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e) kolmandates riikides asuvad komisjoni 
delegatsioonid ja nõukogu kontaktasutused 
ning võimaluse korral ELi eriesindajate 
bürood tuleks ühendada „liidu 
saatkondadeks”, keda juhib asepresidendi / 
kõrge esindaja ees vastutav Euroopa 
välisteenistuse personal; komisjoni 
peadirektoraatidele ei tohiks teha takistusi 
erialanõustajate lähetamisel tööle selles 
raamistikus; 

e) kolmandates riikides asuvad komisjoni 
delegatsioonid ja nõukogu kontaktasutused 
ning võimaluse korral ELi eriesindajate 
bürood tuleks ühendada „liidu 
esindusteks”, mida juhib asepresidendi / 
kõrge esindaja ees vastutav Euroopa 
välisteenistuse personal; komisjoni 
peadirektoraatidele ei tohiks teha takistusi 
erialanõustajate lähetamisel tööle selles 
raamistikus; 

Or. en 
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c) Euroopa välisteenistus peaks iga 
direktoraadi raames struktureerima 
Brüsselis asuvate riigiüksuste koostööd 
liidu delegatsioonidega (saatkondadega) 
kolmandates riikides; 

c) Euroopa välisteenistus peaks iga 
direktoraadi raames struktureerima 
Brüsselis asuvate riigiüksuste koostööd 
liidu esindustega kolmandates riikides; 

Or. en 
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9. on arvamusel, et Euroopa välisteenistuse 
korraldust ja toimimist kindlaksmääravas 
otsuses tuleks samuti sätestada, et liidu 
saatkonnad kolmandates riikides peavad 
vajaduse korral ja vastavalt nende 
käsutuses olevatele ressurssidele osutama 
logistilist ja haldusabi kõikide liidu 
institutsioonide liikmetele; 

9. on arvamusel, et Euroopa välisteenistuse 
korraldust ja toimimist kindlaksmääravas 
otsuses tuleks samuti sätestada, et liidu 
esindused kolmandates riikides peavad 
vajaduse korral ja vastavalt nende 
käsutuses olevatele ressurssidele osutama 
logistilist ja haldusabi kõikide liidu 
institutsioonide liikmetele; 

Or. en 
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11. teeb ettepaneku uurida, millises 
ulatuses võiks riikide 
konsulaarteenistustest lähetatud liidu 
saatkonna personal võtta vajaduse korral 
oma poliitiliste ja majanduslike ülesannete 
kõrval järk-järgult vastutuse 
mitteliikmesriikide kodanikega seotud 
konsulaarülesannete ning kolmandates 
riikides viibivate liidu kodanike 
diplomaatilise ja konsulaarkaitsega seotud 
ülesannete eest, nii nagu see on juba ette 
nähtud EÜ asutamislepingu artiklis 20; 
teeb lisaks ettepaneku kaaluda 
koostöövõimalusi Euroopa Parlamendi 
ametnike ja Euroopa välisteenistuse vahel; 

11. teeb ettepaneku uurida, millises 
ulatuses võiks riikide 
konsulaarteenistustest lähetatud liidu 
esinduse personal võtta vajaduse korral 
oma poliitiliste ja majanduslike ülesannete 
kõrval järk-järgult vastutuse 
mitteliikmesriikide kodanikega seotud 
konsulaarülesannete ning kolmandates 
riikides viibivate liidu kodanike 
diplomaatilise ja konsulaarkaitsega seotud 
ülesannete eest, nii nagu see on juba ette 
nähtud EÜ asutamislepingu artiklis 20; 
teeb lisaks ettepaneku kaaluda 
koostöövõimalusi Euroopa Parlamendi 
ametnike ja Euroopa välisteenistuse vahel; 

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 kasutada liikmesriikide 
olemasolevaid diplomaatilise koolituse 

asutusi; 

Or. en 

 
 
 


