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20. 10. 2009 A7-0041/49 

Pozměňovací návrh  49 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 – písm. b 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

b) byl rozdělen na jistý počet ředitelství, 

z nichž každé bude odpovědné za 

geostrategicky důležitou oblast vnějších 

vztahů Unie, jiná ředitelství pak za otázky 

bezpečnosti a obranné politiky, řešení 

civilních krizí, multilaterální a horizontální 

záležitosti včetně lidských práv a 

administrativy; 

b) byl rozdělen v rámci sekretariátu Rady 

na jistý počet ředitelství, z nichž každé 

bude odpovědné za geostrategicky 

důležitou oblast vnějších vztahů Unie, jiná 

ředitelství pak za otázky bezpečnosti a 

obranné politiky, řešení civilních krizí, 

multilaterální a horizontální záležitosti 

včetně lidských práv a administrativy; 

Or. en 



 

AM\793952CS.doc  PE428.737v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20. 10. 2009 A7-0041/50 

Pozměňovací návrh  50 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 – písm. c 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

c) udával formu spolupráce mezi 

zastoupeními jednotlivých zemí v Bruselu 

s delegacemi (velvyslanectvími) Unie ve 

třetích zemích v rámci každého ředitelství; 

c) udával formu spolupráce mezi 

zastoupeními jednotlivých zemí v Bruselu 

s delegacemi Unie ve třetích zemích v 

rámci každého ředitelství; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/51 

Pozměňovací návrh  51 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 – písm. d 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

d) konstatuje, že když delegace EU ve 

třetích zemích doplní stávající 

diplomatická zastoupení členských států, 

bude možné dosáhnout dlouhodobého 

zvýšení efektivnosti, protože budoucí 

delegace EU by v mnoha případech mohla 

převzít konzulární úseky a zabývat se 

záležitostmi souvisejícími se 

schengenskými vízy; 

d) konstatuje, že když delegace EU ve 

třetích zemích doplní stávající 

diplomatická zastoupení členských států, 

mohly by se nabízet možnosti dosažení 

dlouhodobého zvýšení efektivnosti, které 

je třeba v Radě projednat s příslušnými 

ministry EU; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/52 

Pozměňovací návrh  52 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že rozhodnutí o organizaci a 

provozu EEAS by také mělo stanovit, že 

velvyslanectví Unie ve třetích zemích mají 

v případě potřeby a úměrně svým zdrojům 

povinnost poskytnout logistickou a 

administrativní podporu členům všech 

institucí Unie; konstatuje, že delegace 

Evropské unie budou sice nedílnou 

součástí EEAS, měly by dostávat pokyny 

od MK/VP, podléhat jeho dohledu a po 

administrativní stránce být součástí 

Komise, žádá však příštího MK/VP, aby se 

zavázal k tomu, že bude Výbor pro 

zahraniční věci Evropského parlamentu 

informovat o osobách, které jmenuje na 

vedoucí místa v EEAS, a že bude souhlasit 

s tím, že na přání výboru budou 

uspořádána slyšení za účasti 

nominovaných osob; dále příštího MK/VP 

žádá, aby se zavázal k tomu, že 

s Evropským parlamentem znovu projedná 

stávající interinstitucionální dohodu, 

zejména pokud jde o přístup k citlivým 

informacím a další otázky důležité pro 

hladký průběh interinstitucionální 

spolupráce; 

9. domnívá se, že rozhodnutí o organizaci a 

provozu EEAS by také mělo stanovit, že  

vnější delegace EU ve třetích zemích mají 

v případě potřeby a úměrně svým zdrojům 

povinnost poskytnout logistickou a 

administrativní podporu členům všech 

institucí Unie; konstatuje, že delegace 

Evropské unie budou sice nedílnou 

součástí EEAS, měly by dostávat pokyny 

od VP/MK podléhat jeho dohledu a po 

administrativní stránce být součástí Rady, 

žádá však příštího VP/MK, aby se zavázal 

k tomu, že bude výbory pro zahraniční 

věci národních parlamentů i Výbor pro 

zahraniční věci Evropského parlamentu 

informovat o osobách, které jmenuje na 

vedoucí místa v EEAS, a že bude souhlasit 

s tím, že na přání výborů budou 

uspořádána společná slyšení za účasti 

nominovaných osob; dále příštího VP/MK 

žádá, aby se zavázal k tomu, že 

s Evropským parlamentem a Evropskou 

komisí znovu jménem Rady projedná 

stávající interinstitucionální dohodu, 

zejména pokud jde o přístup k citlivým 

informacím a další otázky důležité pro 

hladký průběh interinstitucionální 

spolupráce; 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/53 

Pozměňovací návrh  53 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10.  konstatuje, že delegace Evropské unie 

budou sice nedílnou součástí EEAS a 

měly by dostávat pokyny od MK/VP, 

podléhat jeho dohledu a po 

administrativní stránce být součástí 

Komise, žádá však příštího MK/VP, aby se 

zavázal k tomu, že bude Výbor pro 

zahraniční věci a Výbor pro rozvoj 

Evropského parlamentu informovat 

o osobách, které jmenuje na vedoucí místa 

v EEAS, a že bude souhlasit s tím, že na 

přání výboru budou uspořádána slyšení za 

účasti nominovaných osob; dále příštího 

MK/VP žádá, aby se zavázal k tomu, že 

s Evropským parlamentem znovu 

projedná stávající interinstitucionální 

dohodu, zejména pokud jde o přístup 

k citlivým informacím a další otázky 

důležité pro hladký průběh 

interinstitucionální spolupráce; 

vypouští se 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/54 

Pozměňovací návrh  54 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. navrhuje, aby byla provedena šetření 

s cílem určit, do jaké míry by zaměstnanci 

velvyslanectví Unie vyslaní vnitrostátními 

konzulárními službami mohli, kromě 

plnění svých politických a ekonomických 

úkolů, v případě potřeby postupně přebrat 

odpovědnost za konzulární úkoly 

související se státními příslušníky 

nečlenských zemí a za úkoly související 

s diplomatickou a konzulární ochranou 

občanů Unie ve třetích zemích, jak již 

upravuje článek 20 Smlouvy o ES; dále 

navrhuje, aby byla věnována pozornost 

možnostem spolupráce mezi úředníky 

Parlamentu a EEAS; 

vypouští se 

Or. en 
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20. 10. 2009 A7-0041/55 

Pozměňovací návrh  55 

Morten Messerschmidt a Lorenzo Fontana 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Institucionální aspekty zřízení evropského útvaru pro vnější činnost 

2009/2133(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je toho názoru, že je nutné učinit další 

kroky, pokud se jedná o poskytnutí školení 

v oblasti vnějších vztahů úředníkům Unie; 

navrhuje zřídit evropskou vysokou školu 

diplomacie, která by v úzké spolupráci 

s příslušnými subjekty ve členských 

státech poskytla úředníkům Unie a 

úředníkům členských států, kteří mají za 

úkol pracovat v oblasti vnějších vztahů, 

vzdělání založené na jednotně 

harmonizovaných studijních plánech 

včetně vhodné přípravy, pokud jde o 

konzulární a vyslanecké postupy, 

diplomacii a mezinárodní vztahy, spolu se 

znalostí historie a činností Evropské unie; 

12. je toho názoru, že nebudou-li v rámci 

národních diplomatických služeb 

k dispozici dostatečné zdroje, bude možná 

nutné učinit další kroky, pokud se jedná o 

poskytnutí školení v oblasti vnějších 

vztahů úředníkům Unie; 

Or. en 

 

 


