
AM\769560ET.doc PE420.191v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Põhiseaduskomisjon

2008/2073(INI)

18.2.2009

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–63

Raporti projekt
Jean-Luc Dehaene
(PE405.890v02-00)

Lissaboni lepingu mõju Euroopa Liidu institutsioonilise tasakaalu 
kujunemisele
(2008/2073(INI))



PE420.191v01-00 2/35 AM\769560ET.doc

ET

AM_Com_NonLegReport



AM\769560ET.doc 3/35 PE420.191v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Johannes Voggenhuber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et Lissaboni lepinguga 
tugevdatakse nii liidu institutsioonilist 
tasakaalu kui ka kindlustatakse iga 
poliitilise institutsiooni peamisi 
ülesandeid, tugevdades seeläbi nende 
vastavaid rolle institutsioonilises 
raamistikus, milles 
institutsioonidevaheline koostöö on liidu 
integratsiooni edukuse seisukohalt keskse 
tähtsusega;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 2
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et kuigi uue lepingu eesmärk 
on lihtsustada ja suurendada Euroopa 
Ülemkogu ja nõukogu eesistumise 
sidusust, võib eraldiseisvate Euroopa 
Ülemkogu eesistumise ja välisasjade 
nõukogu eesistumise (ja Eurorühma oma) 
kooseksisteerimine koos muude nõukogu 
koosseisude eesistujate rotatsiooni 
jätkumisega kahandada liidu tõhusust;

E. arvestades, et kuigi uue lepingu eesmärk 
on lihtsustada ja suurendada Euroopa 
Ülemkogu ja nõukogu eesistumise 
sidusust, võib – vähemalt esialgu –
eraldiseisvate Euroopa Ülemkogu 
eesistumise ja välisasjade nõukogu 
eesistumise (ja Eurorühma oma) 
kooseksisteerimine koos muude nõukogu 
koosseisude eesistujate rotatsiooni 
jätkumisega muuta liidu toimimise 
tõenäoliselt keerulisemaks;

Or. el
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Muudatusettepanek 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G a. arvestades, et soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine 
otsustusprotsessis on demokraatia 
rahvusvaheliselt tunnustatud eeldus ja 
vajalik samm demokraatlikuma liidu 
suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G a. arvestades, et soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine 
otsustusprotsessis on demokraatia 
rahvusvaheliselt tunnustatud eeldus ja 
vajalik samm demokraatlikuma liidu 
suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et praegune seitsmeaastane 
finantsplaneerimise periood tähendab
seda, et aeg-ajalt ei ole Euroopa 

I. arvestades, et praegune seitsmeaastane 
finantsplaneerimise periood võib 
tähendada seda, et aeg-ajalt ei ole Euroopa 
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Parlamendil ja komisjonil oma ametiajal 
ühtki põhilist finantspoliitilist otsust vastu 
võtta ja nad leiavad end oma eelkäijate 
loodud raamistikku surutuna, mis kestab 
kuni nende volituste lõpuni;

Parlamendil ja komisjonil oma ametiajal 
ühtki põhilist finantspoliitilist otsust vastu 
võtta ja nad leiavad end oma eelkäijate 
loodud raamistikku surutuna, mis kestab 
kuni nende volituste lõpuni, kuid mida on 
siiski võimalik lahendada, kasutades 
Lissaboni lepingus pakutud viieaastase 
finantsplaneerimise perioodi võimalust, 
mis võiks kattuda Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni volitustega;

Or. el

Muudatusettepanek 6
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et Lissaboni lepinguga 
lisatakse uus ja laiahaardeline 
lähenemisviis liidu välispoliitikale – ehkki 
konkreetsete otsustusmehhanismidega 
ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga 
(ÜVJP) seotud küsimustes – ning luuakse 
lisaks kaht kohustust täitva kõrge 
esindaja/asepresidendi amet, mida toetab 
eraldi välisteenistus, millel on keskne osa 
selle uue ja integreeritud lähenemisviisi 
toimivaks muutmisel;

J. arvestades, et Lissaboni lepinguga 
lisatakse uus ja laiahaardeline 
lähenemisviis liidu välispoliitikale – ehkki 
konkreetsete otsustusmehhanismidega 
ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga 
(ÜVJP) seotud küsimustes – ning luuakse 
lisaks kaht kohustust täitva komisjoni 
asepresidendi (kõrge esindaja) amet, mida 
toetab eraldi välisteenistus, millel on 
keskne osa selle uue ja integreeritud 
lähenemisviisi toimivaks muutmisel;
(muudatus teha terves tekstis)

Or. en

Muudatusettepanek 7
Jean-Luc Dehaene

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et 11. ja 12. detsembril 
toimunud Euroopa Ülemkogu leppis 
kokku, et Lissaboni lepingu jõustumise 
korral enne aasta lõppu kasutaks ta lepingu 
pakutavat võimalust säilitada Euroopa 
Komisjoni koosseis selle praegusel kujul, 
s.t üks liige igast liikmesriigist,

L. arvestades, et 11. ja 12. detsembril 
2008. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu 
leppis kokku, et Lissaboni lepingu 
jõustumise korral enne aasta lõppu 
kasutaks ta lepingu pakutavat võimalust 
säilitada Euroopa Komisjoni koosseis selle 
praegusel kujul, s.t üks liige igast 
liikmesriigist,

Or. nl

Muudatusettepanek 8
Johannes Voggenhuber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tervitab Lissaboni lepingus esitatud 
institutsioonilisi uuendusi, mis loovad 
tingimused uuendatud ja tugevdatud 
institutsioonilisele tasakaalule liidus, 
lubades liidu institutsioonidel tegutseda 
tõhusamalt, avatumalt ja 
demokraatlikumalt ning võimaldades liidul 
paremaid tulemusi saavutada, mis vastavad 
enam tema kodanike ootustele, ning täies 
ulatuses täita oma globaalsel tasandil 
tegutseja rolli rahvusvahelises sfääris;

1. tervitab Lissaboni lepingus esitatud 
institutsioonilisi uuendusi, lubades liidu 
institutsioonidel tegutseda tõhusamalt, 
avatumalt ja demokraatlikumalt ning 
võimaldades liidul paremaid tulemusi 
saavutada, mis vastavad enam tema 
kodanike ootustele, ning täies ulatuses täita 
oma globaalsel tasandil tegutseja rolli 
rahvusvahelises sfääris;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. tunnistab siiski, et tavapärane 
institutsioonilise selguse puudumine 
jätkub Lissaboni lepingus; peab 
institutsioonilisest seisukohast ohtlikuks 
institutsiooniliste uuenduste 
kasutuselevõtmist, nagu Euroopa 
Ülemkogu eesistuja ja kõrge esindaja 
rotatsiooni puudumine, ilma et oleks 
selge, kuidas täpselt need uuendused 
toimivad ja millist mõju avaldavad need 
institutsioonidevahelistele suhetele; 
avaldab seetõttu kahetsust asjaolu pärast, 
et institutsioonidevahelisi kokkuleppeid 
on vaja teemade kohta, mida oleks tulnud 
selgitada Lissaboni lepingus;

Or. nl

Muudatusettepanek 10
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et ametisse 
nimetamisel tuleb austada soolist 
tasakaalu; kõiki kolme ametikohta –
Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa 
Komisjoni president ja kõrge esindaja / 
asepresident – ei pea täitma samast soost, 
erakonnast või rahvusest isikutega;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)



PE420.191v01-00 8/35 AM\769560ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et ametisse 
nimetamisel tuleb austada soolist 
tasakaalu; kõiki kolme ametikohta –
Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa 
Komisjoni president ja kõrge esindaja / 
asepresident – ei pea täitma samast soost 
isikutega;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Johannes Voggenhuber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. rõhutab kõnealuses kontekstis samuti 
Euroopa Parlamendi liikmete 
järelevalvealaste pädevuste säilitamise 
suurt tähtsust nõukogule ja komisjonile 
küsimuste esitamise õiguse ja esitatud 
küsimustele vastamiseks ettenähtud 
tähtaegadest kinnipidamise abil; ootab, et
ülejäänud institutsioonid tunnustaksid 
selgesõnaliselt küsimuste esitamise õigust, 
ning kutsub nõukogu üles lisama see säte 
oma kodukorda;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. jääb arvamusele, et Euroopa Parlament 
peab ise läbi viima vajalikud sisemised 

9. jääb arvamusele, et Euroopa Parlament 
peab ise läbi viima vajalikud sisemised 
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uuendused eesmärgiga kohandada oma 
struktuure, oma menetlusi ja oma 
töömeetodeid Lissaboni lepingust 
tulenevate uute pädevustega ning 
tugevdatud kavandamise ja 
institutsioonidevahelise koostöö nõuetega; 
ootab huviga parlamendireformi töörühma 
tulemusi ja tuletab meelde, et tema pädev 
komisjon töötab praegu kodukorra 
uuendamisega, mille eesmärgiks on 
kohandada seda Lissaboni lepinguga1;

uuendused eesmärgiga kohandada oma 
struktuure, oma menetlusi ja oma 
töömeetodeid Lissaboni lepingust 
tulenevate uute pädevustega ning 
tugevdatud kavandamise ja 
institutsioonidevahelise koostöö nõuetega; 
ootab huviga parlamendireformi töörühma 
tulemusi ja tuletab meelde, et tema pädev 
komisjon töötab praegu kodukorra 
uuendamisega, mille eesmärgiks on 
kohandada seda Lissaboni lepinguga2;

1Hr Corbetti esitatud raporti projekt Euroopa 
Parlamendi kodukorra muutmise kohta, arvestades 
parlamendireformi töörühma ettepanekuid täiskogu 
töökorralduse ja algatusraportite kohta (PE 400.716 
v01-00).

1Hr Leineni esitatud raporti projekt Euroopa 
Parlamendi uue rolli ja uute kohustuste kohta 
Lissaboni lepingu rakendamisel (PE 407.780 v02-
00).

2Hr Corbetti esitatud raporti projekt Euroopa 
Parlamendi kodukorra muutmise kohta, arvestades 
parlamendireformi töörühma ettepanekuid täiskogu 
töökorralduse ja algatusraportite kohta (PE 400.716 
v01-00).

Or. de

Muudatusettepanek 14
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 – joonealune märkus

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
1 Hr Corbetti esitatud raporti projekt Euroopa 
Parlamendi kodukorra muutmise kohta, arvestades 
parlamendireformi töörühma ettepanekuid 
täiskogu töökorralduse ja algatusraportite kohta 
(PE 400.716 v01-00).

1 Hr Corbetti esitatud raporti projekt Euroopa 
Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta 
(PE 405.935 v03-00).

Or. en

Muudatusettepanek 15
Andrzej Wielowieyski

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. rõhutab Euroopa Parlamendi uut 
rolli delegeeritud volituste andmisel 
komisjonile ja uut järelevalverolli seoses 
delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktidega;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Johannes Voggenhuber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tervitab tõsiasja, et uus leping laiendab 
Euroopa Parlamendile algatusõiguse seoses 
lepingute läbivaatamisega, tunnistab, et 
parlamendil on õigus koosolekul osaleda 
ning et tema nõusolek on vajalik juhul, kui 
Euroopa Ülemkogu on seisukohal, et 
koosolekut pole põhjust kokku kutsuda; on 
arvamusel, et kõnealune tunnustamine 
räägib selle kasuks, et tunnistada Euroopa 
Parlamendi õigust osaleda täies ulatuses 
komisjoniga sarnastel tingimustel 
valitsustevahelisel konverentsil; on 
arvamusel, et lähtudes kahe varasema 
valitsustevahelise konverentsi kogemusest, 
võib institutsioonidevaheline kokkulepe 
edaspidi määratleda valitsustevahelise 
konverentsi korraldamise juhendid, eriti 
seoses Euroopa Parlamendi osalemisega ja 
läbipaistvusega seotud küsimustega;

10. tervitab tõsiasja, et uus leping laiendab 
Euroopa Parlamendile algatusõiguse seoses 
lepingute läbivaatamisega, tunnistab, et 
parlamendil on õigus koosolekul osaleda 
ning et tema nõusolek on vajalik juhul, kui 
Euroopa Ülemkogu on seisukohal, et 
koosolekut pole põhjust kokku kutsuda; on 
arvamusel, et kõnealune tunnustamine 
räägib selle kasuks, et tunnistada Euroopa 
Parlamendi õigust osaleda täies ulatuses 
komisjoniga sarnastel tingimustel 
valitsustevahelisel konverentsil; on 
arvamusel, et lähtudes kahe varasema 
valitsustevahelise konverentsi kogemusest, 
võib institutsioonidevaheline kokkulepe 
edaspidi määratleda valitsustevahelise 
konverentsi korraldamise juhendid, eriti 
seoses Euroopa Parlamendi osalemisega ja 
läbipaistvusega seotud küsimustega; on 
seisukohal, et selline 
institutsioonidevaheline kokkulepe peab 
igal juhul tagama Euroopa Parlamendi 
mitmekesisema esindatuse varasemaga 
võrreldes;

Or. de
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Muudatusettepanek 17
Andrzej Wielowieyski

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. tervitab Euroopa Parlamendi 
suurenenud rolli liidu ametiasutuste üle 
kontrolli teostamisel; rõhutab sellele 
vaatamata vajadust kehtestada selgemad 
eeskirjad sellise kontrolli elluviimisele 
koostöös nõukoguga 
institutsioonidevahelise kokkuleppe abil;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. võtab teadmiseks üleminekumeetmed, 
mis puudutavad Euroopa Parlamendi 
koosseisu; tuletab meelde, et kui selliseid 
meetmeid rakendatakse vastavalt Euroopa 
Ülemkogu 11.– 12. detsembri kohtumise 
järeldustele, peavad need pälvima 
Euroopa Parlamendi poliitilise 
heakskiidu, või isegi olema esitatud 
Euroopa Parlamendile nõusoleku 
saamiseks, juhul kui need meetmed 
võetakse õiguslikus kontekstis, mis nõuab 
sellist nõusolekut;

11. võtab teadmiseks üleminekumeetmed, 
mis puudutavad Euroopa Parlamendi 
koosseisu, nagu on osutatud Euroopa 
Ülemkogu 11.–12. detsembri 2008. aasta
kohtumise järeldustes; märgib, et otsus 
säilitada Saksamaa kolm lisakohta kuni 
2014. aastani eeldab ajutise erandi 
tegemist Lissaboni lepingu tingimustest ja 
seetõttu on esmast õigust vaja muuta enne 
selle rakendamist; on arvamusel, et need 
18 liiget, kes valitakse eelnevalt 2009. 
aasta juunis, peaksid saama Euroopa 
Parlamendi töös osaleda vaatlejatena 
alates Lissaboni lepingu jõustumise 
kuupäevast; on siiski seisukohal, et 
kõnealused liikmed peaksid oma täielikke 
volitusi saama kasutada alates 
kokkulepitud kuupäevast ja samal ajal 
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sellega, kui kõik vajalikud riiklikud 
menetlused on lõpule viidud; tuletab 
nõukogule meelde, et Euroopa Parlament 
säilitab olulised algatus- ja 
nõusolekuõigused parlamendi koosseisu 
suhtes vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 14 lõikele 2, mida on muudetud 
Lissaboni lepinguga, ja kavatseb need 
õigused täielikult maksma panna;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jean-Luc Dehaene

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. võtab teadmiseks üleminekumeetmed, 
mis puudutavad Euroopa Parlamendi 
koosseisu; tuletab meelde, et kui selliseid 
meetmeid rakendatakse vastavalt Euroopa 
Ülemkogu 11.– 12. detsembri kohtumise 
järeldustele, peavad need pälvima Euroopa 
Parlamendi poliitilise heakskiidu, või isegi 
olema esitatud Euroopa Parlamendile 
nõusoleku saamiseks, juhul kui need 
meetmed võetakse õiguslikus kontekstis, 
mis nõuab sellist nõusolekut;

11. võtab teadmiseks üleminekumeetmed, 
mis puudutavad Euroopa Parlamendi 
koosseisu; tuletab meelde, et kui selliseid 
meetmeid rakendatakse vastavalt Euroopa 
Ülemkogu 11.–12. detsembri 2008. aasta
kohtumise järeldustele, peavad need 
pälvima Euroopa Parlamendi poliitilise 
heakskiidu, või isegi olema esitatud 
Euroopa Parlamendile nõusoleku 
saamiseks, juhul kui need meetmed 
võetakse õiguslikus kontekstis, mis nõuab 
sellist nõusolekut;

Or. nl

Muudatusettepanek 20
Andrzej Wielowieyski

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. on samuti seisukohal, et kuna 
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Euroopa Ülemkogu ühineb ELi 
institutsioonilise ülesehitusega, on vaja 
selgemalt täpsustada nii tema õiguste kui 
ka kohustuste olemust, sealhulgas tema 
tegevuste võimalik õiguslik järelevalve;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. tervitab Euroopa Ülemkogu 
eesistumise püsivat kinnitamist pikaks 
ajaks, mis aitab tagada selle institutsiooni 
töö ning seega ka liidu tegevuse suurema 
järjepidevuse ja sidususe;

16. tervitab Euroopa Ülemkogu 
eesistumise püsivat kinnitamist pikaks 
ajaks, mis aitab tagada selle institutsiooni 
töö ning seega ka liidu tegevuse suurema 
järjepidevuse ja sidususe; rõhutab, et 
Euroopa Ülemkogu eesistuja ametisse 
nimetamine peab toimuma võimalikult 
kiiresti pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist, et säilitada seos uuesti valitud 
Euroopa Parlamendi ametiaja ja uue 
komisjoni volituste kehtivusaja vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tervitab Euroopa Ülemkogu 
eesistumise püsivat kinnitamist pikaks 
ajaks, mis aitab tagada selle institutsiooni 
töö ning seega ka liidu tegevuse suurema 
järjepidevuse ja sidususe;

15. tervitab Euroopa Ülemkogu 
eesistumise püsivat kinnitamist pikaks 
ajaks, mis aitab tagada selle institutsiooni 
töö ning seega ka liidu tegevuse suurema 
järjepidevuse, tõhususe ja sidususe;
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Or. el

Muudatusettepanek 23
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. tuletab liikmesriikidele meelde, et 
nad kõik nõustusid nõukogu roteeruva 
eesistuja tähtsuse vähendamisega, kes ei 
juhata enam Euroopa Ülemkogu ega 
välisasjade nõukogu;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tuletab meelde, et kuigi uues lepingus 
nähakse ette, et Euroopa Ülemkogu abistab 
nõukogu peasekretariaat, tuleb Euroopa 
Ülemkogu erikulud esitada eelarve eraldi 
osas ning need peavad sisaldama 
konkreetseid eraldisi Euroopa Ülemkogu 
eesistuja tarbeks, keda peab igal juhul 
abistama tema enda kabinet, mis tuleks 
mõistlikel tingimustel kokku panna;

20. tuletab meelde, et kuigi uues lepingus 
nähakse ette, et Euroopa Ülemkogu abistab 
nõukogu peasekretariaat, tuleb Euroopa 
Ülemkogu erikulud esitada eelarve eraldi 
osas ning need peavad sisaldama 
konkreetseid eraldisi Euroopa Ülemkogu 
eesistuja tarbeks, keda peab igal juhul 
abistama tema enda kabinet, mis tuleks 
mõistlikel tingimustel kokku panna; 
märgib, et nn härrasmeeste kokkulepet 
kahe seadusandja vahel nende kaasamise 
kohta üksteise eelarvetesse ei kohaldata 
Euroopa Ülemkogu suhtes rohkem kui 
Euroopa Komisjoni suhtes, kuna 
asutamislepinguga on Euroopa 
Ülemkogul keelatud selgesõnaliselt täita 
õigusloomega seotud ülesandeid;
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tuletab meelde, et kuigi uues lepingus 
nähakse ette, et Euroopa Ülemkogu abistab 
nõukogu peasekretariaat, tuleb Euroopa 
Ülemkogu erikulud esitada eelarve eraldi 
osas ning need peavad sisaldama 
konkreetseid eraldisi Euroopa Ülemkogu 
eesistuja tarbeks, keda peab igal juhul
abistama tema enda kabinet, mis tuleks 
mõistlikel tingimustel kokku panna;

20. tuletab meelde, et kuigi uues lepingus 
nähakse ette, et Euroopa Ülemkogu abistab 
nõukogu peasekretariaat, tuleb Euroopa 
Ülemkogu erikulud esitada eelarve eraldi 
osas ning need peavad sisaldama 
konkreetseid eraldisi Euroopa Ülemkogu 
eesistuja tarbeks, keda peab abistama tema 
enda kabinet, mis tuleks mõistlikel 
tingimustel kokku panna;

Or. de

Muudatusettepanek 26
Johannes Voggenhuber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. täheldab murelikult komisjoni 
muutumist nõukogule omamoodi 
lepingute haldajaks; nõuab tungivalt, et 
nõukogu austaks komisjoni sõltumatust 
institutsioonilise tasakaalu olulise 
elemendina;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. peab nimetatud kontekstis vajalikuks, 
et riigipead või valitsusjuhid oleksid 
tihedalt kaasatud üldasjade nõukogu 
töösse – eriti nende liikmesriikide 
peaministrid/riigipead, kes võtavad üle 
nõukogu eesistumise teostamise – kas otse 
või delegeeritud ministri kaudu, 
eesmärgiga tagada üldasjade nõukogu 
tõhus toimimine, kes tegutseb nõukogu 
erinevate koosseisude koordineerijana ja 
prioriteetide ning konfliktide lahendamise, 
mis praegu liiga kergekäeliselt Euroopa 
Ülemkogule suunatakse, vahendajana;

25. on nimetatud kontekstis seisukohal, et 
võib-olla on vajalik, et nende 
liikmesriikide peaministrid/riigipead, kes 
võtavad üle nõukogu eesistumise 
teostamise, juhiksid ja tagaksid isiklikult 
üldasjade nõukogu tõhusa toimimise, kes 
tegutseb nõukogu erinevate koosseisude 
koordineerijana ja prioriteetide ning 
konfliktide lahendamise, mis praegu liiga 
kergekäeliselt Euroopa Ülemkogule 
suunatakse, vahendajana;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. tunnistab koordineerimise katkemise 
ohte nõukogu erinevate koosseisude vahel 
uue eesistumise süsteemi tõttu, ning 
rõhutab nende ohtude vältimist silmas 
pidades uute 18kuuliste püsivate
eesistujakolmikute (kolme eesistujariigi 
rühmad) tähtsust, mis jagavad nõukogu eri 
koosseisude eesistumise teostamist (välja 
arvatud välisasjade nõukogu ja Eurorühm), 
ja COREPERi juhtimist eesmärgiga tagada 
nõukogu kui terviku töö sidusus, 
kooskõlastus ja järjepidevus, ning tagada 
institutsioonidevaheline koostöö, mis on 
vajalik õigusloome- ja eelarvemenetluse 
sujuvaks toimimiseks Euroopa 
Parlamendiga ühiselt tehtavate otsuste 
puhul;

25. tunnistab koordineerimise suuri 
probleeme nõukogu erinevate koosseisude 
vahel uue eesistumise süsteemi tõttu, ning 
rõhutab nende ohtude vältimist silmas 
pidades uute 18kuuliste püsivate 
eesistujakolmikute (kolme eesistujariigi 
rühmad) tähtsust, mis jagavad nõukogu eri 
koosseisude eesistumise teostamist (välja 
arvatud välisasjade nõukogu ja Eurorühm), 
ja COREPERi juhtimist eesmärgiga tagada 
nõukogu kui terviku töö sidusus, 
kooskõlastus ja järjepidevus, ning tagada 
institutsioonidevaheline koostöö, mis on 
vajalik õigusloome- ja eelarvemenetluse 
sujuvaks toimimiseks Euroopa 
Parlamendiga ühiselt tehtavate otsuste 
puhul;

Or. el
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Muudatusettepanek 29
Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. on arvamusel, et määrava tähtsusega 
on, et eesistujakolmikud arendaksid tihedat 
ja püsivat koostööd kogu oma ühise 
mandaadi vältel; rõhutab iga 18kuulise 
eesistujakolmiku ühise tegevuskava 
tähtsust liidu toimimisele, nagu on 
selgitatud käesoleva resolutsiooni lõikes 
51; kutsub eesistujakolmikuid esitama oma 
ühised tegevuskavad parlamendi täiskogule 
oma ühismandaadi alguses;

27. on arvamusel, et määrava tähtsusega 
on, et eesistujakolmikud arendaksid tihedat 
ja püsivat koostööd kogu oma ühise 
mandaadi vältel; rõhutab iga 18kuulise 
eesistujakolmiku ühise tegevuskava 
tähtsust liidu toimimisele, nagu on 
selgitatud käesoleva resolutsiooni lõikes 
51; kutsub eesistujakolmikuid esitama oma 
ühised tegevuskavad parlamendi täiskogule 
oma ühismandaadi alguses; märgib, et uus 
korraldus eeldab, et eesistujariikide 
meeskonna kava on oma olemuselt 
teostatav ja ei mõjuta liidu poliitiliste 
tööprogrammide koostamist, mille suhtes 
kohaldatakse uusi demokraatlikke 
menetlusi (veelgi vähem pakkuda 
võimalust kolme osaleva valitsuse riiklike 
egode upitamiseks);

Or. en

Muudatusettepanek 30
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. on arvamusel, et määrava tähtsusega 
on, et eesistujakolmikud arendaksid tihedat 
ja püsivat koostööd kogu oma ühise 
mandaadi vältel; rõhutab iga 18kuulise 
eesistujakolmiku ühise tegevuskava 
tähtsust liidu toimimisele, nagu on 
selgitatud käesoleva resolutsiooni lõikes 

27. on arvamusel, et määrava tähtsusega 
on, et eesistujakolmikud arendaksid tihedat 
ja püsivat koostööd kogu oma ühise 
mandaadi vältel; rõhutab iga 18kuulise 
eesistujakolmiku ühise tegevuskava 
tähtsust liidu toimimisele, nagu on 
selgitatud käesoleva resolutsiooni lõikes 
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51; kutsub eesistujakolmikuid esitama oma 
ühised tegevuskavad parlamendi 
täiskogule oma ühismandaadi alguses;

51; kutsub eesistujakolmikuid esitama oma 
ettepanekud õigusloomega seotud 
arutelude ajakavade koostamise kohta
parlamendi täiskogule oma ühismandaadi 
alguses;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab samuti, et nõukogu roteeruva 
eesistumise teostamist üle võttev 
peaminister/riigipea peab olema Euroopa 
Parlamendi privilegeeritud eeskõneleja 
eesistumise tegevusega seonduvas; on 
arvamusel, et temalt tuleks taotleda 
parlamendi täiskogu poole pöördumist, et 
esitada eesistumise tegevuskava ja 
ülevaade kuuekuulise ametiaja jooksul 
toiminud arengutest ja tulemustest, ning 
samuti esitada arutluseks igasugused muud 
asjakohased poliitilised küsimused, mis 
tema eesistujamandaadi jooksul üles on 
kerkinud;

29. rõhutab samuti, et nõukogu roteeruva 
eesistumise teostamist üle võttev 
peaminister/riigipea peab olema Euroopa 
Parlamendi privilegeeritud eeskõneleja 
eesistumise tegevusega seonduvas; on
arvamusel, et temalt tuleks taotleda 
parlamendikomisjonide poole pöördumist 
ning samuti esitada talle arutluseks 
igasugused muud asjakohased poliitilised 
küsimused, mis tema eesistujamandaadi 
jooksul üles on kerkinud;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. on siiski seisukohal, et nõukogu 
roteeruval eesistujal ei ole enam 
asjakohane esitada parlamendile 
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tegevuskava, eeldusel, et ta juhatab teist 
seadusandlikku kogu, mitte ei täida 
täidesaatvaid ülesandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32 a. märgib, et praegu ei kajastu soolise 
tasakaalu põhimõte volinike kolleegiumis 
piisavalt; juhib tähelepanu, et praegusest 
27 Euroopa Komisjoni volinikust on vaid 
9 naised; kutsub liikmesriike üles 
kaaluma volinikena nii mees- kui ka 
naissoost kandidaate;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. rõhutab, et komisjoni presidendi 
valimine Euroopa Parlamendis Euroopa 
Ülemkogu ettepaneku alusel muudab tema 
määramise olemust;

33. rõhutab, et komisjoni presidendi 
valimine Euroopa Parlamendis Euroopa 
Ülemkogu ettepaneku alusel ei muuda 
oluliselt tema määramise olemust; 
rõhutab, et nii Nice’i lepingu kui ka 
Lissaboni lepingu kohaselt on Euroopa 
Ülemkogu institutsioon, mis tegeleb 
ametisse nimetamisega; märgib seetõttu, 
et komisjoni presidendi valimine Euroopa 
Parlamendis on eelkõige tuvastatud 
erinevus kehtiva menetlusega võrreldes; 
rõhutab seetõttu, et Lissaboni lepinguga 
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ei ole Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
vahelistesse suhetesse tehtud olulisi 
muudatusi;

Or. nl

Muudatusettepanek 35
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. rõhutab, et komisjoni presidendi 
valimine Euroopa Parlamendis Euroopa 
Ülemkogu ettepaneku alusel muudab tema 
määramise olemust;

33. rõhutab, et komisjoni presidendi 
valimine Euroopa Parlamendis Euroopa 
Ülemkogu ettepaneku alusel, mis peaks 
võtma arvesse soolise tasakaalu 
põhimõtet, muudab tema määramise 
olemust;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. rõhutab, et komisjoni presidendi 
valimine Euroopa Parlamendis Euroopa 
Ülemkogu ettepaneku alusel muudab tema 
määramise olemust;

33. rõhutab, et komisjoni presidendi 
valimine Euroopa Parlamendis Euroopa 
Ülemkogu ettepaneku alusel annab tema 
määramisele rõhutatult poliitilise 
olemuse;

Or. el
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Muudatusettepanek 37
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. teeb ettepaneku, et Euroopa Ülemkogu 
volitaks oma eesistujat (üksi või koos 
delegatsiooniga) nimetatud konsultatsioone 
pidama, et eesistuja konsulteeriks Euroopa 
Parlamendi presidendiga, pidades silmas 
vajalike kohtumiste korraldamist iga 
Euroopa Parlamendi fraktsiooni juhiga, 
keda võimalusel saadaksid Euroopa 
poliitiliste parteide juhid (või 
delegatsioonid), ning et pärast seda peaks 
Euroopa Ülemkogu eesistuja Euroopa 
Ülemkogule aru andma;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 38
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. on arvamusel, et vastavalt ülalmainitud 
lõppakti 6. deklaratsioonis sätestatule peab 
nende isikute valimisel, kellel palutakse 
asuda Euroopa Ülemkogu eesistuja, 
komisjoni presidendi ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ametikohale, võtma arvesse vajadust 
tunnustada liidu ja tema liikmesriikide 
geograafilist ja demograafilist 
mitmekesisust;

39. on arvamusel, et vastavalt ülalmainitud 
lõppakti 6. deklaratsioonis sätestatule peab 
nende isikute valimisel, kellel palutakse 
asuda Euroopa Ülemkogu eesistuja, 
komisjoni presidendi ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ametikohale, võtma eelkõige arvesse 
kandidaatide asjaomaseid pädevusi; 
tunnistab lisaks, et arvesse tuleb võtta
vajadust tunnustada liidu ja tema 
liikmesriikide geograafilist ja 
demograafilist mitmekesisust;

Or. nl
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Muudatusettepanek 39
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. on kõnealuses kontekstis arvamusel, et 
ideaalis peaks ametisse nimetamine 
toimuma pärast Euroopa Parlamendi 
valimisi eesmärgiga võtta arvesse 
valimistulemusi, mis mängivad komisjoni 
presidendi valikul olulist rolli; juhib 
tähelepanu, et alles pärast tema valimist on 
võimalik tagada nõutav tasakaal;

41. on kõnealuses kontekstis arvamusel, et 
ametisse nimetamine peaks toimuma pärast 
Euroopa Parlamendi valimisi eesmärgiga 
võtta arvesse valimistulemusi, mis 
mängivad komisjoni presidendi valikul 
põhilist rolli; juhib tähelepanu, et alles 
pärast tema valimist on võimalik tagada 
nõutav tasakaal;

Or. el

Muudatusettepanek 40
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 42 – neljas taane

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– 5. ja 6. nädal pärast valimisi: komisjoni 
presidendi kandidaadi ja fraktsioonide 
vahelised kontaktid; kandidaadi esitlemine 
Euroopa Parlamendis; hääletus komisjoni 
presidendi kandidaadi üle Euroopa 
Parlamendis;

– 5. ja 6. nädal pärast valimisi: komisjoni 
presidendi kandidaadi ja fraktsioonide 
vahelised kontaktid; kandidaadi avalduste 
ja tema poliitiliste suuniste esitlemine 
Euroopa Parlamendile; hääletus komisjoni 
presidendi kandidaadi üle Euroopa 
Parlamendis;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 42 – kaheksas taane
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– oktoober: Euroopa Parlament hääletab
kogu kolleegiumi koosseisu üle (sealhulgas 
kõrge esindaja/asepresident); Euroopa 
Ülemkogu kiidab uue komisjoni heaks; uus 
komisjon asub ametisse;

– oktoober: volinike kolleegiumi ja nende 
tegevuskava esitlemine Euroopa 
Parlamendile; hääletamine kogu 
kolleegiumi koosseisu üle (sealhulgas 
kõrge esindaja / asepresident); Euroopa 
Ülemkogu kiidab uue komisjoni heaks; uus 
komisjon asub ametisse;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. on seisukohal, et juhul kui Euroopa 
Ülemkogu peaks uue komisjoni presidendi 
ametisse nimetamise menetluse algatama 
viivitamatult pärast 2009. aasta juunis 
toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi1, 
peaks ta nõuetekohaselt arvesse võtma 
vajalikku ajavahemikku, mis võimaldaks 
Lissaboni lepingus ettenähtud 
konsultatsioonimenetluse mitteametlikult 
lõpule viia; on arvamusel, et sellises 
olukorras võiks komisjoni president, kelle 
Euroopa Parlament võib heaks kiita Nice’i 
menetluse alusel, olla seejärel valitud 
juba Lissaboni lepingu alusel, kui see 
jõustub, ilma et kogu ametisse nimetamise 
menetlust oleks vaja taas otsast alustada;

45. on seisukohal, et juhul kui Euroopa 
Ülemkogu peaks uue komisjoni presidendi 
ametisse nimetamise menetluse algatama 
pärast 2009. aasta juunis toimuvaid 
Euroopa Parlamendi valimisi1, peaks ta 
nõuetekohaselt arvesse võtma vajalikku 
ajavahemikku, mis võimaldaks Lissaboni 
lepingus ettenähtud poliitilise
konsultatsioonimenetluse fraktsioonide 
uuesti valitud esindajatega mitteametlikult 
lõpule viia; on seetõttu arvamusel, et 
Euroopa Ülemkogu peaks alles juuli 
alguses nimetama ametisse komisjoni uue
presidendi, kelle Euroopa Parlament võib 
seejärel heaks kiita lihthäälteenamusega 
Nice’i lepingu tingimuste kohaselt;

Or. en

                                               
1 Nagu see on kirjas 11. ja 12. detsembril 2008. aastal vastu võetud avalduses tulevase komisjoni ametisse 
nimetamise kohta.
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Muudatusettepanek 43
Jean-Luc Dehaene

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. on seisukohal, et juhul kui Euroopa 
Ülemkogu peaks uue komisjoni presidendi 
ametisse nimetamise menetluse algatama 
viivitamatult pärast 2009. aasta juunis 
toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi1, 
peaks ta nõuetekohaselt arvesse võtma 
vajalikku ajavahemikku, mis võimaldaks 
Lissaboni lepingus ettenähtud 
konsultatsioonimenetluse mitteametlikult 
lõpule viia; on arvamusel, et sellises 
olukorras võiks komisjoni president, kelle 
Euroopa Parlament võib heaks kiita 
Nice’i menetluse alusel, olla seejärel 
valitud juba Lissaboni lepingu alusel, kui 
see jõustub, ilma et kogu ametisse 
nimetamise menetlust oleks vaja taas 
otsast alustada;

45. on seisukohal, et juhul kui Euroopa 
Ülemkogu peaks uue komisjoni presidendi 
ametisse nimetamise menetluse algatama 
viivitamatult pärast 2009. aasta juunis 
toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi1, 
peaks ta nõuetekohaselt arvesse võtma 
vajalikku ajavahemikku, mis võimaldaks 
Lissaboni lepingus ettenähtud 
konsultatsioonimenetluse mitteametlikult 
lõpule viia; on arvamusel, et kõnealustes 
tingimustes austatakse täielikult tema 
uute eelisõiguste olemust ja Euroopa 
Parlament võib jätkata komisjoni 
presidendi ametisse nimetamise 
heakskiitmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et igal juhul tuleks uue 
volinike kolleegiumi liikmete nimetamise 
menetlust alustada alles pärast Iirimaa uue 
rahvahääletuse tulemuste selgumist; juhib 
tähelepanu, et sellisel juhul oleksid 
institutsioonid täiel määral teadlikud 
tulevasest õiguslikust kontekstist, milles 
uus komisjon oma volitusi rakendaks, ja 

46. rõhutab, et igal juhul tuleks uue 
volinike kolleegiumi liikmete nimetamise 
menetlust alustada alles pärast Iirimaa uue 
rahvahääletuse tulemuste selgumist; juhib 
tähelepanu, et sellisel juhul oleksid 
institutsioonid täiel määral teadlikud 
tulevasest õiguslikust kontekstist, milles 
uus komisjon oma volitusi rakendaks, ja 

                                               
1 Nagu see on kirjas 11. ja 12. detsembril 2008. aastal vastu võetud avalduses tulevase komisjoni ametisse 
nimetamise kohta.
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saaksid nõuetekohaselt arvestada oma 
vastavaid volitusi selle menetluse juures, 
nagu ka uue komisjoni koosseisu, 
ülesehitust ja pädevusi; juhul, kui 
rahvahääletuse tulemus on positiivne, 
peaks Euroopa Parlament andma oma 
ametliku heakskiidu uuele volinike 
kolleegiumile alles pärast Lissaboni 
lepingu jõustumist ja komisjoni presidendi 
valimisi;

saaksid nõuetekohaselt arvestada oma 
vastavaid volitusi selle menetluse juures, 
nagu ka uue komisjoni koosseisu, 
ülesehitust ja pädevusi; juhul, kui 
rahvahääletuse tulemus on positiivne, 
peaks Euroopa Parlament andma oma 
ametliku heakskiidu uuele volinike 
kolleegiumile, sealhulgas presidendile ja 
asepresidendile / kõrgele esindajale alles 
pärast Lissaboni lepingu jõustumist;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Jean-Luc Dehaene

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et igal juhul tuleks uue 
volinike kolleegiumi liikmete nimetamise 
menetlust alustada alles pärast Iirimaa uue 
rahvahääletuse tulemuste selgumist; juhib 
tähelepanu, et sellisel juhul oleksid 
institutsioonid täiel määral teadlikud 
tulevasest õiguslikust kontekstist, milles 
uus komisjon oma volitusi rakendaks, ja 
saaksid nõuetekohaselt arvestada oma 
vastavaid volitusi selle menetluse juures, 
nagu ka uue komisjoni koosseisu, 
ülesehitust ja pädevusi; juhul, kui 
rahvahääletuse tulemus on positiivne, 
peaks Euroopa Parlament andma oma 
ametliku heakskiidu uuele volinike 
kolleegiumile alles pärast Lissaboni 
lepingu jõustumist ja komisjoni presidendi 
valimisi;

46. rõhutab, et igal juhul tuleks uue 
volinike kolleegiumi liikmete nimetamise 
menetlust alustada alles pärast Iirimaa uue 
rahvahääletuse tulemuste selgumist; juhib 
tähelepanu, et sellisel juhul oleksid 
institutsioonid täiel määral teadlikud 
tulevasest õiguslikust kontekstist, milles 
uus komisjon oma volitusi rakendaks, ja 
saaksid nõuetekohaselt arvestada oma 
vastavaid volitusi selle menetluse juures, 
nagu ka uue komisjoni koosseisu, 
ülesehitust ja pädevusi; juhul, kui 
rahvahääletuse tulemus on positiivne, 
peaks Euroopa Parlament andma oma 
ametliku heakskiidu uuele volinike 
kolleegiumile alles pärast Lissaboni 
lepingu jõustumist;

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. on arvamusel, et viie aasta pikkuste 
finants- ja poliitiliste programmide 
koostamise süsteemile üleminek nõuab 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta1 sisalduva kehtiva 
finantsraamistiku pikendamist 2015. aasta
lõpuni, ning järgmine jõustuks 2016. aasta
alguses;

50. on arvamusel, et viie aasta pikkuste 
finants- ja poliitiliste programmide 
koostamise süsteemile üleminek nõuab 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta1 sisalduva kehtiva 
finantsraamistiku pikendamist 2016. aasta
lõpuni, ning järgmine jõustuks 2017. aasta
alguses2;

Or. el

Muudatusettepanek 47
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 51 – teine taane

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– üldasjade nõukogu, pidades kahepoolseid 
läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, peaks 
vastu võtma kõigi kolme eesistujariigi 
koostatud rakenduskavad kogu nende 18 
kuu pikkuse mandaadi ajaks, mis oleks iga 
eesistujariigi individuaalse tegevuskava
raamistikuks tema kuus kuud kestva 
tegevuse ajaks;

– üldasjade nõukogu, pidades kahepoolseid 
läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, peaks 
vastu võtma kõigi kolme eesistujariigi 
koostatud tegevuse ajakavad kogu nende 
18 kuu pikkuse mandaadi ajaks, mis oleks 
iga eesistujariigi individuaalse ajakava
raamistikuks tema kuus kuud kestva 
tegevuse ajaks;

Or. en

                                               
1 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 139, 14.6.2006, lk 1). Kokkulepet muudeti 
viimati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2008. aasta otsusega 371/2008/EÜ (ELT L 128, 16.5.2008, lk 
8.)
2 Vastavalt Böge raportile finantsraamistiku 2007–2013 vaheläbivaatuse kohta (INI/2008/2055) ja Guy-Quinti 
raportile Lissaboni lepingu finantsaspektide kohta (INI/2008/2054).
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Muudatusettepanek 48
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 51 – teine a taane (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa Parlament peaks 
konsulteerima teiste Euroopa Liidu 
institutsioonidega, et jõuda kokkuleppele 
selle üle, millisel määral ja kui 
intensiivselt tuleb parlamenti teavitada eri 
programmidest parlamendi täiskogu 
istungitel;

Or. nl

Muudatusettepanek 49
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. rõhutab uue mõõtme tähtsust, mille 
Lissaboni leping liidu välistegevusele 
tervikuna lisab, sealhulgas ÜVJP, mis koos 
liidu õigussubjektsusega ja sellele 
valdkonnale asjaomaste institutsiooniliste 
uuendustega (eriti kaht kohustust täitva 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ameti ning välisteenistuse 
loomine) võib olla otsustavaks teguriks 
liidu tegevuse sidususes ja tõhususes 
nimetatud valdkonnas ning parandada 
tema silmapaistvust globaalse tegutsejana;

52. rõhutab uue mõõtme ebakindlust, mille 
Lissaboni leping liidu välistegevusele 
tervikuna lisab, sealhulgas ÜVJP, mis koos 
liidu õigussubjektsusega ja sellele 
valdkonnale asjaomaste institutsiooniliste 
uuendustega (eriti kaht kohustust täitva 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ameti ning välisteenistuse 
loomine) on mõeldud liidu välistegevuse 
sidususe loomiseks; märgib, et sellise 
välistegevuse tõhusus sõltub suurel 
määral ametisse määratavatest isikutest 
ning see on liiga ebakindel alus, et 
tervitada kõnealuseid uuendusi;

Or. nl
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Muudatusettepanek 50
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. rõhutab uue mõõtme tähtsust, mille 
Lissaboni leping liidu välistegevusele 
tervikuna lisab, sealhulgas ÜVJP, mis koos 
liidu õigussubjektsusega ja sellele 
valdkonnale asjaomaste institutsiooniliste 
uuendustega (eriti kaht kohustust täitva 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ameti ning välisteenistuse 
loomine) võib olla otsustavaks teguriks 
liidu tegevuse sidususes ja tõhususes 
nimetatud valdkonnas ning parandada tema 
silmapaistvust globaalse tegutsejana;

52. rõhutab uue mõõtme tähtsust, mille 
Lissaboni leping liidu välistegevusele 
tervikuna lisab, sealhulgas ÜVJP, mis koos 
liidu õigussubjektsusega ja sellele 
valdkonnale asjaomaste institutsiooniliste 
uuendustega (eriti kaht kohustust täitva 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ameti ning välisteenistuse 
loomine) võib olla otsustavaks teguriks 
liidu tegevuse sidususes ja tõhususes 
nimetatud valdkonnas ning parandada 
märkimisväärselt tema silmapaistvust 
globaalse tegutsejana;

Or. el

Muudatusettepanek 51
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. peab kaht kohustust täitva liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja/asepresidendi ameti loomist 
põhiliseks sammuks liidu kogu 
välistegevuse sidususe ja silmapaistvuse 
tagamisel;

54. ei pea kaht kohustust täitva liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja / asepresidendi ameti loomist 
automaatselt liidu kogu välistegevuse 
parema silmapaistvuse tagatiseks; tunneb 
eelkõige muret pädevustega seotud 
soikunud konflikti pärast Euroopa 
Ülemkogu, välisasjade nõukogu ja 
komisjoni vahel; märgib, et Euroopa 
Parlament annab kõnealusele 
pädevustega seotud soikunud konfliktile 
oma panuse, väites korduvalt, et liidu 
välispoliitika on eeskätt komisjoni 
pädevuses; on veendunud, et Euroopa 



AM\769560ET.doc 29/35 PE420.191v01-00

ET

Parlamendi kõnealune seisukoht avaldab 
märkimisväärset survet kõrgele 
esindajale;

Or. nl

Muudatusettepanek 52
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. peab kaht kohustust täitva liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja/asepresidendi ameti loomist 
põhiliseks sammuks liidu kogu 
välistegevuse sidususe ja silmapaistvuse 
tagamisel;

54. peab kaht kohustust täitva liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja / asepresidendi ameti loomist 
põhiliseks sammuks liidu kogu 
välistegevuse sidususe ja silmapaistvuse 
tagamisel; ametisse nimetatud kõrge 
esindaja / asepresident peab samuti 
peegeldama liidu mitmekülgsust;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 54

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

54. peab kaht kohustust täitva liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja/asepresidendi ameti loomist 
põhiliseks sammuks liidu kogu 
välistegevuse sidususe ja silmapaistvuse 
tagamisel;

54. peab kaht kohustust täitva liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja / asepresidendi ameti loomist 
põhiliseks sammuks liidu kogu 
välistegevuse sidususe, tõhususe ja 
silmapaistvuse tagamisel;

Or. el
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Muudatusettepanek 54
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 56

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. rõhutab, et välisteenistusel on keskne 
roll liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja/asepresidendi tegevuse 
toetamisel ja ta on liidu välistegevuse uue 
integreeritud lähenemisviisi edukuse 
põhiliseks teguriks; rõhutab, et uue 
teenistuse loomine nõuab kõrge 
esindaja/asepresidendi ametlikku 
ettepanekut, mis on võimalik alles siis, kui 
ta on ametisse asunud, ja mille nõukogu 
saab alles pärast komisjoni nõusolekut ja 
Euroopa Parlamendi arvamust vastu 
võtta; teatab oma kavatsusest täielikult 
rakendada oma eelarvepädevust seoses 
välisteenistuse loomisega; 

56. rõhutab, et välisteenistusel võib olla
keskne roll liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja /
asepresidendi tegevuse toetamisel ja ta võib 
olla liidu välistegevuse uue integreeritud 
lähenemisviisi edukuse põhiliseks teguriks; 
tunneb siiski muret asjaolu pärast, et 
asutamislepingu seisukohast saab 
kõnealuse teenistuse personali ülesannete 
ja koosseisu kohta vähe midagi kindlat 
öelda; kutsub ametisse määratavat kõrget 
esindajat / asepresidenti üles mitte 
kasutama kõnealust välisteenistust 
kolmandate riikide saatkondade asemel; 
teatab oma kavatsusest täielikult rakendada 
oma eelarvepädevust seoses välisteenistuse 
loomisega; 

Or. nl

Muudatusettepanek 55
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. rõhutab, et liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja/asepresidendi ülesanded on 
äärmiselt mahukad ja nõuavad ulatuslikku 
koordineerimist muude institutsioonidega, 
eriti komisjoni presidendiga, kelle ees ta on 
poliitiliselt vastutav komisjoni pädevusse 
kuuluvate välissuhete valdkonnas, nõukogu 
roteeruva eesistumisega ja Euroopa 
Ülemkogu eesistujaga;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. en

Muudatusettepanek 56
Costas Botopoulos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 58

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

58. rõhutab, et eesmärkide saavutamine, 
mis viis liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja/asepresidendi ameti loomiseni, 
oleneb suuresti komisjoni presidendi ja 
kõrge esindaja/asepresidendi vahelistest 
poliitiliselt usalduslikest suhetest ja kõrge 
esindaja/asepresidendi võimest teostada 
viljakat koostööd Euroopa Ülemkogu 
eesistujaga, nõukogu roteeruva 
eesistumisega ja muude tema poolt 
koordineeritud volinikega, kes rakendavad 
liidu välistegevusega seotud konkreetseid 
volitusi;

58. rõhutab, et eesmärkide saavutamine, 
mis viis liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja /
asepresidendi ameti loomiseni, oleneb 
suuresti komisjoni presidendi ja kõrge 
esindaja / asepresidendi vahelistest 
poliitiliselt usalduslikest suhetest ja kõrge 
esindaja / asepresidendi võimest teostada 
viljakat koostööd Euroopa Ülemkogu 
eesistujaga, nõukogu roteeruva 
eesistumisega ja muude tema poolt 
koordineeritud volinikega, kes rakendavad 
liidu välistegevusega seotud konkreetseid 
volitusi; nimetatud põhjusel nõuab 
tungivalt, et inimeste valimisel komisjoni 
presidendi ning kõrge esindaja / 
asepresidendi ametikohtade täitmiseks 
tuleb eelkõige võtta arvesse kriteeriume, 
mis peavad olema täidetud seoses 
koostöövõime ja võimega luua 
vastastikune usaldus isiklikul ja poliitilisel 
tasandil;

Or. el

Muudatusettepanek 57
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 59

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59. palub komisjonil ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel 

59. palub komisjonil ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal /
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esindajal/asepresidendil täielikult ära 
kasutada võimalust esitada ühiseid algatusi 
välissuhete valdkonnas eesmärgiga 
parandada liidu tegevuse erinevate 
valdkondade sidusust välisasjade osas ja 
suurendada nende algatuste vastuvõtmise 
võimalust nõukogus seoses ÜVJP-ga;

asepresidendil täielikult ära kasutada 
võimalust esitada ühiseid algatusi 
välissuhete valdkonnas eesmärgiga 
parandada liidu tegevuse erinevate 
valdkondade sidusust välisasjade osas ja 
suurendada nende algatuste vastuvõtmise 
võimalust nõukogus seoses ÜVJP-ga; 
juhib sellega seoses tähelepanu 
vajadusele parlamentaarse kontrolli järele 
välis- ja kaitsepoliitika meetmete üle;

Or. de

Muudatusettepanek 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 60 – esimene taane

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja/asepresident peaks tegema 
ettepaneku konkreetsete esindajate 
nimetamiseks, kellel on vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 33 selgelt 
määratletud mandaat aidata teda tema 
pädevuses olevates ÜVJP konkreetsetes 
valdkondades (neid nõukogu nimetatud 
konkreetseid esindajaid tuleks samuti 
Euroopa Parlamendi ees kuulata ja nad 
peaksid Euroopa Parlamenti oma 
tegevusest regulaarselt teavitama);

– liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja / asepresident peaks tegema 
ettepaneku, võttes arvesse naiste ja meeste 
võrdset esindatust, konkreetsete esindajate 
nimetamiseks, kellel on vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 33 selgelt 
määratletud mandaat aidata teda tema 
pädevuses olevates ÜVJP konkreetsetes 
valdkondades (neid nõukogu nimetatud 
konkreetseid esindajaid tuleks samuti 
Euroopa Parlamendi ees kuulata ja nad 
peaksid Euroopa Parlamenti oma 
tegevusest regulaarselt teavitama);

Or. en

Muudatusettepanek 59
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 60 – esimene taane
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja/asepresident peaks tegema 
ettepaneku konkreetsete esindajate 
nimetamiseks, kellel on vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 33 selgelt 
määratletud mandaat aidata teda tema 
pädevuses olevates ÜVJP konkreetsetes 
valdkondades (neid nõukogu nimetatud 
konkreetseid esindajaid tuleks samuti 
Euroopa Parlamendi ees kuulata ja nad 
peaksid Euroopa Parlamenti oma 
tegevusest regulaarselt teavitama);

– liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja / asepresident peaks tegema 
ettepaneku, võttes arvesse naiste ja meeste 
võrdset esindatust, konkreetsete esindajate 
nimetamiseks, kellel on vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 33 selgelt 
määratletud mandaat aidata teda tema 
pädevuses olevates ÜVJP konkreetsetes 
valdkondades (neid nõukogu nimetatud 
konkreetseid esindajaid tuleks samuti 
Euroopa Parlamendi ees kuulata ja nad 
peaksid Euroopa Parlamenti oma 
tegevusest regulaarselt teavitama);

Or. en

Muudatusettepanek 60
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 60 – neljas taane

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– kui tal pole võimalik osaleda 
rahvusvahelistel kohtumistel või ministrite 
tasandil peetavatel sündmustel ÜVJP 
valdkonnas, peaks teda alati tema taotlusel 
esindama kas selle liikmesriigi 
välisminister, kes teostab sellel hetkel 
nõukogu eesistumist, või konkreetne 
esindaja, juhul kui kohtumine/sündmus 
puudutab tema pädevuses olevaid 
küsimusi;

– kui tal pole võimalik osaleda 
rahvusvahelistel kohtumistel või ministrite 
tasandil peetavatel sündmustel ÜVJP 
valdkonnas, peaks teda alati tema taotlusel 
esindama kas selle liikmesriigi 
välisminister, kes teostab sellel hetkel 
nõukogu eesistumist, või mõni muu 
volinik või konkreetne esindaja, juhul kui 
kohtumine/sündmus puudutab tema 
pädevuses olevaid küsimusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 61 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

61 a. märgib, et eespool mainitud 
suunised võivad aidata määrata kindlaks 
ülesannete jaotust Euroopa Ülemkogu 
eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi 
ja kõrge esindaja / asepresidendi vahel; 
tuletab meelde asjaolu, et kaht kohustust 
täitva kõrge esindaja / asepresidendi 
ametikoht toob endaga kaasa ohu, et 
kõnealune ametnik tegutseb ennekõike 
läbirääkijana, kuid mängib poliitilisel 
tasandil Euroopa Ülemkogu eesistuja ja
komisjoni presidendiga võrreldes üksnes 
kõrvalist rolli; tunneb muret, et kõrge 
esindaja / asepresident puutub suuremal 
määral kokku sarnaste probleemidega, 
mida kogeb praegune kõrge esindaja; 
märgib, et Euroopa Liidul on taas kord 
õnnestunud peita tõelise ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika puudumine uute 
ametikohtade loomise taha;

Or. nl

Muudatusettepanek 62
Richard Corbett

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 62

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

62. on arvamusel, et teatud konkreetses 
olukorras on samuti mõeldav, et nõukogu 
eesistuja, eriti üldasjade nõukogu eesistuja 
(nimelt eesistumist teostava liikmesriigi 
peaminister), kuid ka nõukogu 
konkreetsele sektorile vastava koosseisu 
eesistuja, kutsutakse täitma oma ülesandeid 

62. on arvamusel, et see ei ole enam 
soovitatav, et üldasjade nõukogu eesistuja 
(nimelt eesistumist teostava liikmesriigi 
peaminister) või nõukogu konkreetsele 
sektorile vastava koosseisu eesistuja 
kutsutakse täitma oma ülesandeid liidu 
välisesindajana; 
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liidu välisesindajana kooskõlas Euroopa 
Ülemkogu eesistujaga ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindajaga/asepresidendiga;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 63

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

63. rõhutab koordineerimise ja koostöö 
tähtsust kõigi nende liidu välissuhetes 
esindamise erinevate ülesannete täitmise 
eest vastutavate osapoolte vahel tagamaks 
liidu ühtsust ja nähtavust välistegevuses;

63. rõhutab koordineerimise ja koostöö 
tähtsust kõigi nende liidu välissuhetes 
esindamise erinevate ülesannete täitmise 
eest vastutavate osapoolte vahel vältimaks 
pädevustega seotud konflikte ja tagamaks 
liidu ühtsust ja nähtavust välistegevuses;

Or. de
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