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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

20.10.2009 A7-0041/32 

Muudatusettepanek  32 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 

(2009/2133(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. kutsub komisjoni, nõukogu, 

liikmesriike ja järgmist asepresidenti / 

kõrget esindajat üles siduma end kindlalt 

Euroopa välisteenistuse loomise 

kõikehõlmava ja kõrgete eesmärkidega 

kavaga; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  33 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 
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Elmar Brok 

Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 

(2009/2133(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 4 

 

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 järgiks rangelt nimetatud 

sätteid; 

Or. en 
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Elmar Brok 

Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 

(2009/2133(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. tuletab meelde, et Euroopa 

välisteenistus peab tagama põhiõiguste 

harta täieliku kohaldamise Euroopa Liidu 

välistegevuse kõikides aspektides 

kooskõlas Lissaboni lepingu olemuse ja 

eesmärgiga; rõhutab, et Euroopa 

välisteenistuse vastutada on välistegevuse 

ja liidu muude poliitikavaldkondade 

kooskõla tagamine vastavalt Euroopa 

Liidu lepingu Lissaboni lepingust 

tuleneva versiooni artikli 21 lõikele 3; 

5. rõhutab, et asepresidendi / kõrge 

esindaja vastutada on Euroopa 

välisteenistuse tegevuse ja ELi muude 

poliitikavaldkondade kooskõla tagamine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. kinnitab järgmisi põhimõtteid ning 

kutsub komisjoni tungivalt üles nõudma 

edasiste ettepanekute tegemisel kõnealuste 

põhimõtete järgimist kooskõlas Lissaboni 

lepingu sätete olemuse ja eesmärgiga ning 

konvendi arutelude vaimus: 

6. kinnitab järgmisi põhimõtteid ning 

kutsub komisjoni tungivalt üles nõudma 

edasiste ettepanekute tegemisel kõrge 

esindaja ja nõukogu otsuste järgimist 

kooskõlas Lissaboni lepingu sätetega: 

Or. en 
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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 ametisse 

nimetada isikuid nende teenete, 

eksperditeadmiste ja pädevuse alusel ning 

asjakohases ja tasakaalustatud 

proportsioonis nõukogust ja liikmesriikide 

diplomaatilistest teenistustest ning 

vajaduse korral komisjonist või 

asjaomastest liikmesriikide 

ametiasutustest, kui vastutus langeb 

otsesemalt komisjonile. Seda tuleb teha 

avatud ja läbipaistva protsessi kaudu, 

tagades, et asepresidendil / kõrgel esindajal 

oleks võimalik kasutada ühtviisi kõigi 

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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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; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


