
 

AM\1053334SK.doc  PE552.217v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

9.3.2015 A8-0039/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Elmar Brok 

v mene poslaneckého klubu PPE 
Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 
 
 
Správa A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku pre Európsky parlament 
2014/2219(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva na modernizáciu siete delegácií 
EÚ tak, aby odrážala potreby zahraničnej 
politiky EÚ v 21. storočí, a to aj 
prispôsobením počtu zamestnancov 
a odborných znalostí; domnieva sa 
napríklad, že vo všetkých delegáciách 
v konfliktných oblastiach, a najmä 
v krajinách, v ktorých sa nachádza misia 
SBOP, by mal byť prítomný odborník na 
bezpečnosť a obranu; žiada VP/PK, aby 
posilnila právomoc vedúceho delegácie 
voči všetkým zamestnancom bez ohľadu 
na to, v ktorej inštitúcii pracujú, a aby 
zjednodušila administratívne rozpočty 
delegácií tak, aby mali jeden zdroj 
financovania; žiada objasnenie 
hierarchických vzťahov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že potenciál synergií 
a úspor z rozsahu, ktorý poskytuje 
posilnenie spolupráce medzi 
veľvyslanectvami členských štátov 
a delegáciami EÚ, sa ešte stále plne 
nevyužíva; trvá na tom, že na všetkých 
úrovniach by sa malo zachovávať 
vyvážené zastúpenie zamestnancov 
vyslaných z členských štátov a úradníkov 
EÚ, ktoré bolo stanovené v rozhodnutí 
Rady z 26. júla 2010, ktorým sa zriaďuje 

13. vyzýva na modernizáciu siete delegácií 
EÚ tak, aby odrážala potreby zahraničnej 
politiky EÚ v 21. storočí, a to aj 
prispôsobením počtu zamestnancov 
a odborných znalostí; domnieva sa 
napríklad, že vo všetkých delegáciách 
v konfliktných oblastiach, a najmä 
v krajinách, v ktorých sa nachádza misia 
SBOP, by mal byť prítomný odborník na 
bezpečnosť a obranu; žiada VP/PK, aby 
posilnila právomoc vedúceho delegácie 
voči všetkým zamestnancom bez ohľadu 
na to, v ktorej inštitúcii pracujú, a aby 
zjednodušila administratívne rozpočty 
delegácií tak, aby mali jeden zdroj 
financovania; žiada objasnenie 
hierarchických vzťahov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že potenciál synergií 
a úspor z rozsahu, ktorý poskytuje 
posilnenie spolupráce medzi 
veľvyslanectvami členských štátov 
a delegáciami EÚ, sa ešte stále plne 
nevyužíva; trvá na tom, že na všetkých 
úrovniach by sa malo zachovávať 
vyvážené zastúpenie zamestnancov 
vyslaných z členských štátov a úradníkov 
EÚ, ktoré bolo stanovené v rozhodnutí 
Rady z 26. júla 2010, ktorým sa zriaďuje 
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ESVČ; ESVČ, a poznamenáva, že najmä vo 
vyšších pozíciách, ako je vedúci delegácie, 

sa táto vyváženosť momentálne 

nezachováva; 

Or. en 

 
 


