
 

AM\793953CS.doc  PE428.737v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

20. 10. 2009 A7-0041/44 

Pozměňovací návrh  44 

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 7 – písm. c 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

c) v souvislosti s pokyny, které vyplývají 

z povinností stanovených ve Smlouvách, 

by zaměstnanci EEAS měli disponovat 

jistou objektivní nezávislostí tak, aby útvar 

mohl vykonávat své povinnosti co nejlépe; 

tato nezávislost by mohla být zajištěna 

jmenováním na dobu určitou, jako je pět 
let, s možností prodloužení, které by bylo 
možno omezit pouze v případě, že dotčený 
zaměstnanec poruší své úřední povinnosti; 

c) v souvislosti s pokyny, které vyplývají 

z povinností stanovených ve Smlouvách, 

by zaměstnanci EEAS měli disponovat 

jistou objektivní nezávislostí tak, aby útvar 

mohl vykonávat své povinnosti co nejlépe; 

jmenování by mělo být na dobu určitou, od 
tří do pěti let, s možností obnovení; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/45 

Pozměňovací návrh  45 

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 7 – písm. d 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

d) analogickým způsobem k precedentům1 
by odpovědnost za vykonávání povinností 
orgánu oprávněného ke jmenování 

s ohledem na řízení v oblasti zaměstnávání 

úředníků EEAS a provádění rozhodnutí 

MK/VP, pokud jde o jmenování, povýšení 

i prodloužení či ukončení služby, měla být 

přiznána příslušnému generálnímu 

ředitelství Komise; 

d) odpovědnost za vykonávání povinností 

orgánu oprávněného ke jmenování 

s ohledem na řízení v oblasti zaměstnávání 

úředníků EEAS a provádění rozhodnutí 

VP/MK, pokud jde o jmenování, povýšení 

i prodloužení či ukončení služby, měla být 

přiznána příslušnému generálnímu 

ředitelství Komise; 

1 Např. článek 6 rozhodnutí, kterým se 
zřizuje OLAF (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, 
s. 20). 
 

 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/46 

Pozměňovací návrh  46 

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 7 – písm. f 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

f) rozhodnutí o zřízení EEAS by mělo 

zakládat organizační strukturu tohoto 

útvaru, přičemž daný organigram by měl 

být přijat jako součást rozpočtu Komise 
(administrativní výdaje) v rámci 

každoročního rozpočtového procesu, což 

umožní vytvoření útvaru strukturovaným 

způsobem v souladu s prokázanými 

potřebami; 

f) rozhodnutí o zřízení EEAS by mělo 

zakládat organizační strukturu tohoto 

útvaru, přičemž daný organigram by měl 

být přijat jako specifická součást rozpočtu 
Rady v rámci každoročního rozpočtového 

procesu, což umožní vytvoření útvaru 

nezávislým a strukturovaným způsobem 

v souladu s prokázanými potřebami; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/47 

Pozměňovací návrh  47 

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 7 – písm. i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

i) v případě své nepřítomnosti by MK/VP 
měl jednotlivě rozhodnout o svém 

zastupování, a to s ohledem na povinnosti, 

které je v jednotlivých případech třeba 

splnit; 

i) v případě nepřítomnosti VP/MK by měl 

předseda Rady na návrh VP/MK 
jednotlivě rozhodnout o svém zastupování, 

a to s ohledem na povinnosti, které je 

v jednotlivých případech třeba splnit; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/48 

Pozměňovací návrh  48 

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 8 – písm. a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

a) předsedal generální ředitel, který bude 

odpovědný MK/VP a jenž bude moci 
v určitých případech MK/VP zastupovat; 

a) předsedal generální ředitel v rámci 
sekretariátu Rady, který bude odpovědný 
MK/VP;  

Or. en 

 

 


