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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.10.2009 A7-0041/44 

Módosítás  44 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana,  

az EFD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés – c pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(c) a Szerződésben meghatározott 

felelősségekből eredő utasítások 

tekintetében az EKSz személyzetének 

bizonyos mértékig objektív 

függetlenséggel kell rendelkeznie, annak 

érdekében, hogy a szolgálat optimálisan 

teljesíthesse feladatát; ezt a függetlenséget 

meghatározott időre – például öt évre – 

történő kinevezés útján lehet biztosítani, 

amely meghosszabbítható és csak akkor 

csökkenthető, ha az érintett munkatárs 

nem tesz eleget hivatalos 

kötelezettségeinek; 

c) a Szerződésben meghatározott 

felelősségekből eredő utasítások 

tekintetében az EKSz személyzetének 

bizonyos mértékig objektív 

függetlenséggel kell rendelkeznie, annak 

érdekében, hogy a szolgálat optimálisan 

teljesíthesse feladatát; a kinevezéseknek 

háromtól öt évig terjedő, 
meghosszabbítható, határozott időszakra 

kell történniük; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/45 

Módosítás  45 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana,  

az EFD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés – d pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(d) a precedensekre1 támaszkodva az 

EKSz személyzete foglalkoztatásának 

adminisztrációja és az alelnök/főképviselő 

kinevezésekre, előléptetésekre és a 

szolgálat meghosszabbítására vagy 

megszűnésére vonatkozó határozatainak 

végrehajtása tekintetében a kinevezésre 

jogosult hatóság feladatait a megfelelő 

bizottsági főigazgatóságnak kell ellátnia; 

d) az EKSz személyzete foglalkoztatásának 

adminisztrációja és a főképviselő/alelnök 

kinevezésekre, előléptetésekre és a 

szolgálat meghosszabbítására vagy 

megszűnésére vonatkozó határozatainak 

végrehajtása tekintetében a kinevezésre 

jogosult hatóság feladatait a megfelelő 

bizottsági főigazgatóságnak kell ellátnia; 

1 pl. az OLAF-ot létrehozó határozat 6. 

cikke (HL L 136., 1999.5.31., 20. o.). 

 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/46 

Módosítás  46 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana,  

az EFD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés – f pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(f) az EKSz-t létrehozó határozatnak meg 

kell határoznia a szolgálat szervezeti 

struktúráját, azzal a kikötéssel, hogy a 

létrehozás tervét az éves költségvetési 

eljárás során a bizottsági költségvetés 

részeként kell elfogadni (adminisztratív 

kiadások), lehetővé téve ezáltal a szolgálat 

strukturált, szükségletekkel lépést tartó 

felépítését; 

f) az EKSz-t létrehozó határozatnak meg 

kell határoznia a szolgálat szervezeti 

struktúráját, azzal a kikötéssel, hogy a 

létszámtervet az éves költségvetési eljárás 

során a tanácsi költségvetés külön 

részeként kell elfogadni, lehetővé téve 

ezáltal a szolgálat független és strukturált, 

a megállapított szükségletekkel lépést tartó 

felépítését; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/47 

Módosítás  47 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana,  

az EFD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés – i pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(i) távolléte esetében az 

alelnöknek/főképviselőnek eseti alapon és 

az egyes alkalmakkor elvégzendő feladatok 

tükrében kell döntenie helyettese 

személyéről; 

i) a főképviselő/alelnök távolléte esetében 

a Tanács elnöke dönt eseti alapon és az 

egyes alkalmakkor elvégzendő feladatok 

tükrében a főképviselő/alelnök 

helyettesének személyére irányuló 

javaslatról; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/48 

Módosítás  48 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana,  

az EFD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól 

(2009/2133(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés – a pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(a) az alelnöknek/főképviselőnek 

beszámoló főigazgató irányítja, aki 

bizonyos esetekben képviselni tudja az 

alelnököt/főképviselőt; 

a) az alelnöknek/főképviselőnek beszámoló 

főigazgató irányítja a Tanács 

Főtitkárságán belül; 

Or. en 

 

 


