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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  49 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

2009/2133(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés – b pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(b) több igazgatóságra – amelyek 

mindegyike az Unió külpolitikájának egy-

egy geostratégiai jelentıségő területéért 

felelıs – valamint további, a biztonság- és 

védelmi politikai kérdésekkel, civil 

válságkezeléssel és többek között az 

emberi jogokat és adminisztratív ügyeket is 

magukban foglaló többoldalú és 

horizontális ügyekkel foglalkozó 

igazgatóságra van felosztva; 

(b) a Tanács Fıtitkárságán belül több 

igazgatóságra – amelyek mindegyike az 

Unió külpolitikájának egy-egy 

geostratégiai jelentıségő területéért felelıs 

– valamint további, a biztonság- és védelmi 

politikai kérdésekkel, civil 

válságkezeléssel és többek között az 

emberi jogokat és adminisztratív ügyeket is 

magukban foglaló többoldalú és 

horizontális ügyekkel foglalkozó 

igazgatóságra van felosztva; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  50 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

2009/2133(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés – c pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(c) megszervezi a Brüsszelben mőködı 

országonkénti egységek és az Unió 

harmadik országba delegált 
küldöttségeinek (követségeinek) 
együttmőködését minden egyes 

igazgatóságon belül; 

c) megszervezi a Brüsszelben mőködı 

országonkénti egységek és az Unió 

harmadik országbeli delegációinak 
együttmőködését minden egyes 

igazgatóságon belül; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  51 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

2009/2133(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés – d pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(d) megjegyzi, hogy míg az uniós 
küldöttségek a tagállamok meglévı 

diplomáciai képviseletét egészítik ki, 

lehetıség nyílik a hatékonyság hosszú távú 

növelésére is, mivel a jövıbeni uniós 

küldöttség számos esetben tud konzuli 

szolgálatot ellátni és schengeni 

vízumügyekkel foglalkozni; 

d) megjegyzi, hogy míg az EU harmadik 
országokban mőködı delegációi a 

tagállamok meglévı diplomáciai 

képviseletét egészítik ki, lehetıség nyílhat 

a hatékonyság hosszú távú növelésére is, 

amit a Tanácsban megfelelı uniós 

minisztereivel kell megvitatni; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  52 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

2009/2133(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. úgy véli, hogy az EKSz szervezetét és 

mőködését létrehozó határozatban azt is 

meg kell határozni, hogy az Unió harmadik 

országbeli követségei az Unió valamennyi 

intézményének tagjai részére szükség 

esetén a rendelkezésükre álló erıforrások 

függvényében logisztikai és közigazgatási 

segítséget nyújtanak; az Európai Unió 

küldöttségei ugyan az EKSz szerves részét 

fogják képezni, utasításaikat az 

alelnöktıl/fıképviselıtıl kell kapniuk, az ı 

ellenırzése alá kell tartozniuk és igazgatási 

szempontból a Bizottsághoz kell 

tartozniuk; felkéri a soron következı 

alelnököt/fıképviselıt, hogy vállalja a 

Parlament Külügyi Bizottságának 

tájékoztatását az EKSz vezetıinek 

kinevezésérıl és járuljon hozzá, hogy a 

bizottság döntése alapján a jelöltek 

részvételével bizottsági meghallgatást 

tartsanak; felkéri továbbá a soron 

következı alelnököt/fıképviselıt, hogy 

kötelezze el magát a jelenlegi 

intézményközi megállapodás Európai 

Parlamenttel való újratárgyalása mellett, 

különösen az érzékeny információkhoz 

való hozzáférés és a zavartalan intézményi 

együttmőködés egyéb kérdései 

tekintetében; 

9. úgy véli, hogy az EKSz szervezetét és 

mőködését létrehozó határozatban azt is 

meg kell határozni, hogy az Unió harmadik 

országbeli külsı delegációi az Unió 

valamennyi intézményének tagjai részére 

szükség esetén a rendelkezésükre álló 

erıforrások függvényében logisztikai és 

közigazgatási segítséget nyújtanak; az 

Európai Unió delegációi ugyan az EKSz 

szerves részét fogják képezni, utasításaikat 

a fıképviselıtıl/alelnöktıl kell kapniuk, az 

ı ellenırzése alá kell tartozniuk és 

igazgatási szempontból a Tanácshoz kell 

tartozniuk; felkéri a soron következı 

fıképviselıt/alelnököt, hogy vállalja a 

nemzeti parlamentek és az Európai 

Parlament Külügyi Bizottságainak 

tájékoztatását az EKSz vezetıinek 

kinevezésérıl és járuljon hozzá, hogy a 

bizottságok döntése alapján a jelöltek 

részvételével közös bizottsági 

meghallgatást tartsanak; felkéri továbbá a 

soron következı fıképviselıt/alelnököt, 

hogy kötelezze el magát, hogy a Tanács 

nevében az Európai Parlamenttel és az 

Európai Bizottsággal újratárgyalja a 

jelenlegi intézményközi megállapodást, 

különösen az érzékeny információkhoz 

való hozzáférés és a zavartalan intézményi 

együttmőködés egyéb kérdései 
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tekintetében; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  53 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

2009/2133(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. az Európai Unió küldöttségei ugyan az 

EKSz szerves részét fogják képezni, 

utasításaikat az alelnöktıl/fıképviselıtıl 

kell kapniuk, az ı ellenırzése alá kell 

tartozniuk és igazgatási szempontból a 

Bizottsághoz kell tartozniuk; felkéri a 

soron következı alelnököt/fıképviselıt, 

hogy vállalja a Parlament Külügyi és 

Fejlesztési Bizottságának tájékoztatását az 

EKSz vezetıinek kinevezésérıl és járuljon 

hozzá, hogy a bizottság döntése alapján a 

jelöltek részvételével bizottsági 

meghallgatást tartsanak; felkéri továbbá a 

soron következı alelnököt/fıképviselıt, 

hogy kötelezze el magát a jelenlegi 

intézményközi megállapodás Európai 

Parlamenttel való újratárgyalása mellett, 

különösen az érzékeny információkhoz 

való hozzáférés és a zavartalan intézményi 

együttmőködés egyéb kérdései 

tekintetében; 

törölve 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  54 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

2009/2133(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. javasolja annak megvizsgálását, hogy 

a nemzeti konzuli szolgálatokból 

áthelyezett uniós követségi személyzetre a 

politikai és gazdasági feladatok ellátásán 

túlmenıen szükség esetén milyen 

mértékben ruházhatóak fokozatosan át 

harmadik országok polgáraival szembeni 

konzuli feladatok és olyan feladatok, mint 

amelyek már most az EK-Szerzıdés 20. 

cikkében a harmadik országokbeli uniós 

polgárok diplomáciai és konzuli 

védelmére tekintettel elı vannak írva; 

javasolja továbbá megfontolás tárgyává 

tenni a parlamenti tisztviselık és az EKSz 

közötti együttmőködés lehetıségeit; 

törölve 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Módosítás  55 
Morten Messerschmidt és Lorenzo Fontana 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Az európai külügyi szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai 

2009/2133(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. úgy véli, hogy további lépéseket kell 

tenni annak érdekében, hogy az uniós 

tisztviselıknek külkapcsolati képzést 

nyújtsanak; javasolja európai diplomáciai 

szervezeti testület megalapítását, amely a 

tagállamok megfelelı szervezeteivel 

szorosan együttmőködve a 

külkapcsolatokban alkalmazandó uniós és 

tagállami tisztviselıknek egységesített 

tanterv alapján, megfelelı, többek között a 

konzuli- és követségi tevékenységekrıl, a 

diplomáciáról és nemzetközi 

kapcsolatokról, valamint az Európai Unió 

történelmérıl és mőködésérıl szóló 

képzést tud nyújtani; 

12. úgy véli, hogy amennyiben a nemzeti 

diplomáciai szolgálatok nem rendelkeznek 

elégséges erıforrásokkal, további 

lépésekre lehet szükség annak érdekében, 

hogy az uniós tisztviselıknek külkapcsolati 

képzést nyújtsanak; 

Or. en 

 

 


