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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 Ja. arvestades, et Ameerika 
Ühendriikide välispoliitika, eriti see, mida 
järgib Trumpi valitsus, on lõhkunud 
mitmepoolsuse ja õigusriigi alustalad 
ning teravdanud pingeseisundeid, mis 
ajavad maailma ja Euroopa sõja äärele;
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et ükski Euroopa riik ei 
suuda üksinda lahendada ühtegi praegu 
Euroopa ja selle lähinaabrite ees seisvatest 
probleemidest; arvestades, et tuleks austada 
liikmesriikide põhimõttelist võrdsust ELi 
välis- ja julgeolekupoliitika ja -meetmete 
kujundamisel ja see tuleks tagada; 
arvestades vajadust austada riikide 
parlamentide eesõigusi oma riikide välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas; arvestades, 
et ambitsioonikat, usaldusväärset ja 
mõjusat ühist välispoliitikat tuleb toetada 
piisavate rahaliste vahendite ning ELi 
õigeaegse ja otsustava tegevusega; 
arvestades, et ELi välispoliitika vahendeid 
tuleb kasutada ühtsemalt ja sidusamalt;

G. arvestades, et ükski Euroopa riik ei 
suuda üksinda lahendada ühtegi praegu 
Euroopa ja selle lähinaabrite ees seisvatest 
probleemidest; arvestades, et tuleks austada 
liikmesriikide põhimõttelist võrdsust ELi 
välis- ja julgeolekupoliitika ja -meetmete 
kujundamisel ja see tuleks tagada; 
arvestades vajadust austada riikide 
parlamentide eesõigusi oma riikide välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas; arvestades, 
et parlament tuletab meelde, et ühtegi 
liikmes-, kandidaat- ega partnerriiki ei 
saa sundida välispoliitilistele 
seisukohtadele ega võtma meetmeid, mis 
on vastuolus tema tahte, tema rahva 
demokraatliku konsensuse või parlamendi 
otsustega; arvestades, et parlament 
nõuab, et liikmesriikide võrdsust ELi 
välis- ja julgeolekupoliitika ja -meetmete 
kujundamisel on vaja austada ja see tuleb 
tagada; arvestades, et parlament rõhutab, 
et riikide parlamentide eesõigusi nende 
riikide välis- ja julgeolekupoliitika 
valdkonnas tuleb austada;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab kahetsust selle üle, et 
Ameerika Ühendriigid eemalduvad järk-
järgult mitmepoolsest maailmakorrast, 
täpsemalt taganevad Pariisi kokkuleppest, 
eemalduvad ühisest laiaulatuslikust 
tegevuskavast, ÜRO Inimõiguste 
Nõukogust ja UNESCOst, ning on 
otsustanud peatada ÜRO Palestiina 
Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni 
(UNRWA) rahastamise; avaldab kindlat 
toetust ühise laiaulatusliku tegevuskava 
säilitamisele ja täielikule rakendamisele 
kõigi osapoolte poolt mitmepoolse 
maailmakorra ja relvastuse leviku 
tõkestamise korra osana ning panusena 
Lähis-Ida piirkondlikku julgeolekusse; on 
vastu Ameerika Ühendriikide 
sanktsioonide ühepoolsele 
eksterritoriaalsele taaskehtestamisele pärast 
riigi taganemist ühisest laiaulatuslikust 
tegevuskavast, kuna sellega sekkutakse 
tõsiselt ELi õiguspärastesse 
välispoliitilistesse ja majandushuvidesse; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 
suurendama oma ühtsust ning heidutus- ja 
vastupanuvõimet kolmandatest riikidest 
pärinevate teiseste sanktsioonide suhtes 
ning olema valmis võtma vastumeetmeid 
mis tahes riigi suhtes, kelle teisesed 
sanktsioonid kahjustavad ELi 

4. väljendab kahetsust selle üle, et 
Ameerika Ühendriigid eemalduvad järk-
järgult mitmepoolsest maailmakorrast, 
täpsemalt taganevad Pariisi kokkuleppest, 
eemalduvad ühisest laiaulatuslikust 
tegevuskavast, ÜRO Inimõiguste 
Nõukogust ja UNESCOst, ning on 
otsustanud peatada ÜRO Palestiina 
Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni 
(UNRWA) rahastamise; avaldab kindlat 
toetust ühise laiaulatusliku tegevuskava 
säilitamisele ja täielikule rakendamisele 
kõigi osapoolte poolt mitmepoolse 
maailmakorra ja relvastuse leviku 
tõkestamise korra osana ning panusena 
Lähis-Ida piirkondlikku julgeolekusse; on 
vastu Ameerika Ühendriikide 
sanktsioonide ühepoolsele 
eksterritoriaalsele taaskehtestamisele pärast 
riigi taganemist ühisest laiaulatuslikust 
tegevuskavast, kuna sellega sekkutakse 
tõsiselt ELi õiguspärastesse 
välispoliitilistesse ja majandushuvidesse; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 
suurendama oma ühtsust ning heidutus- ja 
vastupanuvõimet kolmandatest riikidest 
pärinevate teiseste sanktsioonide suhtes 
ning olema valmis võtma vastumeetmeid 
mis tahes riigi suhtes, kelle teisesed 
sanktsioonid kahjustavad ELi 
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õiguspäraseid huve; õiguspäraseid huve; mõistab teravalt 
hukka USA sõjaväe läbi viidud 
ebaseadusliku rünnaku Iraagis 2020. 
aasta jaanuaris, mille kohta andis 
korralduse USA president Donald Trump 
ja mille tagajärjel mõrvati Iraani kindral 
Qasem Soleimani, mis omakorda tõi 
kaasa Washingtoni ja Teherani vaheliste 
pingete tuntava teravnemise; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et see pinge 
suurenemine võib veelgi ohustada 
mitmepoolsust, rahvusvahelist õigust, 
õigusriiki, demokraatiat, inimõiguste 
austamist, põhivabadusi, vaba ja õiglast 
kaubandust ning konfliktide rahumeelset 
lahendamist, tekitades neis valdkondades 
segadust; rõhutab, et ELil peaks olema 
Iraani suhtes sõltumatu poliitika, mis 
põhineb dialoogil, kaubandusel, 
desarmeerimisel ja koostööl;
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Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 4a. rõhutab, et EL ja selle 
liikmesriigid vajavad uut strateegiat, et 
olla üle Atlandi-ülestest visioonidest 
ühiste huvide ja traditsiooniliste liitlaste 
kohta ning tagada ELi strateegiline 
sõltumatus; rõhutab lisaks, et strateegilise 
sõltumatuse üle arutlemisel ei tohiks 
keskenduda sõjalistele aspektidele, vaid 
tuleks tõstatada küsimus, kuidas saavad 
EL ja selle liikmesriigid parandada 
suutlikkust rahvusvahelisel areenil 
suveräänselt tegutseda, tulla toime 
kolmandate riikide majandusliku ja 
poliitilise survega ning teha koostööd 
soovitud partneritega;
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Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. kinnitab pakilist vajadust tugevdada 
ELi vastupanuvõimet ja sõltumatust, 
kindlustades ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat, mille kindel eesmärk 
on edendada ELis, selle naabruses ja kogu 
maailmas rahu, piirkondlikku ja 
rahvusvahelist julgeolekut, inimõigusi, 
sotsiaalset õiglust, põhivabadusi ja 
õigusriigi põhimõtet; rõhutab, et ELi 
usaldusväärsus maailmas sõltub sellest, 
kuidas neid põhimõtteid kaitstakse ja 
järgitakse; on veendunud, et tugevdatud 
ühine välis- ja julgeolekupoliitika peaks 
olema sidusam ning hõlmama 
traditsioonilise pehme jõu kõrval ka 
tugevat ühist julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikat, mõjusat sanktsioonide 
poliitikat ja piiriülest terrorismivastast 
koostööd; kordab üleskutset võtta kiiresti 
vastu ELi inimõigustealaste sanktsioonide 
mehhanism (ehk Magnitski seaduse ELi 
variant), mis võimaldaks kehtestada 
sihipäraseid sanktsioone isikutele, kes on 
osalenud tõsistes inimõiguste rikkumistes;

8. kinnitab pakilist vajadust tugevdada 
ELi vastupanuvõimet ja sõltumatust, 
hakates ellu viima uut ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat, mille kindel eesmärk 
on edendada ELis, selle naabruses ja kogu 
maailmas rahu, piirkondlikku ja 
rahvusvahelist julgeolekut, inimõigusi, 
sotsiaalset õiglust, põhivabadusi ja 
õigusriigi põhimõtet; rõhutab, et ELi 
usaldusväärsus maailmas sõltub sellest, 
kuidas neid põhimõtteid kaitstakse ja 
järgitakse; on veendunud, et sanktsioonide 
poliitika on osutunud ebatõhusaks ja 
kahjulikuks, ning et see mõjutab otseselt 
või kaudselt tsiviilelanikke ja elanikkonda 
üldiselt;
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Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 28a. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
lepingu artikli 41 lõike 2 kohaselt on 
keelatud sõjalise ja kaitsepoliitilise 
tähendusega operatsioonideks vajalikke 
tegevuskulusid katta ELi 
eelarvevahenditest;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 30a. väljendab suurt muret selle pärast, 
et 2021.–2027. aastaks kavandatud 
rahastamisvahendid ei vasta Euroopa 
Parlamendi nõudmistele, mille kohaselt 
peavad Euroopa Parlament ja 
liikmesriikide parlamendid tegema 
tõhusat demokraatlikku ja läbipaistvat 
kontrolli ning mida parlament väljendas 
oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonis 
ELi välisrahastamisvahendite 
rakendamise kohta: 2017. aasta 
vahearuanne ja 2020. aasta järgne 
tulevane struktuur1; nõuab kõigi 
välisrahastamisvahendite puhul 
tõhustatud parlamentaarset kontrolli ja 
kontrollimenetlusi; nõuab, et 
rahastamisvahendeid rakendataks 
läbipaistvamalt ning et selleks loodaks 
ühine projektide ja meetmete avalik 
andmebaas, mis on ühtne ja läbipaistev;
______________________________
1 ELT C 390, 18.11.2019, lk 76.
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 57a. rõhutab, et ELi ühises välis- ja 
julgeolekupoliitikas tuleks keskenduda 
rahvusvahelise ebastabiilsuse ja 
destabiliseerivate konfliktide algpõhjuste, 
näiteks vaesuse, ebavõrdsuse, puudulike 
majanduslike võimaluste, hariduse 
ebapiisava kättesaadavuse, sotsiaalse 
tõrjutuse, relvakonfliktide, 
ebademokraatliku ja ebatõhusa 
valitsemise, korruptsiooni ning 
kliimamuutuste vastu võitlemisele;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 57b. nõuab tungivalt, et EL ja kõik selle 
liikmesriigid allkirjastaksid tuumarelvade 
keelustamise leppe ning võtaksid 
mitmepoolses tuumadesarmeerimises 
poliitilise juhtrolli; rõhutab, et sõjaliste 
pingete leevendamine ja desarmeerimine 
on ülemaailmse ja Euroopa julgeoleku 
peamised nurgakivid;
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