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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; 

välja jäetud 

Or. en 
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d) sõjaliste ja tsiviilkriiside ohjamise 
üksused tuleb viia kõrge esindaja 
alluvusse, ning sõjaväelaste ja 
tsiviiltöötajate juhtimiskord ja 
organisatsiooniline ülesehitus võivad 
vajadusel üksteisest erineda; Euroopa 
välisteenistuse osaliste poolne 
luureandmete analüüsi ühiskasutus 
abistab oluliselt kõrget esindajat tema 
mandaadi täitmisel, milleks on liidu ühtse, 
järjepideva ja tõhusa välispoliitika 
juhtimine; 

d) sõjaliste ja tsiviilkriiside ohjamise 
üksused tuleb viia kõrge esindaja alluvusse 
ning see abistab oluliselt kõrget esindajat 
tema mandaadi täitmisel, milleks on liidu 
ühtse, järjepideva ja tõhusa välispoliitika 
juhtimine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 muuta „ELi 
välisdelegatsioonideks”, keda juhib kõrge 
esindaja / asepresidendi ees vastutav 
Euroopa välisteenistuse personal; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. arvab, et Euroopa välisteenistus, mis on 
organisatoorselt ja eelarveliselt sui generis 
teenistus, tuleb hõlmata komisjoni 
haldusstruktuuri, kuna see tagaks täieliku 
läbipaistvuse; on seisukohal, et Euroopa 
välisteenistuse asutamist käsitleva otsusega 
tuleks asepresidendi / kõrge esindaja 
juhtimisvolituste abil õiguslikult siduval 
moel tagada, et välisteenistuse kohta teeb 
vastavalt Lissaboni lepingus sätestatule 
välispoliitika traditsioonilistes 
valdkondades (ÜVJP ja ÜJKP) otsuseid 
nõukogu ning ühiste välissuhete 
valdkonnas volinike kolleegium; arvab, et 
Euroopa välisteenistus tuleks moodustada 
järgmiselt: 

7. arvab, et Euroopa välisteenistus, mis on 
„määratud nõukogu otsusega” ja toimib 
„koostöös liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistustega” (Euroopa Liidu lepingu 
tulevase artikli 27 lõige 3 lepingu selles 
versioonis, mis tuleneb Lissaboni 
lepingust) ja mis on organisatoorselt ja 
eelarveliselt sui generis teenistus, tuleb 
hõlmata nõukogu haldusstruktuuri, kuna 
see tagaks täieliku läbipaistvuse; on 
seisukohal, et Euroopa välisteenistuse 
asutamist käsitleva otsusega tuleks 
asepresidendi / kõrge esindaja 
juhtimisvolituste abil õiguslikult siduval 
moel tagada, et välisteenistuse kohta teeb 
vastavalt Lissaboni lepingus sätestatule 
välispoliitika traditsioonilistes 
valdkondades (ÜVJP ja ÜJKP) otsuseid 
nõukogu ning ühiste välissuhete 
valdkonnas volinike kolleegium; arvab, et 
Euroopa välisteenistus tuleks moodustada 
järgmiselt: 

Or. en 
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a) kogu Euroopa välisteenistuse personalil 
peaks päritolust olenemata olema 
samasugune alaline või ajutine staatus ning 
samad õigused ja kohustused, näiteks 
ajutiste ja alaliste ametnike vahel ei tohiks 
olla erinevusi seoses tööülesannete või 
positsiooniga organisatsioonilises 
struktuuris; ajutiste teenistujate erineva 
päritolu tõttu tuleks nende staatuse suhtes 
kohaldada ELi ametnike personalieeskirju, 
tingimusel et lähtekoha ametivõimud 
lähetavad neid Euroopa välisteenistusse 
tööle teenistuse huvides; 

a) kogu Euroopa välisteenistuse personalil 
peaks päritolust olenemata olema 
samasugune ajutine staatus ning samad 
õigused ja kohustused, näiteks ajutiste ja 
alaliste ametnike vahel ei tohiks olla 
erinevusi seoses tööülesannete või 
positsiooniga organisatsioonilises 
struktuuris; ajutiste teenistujate erineva 
päritolu tõttu tuleks nende staatuse suhtes 
kohaldada ELi ametnike personalieeskirju, 
tingimusel et lähtekoha ametivõimud 
lähetavad neid Euroopa välisteenistusse 
tööle teenistuse huvides; 

Or. en 
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b) Euroopa välisteenistuse ametisse 
nimetava ametiisiku pädevus tuleks anda 
asepresidendile / kõrgele esindajale, 
tagades, et teenistuse juhised koostatakse 
kooskõlas aluslepingust tuleneva 
vastutusega ning asepresident / kõrge 
esindaja teeb otsused personali 
ametissenimetamise, edutamise ja 
teenistuse lõpetamise kohta; 

b) Euroopa välisteenistuse ametisse 
nimetava ametiisiku pädevus tuleks anda 
kõrgele esindajale koos Euroopa 
Ülemkogu eesistujaga, kes „tagab liidu 
esindamise välissuhete ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat puudutavates 
küsimustes” (Euroopa Liidu lepingu 
tulevase artikli 26 lõike 3 punkt d lepingu 
selles versioonis, mis tuleneb Lissaboni 
lepingust), tagades, et teenistuse juhised 
koostatakse kooskõlas aluslepingust 
tuleneva vastutusega ning kõrge esindaja 
teeb otsused personali ametissenimetamise, 
edutamise ja teenistuse lõpetamise kohta; 

Or. en 

 
 


