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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

b) Euroopa välisteenistus peaks jagunema 

mitmeks direktoraadiks, millest igaüks 

oleks vastutav liidu välissuhete 

geostrateegiliselt olulise valdkonna eest, 

ning direktoraatideks, mis tegeleksid 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemadega, 

tsiviilkriisiohjega, mitmepoolsete ja 

horisontaalsete küsimustega, sealhulgas 

inimõiguste ja haldusküsimustega; 

b) Euroopa välisteenistus peaks jagunema 

mitmeks direktoraadiks, millest igaüks 

oleks vastutav liidu välissuhete 

geostrateegiliselt olulise valdkonna eest, 

ning direktoraatideks, mis tegeleksid 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemadega, 

rahukindlustamise ja tsiviilkriisiohjega, 
mitmepoolsete ja horisontaalsete 

küsimustega, sealhulgas inimõiguste ja 

haldusküsimustega; 

Or. en 
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12. on seisukohal, et on vaja astuda 

täiendavaid samme liidu ametnikele 

välissuhetealase koolituse pakkumisel; 

soovitab luua Euroopa diplomaatilise 
kolledži, mis annaks tihedas koostöös 
liikmesriikide asjakohaste organitega 

nendele liidu ja liikmesriikide ametnikele, 

kellel tuleb hakata tööle välissuhteid 

hõlmavatel ametikohtadel, ühtlustatud 

õppekaval põhinevat koolitust, sealhulgas 
asjakohast koolitust konsulaar- ja 

legatsioonimenetluste, diplomaatia ja 

rahvusvaheliste suhete ning Euroopa Liidu 

ajaloo ja tegevuse alaste teadmiste teemal; 

12. on seisukohal, et on vaja astuda 

täiendavaid samme liidu ametnikele 

välissuhetealase koolituse pakkumisel; 

soovitab luua Euroopa välistegevuse 
akadeemia, mis annaks tihedas koostöös 
liikmesriikide asjakohaste organitega ja 
hõlmates olemasolevaid 
koolitusstruktuure, nagu Euroopa 
Julgeoleku- ja Kaitsekolledž, nendele liidu 
ja liikmesriikide ametnikele, kellel tuleb 

hakata tööle välissuhteid hõlmavatel 

ametikohtadel, ning Euroopa julgeoleku- 
ja kaitsepoliitika missioonide töötajatele, 
ühtlustatud õppekaval põhinevat koolitust, 
nii kõikehõlmavat ja ühtset koolitust 
kõigile ametnikele kui asjakohast koolitust 
konsulaar- ja legatsioonimenetluste, 

diplomaatia, konfliktide vahendamise ja 
rahvusvaheliste suhete ning Euroopa Liidu 

ajaloo ja tegevuse alaste teadmiste teemal; 

Or. en 
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 d a) Euroopa välisteenistus peaks 
abistama nõukogu eesistujat 
välistegevusega seotud kohustuste 
täitmisel; 

Or. en 



 

AM\793950ET.doc  PE428.737v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

20.10.2009 A7-0041/4 

Muudatusettepanek  4 

Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 

(2009/2133(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 M a. arvestades, et soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõte eeldab, et 
avalikus elus on tagatud naiste ja meeste 
tasakaalustatud esindatus, sealhulgas 
Euroopa Liidu tähtsaimatele poliitilistele 
ametikohtadele (nagu Euroopa Ülemkogu 
alaline eesistuja ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja) 
nimetamisel; 

Or. en 

 

 


