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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse ühisavaldusi, mis 

tehti 28. ja 29. novembril 2016 

Washingtonis toimunud õigusloojate 

Atlandi-ülese dialoogi 79. 

parlamentidevahelisel kohtumisel, 2. ja 3. 

juunil Vallettas toimunud õigusloojate 

Atlandi-ülese dialoogi 80. kohtumisel ning 

5. detsembril 2017 Washingtonis toimunud 

õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 81. 

kohtumisel, 

– võttes arvesse ühisavaldusi, mis 

tehti 28. ja 29. novembril 2016 

Washingtonis toimunud õigusloojate 

Atlandi-ülese dialoogi 79. 

parlamentidevahelisel kohtumisel, 2. ja 3. 

juunil 2017 Vallettas toimunud 

õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 80. 

kohtumisel, 5. detsembril 2017 

Washingtonis toimunud õigusloojate 

Atlandi-ülese dialoogi 81. kohtumisel ning 

30. juunil 2018 Bulgaarias Sofias 

toimunud õigusloojate Atlandi-ülese 

dialoogi 82. kohtumisel, 

Or. en 
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  2 a. peab tervitatavaks komisjoni 

presidendi Junckeri ja USA presidendi 

Trumpi vahel 25. juulil 2018 

Washingtonis toimunud kohtumist, mis 

tähistab kahepoolsete suhete paranemist; 

võtab teadmiseks nende avalduse ja 

valmisoleku teha jõupingutusi selle nimel, 

et vähendada kaubanduse valdkonnas 

Atlandi-üleseid pingeid; tuletab sellega 

seoses meelde karistusliku iseloomuga 

tollimaksude hävitavat mõju; kinnitab 

samal ajal, et toetab laiaulatuslikku ja 

terviklikku lähenemisviisi 

kaubanduslepingutele ja 

mitmepoolsusele; 

Or. en 
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10. väljendab kahetsust pika viivituse 

pärast Euroopa Liidu juures asuva uue 

USA suursaadiku ametisse nimetamisel, 

kuid väljendab heameelt uudise üle, et 

suursaadik on leitud ning ootab USA 

Senatilt kinnitust; 

10. väljendab kahetsust pika viivituse 

pärast Euroopa Liidu juures asuva uue 

USA suursaadiku ametisse nimetamisel, 

kuid väljendab heameelt asjaolu üle, et uus 

suursaadik on nimetatud ning sai 

29. juunil 2018 USA Senatilt kinnituse; 

Or. en 
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24. on seisukohal, et selleks, et tulla 

toime Venemaa püüdlustega Lääne 

ühiskondi survestada, mõjutada, 

destabiliseerida ja nende nõrku kohti ja 

demokraatlikke valikuid ära kasutada, on 

vaja ühist Atlandi-ülest vastust; on seetõttu 

veendunud, et USA ja EL peaksid seadma 

prioriteediks Venemaaga seotud meetmete 

koordineerimise, kaasates vajaduse korral 

NATO; tuletab meelde, et võltsuudised, 

väärinfo ja eriti pahatahtliku sekkumise 

allikad kujutavad meie demokraatiale 

selget ohtu; nõuab, et algatataks poliitiline 

ja ühiskondlik dialoog, mis tasakaalustaks 

anonüümsust ja vastutust sotsiaalmeedias; 

24. on seisukohal, et selleks, et tulla 

toime Venemaa püüdlustega Lääne 

ühiskondi survestada, mõjutada, 

destabiliseerida ja nende nõrku kohti ja 

demokraatlikke valikuid ära kasutada, on 

vaja ühist Atlandi-ülest vastust; on seetõttu 

veendunud, et USA ja EL peaksid seadma 

prioriteediks Venemaaga seotud meetmete 

koordineerimise, kaasates vajaduse korral 

NATO; võtab sellega seoses murelikult 

teadmiseks USA ja Venemaa presidentide 

avaldused, mille nad tegid 16. juulil 2018 

Helsingis toimunud kohtumise raames; 
tuletab meelde, et võltsuudised, väärinfo ja 

eriti pahatahtliku sekkumise allikad 

kujutavad meie demokraatiale selget ohtu; 

nõuab, et algatataks poliitiline ja 

ühiskondlik dialoog, mis tasakaalustaks 

anonüümsust ja vastutust sotsiaalmeedias; 

Or. en 
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54. väljendab heameelt Põhja-Koreaga 

(KRDV) uute kõrgetasemeliste dialoogide 

alustamise ning Singapuris 12. juunil 

toimunud tippkohtumise üle, tuletab 

meelde, et kuigi need kõnelused ei ole veel 

andnud käegakatsutavaid ega 

kontrollitavaid tulemusi, on nende eesmärk 

pingete rahumeelne leevendamine ja 

seeläbi rahu, julgeoleku ja stabiilsuse 

edendamine piirkonnas ja maailmas; 

rõhutab, et rahvusvaheline kogukond, sh 

EL ja USA, peavad samas jätkama KRDV-

le surve avaldamist, kuni riik muutub 

tõepoolest tuumarelvavabaks piirkonnaks, 

ratifitseerides tuumarelvakatsetuste üldise 

keelustamise lepingu ning lubades 

Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise 

Lepingu Organisatsiooni 

ettevalmistuskomisjonil ja IAEA-l oma 

tuumarelvavabaks piirkonnaks muutumist 

dokumenteerida; 

54. väljendab heameelt Põhja-Koreaga 

(KRDV) uute kõrgetasemeliste dialoogide 

alustamise ning Singapuris 12. juunil 

toimunud tippkohtumise üle; tuletab 

meelde, et kuigi need kõnelused ei ole veel 

andnud käegakatsutavaid ega 

kontrollitavaid tulemusi, on nende eesmärk 

pingete rahumeelne leevendamine ja 

seeläbi rahu, julgeoleku ja stabiilsuse 

edendamine piirkonnas ja maailmas; 

rõhutab, et rahvusvaheline kogukond, sh 

EL ja USA, peavad samas jätkama KRDV-

le surve avaldamist, kuni riik muutub 

tõepoolest tuumarelvavabaks piirkonnaks, 

ratifitseerides tuumarelvakatsetuste üldise 

keelustamise lepingu ning lubades 

Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise 

Lepingu Organisatsiooni 

ettevalmistuskomisjonil ja IAEA-l oma 

tuumarelvavabaks piirkonnaks muutumist 

dokumenteerida; väljendab muret asjaolu 

pärast, et KRDV ei ole tuumarelvavabaks 

piirkonnaks muutumise suunas teinud 

piisavalt edusamme, mistõttu president 

Trump tühistas 24. augustil 2018 

riigisekretär Mike Pompeo kavandatud 

kõnelused KRDVs; 

Or. en 

 

 


