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(c) arvestades, et juhised tulenevad 

aluslepingutes kindlaksmääratud 

vastutusest, peaks Euroopa välisteenistuse 

personalil olema teatav objektiivne 

sõltumatus, mis võimaldab teenistusel täita 

oma ülesandeid optimaalselt; sellise 
sõltumatuse võiks tagada 
ametissenimetamine kindlaksmääratud 

perioodiks, näiteks viieks aastaks, mida on 
võimalik pikendada, ja mida võib 
lühendada üksnes siis, kui teenistuja ei 
täida ametlikke kohustusi; 

(c) arvestades, et juhised tulenevad 

aluslepingutes kindlaksmääratud 

vastutusest, peaks Euroopa välisteenistuse 

personalil olema teatav objektiivne 

sõltumatus, mis võimaldab teenistusel täita 

oma ülesandeid optimaalselt; 

ametissenimetamine peaks olema tehtud 
kindlaksmääratud perioodiks, kolmest kuni 
viie aastani, ja seda peaks saama 
uuendada; 

Or. en 
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(d) analoogiliselt varasemate 
pretsedentidega1 tuleks vastutus ametisse 
nimetava ametiisiku ülesannete täitmise 

eest, pidades silmas Euroopa 

välisteenistuse personali töölevõtmise 

haldamist ning asepresidendi / kõrge 
esindaja poolt ametissenimetamiste, 
edutamiste ja teenistuse pikendamise või 

lõpetamise kohta tehtud otsuste 

rakendamist, määrata asjaomasele 

komisjoni peadirektoraadile; 

(d) vastutus ametisse nimetava ametiisiku 

ülesannete täitmise eest tuleks, pidades 

silmas Euroopa välisteenistuse personali 

töölevõtmise haldamist ning kõrge 
esindaja / asepresidendi poolt 
ametissenimetamiste, edutamiste ja 

teenistuse pikendamise või lõpetamise 

kohta tehtud otsuste rakendamist, määrata 

asjaomasele komisjoni peadirektoraadile; 

1Nt OLAFi asutamist käsitleva otsuse 
artikkel 6 (EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20). 

 

Or. en 
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(f) Euroopa välisteenistuse asutamist 

käsitleva otsusega tuleks kehtestada 

teenistuse organisatsiooniline struktuur, 

tingimusel et ametikohtade loetelu tuleks 

vastu võtta komisjoni eelarve osana 
(halduskulud) iga-aastase 
eelarvemenetluse raames, mis võimaldaks 

ehitada teenistust üles struktureeritult ja 
tuvastatud vajadustega sammu pidades; 

(f) Euroopa välisteenistuse asutamist 

käsitleva otsusega tuleks kehtestada 

teenistuse organisatsiooniline struktuur, 

tingimusel et ametikohtade loetelu tuleks 

vastu võtta nõukogu eelarve eraldi osana 
iga-aastase eelarvemenetluse raames, mis 

võimaldaks ehitada teenistust üles 

sõltumatult ja struktureeritult ning 
tuvastatud vajadustega sammu pidades; 

Or. en 
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(i) asepresident / kõrge esindaja peaks 
enda puudumisel määrama asendaja iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi, pidades iga kord 

silmas, milliseid ülesandeid tuleb täita; 

(i) kõrge esindaja / asepresidendi 
puudumisel peaks nõukogu eesistuja 
määrama asendaja kõrge esindaja / 
asepresidendi ettepanekul iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi, pidades iga kord 

silmas, milliseid ülesandeid tuleb täita; 

Or. en 



 

AM\793953ET.doc  PE428.737v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

20.10.2009 A7-0041/48 

Muudatusettepanek  48 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid 

2009/2133(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 8 – punkt a 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) Euroopa välisteenistust peaks juhtima 

asepresidendi / kõrge esindaja ees vastutav 

peadirektor, kes võiks asepresidenti / 
kõrget esindajat teatavatel juhtudel 
esindada; 

(a) Euroopa välisteenistust peaks nõukogu 
peasekretariaadis juhtima asepresidendi / 
kõrge esindaja ees vastutav peadirektor; 

Or. en 

 

 


