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Muudatusettepanek  26 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

fraktsiooni EFD nimel 
 
Raport A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 
2009/2133(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist vastutab komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja liidu 
välistegevuse ühtsuse eest; arvestades, et 
nimetatud ülesande täitmisel on ta 
komisjoni asepresidendina vastutav 
komisjoni välissuhete eest ning samal ajal 
rakendab ta nõukogu juhtnööride 
kohaselt ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat (nn topeltpädevus); 
arvestades, et asepresident / kõrge 
esindaja hakkab kasutama Euroopa 
välisteenistuse abi; arvestades, et Euroopa 
välisteenistuse personali moodustavad 
nõukogu sekretariaadi ja komisjoni 
ametnikud ning liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest lähetatud 
töötajad; 

J. arvestades, et pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist määrab Euroopa Ülemkogu 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja välisasjade nõukogu 
eesistujaks, et vastutada ÜVJP 
kujundamise eest ja teha vajalikud 
otsused, et see määratleda ja seda 
rakendada Euroopa Ülemkogu 
määratletud üldsuuniste ja strateegiliste 
põhimõtete alusel; ning arvestades, et 
kõrgest esindajast peaks saama ka  
Euroopa Komisjoni asepresident, et 
tagada Euroopa Komisjonis selle 
pädevuses oleva ELi välistegevuse 
vastavus ja kooskõla; ning arvestades 
samas vaimus, et Euroopa välisteenistuse 
personali moodustavad nõukogu 
sekretariaadi ja komisjoni ametnikud ning 
liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest lähetatud töötajad; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

K. arvestades, et komisjon, kelle volitused 
tulenevad aluslepingutest ja Euroopa 
Kohtu praktikas tunnustatud ühenduse 
institutsioonide õigusest korraldada oma 
asju ise, on ühenduse välistegevuse 
laienedes saatnud mitmeid delegatsioone 
kolmandatesse riikidesse ja 
rahvusvahelistesse organisatsioonidesse; 
arvestades, et nõukogul on Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooniga suhteid 
korraldavad kontaktasutused New Yorgis 
ja Genfis; arvestades, et nimetatud 
komisjoni delegatsioonide ja nõukogu 
kontaktasutuste ühendatud panus või 
nende muutmine nõukogu ja komisjoni 
ühisesindusteks loob ligikaudu 5000 
töötajaga võrgustiku, mis on üheks 
Euroopa välisteenistuse loomise 
alustalaks; 

K. arvestades, et komisjon, kelle volitused 
tulenevad aluslepingutest ja Euroopa 
Kohtu praktikas tunnustatud ühenduse 
institutsioonide õigusest korraldada oma 
asju ise, on ühenduse välistegevuse 
laienedes saatnud mitmeid delegatsioone 
kolmandatesse riikidesse ja 
rahvusvahelistesse organisatsioonidesse; 
arvestades, et nõukogul on Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooniga suhteid 
korraldavad kontaktasutused New Yorgis 
ja Genfis; arvestades, et Euroopa 
välisteenistus näitab, et vajalik on uus tee, 
et tagada kõrge esindaja ja nõukogu 
alluvuses ELi organite suurem 
kooskõlastatus; 

Or. en 
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Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

fraktsiooni EFD nimel 
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Elmar Brok 

Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 
2009/2133(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et mitmed Euroopa 
välisteenistuse ülesehitust käsitlevad 
põhimõttelised küsimused tuleks 
lahendada piisavalt aegsasti, et teenistus 
võiks tööd alustada võimalikult ruttu 
pärast asepresidendi / kõrge esindaja 
ametissenimetamist; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\793956ET.doc  PEˇ428.737v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
20.10.2009 A7-0041/29 

Muudatusettepanek  29 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

fraktsiooni EFD nimel 
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Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 
2009/2133(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus N 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

N. arvestades, et kuna Euroopa 
välisteenistuse loomisel konsulteeritakse 
Euroopa Parlamendiga, ning võttes arvesse 
mõju eelarvele, on Euroopa välisteenistuse 
tõhusa käivitamise ja talle vajalike rahaliste 
vahendite tagamise oluliseks eelduseks 
parlamendiga peetav varajane ja sisuline 
dialoog, 

N. arvestades, et kuna Euroopa 
välisteenistuse loomisel konsulteeritakse 
Euroopa Parlamendiga, ning võttes arvesse 
mõju eelarvele, on Euroopa välisteenistuse 
tõhusa käivitamise ja talle vajalike rahaliste 
vahendite tagamise oluliseks eelduseks ka 
riikide parlamentidega peetav varajane ja 
sisuline dialoog, 

Or. en 
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Lõige 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib, et konvent pakkus pärast 
intensiivseid arutelusid Euroopa 
välisteenistuse ülesehituse teemal välja 
mudeli, mis annab Euroopa Parlamendile 
ja komisjonile tähtsa rolli; juhib 
tähelepanu sellele, et valitsustevahelise 
konverentsi kokkuleppel Lissaboni 
lepingus lõpuks vastu võetud erimenetlus 
– mille kohaselt nõukogu teeb otsuse 
ühehäälselt asepresidendi / kõrge esindaja 
ettepaneku põhjal pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga ning komisjonilt 
nõusoleku saamist – säilitab liidu 
institutsioonidevahelise tasakaalu ning 
eeldab konsensusel põhineva lahenduse 
leidmist; 

1. märgib, et Euroopa välisteenistuse 
seadmine kõrge esindaja / asepresidendi 
alluvusse nõukogus tagab paremini 
välistegevuse kooskõlastatuse, kusjuures 
nõukogu teeb otsuse ühehäälselt 
asepresidendi / kõrge esindaja ettepaneku 
põhjal pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga ning komisjonilt nõusoleku 
saamist – säilitab liidu 
institutsioonidevahelise tasakaalu ning 
eeldab konsensusel põhineva lahenduse 
leidmist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. tuletab komisjonile taas meelde, et 
Euroopa välisteenistuse asutamise otsust ei 
saa teha ilma komisjoni nõusolekuta; 
kutsub komisjoni üles rakendama 
Euroopa välisteenistuse ettevalmistamisel 
kogu oma institutsioonilist kaalu 
ühenduse mudeli säilitamiseks ja 
edasiseks arendamiseks liidu välissuhetes; 
tuletab lisaks meelde, et Euroopa 
välisteenistuse asutamisel peab olema 
saavutatud kokkulepe eelarveküsimustes; 

2. tuletab meelde, et Euroopa 
välisteenistuse korralduse ja toimimise 
saab määrata ainult nõukogu otsusega 
ning et Euroopa välisteenistus peab 
toimima koostöös liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistustega (Euroopa 
Liidu lepingu tulevase artikli 27 lõige 3 
lepingu selles versioonis, mis tuleneb 
Lissaboni lepingust); kutsub seetõttu 
Euroopa Komisjoni üles oma abistavas 
rollis ja Euroopa välisteenistuse 
ettevalmistamisel pöörama suurt 
tähelepanu liikmesriikide valitsuste ja 
välisministrite seisukohtadele ning mitte 
sekkuma riikide õiguspärastesse 
diplomaatilistesse tavadesse; 

Or. en 

 
 


