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Pozměňovací návrh 1
Johannes Voggenhuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva posiluje institucionální 
rovnováhu Unie a rovněž klíčové funkce 
každého z politických orgánů, čímž 
dochází k posílení jejich příslušných rolí 
v institucionálním rámci, v němž je pro 
úspěch integračního procesu Unie 
klíčovým prvkem spolupráce mezi orgány,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ε. vzhledem k tomu, že přestože cílem 
nové Smlouvy je zjednodušit a posílit 
soudržnost předsednictví Evropské rady 
a Rady, může souběžná existence 
odděleného předsednictví Evropské rady 
a Rady pro zahraniční věci (a 
Euroskupiny), společně s pokračujícím 
systémem rotujícího předsednictví různých 
složení Rady, omezit funkčnost Unie,

Ε. vzhledem k tomu, že přestože cílem 
nové Smlouvy je zjednodušit a posílit 
soudržnost předsednictví Evropské rady 
a Rady, je pravděpodobné, že souběžná 
existence odděleného předsednictví 
Evropské rady a Rady pro zahraniční věci 
(a Euroskupiny), společně s pokračujícím 
systémem rotujícího předsednictví různých 
složení Rady, zkomplikuje funkčnost 
Unie,

Or. el
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Pozměňovací návrh 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podpora rovného 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacím 
procesu je mezinárodně uznávanou 
podmínkou demokracie a nezbytný krok 
směrem k demokratičtější Unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podpora rovného 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacím 
procesu je mezinárodně uznávanou 
podmínkou demokracie a nezbytný krok 
směrem k demokratičtější Unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ι. vzhledem k tomu, že stávající sedmileté 
finanční plánování znamená, že čas od
času dojde k tomu, že Evropský parlament 
a Komise nebudou během celého mandátu 
přijímat žádné zásadní politické finanční 

Ι. vzhledem k tomu, že stávající sedmileté 
finanční plánování by mohlo znamenat, že 
čas od času dojde k tomu, že Evropský 
parlament a Komise nebudou během 
celého mandátu přijímat žádné zásadní 
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rozhodnutí, neboť budou „spoutáni“ 
rámcem, který byl přijat jejich předchůdci 
a který bude trvat až do konce jejich 
mandátu,

politické finanční rozhodnutí, neboť budou 
„spoutáni“ rámcem, který byl přijat jejich 
předchůdci a který bude trvat až do konce 
jejich mandátu, čemuž by však bylo možné 
čelit využitím možnosti, kterou nabízí 
Lisabonská smlouva, tedy zavedením 
pětiletého finančního plánování, které by 
mohlo odpovídat mandátu Parlamentu a 
Komise,

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva zavádí nový komplexní přístup 
k vnější činnosti Unie, i když se 
specifickými mechanismy pro rozhodování 
v záležitostech týkajících se společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), 
a vytváří zdvojenou funkci vysokého 
představitele / místopředsedy, který se 
opírá o speciální vnější služby a který je 
klíčovým prvkem účinnosti tohoto nového, 
integrovaného přístupu,

J. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva zavádí nový komplexní přístup 
k vnější činnosti Unie, i když se 
specifickými mechanismy pro rozhodování 
v záležitostech týkajících se společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), 
a vytváří zdvojenou funkci místopředsedy 
Komise (vysokého představitele), který se 
opírá o speciální vnější služby a který je 
klíčovým prvkem účinnosti tohoto nového, 
integrovaného přístupu,

(určitá změna v textu)

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jean-Luc Dehaene

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že se Evropská rada 
na svém zasedání konaného ve dnech 
11. a 12. prosince dohodla na tom, že 
vstoupí-li Lisabonská smlouva v platnost 
do konce roku, využije možnosti, kterou 
tato smlouva skýtá, a zachová stávající 
formu složení Komise, tj. jednoho člena za 
každý členský stát,

L. vzhledem k tomu, že se Evropská rada 
na svém zasedání konaném ve dnech 
11. a 12. prosince 2008 dohodla na tom, že 
vstoupí-li Lisabonská smlouva v platnost 
do konce roku, využije možnosti, kterou 
tato smlouva skýtá, a zachová stávající 
formu složení Komise, tj. jednoho člena za 
každý členský stát,

Or. nl

Pozměňovací návrh 8
Johannes Voggenhuber

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá institucionální inovace obsažené 
v Lisabonské smlouvě, které vytvářejí 
podmínky pro obnovenou a posílenou 
institucionální rovnováhu v Unii, což 
umožňuje jejím institucím fungovat 
účinněji, otevřeněji a demokratičtěji a také 
to, aby Unie dosahovala výsledků, které od 
ní její občané očekávají, a aby naplňovala 
svou úlohu globálního hráče na 
mezinárodním poli;

1. vítá institucionální inovace obsažené 
v Lisabonské smlouvě, které umožňují
jejím institucím fungovat účinněji, 
otevřeněji a demokratičtěji a také to, aby 
Unie dosahovala výsledků, které od ní její 
občané očekávají, a aby naplňovala svou 
úlohu globálního hráče na mezinárodním 
poli;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. také uznává, že v Lisabonské smlouvě 
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zůstala určitá institucionální nejasnost; 
považuje zavádění novotvarů jako stálý 
předseda Evropské rady a vysoký 
představitel EU za institucionální 
dobrodružství, jestliže zároveň není přesně 
zřejmé, jak tyto novotvary budou fungovat 
a jaký vliv budou mít na vzájemné vztahy 
mezi orgány; proto lituje, že jsou zapotřebí 
institucionální dohody o tématech, která 
měla být vyjasněna již v Lisabonské 
smlouvě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 10
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že při jmenováních musí 
být dodržováno vyvážené zastoupení žen a 
mužů; všechny tři funkce – předseda 
Evropské rady, předseda Komise a vysoký 
představitel / místopředseda – nesmí 
zastávat osoby stejného pohlaví, ze stejné 
politické strany nebo stejné národnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že při jmenováních musí 
být dodržováno vyvážené zastoupení žen a 
mužů; všechny tři funkce – předseda 
Evropské rady, předseda Komise a vysoký 
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představitel / místopředseda – nesmí 
zastávat osoby stejného pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Johannes Voggenhuber

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. v této souvislosti navíc zdůrazňuje 
velký význam zajištění práv poslanců 
Evropského parlamentu na kontrolu 
prostřednictvím práva pokládat otázky 
Radě a Komisi a dodržování lhůt na 
odpovědi na položené otázky; očekává 
výslovné uznání práva pokládat otázky ze 
strany ostatních orgánů a vyzývá Radu, 
aby to zahrnula do svého jednacího řádu;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že Evropský parlament 
musí sám provést nezbytné vnitřní 
reformy, aby přizpůsobil své struktury, svá 
jednání a pracovní metody novým 
kompetencím a posíleným požadavkům 
v oblasti plánování a spolupráce mezi 
orgány, které vyplývají z Lisabonské 
smlouvy; se zájmem očekává závěry 
pracovní skupiny pro parlamentní reformu 

9. je toho názoru, že Evropský parlament 
musí sám provést nezbytné vnitřní 
reformy, aby přizpůsobil své struktury, svá 
jednání a pracovní metody novým 
kompetencím a posíleným požadavkům 
v oblasti plánování a spolupráce mezi 
orgány, které vyplývají z Lisabonské 
smlouvy; se zájmem očekává závěry 
pracovní skupiny pro parlamentní reformu 

                                               
1 Návrh zprávy pana Leinena o nové úloze a úkolech Parlamentu podle Lisabonské smlouvy (PE407.780v02-
00).
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a připomíná, že příslušný parlamentní 
výbor v současnosti pracuje na reformě 
jednacího řádu, aby jej přizpůsobil 
Lisabonské smlouvě*;

a připomíná, že příslušný parlamentní 
výbor v současnosti pracuje na reformě 
jednacího řádu, aby jej přizpůsobil 
Lisabonské smlouvě;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 9 – poznámka pod čarou

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
1 Návrh zprávy Richarda Corbetta o změně 
jednacího řádu Evropského parlamentu na základě 
návrhů pracovní skupiny pro parlamentní reformu 
ve věci práce v plénu a zpráv z vlastního podnětu 
(PE 400.716 v01-00).

1 Návrh zprávy Richarda Corbetta o všeobecné 
revizi jednacího řádu Evropského parlamentu (PE 
405.935 v03-00).

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Andrzej Wielowieyski

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje novou úlohu Evropského 
parlamentu při svěřování přenesených 
pravomocí Komisi a jeho novou úlohu 
dohledu týkajícího se aktů v přenesené 
pravomoci prováděcích aktů;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Návrh zprávy Richarda Corbetta o změně jednacího řádu Evropského parlamentu na základě návrhů 
pracovní skupiny pro parlamentní reformu ve věci práce v plénu a zpráv z vlastního podnětu (PE 400.716 v01-
00).
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Pozměňovací návrh 16
Johannes Voggenhuber

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá skutečnost, že nová Smlouva 
poskytuje také Evropskému parlamentu 
právo iniciativy v souvislosti s revizí 
Smluv, uznává, že Parlament má právo 
účastnit se Konventu, a že je zapotřebí jeho 
souhlasu v případě, že se Evropská rada 
domnívá, že ke svolání Konventu není 
důvod; domnívá se, že toto uznání dává 
důvod k tomu, aby bylo uznáno právo 
Evropského parlamentu na plnou účast na 
mezivládní konferenci za podmínek 
podobných těm, které má Komise; 
domnívá se, že na základě zkušeností ze 
dvou předchozích mezivládních konferencí 
by zásady organizace mezivládních 
konferencí, zejména pokud jde o účast 
Evropského parlamentu a otázky 
transparentnosti, mohla v budoucnu 
vymezovat interinstitucionální úmluva;

10. vítá skutečnost, že nová Smlouva 
poskytuje také Evropskému parlamentu 
právo iniciativy v souvislosti s revizí 
Smluv, uznává, že Parlament má právo 
účastnit se Konventu, a že je zapotřebí jeho 
souhlasu v případě, že se Evropská rada 
domnívá, že ke svolání Konventu není 
důvod; domnívá se, že toto uznání dává 
důvod k tomu, aby bylo uznáno právo 
Evropského parlamentu na plnou účast na 
mezivládní konferenci za podmínek 
podobných těm, které má Komise; 
domnívá se, že na základě zkušeností ze 
dvou předchozích mezivládních konferencí 
by zásady organizace mezivládních 
konferencí, zejména pokud jde o účast 
Evropského parlamentu a otázky 
transparentnosti, mohla v budoucnu 
vymezovat interinstitucionální úmluva; je 
toho názoru, že taková interinstitucionální 
úmluva v každém případě zaručí 
pluralističtější zastoupení Evropského 
parlamentu, než tomu bylo dosud;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Andrzej Wielowieyski

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá posílenou úlohu Evropského 
parlamentu při kontrole agentur Unie; 
zdůrazňuje však, že je třeba ve spolupráci 
s Radou stanovit prostřednictvím 
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interinstitucionální dohody jasnější 
pravidla provádění této kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. bere na vědomí přechodná ujednání 
týkající se složení Evropského parlamentu; 
připomíná, že jestliže budou tato ujednání 
uplatňována tak, jak byla naplánována 
v závěrech ze zasedání Evropské rady 
konaného ve dnech 11. a 12. prosince, 
bude muset toto opatření získat politický 
souhlas Evropského parlamentu, či mu 
dokonce být předloženo ke schválení, 
pokud by toto opatření bylo přijímáno 
v právním rámci, jenž by takovéto 
schválení vyžadoval;

11. bere na vědomí přechodná ujednání 
týkající se složení Evropského parlamentu, 
jak je uvedeno v závěrech ze zasedání 
Evropské rady konaného ve dnech 11.–
12. prosince; poukazuje na to, že 
rozhodnutí ponechat Německu tři 
mimořádná místa do roku 2014 
představuje dočasnou odchylku od 
ustanovení Lisabonské smlouvy, a proto 
bude vyžadovat změnu primárních 
právních předpisů, dříve než bude možné 
ji uplatnit; domnívá se, že 18 poslanců 
zvolených v předstihu v červnu 2009 by 
mělo mít možnost zasedat v Evropském 
parlamentu jako pozorovatelé od data 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost; 
domnívá se však, že by měli od 
schváleného data a současně získat 
všechny pravomoci, jakmile budou 
dokončeny všechny nezbytné vnitrostátní 
právní postupy; připomíná Radě, že 
Evropský parlament podle čl. 14 odst. 2 
Smlouvy o EU ve znění pozměněném 
Lisabonskou smlouvou získá významná 
práva iniciativy a souhlasu, pokud se týká 
jeho složení, která zamýšlí beze zbytku 
uplatňovat; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Jean-Luc Dehaene

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. bere na vědomí přechodná ujednání 
týkající se složení Evropského parlamentu; 
připomíná, že jestliže budou tato ujednání 
uplatňována tak, jak byla naplánována 
v závěrech ze zasedání Evropské rady 
konaného ve dnech 11. a 12. prosince, 
bude muset toto opatření získat politický 
souhlas Evropského parlamentu, či mu 
dokonce být předloženo ke schválení, 
pokud by toto opatření bylo přijímáno 
v právním rámci, jenž by takovéto 
schválení vyžadoval;

11. bere na vědomí přechodná ujednání 
týkající se složení Evropského parlamentu;
připomíná, že jestliže budou tato ujednání 
uplatňována tak, jak byla naplánována 
v závěrech ze zasedání Evropské rady 
konaného ve dnech 11. a 12. prosince
2008, bude muset toto opatření získat 
politický souhlas Evropského parlamentu, 
či mu dokonce být předloženo ke 
schválení, pokud by toto opatření bylo 
přijímáno v právním rámci, jenž by 
takovéto schválení vyžadoval;

Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Andrzej Wielowieyski

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. rovněž se domnívá, že po začlenění 
Evropské rady do institucionální 
architektury EU bude třeba jasněji určit 
povahu nikoliv pouze jejích práv, ale také 
jejích povinností, včetně možné právní 
kontroly její činnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá vytvoření stálého dlouhodobého 
předsednictví Evropské rady, které přispěje 
k zajištění větší kontinuity a soudržnosti 
práce tohoto orgánu, a tudíž i Unie;

16. vítá vytvoření stálého dlouhodobého 
předsednictví Evropské rady, které přispěje 
k zajištění větší kontinuity a soudržnosti 
práce tohoto orgánu, a tudíž i Unie; 
zdůrazňuje, že by se jmenování předsedy 
Evropské rady mělo odehrát co nejdříve 
po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, 
aby zůstala zachována vazba mezi 
volebním obdobím nově zvoleného 
Parlamentu a obdobím mandátu nové 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá vytvoření stálého dlouhodobého 
předsednictví Evropské rady, které přispěje 
k zajištění větší kontinuity a soudržnosti 
práce tohoto orgánu, a tudíž i Unie ;

16. vítá vytvoření stálého dlouhodobého 
předsednictví Evropské rady, které přispěje 
k zajištění větší kontinuity, efektivity
a soudržnosti práce tohoto orgánu, a tudíž 
i Unie;

Or. el

Pozměňovací návrh 23
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. připomíná členským státům, že 
všechny souhlasily se zmenšením 
významu rotujícího předsednictví Rady, 
které již nebude předsedat ani Evropské 
radě, ani Radě pro zahraniční věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že ačkoli nová Smlouva 
stanoví, že Evropské radě má poskytovat 
součinnost generální sekretariát Rady, 
vlastní výdaje Evropské rady musí být 
stanoveny ve zvláštní části rozpočtu a musí 
zahrnovat zvláštní položky pro předsedu 
Evropské rady, který bude v každém 
případě potřebovat svůj vlastní aparát, jenž 
by měl být vytvořen za rozumných 
podmínek;

20. připomíná, že ačkoli nová Smlouva 
stanoví, že Evropské radě má poskytovat 
součinnost generální sekretariát Rady, 
vlastní výdaje Evropské rady musí být 
stanoveny ve zvláštní části rozpočtu a musí 
zahrnovat zvláštní položky pro předsedu 
Evropské rady, který bude v každém 
případě potřebovat svůj vlastní aparát, jenž 
by měl být vytvořen za rozumných 
podmínek; poukazuje na to, že se 
džentlmenská dohoda mezi dvěma 
zákonodárnými odvětvími týkající se 
vzájemné účasti na rozpočtu nepoužije u 
Evropské rady ve větším rozsahu než u 
Evropské komise, protože Smlouva 
výslovně Evropské komisi zakazuje 
vykonávat zákonodárnou funkci;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že ačkoli nová Smlouva 
stanoví, že Evropské radě má poskytovat 
součinnost generální sekretariát Rady, 
vlastní výdaje Evropské rady musí být 
stanoveny ve zvláštní části rozpočtu a musí 
zahrnovat zvláštní položky pro předsedu 
Evropské rady, který bude v každém 
případě potřebovat svůj vlastní aparát, jenž 
by měl být vytvořen za rozumných 
podmínek;

20. připomíná, že ačkoli nová Smlouva 
stanoví, že Evropské radě má poskytovat 
součinnost generální sekretariát Rady, 
vlastní výdaje Evropské rady musí být 
stanoveny ve zvláštní části rozpočtu a musí 
zahrnovat zvláštní položky pro předsedu 
Evropské rady, který bude potřebovat svůj 
vlastní aparát, jenž by měl být vytvořen za 
rozumných podmínek;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Johannes Voggenhuber

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. se znepokojením pozoruje trend 
přeměnit Komisi na „správní kvaziorgán“ 
Rady; důrazně vyzývá Radu, aby 
respektovala nezávislost Komise, která je 
jedním ze základních prvků 
institucionální rovnováhy;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. v této souvislosti se domnívá, že je 
nezbytné, aby byly do činnosti Rady pro 
všeobecné záležitosti úzce zapojeny hlavy 

25. v této souvislosti se domnívá, že může 
být nezbytné, aby předsedové vlád / hlavy 
států členských států ujímajících se 
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států či vlád, zejména předsedové vlád / 
hlavy států členských států ujímajících se 
předsednictví Rady, ať už přímo či 
prostřednictvím pověřeného ministra, aby 
tak bylo zajištěno náležité fungování Rady 
pro všeobecné záležitosti jako orgánu, 
který je odpovědný za koordinaci různých 
složení Rady a rozhoduje o prioritách a 
řešeních konfliktů, které jsou nyní až příliš 
snadno přednášeny před Evropskou radu;

předsednictví Rady předsedali osobně a 
zajistili náležité fungování Rady pro 
všeobecné záležitosti jako orgánu, který je 
odpovědný za koordinaci různých složení 
Rady a rozhoduje o prioritách a řešeních 
konfliktů, které jsou nyní až příliš snadno 
přednášeny před Evropskou radu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. uznává, že existuje riziko toho, že kvůli 
novému systému předsednictví dojde 
k selhání koordinace mezi různými
složeními Rady, a zdůrazňuje význam, 
který mají pro předcházení tomuto riziku 
„nové“ stálé trojky (skupiny tří 
předsednictví) tvořené na dobu 18 měsíců, 
které se budou dělit o předsednictví 
různých složení Rady (mimo Rady pro 
zahraniční věci a Euroskupiny) a výboru 
COREPER, s cílem zajistit soudržnost, 
konsistenci a kontinuitu činnosti Rady jako 
celku a spolupráci mezi orgány potřebnou 
pro bezproblémové fungování 
legislativních a rozpočtových procesů při 
společném rozhodování s Evropským 
parlamentem;

26. uznává, že kvůli novému systému 
předsednictví se mohou vyskytnout velké 
obtíže při koordinaci různých složení 
Rady, a zdůrazňuje význam, který mají pro 
předcházení tomuto riziku „nové“ stálé 
trojky (skupiny tří předsednictví) tvořené 
na dobu 18 měsíců, které se budou dělit 
o předsednictví různých složení Rady 
(mimo Rady pro zahraniční věci 
a Euroskupiny) a výboru COREPER, 
s cílem zajistit soudržnost, konsistenci 
a kontinuitu činnosti Rady jako celku 
a spolupráci mezi orgány potřebnou pro 
bezproblémové fungování legislativních 
a rozpočtových procesů při společném 
rozhodování s Evropským parlamentem;

Or. el
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Pozměňovací návrh 29
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že pro trojky má zásadní 
význam, aby po celou dobu svého 
společného mandátu intenzivně 
spolupracovaly; zdůrazňuje význam, který 
má pro fungování Unie společný program 
každé z osmnáctiměsíčních trojek, o čemž 
se podrobněji hovoří v odstavci 51 tohoto 
usnesení; vyzývá trojky, aby svůj společný 
program představily na plenárním zasedání 
Parlamentu na začátku jejich společného 
mandátu;

27. domnívá se, že pro trojky má zásadní 
význam, aby po celou dobu svého 
společného mandátu intenzivně 
spolupracovaly; zdůrazňuje význam, který 
má pro fungování Unie společný program 
každé z osmnáctiměsíčních trojek, o čemž 
se podrobněji hovoří v odstavci 51 tohoto 
usnesení; vyzývá trojky, aby svůj společný 
program představily na plenárním zasedání 
Parlamentu na začátku jejich společného 
mandátu; poukazuje na to, že nové 
uspořádání předpokládá, že program 
společného předsednictví by měl být ve své 
podstatě akceschopný a neměl by se 
střetávat s politickým programem 
fungování Unie, který bude podléhat 
novým demokratickým postupům (a ještě 
méně by se měl stát příležitostí pro 
zvyšování národního ega tří zúčastněných 
vlád);

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že pro trojky má zásadní 
význam, aby po celou dobu svého 
společného mandátu intenzivně 
spolupracovaly; zdůrazňuje význam, který 
má pro fungování Unie společný program 
každé z osmnáctiměsíčních trojek, o čemž 
se podrobněji hovoří v odstavci 51 tohoto 

27. domnívá se, že pro trojky má zásadní 
význam, aby po celou dobu svého 
společného mandátu intenzivně 
spolupracovaly; zdůrazňuje význam, který 
má pro fungování Unie společný program 
každé z osmnáctiměsíčních trojek, o čemž 
se podrobněji hovoří v odstavci 51 tohoto 
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usnesení; vyzývá trojky, aby svůj společný 
program představily na plenárním zasedání 
Parlamentu na začátku jejich společného 
mandátu;

usnesení; vyzývá trojky, aby své návrhy 
harmonogramu projednávání právních 
předpisů představily na plenárním zasedání 
Parlamentu na začátku jejich společného 
mandátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje také, že předseda vlády / 
hlava státu, který se ujímá rotujícího 
předsednictví Rady musí mít v Evropském 
parlamentu v souvislosti s činností 
předsednictví postavení privilegovaného 
mluvčího; domnívá se, že by měl být 
pozván, aby vystoupil na plenárním 
zasedání Parlamentu, aby představil plán 
činnosti předsednictví a podal zprávu o 
rozvoji a výsledcích zaznamenaných 
během svého šestiměsíčního období a také 
předložil k diskusi jakékoli relevantní 
politické otázky, které vyvstaly v průběhu 
mandátu jeho předsednictví;

29. zdůrazňuje také, že předseda vlády / 
hlava státu, který se ujímá rotujícího 
předsednictví Rady musí mít v Evropském 
parlamentu v souvislosti s činností 
předsednictví postavení privilegovaného 
mluvčího; domnívá se, že by měl být 
pozván, aby vystoupil před výbory 
Parlamentu a také předložil k diskusi 
jakékoli relevantní politické otázky, které 
vyvstaly v průběhu mandátu jeho 
předsednictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. domnívá se však, že již nebude 
vhodné, aby rotující předsednictví 
představovalo „program“ Parlamentu, 
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bude-li předsedat jinému zákonodárnému 
odvětví a nebude-li vykonávat výkonné 
funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. poukazuje na to, že v současnosti 
složení sboru komisařů přiměřeně 
neodráží zásadu vyváženého zastoupení 
žen a mužů; poukazuje na to, že pouze 9 
ze stávajících 27 evropských komisařů 
jsou ženy; vyzývá členské státy, aby jako 
kandidáty na své komisaře braly v úvahu 
muže i ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že volba předsedy Komise 
Evropským parlamentem na návrh 
Evropské rady změní podstatu jeho 
jmenování;

33. zdůrazňuje, že volba předsedy Komise 
Evropským parlamentem na návrh 
Evropské rady nezmění zásadně podstatu 
jeho jmenování; zdůrazňuje, že jak podle 
Niceské smlouvy, tak podle Lisabonské 
smlouvy je Evropská rada orgánem, který 
se zabývá jmenováním kandidátů; 
konstatuje proto, že odlišnost volby 
předsedy Komise Evropským parlamentem 
od stávajícího postupu tkví především 
v tom, jak je pociťována; zdůrazňuje 
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proto, že v Lisabonské smlouvě se 
neobjevil žádný podstatný rozdíl ve vztahu 
Parlamentu a Komise;

Or. nl

Pozměňovací návrh 35
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že volba předsedy Komise 
Evropským parlamentem na návrh 
Evropské rady změní podstatu jeho 
jmenování;

33. zdůrazňuje, že volba předsedy Komise 
Evropským parlamentem na návrh 
Evropské rady, která by měla zohledňovat 
zásadu vyváženého zastoupení žen a 
mužů, změní podstatu jeho jmenování;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že volba předsedy Komise 
Evropským parlamentem na návrh 
Evropské rady změní podstatu jeho 
jmenování;

33. zdůrazňuje, že volba předsedy Komise 
Evropským parlamentem na návrh 
Evropské rady dodává větší politickou
podstatu jeho jmenování;

Or. el

Pozměňovací návrh 37
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. navrhuje, aby byl mandát pro řízení 
těchto konzultací svěřen předsedovi 
Evropské rady (ať již samotnému, nebo 
v rámci delegace), a domnívá se, že by 
předseda Evropské rady měl konzultovat 
předsedu Evropského parlamentu za 
účelem organizace nezbytných setkání 
s každým z předsedů politických skupin 
zastoupených v Evropském parlamentu; při 
těchto setkáních by mohl být předseda 
Evropské rady doprovázen čelnými 
představiteli (či delegací) evropských 
politických frakcí, přičemž by měl 
následně předložit Evropské radě zprávu o 
průběhu jednání;

38. navrhuje, aby byl mandát pro řízení 
těchto konzultací svěřen předsedovi 
Evropské rady (ať již samotnému, nebo 
v rámci delegace), a domnívá se, že by 
předseda Evropské rady měl konzultovat 
předsedu Evropského parlamentu za 
účelem organizace nezbytných setkání 
s každým z předsedů politických skupin 
zastoupených v Evropském parlamentu; při 
těchto setkáních by mohl být předseda 
Evropské rady doprovázen čelnými 
představiteli (či delegací) evropských 
politických stran, přičemž by měl následně 
předložit Evropské radě zprávu o průběhu 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. domnívá se, že v souladu s prohlášením 
č. 6 připojeným k výše uvedenému 
závěrečnému aktu musí výběr osob, které 
budou pověřeny výkonem funkce předsedy 
Evropské rady, předsedy Komise 
a vysokého představitele, zohledňovat 
zeměpisnou a demografickou různorodost 
Unie a jejích členských států;

39. domnívá se, že v souladu s prohlášením 
č. 6 připojeným k výše uvedenému 
závěrečnému aktu musí výběr osob, které 
budou pověřeny výkonem funkce předsedy 
Evropské rady, předsedy Komise 
a vysokého představitele, zohledňovat 
v první řadě skutečné pravomoci 
kandidátů; kromě toho uznává, že je třeba 
zohledňovat zeměpisnou a demografickou 
různorodost Unie a jejích členských států;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 39
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. v této souvislosti se domnívá, že 
v ideálním případě by postup nominace 
měl probíhat po volbách do Evropského 
parlamentu, neboť jejich výsledky hrají 
významnou úlohu při výběru předsedy 
Komise a je třeba je zohlednit; upozorňuje 
na skutečnost, že nezbytné vyváženosti 
bude možné dosáhnout teprve po volbě 
předsedy;

41. v této souvislosti se domnívá, že postup 
nominace by měl probíhat po volbách do 
Evropského parlamentu, neboť jejich 
výsledky hrají prvořadou úlohu při výběru 
předsedy Komise a je třeba je zohlednit;
upozorňuje na skutečnost, že nezbytné 
vyváženosti bude možné dosáhnout teprve 
po volbě předsedy;

Or. el

Pozměňovací návrh 40
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 42 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– pátý a šestý týden po volbách: navázání 
kontaktů mezi kandidátem na předsedu 
Komise a politickými skupinami; tento 
kandidát se představí v Evropském
parlamentu; hlasování Evropského 
parlamentu o kandidátovi na předsedu 
Komise;

– pátý a šestý týden po volbách: navázání 
kontaktů mezi kandidátem na předsedu 
Komise a politickými skupinami; projevy 
tohoto kandidáta a představení jeho/jejích 
politických zásad Evropskému parlamentu; 
hlasování Evropského parlamentu o 
kandidátovi na předsedu Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 42 – odrážka 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– říjen: Evropský parlament hlasuje o 
celém sboru Komise (včetně vysokého 
představitele / místopředsedy); Evropská 
rada novou Komisi schválí; nová Komise 
se ujme funkce;

– říjen: představení sboru komisařů a 
jejich programu Evropského parlamentu; 
hlasování o celém sboru Komise (včetně 
vysokého představitele / místopředsedy); 
Evropská rada novou Komisi schválí; nová 
Komise se ujme funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. domnívá se, že pokud by Evropská rada 
zahájila postup pro jmenování předsedy 
nové Komise okamžitě po volbách do EP 
v červnu 20091, měla by patřičně zohlednit 
nezbytný časový rámec, jenž by umožnil, 
aby postup konzultací – předpokládaný 
v Lisabonské smlouvě – mohl být 
neformálně dokončen; domnívá se, že 
předseda Komise, který by mohl být 
schválen Evropským parlamentem v rámci 
postupu podle Niceské smlouvy, by tak 
mohl být zvolen podle Lisabonské 
smlouvy, jestliže tato smlouva vstoupí 
v platnost, aniž by celý jmenovací postup 
musel znovu začít;

domnívá se, že pokud by Evropská rada 
zahájila postup pro jmenování předsedy 
nové Komise po volbách do EP v červnu 
2009, měla by patřičně zohlednit nezbytný 
časový rámec, jenž by umožnil, aby postup 
politických konzultací s nově zvolenými 
zástupci politických skupin –
předpokládaný v Lisabonské smlouvě –
mohl být neformálně dokončen; proto se 
domnívá, že by nový předseda Komise měl 
být na začátku července Evropskou radou 
pouze jmenován a pak by mohl být 
prostou většinou schválen Evropským 
parlamentem v rámci podmínek podle 
Niceské smlouvy;

Or. en

                                               
1 Jak je uvedeno v prohlášení o jmenování nové Komise, jež bylo dohodnuto ve dnech 11. a 12. prosince 2008.
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Pozměňovací návrh 43
Jean-Luc Dehaene

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. domnívá se, že pokud by Evropská rada 
zahájila postup pro jmenování předsedy 
nové Komise okamžitě po volbách do EP 
v červnu 20091, měla by patřičně zohlednit 
nezbytný časový rámec, jenž by umožnil, 
aby postup konzultací - předpokládaný 
v Lisabonské smlouvě - mohl být 
neformálně dokončen; domnívá se, že
předseda Komise, který by mohl být 
schválen Evropským parlamentem 
v rámci postupu podle Niceské smlouvy, 
by tak mohl být zvolen podle Lisabonské 
smlouvy, jestliže tato smlouva vstoupí 
v platnost, aniž by celý jmenovací postup 
musel znovu začít;

45. domnívá se, že pokud by Evropská rada 
zahájila postup pro jmenování předsedy 
nové Komise okamžitě po volbách do EP 
v červnu 2009, měla by patřičně zohlednit 
nezbytný časový rámec, jenž by umožnil, 
aby postup konzultací – předpokládaný 
v Lisabonské smlouvě – mohl být 
neformálně dokončen; domnívá se, že za 
těchto podmínek by podstata jejích nových 
výsad mohla být beze zbytku dodržována a 
Evropský parlament by mohl přistoupit ke 
schválení jmenování předsedy Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje, že v každém případě, 
pokud jde o nominaci nového sboru, by 
postup mohl být zahájen až poté, co budou 
známy výsledky nového referenda v Irsku; 
zdůrazňuje, že takto by si orgány byly plně 
vědomy budoucího právního rámce, 
v němž by nová Komise vykonávala svůj 
mandát a mohly by patřičně zohlednit své 
příslušné pravomoci v rámci tohoto 
postupu, a rovněž i složení, strukturu a 

46. zdůrazňuje, že v každém případě, 
pokud jde o nominaci nového sboru, by 
postup mohl být zahájen až poté, co budou 
známy výsledky nového referenda v Irsku; 
zdůrazňuje, že takto by si orgány byly plně 
vědomy budoucího právního rámce, 
v němž by nová Komise vykonávala svůj 
mandát a mohly by patřičně zohlednit své 
příslušné pravomoci v rámci tohoto 
postupu, a rovněž i složení, strukturu a 

                                               
1 Jak je uvedeno v prohlášení o jmenování nové Komise, jež bylo dohodnuto ve dnech 11. a 12. prosince 2008.
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pravomoci nové Komise; v případě 
pozitivního výsledku referenda by se 
formální schválení nového sboru ze strany 
Evropského parlamentu mělo uskutečnit až 
po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a 
volbě předsedy Komise;

pravomoci nové Komise; v případě 
pozitivního výsledku referenda by se 
formální schválení nového sboru, včetně 
předsedy a místopředsedy / vysokého 
představitele, ze strany Evropského 
parlamentu mělo uskutečnit až po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jean-Luc Dehaene

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje, že v každém případě, 
pokud jde o nominaci nového sboru, by 
postup mohl být zahájen až poté, co budou 
známy výsledky nového referenda v Irsku; 
zdůrazňuje, že takto by si orgány byly plně 
vědomy budoucího právního rámce, 
v němž by nová Komise vykonávala svůj 
mandát a mohly by patřičně zohlednit své 
příslušné pravomoci v rámci tohoto 
postupu, a rovněž i složení, strukturu a 
pravomoci nové Komise; v případě 
pozitivního výsledku referenda by se 
formální schválení nového sboru ze strany 
Evropského parlamentu mělo uskutečnit až 
po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a 
volbě předsedy Komise;

46. zdůrazňuje, že v každém případě,
pokud jde o nominaci nového sboru, by 
postup mohl být zahájen až poté, co budou 
známy výsledky nového referenda v Irsku; 
zdůrazňuje, že takto by si orgány byly plně 
vědomy budoucího právního rámce, 
v němž by nová Komise vykonávala svůj 
mandát a mohly by patřičně zohlednit své 
příslušné pravomoci v rámci tohoto 
postupu, a rovněž i složení, strukturu a 
pravomoci nové Komise; v případě 
pozitivního výsledku referenda by se 
formální schválení nového sboru ze strany 
Evropského parlamentu mělo uskutečnit až 
po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 50
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že přechod k tomuto 
systému pětiletého finančního a politického 
plánování bude vyžadovat prodloužení 
současného finančního rámce, který je 
obsažen v interinstitucionální dohodě 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení1, do roku 2015, přičemž následující 
finanční rámec by vstoupil v platnost 
v roce 2016;

50. domnívá se, že přechod k tomuto 
systému pětiletého finančního a politického 
plánování bude vyžadovat prodloužení 
současného finančního rámce, který je 
obsažen v interinstitucionální dohodě 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení2, do roku 2016, přičemž následující 
finanční rámec by vstoupil v platnost 
v roce 2017;3

Or. el

Pozměňovací návrh 47
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 51 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Rada pro všeobecné záležitosti 
v součinnosti s Evropským parlamentem 
přijala operační plánování činností každé 
ze skupin tří předsednictví na celé 
osmnáctiměsíční trvání jejich mandátu; 
toto plánování by plnilo úlohu rámce pro 
jednotlivé programy činnosti každého 
šestiměsíčního předsednictví;

– Rada pro všeobecné záležitosti 
v součinnosti s Evropským parlamentem 
přijala operační harmonogram činností 
každé ze skupin tří předsednictví na celé 
osmnáctiměsíční trvání jejich mandátu; 
toto plánování by plnilo úlohu rámce pro 
jednotlivé harmonogramy činnosti 
každého šestiměsíčního předsednictví;

Or. en

                                               
1 Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1). Dohoda naposledy pozměněná 
rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 371/2008/ES ze dne 29. dubna 2008 (Úř. věst. L 128, 16.5.2008, s. 
8).

2 Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1). Dohoda naposledy pozměněná 
rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 371/2008/ES ze dne 29. dubna 2008 (Úř. věst. L 128, 16.5.2008, s. 
8).
3 V souladu s Bögeho zprávou o přezkumu finančního rámce 2007–2013 v polovině období (2008/2055(INI)) 
a zprávou paní Guy-Quintové o finančních aspektech Lisabonské smlouvy (2008/2054(INI)).
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Pozměňovací návrh 48
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 51 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Evropský parlament postupuje 
v souladu s ostatními orgány Evropské 
unie a domlouvá se s nimi na intenzitě a 
míře, v jaké na svém plenárním zasedání 
podává informace o různých programech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 49
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vyzdvihuje význam nového rozměru, 
který Lisabonská smlouva dává vnější 
činnosti Unie jako celku, včetně SZBP, což 
by společně s právní subjektivitou Unie a 
s institucionálními inovacemi v této oblasti 
– zejména vytvoření postu vysokého 
představitele, který v sobě spojuje dvě 
funkce, a Evropské služby pro vnější 
činnost (EEAS) – mohlo být rozhodujícím 
faktorem pro soudržnost a účinnost 
činnosti Unie v této oblasti a mohlo by 
posílit její viditelnost na celosvětové 
úrovni;

52. vyzdvihuje nejistotu nového rozměru, 
kterou Lisabonská smlouva dává vnější 
činnosti Unie jako celku, včetně SZBP, což 
má za cíl společně s právní subjektivitou 
Unie a s institucionálními inovacemi v této 
oblasti – zejména vytvoření postu 
vysokého představitele, který v sobě 
spojuje dvě funkce, a Evropské služby pro 
vnější činnost (EDEO) – posílit soudržnost 
Unie ve vystupování navenek; konstatuje, 
že účinnost tohoto vystupování navenek 
bude vysokou měrou záviset na 
jmenovaných funkcionářích a že je to 
příliš vratká základna na to, aby mohly 
být tyto inovace již nyní vítány;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 50
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vyzdvihuje význam nového rozměru, 
který Lisabonská smlouva dává vnější 
činnosti Unie jako celku, včetně SZBP, což 
by společně s právní subjektivitou Unie a 
s institucionálními inovacemi v této oblasti 
– zejména vytvoření postu vysokého 
představitele, který v sobě spojuje dvě 
funkce, a Evropské služby pro vnější 
činnost (EEAS) – mohlo být rozhodujícím 
faktorem pro soudržnost a účinnost 
činnosti Unie v této oblasti a mohlo by 
posílit její viditelnost na celosvětové 
úrovni;

52. vyzdvihuje význam nového rozměru, 
který Lisabonská smlouva dává vnější 
činnosti Unie jako celku, včetně SZBP, což 
by společně s právní subjektivitou Unie a 
s institucionálními inovacemi v této oblasti
– zejména vytvoření postu vysokého 
představitele, který v sobě spojuje dvě 
funkce, a Evropské služby pro vnější 
činnost (EEAS) – mohlo být rozhodujícím 
faktorem pro soudržnost a účinnost 
činnosti Unie v této oblasti a mohlo by 
významně posílit její viditelnost na 
celosvětové úrovni;

Or. el

Pozměňovací návrh 51
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. považuje vytvoření postu, který v sobě 
spojuje funkce vysokého představitele 
a místopředsedy Komise, za zásadní krok, 
který zajistí soudržnost a viditelnost celé 
vnější činnosti Unie; 

54. nepovažuje vytvoření postu, který 
v sobě spojuje funkce vysokého 
představitele a místopředsedy Komise, 
předem za záruku lepší zjevnosti vnější 
činnosti Unie jako celku; má obavy 
především kvůli skrytému soutěžení 
o pravomoci mezi Evropskou radou, 
Radou pro vnější vztahy a Evropskou 
komisí; konstatuje, že se tohoto skrytého 
soutěžení účastní také Evropský 
parlament, když opakovaně prohlašuje, že 
vedení vnějších vztahů má spočívat 
v první řadě na Evropské komisi; je 
přesvědčen, že takové chování Parlamentu 
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bude vyvýjet na vysokého představitele 
velký tlak;

Or. nl

Pozměňovací návrh 52
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. považuje vytvoření postu, který v sobě 
spojuje funkce vysokého představitele a 
místopředsedy Komise, za zásadní krok, 
který zajistí soudržnost a viditelnost celé 
vnější činnosti Unie;

54. považuje vytvoření postu, který v sobě 
spojuje funkce vysokého představitele a 
místopředsedy Komise, za zásadní krok, 
který zajistí soudržnost a viditelnost celé 
vnější činnosti Unie; jmenování vysokého 
představitele / místopředsedy by rovněž 
mělo odrážet rozmanitost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Costas Botopoulos
Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. považuje vytvoření postu, který v sobě 
spojuje funkce vysokého představitele 
a místopředsedy Komise, za zásadní krok, 
který zajistí soudržnost a viditelnost celé 
vnější činnosti Unie;

54. považuje vytvoření postu, který v sobě 
spojuje funkce vysokého představitele 
a místopředsedy Komise, za zásadní krok, 
který zajistí soudržnost, efektivitu
a viditelnost celé vnější činnosti Unie;

Or. el
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Pozměňovací návrh 54
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. zdůrazňuje, že služba EEAS bude mít 
zásadní úlohu při podpoře činností 
vysokého představitele / místopředsedy 
a že je také zásadní pro úspěch nového 
integrovaného přístupu k vnější činnosti 
Unie; zdůrazňuje, že zavedení této nové 
služby bude vyžadovat formální návrh 
vysokého představitele / místopředsedy, 
což však bude možné teprve poté, co se 
ujme funkce, přičemž přijetí Radou 
následuje až po schválení Komise a přijetí 
stanoviska Evropským parlamentem; 
prohlašuje, že bude důsledně uplatňovat 
své rozpočtové pravomoci, pokud jde 
o zřízení služby EEAS;

56. . zdůrazňuje, že služba EDEO může
mít zásadní úlohu při podpoře činností 
vysokého představitele / místopředsedy 
a že může být také zásadní pro úspěch 
nového integrovaného přístupu k vnější 
činnosti Unie; má obavy kvůli skutečnosti, 
že z hlediska Smlouvy se nedá říci téměř 
nic jistého o úkolu a personálním složení 
tohoto úřadu; apeluje na jmenovaného 
vysokého představitele/ místopředsedu, 
aby tento úřad pro vnější činnost nebyl 
používán ve třetích zemích jako náhražka 
národních velvyslanectví; prohlašuje, že 
bude důsledně uplatňovat své rozpočtové 
pravomoci, pokud jde o zřízení služby 
EDEO;

Or. nl

Pozměňovací návrh 55
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje, že plnění úkolů vysokého 
představitele / místopředsedy bude velmi 
obtížné a bude vyžadovat značnou dávku 
koordinace s ostatními orgány, a především 
pak s rotujícím předsednictvím Rady, 
s předsedou Evropské rady a s předsedou 
Komise, vůči němuž bude uvedený 
místopředseda politický odpovědný 
v oblasti vnějších vztahů spadajících do 
oblasti působnosti Komise;

(Netýká se českého znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. vyzdvihuje skutečnost, že dosažení 
cílů, o něž Unie usiluje vytvořením postu 
vysokého představitele / místopředsedy, 
bude do značné míry záležet na vztahu 
politické důvěry mezi předsedou Komise 
a vysokým představitelem / 
místopředsedou a na schopnosti vysokého 
představitele / místopředsedy úspěšně 
spolupracovat s předsedou Evropské rady, 
s rotujícím předsednictvím Rady a 
s ostatními komisaři, kteří budou pověřeni 
uplatňováním specifických pravomocí 
v oblasti vnější činnosti Unie, přičemž 
místopředseda bude jejich činnost;

58. vyzdvihuje skutečnost, že dosažení 
cílů, o něž Unie usiluje vytvořením postu 
vysokého představitele / místopředsedy, 
bude do značné míry záležet na vztahu 
politické důvěry mezi předsedou Komise 
a vysokým představitelem / 
místopředsedou a na schopnosti vysokého 
představitele / místopředsedy úspěšně 
spolupracovat s předsedou Evropské rady, 
s rotujícím předsednictvím Rady a 
s ostatními komisaři, kteří budou pověřeni 
uplatňováním specifických pravomocí 
v oblasti vnější činnosti Unie, přičemž 
místopředseda bude jejich činnost 
koordinovat; z tohoto důvodu žádá, aby při 
volbě osob na posty představitele Rady a 
vysokého představitele / místopředsedy 
bylo zvláště bráno v úvahu kritérium
možnosti spolupráce a vybudování 
atmosféry osobní a politické důvěry mezi 
těmito dvěma osobami;

Or. el

Pozměňovací návrh 57
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá Komisi a vysokého 
představitele / místopředsedu, aby plně
využili možnosti předkládat společné 

59. vyzývá Komisi a vysokého 
představitele / místopředsedu, aby využili 
možnosti předkládat společné iniciativy 
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iniciativy v oblasti zahraničních vztahů 
s cílem posílit soudržnost činnosti Unie 
v různých oblastech vnějších vztahů a 
zvýšit pravděpodobnost, že tyto iniciativy 
budou přijaty Radou ve složení 
zabývajícím se SZBP;

v oblasti zahraničních vztahů s cílem 
posílit soudržnost činnosti Unie v různých 
oblastech vnějších vztahů a zvýšit 
pravděpodobnost, že tyto iniciativy budou 
přijaty Radou ve složení zabývajícím se 
SZBP; v této souvislosti poukazuje na 
nutnost parlamentní kontroly opatření 
v oblasti zahraniční a bezpečnostní 
politiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 60 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vysoký představitel / místopředseda by 
měl navrhnout nominaci zvláštních 
zástupců, kteří by měli jednoznačný 
mandát definovaný v souladu s článkem 33 
Smlouvy o Evropské unii a kteří by 
podporovali jeho činnost ve specifických 
oblastech SZBP, které spadají do jeho 
oblasti působnosti; tito zvláštní zástupci, 
kteří by byli nominováni Radou, by se měli 
podrobit slyšení v Evropském parlamentu a 
měli by jej také pravidelně informovat o 
svých aktivitách;

– vysoký představitel / místopředseda by 
měl navrhnout – při zohlednění rovného 
zastoupení žen a mužů – nominaci 
zvláštních zástupců, kteří by měli 
jednoznačný mandát definovaný v souladu 
s článkem 33 Smlouvy o Evropské unii a 
kteří by podporovali jeho činnost ve 
specifických oblastech SZBP, které spadají 
do jeho oblasti působnosti; tito zvláštní 
zástupci, kteří by byli nominováni Radou, 
by se měli podrobit slyšení v Evropském 
parlamentu a měli by jej také pravidelně 
informovat o svých aktivitách;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 60 – odrážka 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vysoký představitel / místopředseda by 
měl navrhnout nominaci zvláštních 
zástupců, kteří by měli jednoznačný 
mandát definovaný v souladu s článkem 33 
Smlouvy o Evropské unii a kteří by 
podporovali jeho činnost ve specifických 
oblastech SZBP, které spadají do jeho 
oblasti působnosti; tito zvláštní zástupci, 
kteří by byli nominováni Radou, by se měli 
podrobit slyšení v Evropském parlamentu a 
měli by jej také pravidelně informovat o 
svých aktivitách;

– vysoký představitel / místopředseda by 
měl navrhnout – při zohlednění rovného 
zastoupení žen a mužů – nominaci 
zvláštních zástupců, kteří by měli 
jednoznačný mandát definovaný v souladu 
s článkem 33 Smlouvy o Evropské unii a 
kteří by podporovali jeho činnost ve 
specifických oblastech SZBP, které spadají 
do jeho oblasti působnosti; tito zvláštní 
zástupci, kteří by byli nominováni Radou, 
by se měli podrobit slyšení v Evropském 
parlamentu a měli by jej také pravidelně 
informovat o svých aktivitách;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 60 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nebude-li moci zúčastnit se 
mezinárodních setkání či událostí na 
ministerské úrovni v oblasti SZBP, měl by 
být na svou žádost nahrazen buď ministrem 
zahraničních věcí členského státu, který 
v dané době předsedá Radě, nebo 
zvláštním zástupcem, pokud dotčené 
setkání či událost spadá do oblasti 
působnosti jeho mandátu;

nebude-li moci zúčastnit se mezinárodních 
setkání či událostí na ministerské úrovni 
v oblasti SZBP, měl by být na svou žádost 
nahrazen buď ministrem zahraničních věcí 
členského státu, který v dané době 
předsedá Radě, nebo jiným komisařem, 
nebo zvláštním zástupcem, pokud dotčené 
setkání či událost spadá do oblasti 
působnosti jeho mandátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 61 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61a. konstatuje, že výše uvedené lze použít 
jako vodítko při rozdělení činnosti mezi 
předsedu Evropské rady, předsedu Komise 
a vysokého představitele/místopředsedu; 
ještě jednou opakuje, že zdvojená funkce 
vysokého představitele/místopředsedy 
s sebou nese riziko, že tento funkcionář 
bude pracovat především jako vyjednavač, 
ale na úrovni vedení bude hrát ve 
srovnání s předsedou Evropské rady a 
s předsedou Komise druhořadou úlohu; 
obává se, že se vysoký 
představitel/místopředseda bude střetávat 
ve zvýšené míře se stejnými problémy jako 
stávající vysoký představitel; 
poznamenává, že Evropská unie opět 
zvolila zakrytí chybějícího společného 
vedení v oblasti zahraničí a bezpečnosti 
vytvořením nových postů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 62
Richard Corbett

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. domnívá se, že v určitých specifických 
situacích si lze představit, že by předseda 
Rady – zejména předseda Rady pro 
všeobecné záležitosti (tedy především 
předseda vlády předsedajícího členského 
státu), ale také předseda Rady ve 
specifickém složení pro určitou oblast –
mohl být po dohodě s předsedou Evropské 
rady a s vysokým představitelem / 
místopředsedou požádán, aby v rámci 
výkonu své funkce zajistil vnější 
zastoupení Unie;

62. domnívá se, že již nebude vhodné, aby
byl předseda Rady pro všeobecné 
záležitosti (tedy především předseda vlády 
předsedajícího členského státu) nebo
předseda Rady ve specifickém složení pro 
určitou oblast požádán, aby v rámci 
výkonu funkce zajistil vnější zastoupení 
Unie; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. vyzdvihuje význam koordinace a 
spolupráce mezi všemi stranami, kterým 
přísluší tyto rozdílné úkoly vnějšího 
zastupování Unie, aby se tak zajistila 
soudržnost a viditelnost Unie v oblasti 
vnějších vztahů;

63. vyzdvihuje význam koordinace a 
spolupráce mezi všemi stranami, kterým 
přísluší tyto rozdílné úkoly vnějšího 
zastupování Unie, aby se tak předešlo 
konfliktům v oblasti pravomocí a zajistila 
se soudržnost a viditelnost Unie v oblasti 
vnějších vztahů;

Or. de
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