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20.10.2009 A7-0041/44 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  44 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 – písmeno c 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) pokiaľ ide o pokyny vyplývajúce 
z povinností vymedzených v zmluvách, 
zamestnanci EAS by mali mať istú mieru 
objektívnej nezávislosti, aby mohla služba 
optimálne plniť svoje povinnosti; táto 
nezávislosť by sa mohla zabezpečiť 
vymenúvaním na určité obdobie, napr. 5 
rokov, s možnosťou predĺženia, ktoré by sa 
mohlo skrátiť len v prípade, ak príslušný 
pracovník poruší úradné povinnosti; 

c) pokiaľ ide o pokyny vyplývajúce 
z povinností vymedzených v zmluvách, 
zamestnanci EAS by mali mať istú mieru 
objektívnej nezávislosti, aby mohla služba 
optimálne plniť svoje povinnosti; 
vymenúvanie by sa malo robiť na určité 
obdobie, od 3 do 5 rokov, s možnosťou 
obnovenia; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/45 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 – písmeno d 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

d) analogicky k precedensom1 by sa 
zodpovednosť za plnenie povinností 
menovacieho orgánu v oblasti riadenia 
zamestnávania pracovníkov EEAS 
a vykonávania rozhodnutí podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa 
o menovaní, povýšení a predĺžení alebo 
skončení výkonu práce mala zveriť 
príslušnému generálnu riaditeľstvu 
Komisie; 

d) zodpovednosť za plnenie povinností 
menovacieho orgánu v oblasti riadenia 
zamestnávania pracovníkov EEAS 
a vykonávania rozhodnutí vysokého 
predstaviteľa/ podpredsedu Komisie 
o menovaní, povýšení a predĺžení alebo 
skončení výkonu práce by sa mala zveriť 
príslušnému generálnu riaditeľstvu 
Komisie; 

Napr. článok 6 rozhodnutia, ktorým sa 
zriaďuje OLAF (Ú. v. ES L 136, 
31.5.1999, s. 20). 

 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/46 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 – písmeno f 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

f) v rozhodnutí o zriadení EEAS by sa 
mala stanoviť organizačná štruktúra 
služby, pričom by sa malo ustanoviť, že 
plán stavu zamestnancov by sa mal prijať 
ako príloha k rozpočtu Komisie 
(administratívnemu rozpočtu) v rámci 
ročného rozpočtového postupu, čo umožní, 
aby sa tento útvar vybudoval štruktúrovane 
v súlade so zistenými potrebami; 

f) v rozhodnutí o zriadení EEAS by sa 
mala stanoviť organizačná štruktúra 
služby, pričom by sa malo ustanoviť, že 
plán stavu zamestnancov by sa mal prijať 
ako osobitná časť rozpočtu Rady v rámci 
ročného rozpočtového postupu, čo umožní, 
aby sa tento útvar vybudoval nezávisle a 
štruktúrovane v súlade so zistenými 
potrebami;  

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/47 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 – písmeno i 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

i) podpredseda Komisie/vysoký 
predstaviteľ by mal v prípade svojej 
neprítomnosti rozhodnúť o svojom 
zástupcovi, a to jednotlivo pre každý 
prípad a so zreteľom na úlohy, ktoré sa 
majú v príslušnom prípade vykonávať; 

i) v prípade neprítomnosti vysokého 
predstaviteľa/ podpredsedu Komisie by 
mal predseda Rady rozhodnúť na návrh 
vysokého predstaviteľa/ podpredsedu 
o svojom zástupcovi, a to jednotlivo pre 
každý prípad a so zreteľom na úlohy, ktoré 
sa majú v príslušnom prípade vykonávať; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/48 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
2009/2133(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 – písmeno a 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) viedol generálny riaditeľ zodpovedajúci 
sa podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi, ktorého by mohol 
v určitých prípadoch zastupovať; 

a) viedol generálny riaditeľ zodpovedajúci 
sa v rámci sekretariátu Rady 
podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi; 

Or. en 

 
 


