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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

b) Euroopa välisteenistus peaks jagunema 

mitmeks direktoraadiks, millest igaüks 

oleks vastutav liidu välissuhete 

geostrateegiliselt olulise valdkonna eest, 

ning direktoraatideks, mis tegeleksid 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemadega, 

tsiviilkriisiohjega, mitmepoolsete ja 

horisontaalsete küsimustega, sealhulgas 

inimõiguste ja haldusküsimustega; 

b) Euroopa välisteenistus peaks jagunema 

nõukogu sekretariaadi raames mitmeks 
direktoraadiks, millest igaüks oleks 

vastutav liidu välissuhete geostrateegiliselt 

olulise valdkonna eest, ning 

direktoraatideks, mis tegeleksid 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemadega, 

tsiviilkriisiohjega, mitmepoolsete ja 

horisontaalsete küsimustega, sealhulgas 

inimõiguste ja haldusküsimustega; 

Or. en 
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c) Euroopa välisteenistus peaks iga 

direktoraadi raames struktureerima 

Brüsselis asuvate riigiüksuste koostööd 

liidu delegatsioonidega (saatkondadega) 
kolmandates riikides; 

c) Euroopa välisteenistus peaks iga 

direktoraadi raames struktureerima 

Brüsselis asuvate riigiüksuste koostööd 

liidu delegatsioonidega kolmandates 

riikides; 

Or. en 
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d) märgib, et kui ELi delegatsioonid 

kolmandates riikides hakkavad täiendama 

olemasolevaid liikmesriikide diplomaatilisi 

esindusi, võib tõhusus pikas perspektiivis 
paraneda, sest tulevane ELi delegatsioon 
võiks paljudel juhtudel võtta enda peale 
konsulaarteenuste osutamise ja 
Schengeni viisaküsimustega tegelemise; 

d) märgib, et kui ELi delegatsioonid 

kolmandates riikides hakkavad täiendama 

olemasolevaid liikmesriikide diplomaatilisi 

esindusi, võidakse pikas perspektiivis leida 
tõhususe parandamise võimalusi, mida 
tuleks arutada nõukogus asjaomaste ELi 
ministritega. 
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9. on arvamusel, et Euroopa välisteenistuse 

korraldust ja toimimist kindlaksmääravas 

otsuses tuleks samuti sätestada, et liidu 
saatkonnad kolmandates riikides peavad 
vajaduse korral ja vastavalt nende 

käsutuses olevatele ressurssidele osutama 

logistilist ja haldusabi kõikide liidu 

institutsioonide liikmetele; nõuab, et 

järgmine asepresident / kõrge esindaja 
võtaks kohustuse teavitada parlamendi 
väliskomisjoni töötajate määramisest 
Euroopa välisteenistuse kõrgetele 

ametikohtadele ning lubada 

väliskomisjonil soovi korral korraldada 
kandidaatide kuulamist, kuna Euroopa 
Liidu delegatsioonid hakkavad kuuluma 

Euroopa välisteenistuse koosseisu ja kuna 

nad peaksid saama juhtnööre 

asepresidendilt / kõrgelt esindajalt, olema 
tema järelevalve all ning kuuluma 

komisjoni haldusstruktuuri; nõuab lisaks, 
et järgmine asepresident / kõrge esindaja 
kohustuks pidama uusi läbirääkimisi 

Euroopa Parlamendiga sõlmitud kehtiva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe üle, 

pidades eelkõige silmas juurdepääsu 

tundlikule teabele ja muid sujuva 

institutsioonidevahelise koostöö tahke; 

9. on arvamusel, et Euroopa välisteenistuse 

korraldust ja toimimist kindlaksmääravas 

otsuses tuleks samuti sätestada, et liidu 

välisdelegatsioonid kolmandates riikides 
peavad vajaduse korral ja vastavalt nende 

käsutuses olevatele ressurssidele osutama 

logistilist ja haldusabi kõikide liidu 

institutsioonide liikmetele; nõuab, et 

järgmine kõrge esindaja / asepresident 
võtaks kohustuse teavitada liikmesriikide 
ja Euroopa Parlamendi väliskomisjone 
töötajate määramisest Euroopa 

välisteenistuse kõrgetele ametikohtadele 

ning lubada väliskomisjonidel soovi korral 
korraldada kandidaatide ühiskuulamist, 
kuna Euroopa Liidu delegatsioonid 

hakkavad kuuluma Euroopa välisteenistuse 

koosseisu ja kuna nad peaksid saama 

juhtnööre kõrgelt esindajalt / 
asepresidendilt, olema tema järelevalve all 
ning kuuluma nõukogu haldusstruktuuri; 
nõuab lisaks, et järgmine kõrge esindaja / 
asepresident kohustuks pidama nõukogu 
nimel uusi läbirääkimisi Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga 
sõlmitud kehtiva institutsioonidevahelise 

kokkuleppe üle, pidades eelkõige silmas 

juurdepääsu tundlikule teabele ja muid 

sujuva institutsioonidevahelise koostöö 

tahke; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. nõuab, et järgmine kõrge esindaja 
võtaks kohustuse teavitada parlamendi 
väliskomisjoni ja arengukomisjoni 
töötajate määramisest Euroopa 
välisteenistuse kõrgetele ametikohtadele 
ning lubada väliskomisjonil soovi korral 
korraldada kandidaatide kuulamist, kuna 
Euroopa Liidu delegatsioonid hakkavad 
kuuluma Euroopa välisteenistuse 
koosseisu ja kuna nad peaksid saama 
juhtnööre asepresidendilt / kõrgelt 
esindajalt, olema tema järelevalve all ning 
kuuluma komisjoni haldusstruktuuri; 
nõuab lisaks, et järgmine asepresident / 
kõrge esindaja kohustuks pidama uusi 
läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga 
sõlmitud kehtiva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe üle, pidades eelkõige silmas 
juurdepääsu tundlikule teabele ja muid 
sujuva institutsioonidevahelise koostöö 
tahke; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. teeb ettepaneku uurida, millises 
ulatuses võiks riikide 
konsulaarteenistustest lähetatud liidu 
saatkonna personal võtta vajaduse korral 
oma poliitiliste ja majanduslike 
ülesannete kõrval järk-järgult vastutuse 
mitteliikmesriikide kodanikega seotud 
konsulaarülesannete ning kolmandates 
riikides viibivate liidu kodanike 
diplomaatilise ja konsulaarkaitsega 
seotud ülesannete eest, nii nagu see on 
juba ette nähtud EÜ asutamislepingu 
artiklis 20; teeb lisaks ettepaneku kaaluda 
koostöövõimalusi Euroopa Parlamendi 
ametnike ja Euroopa välisteenistuse 
vahel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. on seisukohal, et on vaja astuda 
täiendavaid samme liidu ametnikele 

välissuhetealase koolituse pakkumisel; 

soovitab luua Euroopa diplomaatilise 
kolledži, mis annaks tihedas koostöös 
liikmesriikide asjakohaste organitega 
nendele liidu ja liikmesriikide ametnikele, 
kellel tuleb hakata tööle välissuhteid 
hõlmavatel ametikohtadel, ühtlustatud 
õppekaval põhinevat koolitust, sealhulgas 
asjakohast koolitust konsulaar- ja 
legatsioonimenetluste, diplomaatia ja 
rahvusvaheliste suhete ning Euroopa 
Liidu ajaloo ja tegevuse alaste teadmiste 
teemal; 

12. on seisukohal, et kui riiklikes 
diplomaatilistes teenistustes ei leidu 
piisavaid ressursse, võib osutuda 
vajalikuks astuda täiendavaid samme liidu 
ametnikele välissuhetealase koolituse 

pakkumisel;  

Or. en 

 

 


