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Euroopa Ülesehitusamet * 

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 

nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2667/2000 Euroopa 

Ülesehitusameti kohta (KOM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus) 

 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0162)1; 

 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 181a lõike 2 esimest lauset, mille alusel 

nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0170/2006); 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

 

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja eelarvekontrollikomisjoni arvamust 

(A6-0285/2006), 

 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

 

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 

artikli 250 lõiget 2; 

 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

                                                 
1  ELTs seni avaldamata. 



 

Komisjoni ettepanek 
 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

PÕHJENDUS 5 A (uus) 

 (5 a) ELi ulatusliku osaluse säilitamiseks 

piirkonnas peaks komisjon tagama, et 

vastav kompetentsus, mille ülesehitusamet 

on omandanud asjaomastele riikidele 

tehnilist ja finantsabi andes, ei läheks 

kohustuste üleandmise käigus kaduma 

ning et oleks tagatud vajalik töö 

jätkumine. 

Muudatusettepanek 2 

ARTIKKEL 1 A (uus) 

 Artikkel 1 a 

 Aruanded 

 1. Selguse ja läbipaistvuse huvides esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule kvartaliaruanded, tuues välja 

üleminekukava toimimise üksikasjad, 

kaasa arvatud ülesannete jaotus 

ülesehitusameti ja komisjoni asjaomaste 

delegatsioonide vahel ning üksikasjad 

nende koostöökohta üleminekuperioodil. 

Lisaks ülevaatele sellest, kuidas toimub 

üleminek praktikas kõigis asjaomastes 

riikides, eriti aga endises Jugoslaavia 

Makedoonia Vabariigis, pidades silmas 

tema kandidaatriigi staatust, osutavad 

aruanded ka üleminekuprotsessi 

kavandatud ajakavale, pärast eelmise 

aruande esitamist saavutatud eesmärkidele 

ning püstitatavatele uutele sihtidele. 

 2. Komisjon määratleb lõikes 1 osutatud 

aruannete kontekstis üksikasjalikult  

a) meetmed, mida ta kavatseb pärast ameti 

sulgemist võtta, et edendada piirkondlikke 

projekte, näiteks riikidevahelist koostööd 

hõlmavaid ning piiriülese infrastruktuuri 

projekte; 

 b) kavad komisjoni delegatsioonide ja/või 

büroode ajakohastamiseks pärast Serbia 



Vabariigi ja Montenegro Vabariigi 

eraldumist. Aruanne sisaldab ka 

ettepanekuid nende delegatsioonide ja/või 

büroode uuendamiseks, mis tegelevad 

Kosovo tulevase staatusega. 

 


