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Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. rõhutab, et küberturvalisuse alane 

koostöö ja integratsioon on väga tähtsad 

ning selles peavad osalema lisaks ELi 

liikmesriikidele, peamistele partneritele ja 

NATO-le ka ühiskonna eri toimijad; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  53 
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Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 57 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

57. peab oluliseks koostöö parandamist 

nii institutsiooniliste partneritega, nagu 

ÜRO, NATO, Aafrika Liit ja OSCE, kui ka 

strateegiliste kahepoolsete partneritega, 

nagu USA; soovitab jätkata ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika partnerlusi 

partnerite vastupanuvõime tugevdamise ja 

julgeolekusektori reformi valdkondades; 

57. peab oluliseks koostöö parandamist 

nii institutsiooniliste partneritega, nagu 

ÜRO, Aafrika Liit ja OSCE, kui ka 

strateegiliste kahepoolsete partneritega, 

nagu USA; soovitab jätkata ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika partnerlusi 

partnerite vastupanuvõime tugevdamise ja 

julgeolekusektori reformi valdkondades; 

Or. en 



 

AM\1171388ET.docx  PE631.558v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0375/54 

Muudatusettepanek  54 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0375/2018 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. kiidab heaks pärast Euroopa Liidu 

üldise välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia esitamist ÜJKP vallas saavutatud 

üldised edusammud, kuid märgib, et ELi 

tasandi parlamentaarne struktuur loodi ajal, 

mil ELi ambitsioonid ja tegevus olid 

julgeoleku- ja kaitseküsimustes üsna 

piiratud, nii et see ei ole enam piisav, et 

tagada vajalik parlamentaarne järelevalve 

kiiresti areneva poliitikavaldkonna üle, mis 

nõuab kiiret reageerimissuutlikkust; kordab 

seetõttu oma varasemat üleskutset muuta 

julgeoleku ja kaitse allkomisjon 

täieõiguslikuks parlamendikomisjoniks ja 

anda sellele volitused, mis on vajalikud 

selleks, et aidata teostada ÜJKP (sh alalise 

struktureeritud koostöö, Euroopa 

Kaitseagentuuri ja muude aluslepingutes 

ette nähtud ÜJKP meetmete) üle 

põhjalikku parlamentaarset järelevalvet; on 

veendunud, et allkomisjoni komisjoniks 

muutmise aluseks peaks olema kaitse- ja 

julgeoleku valdkonna ad-hoc 

haldamismudeli asendamine spetsiifilisema 

mudeliga ka Euroopa Komisjonis, pidades 

silmas, et hallatavad ülesanded muutuvad 

järjest keerulisemaks; 

61. kiidab heaks pärast Euroopa Liidu 

üldise välis- ja julgeolekupoliitika 

strateegia esitamist ÜJKP vallas saavutatud 

üldised edusammud, kuid märgib, et ELi 

tasandi parlamentaarne struktuur loodi ajal, 

mil ELi ambitsioonid ja tegevus olid 

julgeoleku- ja kaitseküsimustes üsna 

piiratud, nii et see ei ole enam piisav, et 

tagada vajalik parlamentaarne järelevalve 

kiiresti areneva poliitikavaldkonna üle, mis 

nõuab kiiret reageerimissuutlikkust; kordab 

seetõttu oma varasemat üleskutset muuta 

julgeoleku ja kaitse allkomisjon 

täieõiguslikuks parlamendikomisjoniks ja 

anda sellele volitused, mis on vajalikud 

selleks, et aidata teostada ÜJKP üle 

põhjalikku parlamentaarset järelevalvet; on 

veendunud, et allkomisjoni komisjoniks 

muutmise aluseks peaks olema kaitse- ja 

julgeoleku valdkonna ad-hoc 

haldamismudeli asendamine spetsiifilisema 

mudeliga ka Euroopa Komisjonis, pidades 

silmas, et hallatavad ülesanded muutuvad 

järjest keerulisemaks; 

Or. en 
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