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20.10.2009 A7-0041/49 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 

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 b 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) tvorilo niekoľko riaditeľstiev, pričom 
každé by zodpovedalo za geostrategicky 
významnú oblasť vonkajších vzťahov 
Únie, a ďalších riaditeľstiev 
pre bezpečnostné a obranné politické 
otázky, civilné krízové riadenie, 
multilaterálne a horizontálne otázky 
zahŕňajúce ľudské práva a administratívne 
veci; 

b) tvorilo niekoľko riaditeľstiev v rámci 
sekretariátu Rady, pričom každé by 
zodpovedalo za geostrategicky významnú 
oblasť vonkajších vzťahov Únie, a ďalších 
riaditeľstiev pre bezpečnostné a obranné 
politické otázky, civilné riadenie kríz, 
multilaterálne a horizontálne otázky 
zahŕňajúce ľudské práva a administratívne 
veci; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/50 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 

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 c 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) v rámci každého riaditeľstva formovala 
spoluprácu útvarov jednotlivých krajín 
v Bruseli s delegáciami (zastupiteľstvami) 
Únie v tretích krajinách; 

c) v rámci každého riaditeľstva upraviť 
spoluprácu útvarov jednotlivých krajín 
v Bruseli s delegáciami Únie v tretích 
krajinách; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/51 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

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 d 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

d) pripomína, že zatiaľ čo delegácie EÚ 
v tretích krajinách budú dopĺňať existujúce 
diplomatické zastúpenia členských štátov, 
z dlhodobého hľadiska môže dôjsť k 
zlepšeniu efektívnosti, keďže budúce 
delegácie EÚ by v mnohých prípadoch 
mohli prevziať konzulárne služby a mať 
na starosti vydávanie schengenských víz; 

d) pripomína, že zatiaľ čo delegácie EÚ 
v tretích krajinách budú dopĺňať existujúce 
diplomatické zastúpenia členských štátov, 
z dlhodobého hľadiska môže dôjsť 
k zlepšeniu efektívnosti, tieto možnosti sa 
musia prediskutovať s príslušnými 
ministrami EÚ v Rade; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
20.10.2009 A7-0041/52 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 

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 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. domnieva sa, že v rozhodnutí, ktorým sa 
stanovuje organizácia a fungovanie EEAS, 
by sa malo takisto určiť, že zastupiteľstvá 
Únie v tretích krajinách musia vždy, keď to 
bude potrebné a keď to dostupné zdroje 
umožnia, poskytnúť logistickú 
a administratívnu podporu členom 
všetkých inštitúcií Únie; keďže integrálnou 
súčasťou EEAS budú aj delegácie 
Európskej únie, ktoré by mali prijímať 
pokyny od podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa, podliehať jeho dozoru a 
administratívne prináležať ku Komisii, 
žiada budúceho podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa, aby sa 
zaviazal informovať parlamentný Výbor 
pre zahraničné veci o menovaniach 
na vedúce pozície v rámci EEAS a aby 
súhlasil s tým, aby výbor, ak sa tak 
rozhodne, kandidátov vypočul; žiada 
taktiež, aby sa budúci podpredseda 
Komisie/vysoký predstaviteľ zaviazal 
k opätovnému prerokovaniu súčasnej 
medziinštitucionálnej dohody s Európskym 
parlamentom, najmä pokiaľ ide o prístup 
k citlivým informáciám a ďalšie otázky, 
ktoré sú dôležité pre hladkú 
medziinštitucionálnu spoluprácu; 

9. domnieva sa, že v rozhodnutí, ktorým sa 
stanovuje usporiadanie a fungovanie 
ESVČ, by sa malo takisto určiť, že 
zahraničné delegácie Únie v tretích 
krajinách musia vždy, keď to bude 
potrebné a keď to dostupné zdroje 
umožnia, poskytnúť logistickú 
a administratívnu podporu členom 
všetkých inštitúcií Únie; keďže integrálnou 
súčasťou ESVČ budú aj delegácie 
Európskej únie, ktoré by mali prijímať 
pokyny od vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu Komisie, 
podliehať jeho dozoru a administratívne 
prináležať k Rade, žiada budúceho 
vysokého predstaviteľa/podpredsedu 
Komisie, aby sa zaviazal informovať 
výbory pre zahraničné veci národných 
parlamentov a Európskeho parlamentu 
o menovaniach na vedúce pozície v rámci 
ESVČ a aby súhlasil s tým, aby výbory, ak 
sa tak rozhodnú, kandidátov spoločne 
vypočuli; žiada taktiež, aby sa budúci 
vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie 
zaviazal v mene Rady k opätovnému 
prerokovaniu súčasnej 
medziinštitucionálnej dohody s Európskym 
parlamentom a Európskou komisiou, 
najmä pokiaľ ide o prístup k citlivým 
informáciám a ďalšie otázky, ktoré sú 
dôležité pre hladkú medziinštitucionálnu 
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spoluprácu; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/53 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 

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 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. keďže integrálnou súčasťou EEAS 
budú aj delegácie Európskej únie, ktoré 
by mali prijímať pokyny od podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa, 
podliehať jeho dozoru a administratívne 
prináležať ku Komisii, žiada budúceho 
podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa, aby sa zaviazal informovať 
parlamentný Výbor pre zahraničné veci a 
rozvoj o menovaniach na vedúce pozície v 
rámci EEAS a aby súhlasil s tým, aby 
výbor, ak sa tak rozhodne, kandidátov 
vypočul; žiada taktiež, aby sa budúci 
podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ 
zaviazal k opätovnému prerokovaniu 
súčasnej medziinštitucionálnej dohody 
s Európskym parlamentom, najmä pokiaľ 
ide o prístup k citlivým informáciám 
a ďalšie otázky, ktoré sú dôležité 
pre hladkú medziinštitucionálnu 
spoluprácu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/54 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 

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 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

11. navrhuje, aby sa preskúmalo, do akej 
miery by zamestnanci zastupiteľstva Únie 
vyslaní z konzulárnych služieb 
jednotlivých krajín mohli nad rámec 
svojich politických a ekonomických úloh 
v prípade potrieb postupne preberať 
zodpovednosť za konzulárne úlohy vo 
vzťahu k štátnym príslušníkom 
nečlenských krajín a za úlohy súvisiace 
s diplomatickou a konzulárnou ochranou 
občanov Únie v tretích krajinách, ako sa 
už stanovilo v článku 20 Zmluvy o ES; 
ďalej navrhuje, aby sa zvážili možnosti 
spolupráce medzi úradníkmi Parlamentu 
a EEAS; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/55 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 

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 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

12. považuje za nevyhnutné, aby sa 
v odbornom vzdelávaní úradníkov Únie 
v oblasti vonkajších vzťahov prijali ďalšie 
kroky; navrhuje, aby sa zriadila Európska 
škola diplomacie, ktorá by v úzkej 
spolupráci s príslušnými orgánmi 
členských štátov úradníkom Únie a 
členských štátov, ktorí majú vykonávať 
funkcie v oblasti vonkajších vzťahov, 
poskytovala odbornú prípravu založenú 
na jednotne harmonizovaných študijných 
osnovách vrátane náležitého odborného 
vzdelania v oblasti konzulárnych a 
vyslaneckých postupov, diplomacie a 
medzinárodných vzťahov spolu so 
znalosťami o histórii a fungovaní 
Európskej únie; 

12. domnieva sa, že ak v rámci štátnych 
diplomatických služieb nebude existovať 
dostatok zdrojov môže byť nevyhnutné 
prijať ďalšie kroky v odbornom 
vzdelávaní úradníkov Únie v oblasti 
vonkajších vzťahov; 

Or. en 

 
 


