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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0054/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu aastaaruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotist,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja ning Euroopa Julgeoleku- 
ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 1975. aasta Helsingi lõppakti,

– võttes arvesse 1949. aasta Põhja-Atlandi lepingut ning 10. juuli 2018. aasta 
ühisdeklaratsiooni ELi ja NATO koostöö kohta,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja deklaratsiooni poliitilise vastutuse kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aastal vastu võetud üldist välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegiat,

– võttes arvesse komisjoni ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
7. juuni 2017. aasta ühisteatist „Vastupanuvõime strateegiline käsitlus ELi 
välistegevuses“ (JOIN(2017)0021),

– võttes arvesse 17. mai 2018. aasta Sofia deklaratsiooni ning nõukogu 26. juuni 2018. 
aasta ja 18. juuni 2019. aasta järeldusi laienemise ning stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessi kohta,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 25. septembri 2015. aasta resolutsiooni 70/1 
„Muudame oma maailma: kestliku arengu tegevuskava aastani 2030“,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325, millega kehtestati 2000. 

1 ELT C 210, 3.8.2010, lk 1.
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aastal naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 15. novembri 2017. aasta soovitust nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta 
novembri tippkohtumise eel2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9-0054/2019),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendil on ülesanne ja kohustus kontrollida ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 
tulemuslikkust;

B. arvestades, et praegu näeme oma traditsiooniliste partnerite maailmaareenilt taandumist, 
üha kasvavat survet koostööle ja institutsioonidele ning piirkondlike jõudude 
enesekindluse kasvu;

C. arvestades, et islamism (poliitiline islam) on üks peamisi Euroopa avaliku julgeoleku 
ohustajaid nii kodu- kui ka välismaal ning et tuleks võtta kiireid, jõulisi ja 
kooskõlastatud meetmeid;

D. arvestades vajadust pidada esmatähtsaks ja austada riikide parlamentide eesõigusi oma 
riikide välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas; arvestades, et ülemäära ambitsioonikas 
ühine välispoliitika võib kahjustada Euroopa julgeolekut;

E. arvestades, et maailmas toimub globaalne jõukeskuste ümberpaiknemine ning 
välispoliitika juhtiv suundumus on geopoliitiline konkurents, mistõttu on vaja kiireid ja 
adekvaatseid reageerimismehhanisme ja suutlikkust, mida pakuvad kõige paremini juba 
olemasolevad struktuurid;

F. arvestades, et ülemaailmsete konfliktide peapõhjused on rõhumine ning massiline ja 
kontrollimatu ränne;

G. arvestades, et ELi laienemispoliitika suurendab ebastabiilsust;

H. arvestades, et oluliste relvastuskontrolli- ja desarmeerimislepingute kokkuvarisemise, 
kübertehnoloogia taoliste uute tehnoloogiate, ja autonoomsete relvasüsteemide leviku 
piiramise tõttu peaksid relvastuskontroll ja relvade leviku tõkestamine saama ELi välis- 
ja julgeolekupoliitika keskseks suunaks;

1. on seisukohal, et ELi liikmesriigid peaksid rohkem tuginema kaubandus- ja 
arengualastele vahenditele;

2. rõhutab, et ELi liikmesriigid peavad sündmustele reageerimise asemel hakkama 
tegutsema ennetavalt, ning toonitab, kui tähtis on läänelike väärtuste kaitsmiseks teha 
koostööd meile sarnase hoiakuga strateegiliste partneritega;

3. tuletab meelde ELi juhitud tsiviilmissioonide vähest tulemuslikkust ning kutsub 

2 ELT C 356, 4.10.2018, lk 130.
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komisjoni üles käivitama kõigi varasemate ja praeguste rahvusvaheliste 
tsiviilmissioonide ja politseioperatsioonide/missioonide sõltumatu läbipaistva auditi;

4. on veendunud, et ELi liikmesriikide lähiaastate prioriteedid peaksid olema konfliktide 
ennetamine, rahu kindlustamine ja pikaleveninud konfliktide rahumeelne lahendamine, 
eelkõige ELi lähinaabruses;

5. tuletab meelde, et tänapäeva demokraatlikes riikides on vaja kõigiti toimivat 
seadusandlikku võimu, ning sellega seoses toonitab, kui tähtis on toetada nii Lääne-
Balkani riikide kui ka ELi naaberriikide parlamentide tööd;

6. tuletab meelde liikmesriikide suveräänsust ning rõhutab, et vaja on sellist koostöö 
vaimus toimivat välis- ja julgeolekupoliitikat, mis ei ole oma olemuselt sunnivahendid;

7. nõuab Lääne-Balkani riikides usaldusväärset strateegiat, mis peaks välistama ELi 
edasise laienemise sellistesse riikidesse nagu Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning 
Kosovo;

8. kutsub liikmesriike üles tugevdama oma suutlikkust ning ergutama koostööd ja teabe 
jagamist, et tõkestada kolmandate riikide riiklike ja mitteriiklike osalejate vaenulikku 
sekkumist ELi ja liikmesriikide otsustusprotsessidesse;

9. tunnistab, et üks peamisi ohte Euroopa julgeolekule tuleneb massilisest ja 
kontrollimatust rändest, ning on veendunud, et see küsimus peaks olema liikmesriikide 
välis- ja julgeolekupoliitika keskmes;

10. toonitab islamismi ohtlikkust Euroopa jaoks ning nõuab sellele vastu astumiseks 
kooskõlastatud tegevust koostöös selliste partneritega nagu Ameerika Ühendriigid ja 
Venemaa;

11. rõhutab vajadust peatada partnerlus- ja laienemismenetlused Türgiga, eriti arvestades 
sellist praegu Türgi eestvedamisel toimuvat ebaseaduslikku tegevust nagu sissetung 
Süüriasse ja Liibüasse ning ebaseaduslik naftapuurimine suveräänse Küprose ja Kreeka 
saarte läheduses;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 
eesistujale, nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning liikmesriikidele.

Or. en


