takéhoto modelu: 

7. domnieva sa, že EEAS ako služba 
„zriadená na základe rozhodnutia Rady“ 
a vyvíjajúca svoju činnosť „v spolupráci 
s diplomatickými službami členských 
štátov“ (budúci článok 27 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii v znení vyplývajúcom 
z Lisabonskej zmluvy) a ako služba sui 
generis z organizačného aj rozpočtového 
hľadiska sa musí začleniť do 
administratívnej štruktúry Rady, pretože to 
pomôže zabezpečiť plnú transparentnosť; 
domnieva sa, že rozhodnutie o zriadení 
EEAS by malo právne záväzným 
spôsobom prostredníctvom riadiacich 
právomocí podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa zabezpečiť, aby sa na túto 
službu tak, ako sa stanovuje v Lisabonskej 
zmluve, vzťahovali rozhodnutia Rady 
v tradičných oblastiach zahraničnej 
politiky (SBZP a SBOP), ako aj 
rozhodnutia kolégia komisárov v oblasti 
spoločných vonkajších vzťahov; je 
presvedčený, že EEAS by sa mala utvoriť 
podľa takéhoto modelu: 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/42 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 

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 7 – písmeno a 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) všetci zamestnanci EEAS by mali mať 
rovnaké postavenie trvalého alebo 
dočasného charakteru a rovnaké práva 
a povinnosti bez ohľadu na ich pôvod, 
napríklad by nemal existovať žiaden 
rozdiel medzi dočasnými a stálymi 
úradníkmi, pokiaľ ide o ich povinnosti 
alebo postavenie v rámci organizačnej 
štruktúry; vzhľadom na rôzne pôvodné 
pôsobiská dočasných zamestnancov by sa 
na ich postavenie mal vzťahovať Služobný 
poriadok úradníkov EÚ, a to s 
podmienkou, že príslušné pôvodné 
inštitúcie ich vyšlú na posty v rámci EEAS 
v služobnom záujme; 

a) všetci zamestnanci EEAS by mali mať 
rovnaké postavenie dočasného charakteru 
a rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu 
na ich pôvod, napríklad by nemal existovať 
žiaden rozdiel medzi dočasnými a stálymi 
úradníkmi, pokiaľ ide o ich povinnosti 
alebo postavenie v rámci organizačnej 
štruktúry; vzhľadom na rôzne pôvodné 
pôsobiská dočasných zamestnancov by sa 
na ich postavenie mal vzťahovať Služobný 
poriadok úradníkov EÚ, a to 
s podmienkou, že príslušné pôvodné 
inštitúcie ich vyšlú na posty v rámci EEAS 
v služobnom záujme; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/43 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 

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 7 – písmeno b 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) právomoci menovacieho orgánu 
v prípade EEAS by sa mali prideliť 
podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi, pričom treba zabezpečiť, 
aby sa služobné pokyny vydali v súlade 
s povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy 
a aby o menovaní pracovníkov, ich 
povýšení a skončení výkonu práce 
rozhodoval podpredseda Komisie/vysoký 
predstaviteľ; 

b) právomoci menovacieho orgánu 
v prípade EEAS by sa mali prideliť 
vysokému predstaviteľovi spolu 
s predsedom Európskej rady, ktorý „bude 
zabezpečovať zastúpenie Únie navonok 
v otázkach týkajúcich sa spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky“ 
(budúci článok 15 ods. 6 písm. d) Zmluvy 
o Európskej únii v znení vyplývajúcom 
z Lisabonskej zmluvy), pričom treba 
zabezpečiť, aby sa služobné pokyny vydali 
v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi zo 
zmluvy a aby o menovaní pracovníkov, ich 
povýšení a skončení výkonu práce 
rozhodoval vysoký predstaviteľ; 

Or. en 

 
 


