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Raport A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 

2009/2133(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Lõige 6 – punkt a 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

a) Euroopa välisteenistusse tuleks avatud ja 

läbipaistva protsessi kaudu ametisse 

nimetada isikuid nende teenete, 

eksperditeadmiste ja pädevuse alusel ning 

asjakohases ja tasakaalustatud 

proportsioonis komisjonist, nõukogust ja 

liikmesriikide diplomaatilistest 

teenistustest, tagades, et asepresidendil / 

kõrgel esindajal oleks võimalik kasutada 

ühtviisi kõigi kolme teadmisi ja kogemusi; 

peale selle peab Euroopa välisteenistuse 

institutsiooniline ülesehitus hõlmama 

sellist soolist struktuuri, mis 

nõuetekohaselt peegeldab Euroopa Liidu 

võetud kohustusi seoses soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega; 

 

a) Euroopa välisteenistusse tuleks avatud ja 

läbipaistva protsessi kaudu ametisse 

nimetada isikuid nende teenete, 

eksperditeadmiste ja pädevuse alusel ning 

asjakohases proportsioonis ja geograafilist 

tasakaalu järgides komisjonist, nõukogust 

ja liikmesriikide diplomaatilistest 

teenistustest, tagades, et asepresidendil / 

kõrgel esindajal oleks võimalik kasutada 

ühtviisi kõigi kolme teadmisi ja kogemusi; 

peale selle peab Euroopa välisteenistuse 

institutsiooniline ülesehitus hõlmama 

sellist soolist struktuuri, mis 

nõuetekohaselt peegeldab Euroopa Liidu 

võetud kohustusi seoses soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega; 

Or. en 
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Raport A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 
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Resolutsiooni ettepanek 
Lõige 9 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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; nõuab, et 

järgmine asepresident / kõrge esindaja 

võtaks kohustuse teavitada parlamendi 

väliskomisjoni töötajate määramisest 

Euroopa välisteenistuse kõrgetele 

ametikohtadele ning lubada 

väliskomisjonil soovi korral korraldada 

kandidaatide kuulamist, kuna Euroopa 

Liidu delegatsioonid hakkavad kuuluma 

Euroopa välisteenistuse koosseisu ja kuna 

nad peaksid saama juhtnööre 

asepresidendilt / kõrgelt esindajalt, olema 

tema järelevalve all ning kuuluma 

komisjoni haldusstruktuuri; nõuab lisaks, 

et järgmine asepresident / kõrge esindaja 

kohustuks pidama uusi läbirääkimisi 

Euroopa Parlamendiga sõlmitud kehtiva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe üle, 

pidades eelkõige silmas juurdepääsu 

tundlikule teabele ja muid sujuva 

institutsioonidevahelise koostöö tahke; 

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;   

Or. en 
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Raport A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 

2009/2133(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Lõige 8 – punkt b 
 

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 

arengu, julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

teemadega, tsiviilkriisiohjega, 

humanitaarabiga, demokratiseerimise ja 

valimisabiga, kaubandusega, 

mitmepoolsete ja horisontaalsete 

küsimustega, sealhulgas inimõiguste ja 

haldusküsimustega; 

Or. en 
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Raport A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 

2009/2133(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Lõige 6 – punkt c 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

c) komisjoni peadirektoraatidelt ei ole 

siiski vaja ära võtta kogu nende 

välissuhetealast vastutust; praeguse 

ühenduse välismõõtmega poliitika 

terviklikkus tuleks säilitada eelkõige 

valdkondades, kus komisjonil on 

täidesaatev võim; püüdes vältida 

dubleerimist, peaks komisjon looma 

erimudeli sellistele asjaomastele talitustele 

nagu kaubanduse, laienemise, arengu ning 

Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 

piirkonna riikidega sõlmitud suhete 

peadirektoraadid, koostöötalitus 

EuropeAid, humanitaarabi peadirektoraat, 

inimõiguste ja demokraatia talitus, 

valimisabi talitus ning majandus- ja 

rahandusküsimuste peadirektoraadi 

välissuhetele suunatud üksused; 

 

c) komisjoni peadirektoraatidelt ei ole 

siiski vaja ära võtta kogu nende 

välissuhetealast vastutust; praeguse 

ühenduse välismõõtmega poliitika 

terviklikkus tuleks säilitada eelkõige 

valdkondades, kus komisjonil on 

täidesaatev võim; ELi poliitikat arengu, 

humanitaarabi, kaubanduse ja laienemise 

vallas peaksid edaspidigi juhtima 

kõnealuste valdkondade eest vastutavad 

volinikud; püüdes vältida dubleerimist, 

peaks komisjon looma erimudeli sellistele 

asjaomastele talitustele nagu kaubanduse, 

laienemise, arengu ning Aafrika, Kariibi 

mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega 

sõlmitud suhete peadirektoraadid, 

koostöötalitus EuropeAid, humanitaarabi 

peadirektoraat, inimõiguste ja demokraatia 

talitus, valimisabi talitus ning majandus- ja 

rahandusküsimuste peadirektoraadi 

välissuhetele suunatud üksused; 

Or. en 

 

 


