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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. soovitab, et Euroopa Liidu lepingu 
Lissaboni lepingust tuleneva versiooni 
artiklite 18, 27 ja 40 kohaselt loodavat 
Euroopa välisteenistust käsitlev 
lähenemisviis peaks välja kujunema 
kogemuste põhjal; on seisukohal, et sellist 
organit nagu Euroopa välisteenistus ei saa 
praegu täielikult raamistada või eelnevalt 
kindlaks määrata, vaid see tuleks sisse 

seada järkjärgulise protsessina, mis 

põhineb vastastikusel usaldusel ning 

järjest suurematel eksperditeadmistel ja 

jagatud kogemustel; 

4. soovitab, et Euroopa Liidu lepingu 
Lissaboni lepingust tuleneva versiooni 
artiklite 18, 27 ja 40 kohaselt loodavat 
Euroopa välisteenistust käsitlev 
lähenemisviis peaks välja kujunema 
kogemuste põhjal; on seisukohal, et sellist 
organit nagu Euroopa välisteenistus ei saa 
praegu täielikult raamistada või eelnevalt 
kindlaks määrata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Euroopa välisteenistuse ülesehitus 
peaks parandama liidu välistegevuse 
järjekindlust ja esindatust välissuhetes ning 
seetõttu tuleks Euroopa välisteenistuse 
raamesse koondada eelkõige välissuhetega 
kitsamas tähenduses tegelevad üksused ja 
kolmandates riikides asuvate 
delegatsioonide juhtivad ametikohad; 
olukorra arenedes võib kaaluda, milliseid 
muid ülesandeid võiks Euroopa 
välisteenistusele veel anda; 

(b) Euroopa välisteenistuse ülesehitus 
peaks parandama liidu välistegevuse 
järjekindlust ja esindatust välissuhetes ning 
seetõttu tuleks Euroopa välisteenistuse 
raamesse viivitamatult koondada eelkõige 
välissuhetega kitsamas tähenduses 
tegelevad üksused ja kolmandates riikides 
asuvate delegatsioonide juhtivad 
ametikohad; olukorra arenedes võib 
kaaluda, milliseid muid ülesandeid võiks 
Euroopa välisteenistusele veel anda; 

Or. en 
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(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; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et tulevase Euroopa 

välisteenistuse ülesehitus on äärmiselt 

oluline, kui liidu välissuhteid soovitakse 

muuta ühtsemaks ja tõhusamaks ning 

paremini nähtavaks; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et Euroopa välisteenistus 
tuleneb kolmest Lissaboni lepinguga 
lisatud uuendusest: valitakse püsiv 
Euroopa Ülemkogu eesistuja, kes vastutab 
riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil liidu 
esindamise eest välissuhetes; Euroopa 
Ülemkogu määrab Euroopa Komisjoni 
presidendi nõusolekul liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kellest 
saab välissuhete eest vastutav komisjoni 
asepresident; ning liidule omistatakse 
selgesõnaliselt juriidilise isiku staatus, mis 

annaks liidule rahvusvahelisel tasandil 

täieliku tegevusvabaduse; 

B. arvestades, et Euroopa välisteenistus 
tuleneb kolmest Lissaboni lepinguga 
lisatud uuendusest: valitakse püsiv 
Euroopa Ülemkogu eesistuja, kes vastutab 
riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil liidu 
esindamise eest välissuhetes; Euroopa 
Ülemkogu määrab Euroopa Komisjoni 
presidendi nõusolekul liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kellest 
saab välissuhete eest vastutav komisjoni 
asepresident; ning liidule omistatakse 
selgesõnaliselt juriidilise isiku staatus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et Euroopa välisteenistus on 
ühenduse acquis’ loogiliseks jätkuks liidu 
välissuhetes, kuna selle tulemusena 
paraneb asjaomaste haldusüksuste 
kooskõlastatus ühisele välis- ja 
julgeolekupoliitikale ühise lähenemisviisi 
kujundamisel, ja ühenduse välissuhetes, 
mida korraldatakse kooskõlas ühenduse 
mudeliga; arvestades, et Euroopa 

välisteenistus täiendab liikmesriikide 

diplomaatilisi esindusi, muutmata nende 

tähtsust küsitavaks; 

C. arvestades, et Euroopa välisteenistus 
täiendab liikmesriikide diplomaatilisi 

esindusi, muutmata nende tähtsust 

küsitavaks; arvestades, et Euroopa 

välisteenistus ei ole seetõttu mitte täiendav 

komisjoni peadirektoraat, vaid ühenduse 
acquis’ kõrval uus struktuur liidu 
välissuhetes, kuna selle tulemusena 
paraneb asjaomaste haldusüksuste 
kooskõlastatus ühisele välis- ja 
julgeolekupoliitikale ühise lähenemisviisi 
kujundamisel, ja ühenduse välissuhetes, 
mida korraldatakse kooskõlas ühenduse 
mudeliga; 

Or. en 

 
 


