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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa välisteenistus toetab kõrget 
esindajat tema volituste täitmisel juhtida 
Euroopa Liidu ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat ning tagada ELi 
välistegevuse järjepidevuse. Euroopa 
välisteenistus toetab kõrget esindajat 
välisasjade nõukogu eesistuja ülesannete 
täitmisel, ilma et see piiraks nõukogu 
peasekretariaadi tavapäraseid ülesandeid. 
Euroopa välisteenistus toetab samuti kõrget 
esindajat komisjoni asepresidendi 
ülesannete täitmisel komisjoni pädevuses 
olevate välissuhete korraldamise ja liidu 
välistegevuse muude aspektide 
koordineerimise alal, ilma et see piiraks 
komisjoni talituste tavapäraseid ülesandeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tuletatakse meelde, et Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 157 on 
sätestatud meeste ja naiste võrdsete 
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võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõte 
tööhõive ja elukutse küsimustes, ning on 
olemas mitmed õigusaktid, mis käsitlevad 
meeste ja naiste võrdset kohtlemist seoses 
töökoha saamise ning töötingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa välisteenistust juhib 
peasekretär, kes tegutseb kõrge esindaja 
alluvuses. Peasekretär võtab kõik vajalikud 
meetmed, et kindlustada Euroopa 
välisteenistuse tõrgeteta töö, sealhulgas 
teostab peasekretär Euroopa välisteenistuse 
haldusjuhtimist ja haldab selle eelarvet. 
Peasekretär tagab tõhusa tegevuse 
koordineerimise kõigi osakondade vahel 
ning liidu delegatsioonidega, ning esindab 
Euroopa välisteenistust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

– osakond, millel on pädevus tagada 
soomõõtme integreerimine kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse ning mida juhib 
soolise võrdõiguslikkuse kõrgetasemeline 
koordinaator.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõigud 1 ja 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liidu delegatsiooni juhib 
delegatsiooni juht.

2. Iga liidu delegatsiooni juhib 
delegatsiooni juht. Püüeldakse selle poole, 
et delegatsiooni juhtide hulgas oleks 
võrdselt mehi ja naisi.

Delegatsiooni juht juhib delegatsiooni 
kõiki töötajaid olenemata nende staatusest 
ning juhib delegatsiooni kogu tegevust. 
Delegatsiooni juhil on kõrge esindaja ees 
aruandekohustus seoses delegatsiooni töö 
üldise juhtimise ja liidu kõigi meetmete 
koordineerimise tagamisega.

Delegatsiooni juht juhib delegatsiooni 
kõiki töötajaid olenemata nende staatusest 
ning juhib delegatsiooni kogu tegevust. 
Delegatsiooni juhil on kõrge esindaja ees 
aruandekohustus seoses delegatsiooni töö 
üldise juhtimise ja liidu kõigi meetmete 
koordineerimise tagamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

6. Kõik Euroopa välisteenistuse 
ametissenimetamised põhinevad 
saavutustel ja hõlmavad võimalikult laia 
geograafilist ala. Euroopa välisteenistuse 
isikkoosseis hõlmab kõigi ELi 
liikmesriikide kodanike märkimisväärset 
esindatust.

6. Kõik Euroopa välisteenistuse 
ametissenimetamised põhinevad 
saavutustel, hõlmavad võimalikult laia 
geograafilist ala ning tagavad soolise 
tasakaalu kõikidel tasanditel. Euroopa 
välisteenistuse isikkoosseis hõlmab kõigi 
ELi liikmesriikide kodanike 
märkimisväärset esindatust.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

9. Kõrge esindaja kehtestab Euroopa 
välisteenistuse töötajate valimise korra, mis 
põhineb saavutustel ja hõlmab võimalikult 
laia geograafilist ala, on kooskõlas 
personalieeskirjade ja muude teenistujate 
teenistustingimustega ning millega
võetakse nõuetekohaselt arvesse soolist 
võrdõiguslikkust.

9. Kõrge esindaja kehtestab Euroopa 
välisteenistuse töötajate valimise korra, mis 
põhineb saavutustel ja hõlmab võimalikult 
laia geograafilist ala, on kooskõlas 
personalieeskirjade ja muude teenistujate 
teenistustingimustega ning millega
tagatakse sooline tasakaal kõikidel 
tasanditel.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 13

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

13. Võetakse meetmeid, et võimaldada 
Euroopa välisteenistuse töötajatele 
nõuetekohast ühtset koolitust, tuginedes 
eelkõige olemasolevatele siseriiklikele 
tavadele ja struktuuridele. Kõrge esindaja 
võtab sel eesmärgil asjakohaseid meetmeid 
ühe aasta jooksul pärast käesoleva otsuse 
jõustumist.

13. Võetakse meetmeid, et võimaldada 
Euroopa välisteenistuse töötajatele 
nõuetekohast ühtset koolitust, tuginedes 
eelkõige olemasolevatele siseriiklikele 
tavadele ja struktuuridele. Koolitus hõlmab 
soolise võrdõiguslikkuse ja selle 
süvalaiendamise mõisteid ja meetodeid.
Kõrge esindaja võtab sel eesmärgil 
asjakohaseid meetmeid ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva otsuse jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa 
välisteenistust käsitlev osa peab sisaldama 
vahendeid soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ning naiste mõjuvõimu 
suurendamiseks välissuhetes.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõrge esindaja esitab nõukogule 
aruande Euroopa välisteenistuse toimimise 
kohta 2012. aastal.

2. Kõrge esindaja esitab nõukogule 
aruande Euroopa välisteenistuse toimimise 
kohta 2012. aastal. Aruanne peab 
sisaldama objektiivseid, usaldusväärseid 
ja võrreldavaid andmeid ja teavet meeste 
ja naiste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa 
välisteenistuses ning analüüsi selle kohta, 
kas on vaja arendada välja asjakohased 
vahendid soolise diskrimineerimise 
kõikide vormide kaotamiseks.

Or. en


