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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. nõuab ELilt ja liikmesriikidelt 
rohkem solidaarsust ja tihedamat 
omavahelist kooskõlastamist; tuletab 
meelde, et liidu välispoliitika suunad 
peaksid olema kooskõlas omavahel ja teiste 
välismõõdet omavate poliitikameetmetega 
ning need tuleks rahvusvaheliste 
partneritega kooskõlastada; on veendunud, 
et liikmesriikide koostöö on ELis 
demokraatia, ühiste väärtuste, vabaduste 
ning sotsiaalsete ja keskkonnanõuete 
kaitsmiseks hädavajalik; toonitab vajadust 
laiendada liikmesriikide, partnerriikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
koostööd; kinnitab Euroopa Liidu lepingu 
artikli 24 lõike 3 tähtsust – selles öeldakse, 
et liikmesriigid toetavad aktiivselt ja 
tingimusteta liidu välis- ja 
julgeolekupoliitikat lojaalsuse ja 
vastastikuse solidaarsuse vaimus ning 
hoiduvad igasugustest meetmetest, mis on 
vastuolus liidu huvidega; toonitab, et 
vastavalt aluslepingule on ELi välisasjade 
nõukogu foorum, kus liikmesriikide 
ministrid esitavad oma seisukohad ja 
lepivad kokku poliitikas, ning et kui 
poliitikas on kokku lepitud, peavad 
liikmesriigid täielikult toetama komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat selle 
poliitika elluviimisel, arendamata 
seejuures mingit paralleeltegevust;
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