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 – võttes arvesse 13. novembri 2017. 

aasta teadet alalise struktureeritud 

koostöö kohta, 

Or. en 
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 – võttes arvesse Euroopa Komisjoni 

ja komisjoni asepresidendi ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja 10. novembri 2017. aasta 

ühisteatist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule „Sõjaväelise liikuvuse 

parandamine Euroopa Liidus“ 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. väljendab rahulolu liikmesriikide 

valmisoleku üle võtta endale siduvad 

kohustused ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika raames, rakendades sellega 

ambitsioonikat ja kaasavat alalist 

struktureeritud koostööd, ja kutsub 

nõukogu üles seda viivitamata kasutusele 

võtma; rõhutab, et soovitud kaasav 

osalemine ei tohi ohustada täielikku 

pühendumist ühisele julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikale ega osalevate 

liikmesriikide ambitsioonikaid taotlusi; 

juhib tähelepanu vajadusele kehtestada 

selged osaluskriteeriumid, jättes teistele 

liikmesriikidele võimaluse liituda hilisemal 

etapil; on kindlalt seisukohal, et kogu 

tegevus alalise struktureeritud koostöö 

raames peaks olema alati täielikult 

kooskõlas ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikaga; 

31. väljendab rahulolu teate üle alalise 

struktureeritud koostöö kohta ja selle 

kavandatud käivitamise üle liikmesriikide 

valmisoleku põhjal võtta endale siduvad 

kohustused ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika raames, rakendades sellega 

ambitsioonikat ja kaasavat alalist 

struktureeritud koostööd, ja kutsub 

nõukogu üles seda viivitamata kasutusele 

võtma; rõhutab, et soovitud kaasav 

osalemine ei tohi ohustada täielikku 

pühendumist ühisele julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikale ega osalevate 

liikmesriikide ambitsioonikaid taotlusi; 

juhib tähelepanu vajadusele kehtestada 

selged osaluskriteeriumid, jättes teistele 

liikmesriikidele võimaluse liituda hilisemal 

etapil; on kindlalt seisukohal, et kogu 

tegevus alalise struktureeritud koostöö 

raames peaks olema alati täielikult 

kooskõlas ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikaga; 

Or. en 
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Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. rõhutab, et on vaja lihtsustada 

haldusmenetlusi, mis aeglustavad tarbetult 

relvajõudude loomist ÜJKP missioonide 

tarbeks ja kiirreageerimisüksuste piiriülest 

liikumist ELis; kutsub liikmesriike üles 

looma kogu ELi hõlmava süsteemi, et 

koordineerida kaitsejõudude personali, 

seadmeid ja varustust ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika eesmärgil, mille puhul 

tuginetakse solidaarsusklauslile ja kus 

kõigil liikmesriikidel on kohustus anda abi 

ja toetust kõigi oma volituste piires 

kooskõlas ÜRO põhikirja artikliga 51; 

33. rõhutab, et on vaja lihtsustada 

haldusmenetlusi, mis aeglustavad tarbetult 

relvajõudude loomist ÜJKP missioonide 

tarbeks ja kiirreageerimisüksuste piiriülest 

liikumist ELis; kutsub liikmesriike üles 

looma kogu ELi hõlmava süsteemi, et 

koordineerida kaitsejõudude personali, 

seadmeid ja varustust ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika eesmärgil, mille puhul 

tuginetakse solidaarsusklauslile ja kus 

kõigil liikmesriikidel on kohustus anda abi 

ja toetust kõigi oma volituste piires 

kooskõlas ÜRO põhikirja artikliga 51; 

väljendab sellega seoses heameelt 

sõjaväelise liikuvuse parandamist 

käsitleva ühisteatise üle; kutsub komisjoni 

üles esitama parlamendile ja 

liikmesriikidele 2018. aasta märtsiks 

ulatusliku tegevuskava, mis on täielikult 

kooskõlas praegu NATO raames tehtavate 

jõupingutustega; 

Or. en 

 

 


